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Eessõna

See raamat annab ülevaate soomeugri ja samojeedi keeli kõnelevaist 
rahvaist, kel on postsovetlikus Venemaa Föderatsioonis omanimelised 
vabariigid või autonoomsed ringkonnad: karjalased, mokšerslased, 
marilased, udmurtlased, komilased, handid, mansid ja neenetsid/ Lü
hidalt on juttu tehtud ka mõnest ilma ametliku territooriumita rahvast 
(isurlased, koolasaamlased ja sölkupid). Venemaast lääne poolgi kõ
neldakse kolmes riigis soomeugri keeli (Ungaris, Soomes ja Eestis), 
neid aga puudutab raamat ainult sel määral, kuivõrd nende kogemu
sed idapoolseile soomeugri rahvaile valgust heidavad.

Keel on see, mis idapoolseid soomeugrilasi nende türgi ning vene 
naabreist eristab ja nende identiteedi on säilitanud. Kaua aega on nad 
poliitiliselt nähtamatud olnud, eelseisvail segaseil aastail aga võivad 
nad Ida-Euroopa ajalugu mõjutada — seepärast on aeg esitada maail
male nende portreed.

Tõenäosus, et idapoolsed soomeugrilased jõuavad lääne ajakirjan
duse esilehekülgedele, paistab olevat väga vähene — sama vähene, kui 
1986. a. Baltimaade jaoks. Ometi kujunesid Eesti, Läti ja Leedu paar 
aastat hiljem lääne publiku jaoks tuntud nimedeks. Kuigi enamik 
venelasile allutet rahvaist saavutas 1991 iseseisvuse, jäi postsovetlikku 
Venemaa Föderatsiooni ikkagi veel 27 miljonit mittevenelast. Kuna 
Moskva on harjunud kõiki kaugeid alu kõrgilt käsutama, siis on auto- 
noomiapüüded levimas ka föderatsiooni puhtvene piirkonnisse.

Idapoolsete soomeugri rahvaste ja vabariikide nüüdisaegse ühis
konna ja poliitika kohta on maailmas süani vähe teavet saadaval olnud.

* Autori soovil ei ole rahvaste nimetusi muudetud, kuigi need hälbivad ko
hati eesti traditsioonist. Vt. ka lk. 15 (T. T.).
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Toivo Vuorela "The Finno-Ugric Peoples" (1964) ja Peter Hajdu "Ancient 
Cultures of the Uralian Peoples" (1976) rõhutavad etnograafilist tahku. 
Denis Sinori toimetet "The Uralic Languages" (1988) on keeleteaduslik. 
Seppo Lallukka "The East Finnic Minorities in the Soviet Union" (1990) 
keskendub demograafiale. Kõik need raamatud ilmusid enne N. Liidu 
varisemist ega saa paratamatult uusi postsovetlikke vaatevälju käsitle
da. N. Liidu tsensuurgi piiras rängalt teavet idapoolseist soomeugri 
rahvaist. Nüüd on inimesed märksa avatumad ja ma olen seda ära ka
sutanud.

Isegi soomeugri ajalugu, see oluline tegur oleviku mõistmiseks ja tule
vikku vaatamiseks, on maailma jõudnud ainult teisi regioone käsitlevate 
tõõde osana, nii nagu James Forsythi "A History of the Peoples of 
Siberia" (1992). See põhjalik uurimus, mis hõlmab ka hante, mansisid ja 
neenetseid, söandab "andamivõtjaid" nimetada nende tegeliku nimega: 
"rüüstajad" ja "rõõvsaagi himustajad". Kaks tähtsat tööd on ilmunud 
vaid saksa keeles: Andreas Kappeleri põhjalik ülevaade "Russland ais 
Vielvölkerreich" (1992, ingliskeelne tõlge teoksil) ja "Russlands erste 
Nationalitäten" (1982), mis peeneis üksikasjus vaatleb kõiki Volga 
keskjooksu rahvaid (k.a. mokšerslased, marilased ja udmurtlased). 
Kaks väärtuslikku soomeugri rahvaste ülevaadet. Valev Uibopuu "Meie 
ja meie hõimud" (1984) ja Johanna Laakso toimetet "Uralilaiset kansat" 
(1991), rõhutavad keelt ja on suhteliselt napisõnalised ajaloo osas. 
Marta Csepregi toimetet "Finnugor kalauz" ("Soomeugri reisijuht", 
1998) on heas tasakaalus, ent süani saadaval ainult ungari keeles.

Võlgnen väga palju eelmainitud autoreile ja paljudele teistelegi. 
Seda raamatut poleks saanud ilma nendeta kirjutada. Oleviku uurimi
seks olen katsunud esile tuua nende rahvaste ajalugu. Nüüdisaegse 
pildi osas lähtusin mitmesuguseist pressiteateist, otseseist ja kaudseist 
teavitajaist ja otsesest seirest. Olen katsimud esitada põhilise arusaama 
keelist, etnograafiat suutsin aga sisse mahutada vähe — ainult rahva
laulu näited peatükkide ja mõnede alaosade alguses. Rahvalaulud an
navad näidise erinevaist keelist, need on laenatud Lauri Honko, Senni 
Timose, Michael Branchi ja Keith Bosley oivalisest soomeugri rahvaluu
le antoloogiast "The Great Bear" (1993). Tänan Soome Kirjanduse Seltsi 
loa eest seda kasutada.
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Kuigi olen kiindunud demograafilisse analüüsi, otsustasin enamiku 
sellest välja kärpida, kui mustandi ülelugemine mulle endalegi tüü
tuks muutus. Demograafiline analüüs on tähtis, kuid parem jäägu see 
spetsiaalsete raamatute ja artiklite hooleks. Käesoleva raamatuga taht
sin tunnetada, millised inimesed need marilased, udmurtlased jt. on, 
kuidas nad üksteisest elusate rahvastena, mitte statistiliste andmerida- 
dena, erinevad. Rohkem tähelpanu osutasin kultuuriajaloole ja nüü
diskirjandusele, jällegi taustana, mis selgitab sotsiopoliitilist nüüdiste- 
gevust. Eriliseks väljakutseks oli, kuidas näha ajalugu nende rahvaste 
seisukohast ja see tahk vajab pikemat selgitust.

Vallutajate andmetest vallutatute ajalooni

Ajalugu kirjutavad pigem võitjad — vallutajad, rõhujad, timukad — 
kui nende ohvrid. Kui ohvrid on teisest rahvusest, siis jäävad nende 
ürikud kirjutamata või kaovad.

Kirjutan neid sõnu Cliffordi Torni tipus Yorkis. Torni sissepääsu 
kohal on mälestustahvel "umbes 150 juudile ja juuditarile", kes 1190. a. 
sel paigal hukkusid, kuna ei loobunud oma usust. Neid jälitas tahvli 
sõnul "rahvamass, keda ässitas ... [nimi minu poolt välja jäetud — RT] 
ja teised..." Ülim iroonia on selles, et ainus nimi, mille tahvel surema
tuks muudab, kuulub lurjusele. Ohvrid jäävad anonüümseks, välja ar
vatud siis, kui nad on valitseva rühma enda mässulised liikmed. Nagu 
näiteks Clifford, kes hukati 1322. a. tornis, mis nüüd tema nime kannab.

Annan endast parima, et mitte sellesse lõksu langeda, ent tihti võib 
see siiski juhtuda. Jättes välja Vene valitsejate ning mässuliste nimed, 
saame üpris väheste nimedega soomeugrilaste ajaloo. Vallutajad kipuvad 
isegi vastaste seas ainult omi inimesi märkama, tõrksad pärismaalased 
seevastu jäävad nimetuks. Objektiivset ajalugu on ühekülgsete ürikute 
najal peaaegu võimatu kirjutada. Seetõttu püsib minu töös paratama
tult teatav venemeelne hoiak, kuigi mõned venelased võivad arvata 
just vastupidist, kuna ootavad võitjate tavalist ennastkiitvat sõnavara, 
mida mina katsun vältida. Toon mõned näited.

"Legaalne" ("seaduslik") liidendamine tähendab pahatihti nõrgema 
ühepoolset omandiks kuulutamist, "lepingut" mõne pärismaalasega. 
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kes polnud antud maa-ala omanik, ei osanud lepingu teksti lugeda, ei 
saanud selle tähendusest aru, või toimis surmaähvarduse all. Piirkon
na "rahustamine" (prantsuse-inglise pacification?) manab esile püdi, 
kuidas Vene sõdurid 16. sajandi lõpul ringi käisid, toppides lutte (amee- 
rika-inglise pacifiers) vinguvate mari imikute suhu; tegelikult tarvitasid 
nad teravamaid riistu. Mis puutub Kulturträgerite (Saksa koloniaÜstide 
sõnavaras "kultuurilevitajad") tegevusse, siis seisnes see kokkuvõttes 
liigagi tihti põlisrahvaste rõõvmaksustamises, viinatõve levitamises ja 
alistatutele "õige paiga" kättenäitamises vallutajate sotsiaalse redeli 
allotsas. Seik, et vallutatuil polnud enne vallutamist näiteks elektrit, 
pole mingi tõend, et nad seda ilma kolonialismita iialgi poleks saa
vutanud. Ometigi kuuleb sellist lora edasi.

Minu huvikeskmes on idapoolsete soomeugrilaste allutamine venelaste 
poolt, ent vallutajate eneseõigustused on üpris universaalsed. Vene käi
tumismallid ja väited pole halvemad — ent ka mitte paremad — kui 
prantslaste omad, kes oma valitsust Marokos nimetasid "protektoraa
diks" ("kaitsealaks"), või britlaste oma, kelle jaoks hindude ülestõusud 
olid "mässud", või USA oma, kes nõustus Hawaii saari liidendama, 
hoolimata selgest arusaamast, et liidendamist taotleval! kolonistidel 
polnud legaalset voli seda teha. Keeldun selliste sõnamängudega kaa
sa minemast. Ma ei hakka alistatute vabadusvõitlust "mässuks" \'õi 
"reetmiseks" nimetama.

Ma püüan täpsustada, kes mida tegi, ja seda pigem isikulises kui 
umbisikulises vormis. Kui hantide külasid "pommitati", kuna nad 
keeldusid oma lapsi identiteeti röõvivaüe internaatkoolidele välja and
mast, siis tähendas see tegelikult seda, et "Nõukogude lendurid pom
mitasid hantide külasid". Jagagem "tunnustust" neile, kes seda on ära 
teeninud — Siberis samal alusel kui Tasmaanias!

On kõhn võrdlevat tahku, mida tahtnuksin palju põhjalikumalt 
uurida. Raamatu viimases peatükis võrdlen idapoolseid soomeugrilasi ja 
maailma teisi põlisrahvaid. Soomeugrüased peaks asetama ka Vene ja eri
ti N. Liidu allutatud rahvaste üldisema kohtlemise raamistikku, nagu 
seda analüüsivad Kolarz (1955), Pipes (1964), Conquest (1970), Rywkin 
(1989), Simon (1991), Carrere d'Encausse (1992) jt. Kolmas soovitav 
võrdluspunkt on Lääne-Euroopa sisekoloniaÜsm (Hechter 1975; Rokkan 
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ja Urwin 1983). Paraku ei saa ühtegi neist teemadest paari leheküljega 
kirjeldada. Siinse raamatu mahtu arvestades peab sellised võrdlused 
teiseks korraks jätma.

Isiklik taust

Täiesti objektiivset, ilma teatava kallakuta käsitlust pole olemas. 
Möönan, et inimese enda taust mõjutab uurimistulemusi — see võiks 
subjektiivsust vähendada. Minu taust on kirju. 7-8-aastaselt kogesin 
Nõukogude-Vene terrorit, kui Eesti okupeeriti. Järgneva Saksa okupat
siooni lõpul lahkus meie pere läände, et mitte uuesti N. Liidu väärva- 
litsust taluda. Lõpetasin keskkooli Prantsuse valitsuse all olevas 
Marokos, kus minu parimaks sõbraks oli Prantsuse koloneli poeg, 
hoolimata minu abstraktsest sümpaatiast Maroko iseseisvuse vastu. 
Nelikümmend aastat elasin Põhja-Ameerikas ja rajasin füüsikadoktori 
kraadile ühiskonnateaduste professori karjääri, muretsedes vähe in
diaanlaste pärast (üks uurimus siiski on, Taagepera ja Michelsen 1977). 
Selle tipuks kujunes raamat valimissüsteemidest (Taagepera ja Shugart 
1989), mis kümme aastat hiljem sai kestva mõjukuse auhinna.

Nõukogude võimud ei lubanud mul külastada Eestit enne 1987. a., 
siis aga leidsin end järsku keset vabanemispoliitikat. Presidendivali
mistel 1992. a. kogusin nelja kandidaadi võistluses 23% valijate häältest, 
jäädes 6%-ga maha Lennart Merist, kes parlamendis toimunud teise voo
ru võitis. Ainus piirkond, kus kindlalt võitsin, oli Narva, kus paljud ko
danikud olid venelased või segaperekonnist. Võib-olla kaotasin seetõt
tu, et mind venelaste suhtes mõnes küsimuses (nagu kodakondsus) 
"pehmeks" peeti. Hiljem olen jätkanud õpetamist, osalt California Üli
kooli Irvine'i harus, osalt Tartu Ülikoolis.

Minu 1992. a. mainet peaks arvesse võtma, kuna paratamatult tärka
vad süüdistused, et käesolev raamat on "venevastane". Ma ei katsu 
paljurahvuselist Venemaa Föderatsiooni lammutada, kuid tean, et vene 
etniline natsionalism võib tekitada vastupidise tulemuse. Föderatsioo
ni säilitamine eeldab leppimist selle paljurahvuselise iseloomuga. See 
omakorda eeldab uut karmi pilku sellele, kuidas vene etniline ülem
võim sisse seati ja viimase aastatuhande kestel säilitati, pahatihti 
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jõhkra jõu ja kavala kaubaga. Ausat ja tulusat tulevikku ei saa rajada 
võltsUt ennastimetlevale arusaamale minevikust. Mõnda müüti õhki- 
des annan selle heaks oma osa. Kui minu tegevust peaks mõnel pool 
"venevastaseks" nimetatama, siis olgu peale. Olen päris kindlasti mit
mekesisuse poolt.

Soomeugri keeled võlusid mind 7-aastaselt, niipea kui selle keel
konna olemasolust teadlikuks sain. Mõnes mõttes on käesolev raamat 
see, mida tahtnuksin juba siis lugeda, aga kuna keegi teine sellist ei kirju
tanud, pidin mina seda tegema. Võimalikuks tegi selle aga alles möödu
nud aastakümne suurem ainese kättesaadavus, idapoolsete soome- 
ugrilaste aktiivsus ja sellest tulenev maailma suurem huvi.

Minu sümpaatiat idapoolsete soomeugrüaste vastu on konkreetse
maks muutnud retked nende asualadele ja kontaktid tudengitega Tartus. 
Need rahvad taotlevad suuremat autonoomiat paljurahvuselise Vene
maa Föderatsiooni raames, ent selle föderatsiooni võivad lõhki ajada 
vene etniliste natsionalistide väärastunud katsed muuta paljurahvuseline 
"Rossiiski" föderatsioon kitsarinnaliselt monoetniliseks "russki" rii
giks. Sellised saksad kaotasid juba nn. liiduvabariigid, katsudes neid 
lühikese lõa otsas hoida ja kaalutletud Vene kolonisatsiooni teel sulan
dada. Kas nad võtavad selliseist lüüasaamisist õppust? Moskva agres
sioon Tšetšeenias paneb selles kahtlema. Külastasin Udmurtiat 1994, 
kuid 1995 keeldus Venemaa muUe Mari EÜ Vabariigi külastamiseks viisat 
andmast. See meenutas aegu, kui N. Liidu võimud muUe Eesti külastami
seks viisaandmisest keeldusid. Mis sellest sai, seda räägib ajalugu.

Kohanimed

Kohanimed on küsimus, mis ulatub minevikust olevikku. Valluta
jad katsuvad vallutada ka kaarti, surudes peale oma kohanimesid. 
Siinses raamatus on püütud kasutada ka põlisrahvaste kohanimesid, 
kui need on teada. Võiks ju vastu väita, et põhsnimed pole ametlikud ja 
lugeja ei saa neid tavaatlastes üles otsida. Jah, sellepärast ongi vene 
vasted antud. On aga kaalukaid põhjusi, miks põlisnimesid ei peaks 
vältima. Esiteks on need nimed enamasti iidsemad. Isegi linnad, mida 
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vallutajad väidetavalt "rajasid", põhinevad enamasti varasemail põlis
rahvaste asulail. Põlisrahvaste kohanimesid leidub juba trükisõnaski. 
Nii sisaldab läikpaberil kolmekeelne (udmurdi-vene-inglise) 1996. a. 
turismivoldik (Udmurt 1996) kaarti, kus vene kohanimedele järgnevad 
udmurdi omad: Iževsk — Ižkar (Otskar), Glazov — Glazkar ^ne.

Problemaatiline on sõna "Mokšersia", nagu seda on kaalutud kahe 
hõimurahva maa ühisnimena (Salo 1993), sest vabariigi venekeelne 
nimi Mordoovia (Mordva) ei väljenda nende enesenimetusi. Kasutan 
"Mordvat" vabariigi kohta, "Mokšersiat" aga mokšlaste ja erslaste ül
disema asuala kohta.

"Soomeugri" all hõlman tihti ka samojeedi keeli ja rahvaid. Täpsem 
keeleteaduslik ühissõna nende kahe jaoks on "uurali", ent loobusin 
raamatu pealkirjast "Uurali rahvad", kuna lingvistikakauged inimesed 
võiksid arvata, et juttu on Uurali mäestikus elavaist rahvaist.

Tänuavaldused

Minu suurim tänu kuulub Ott Kursile, kelleta ma poleks kunagi jul
genud seda raamatut kirjutama hakata. Ta on Karjala peatüki esmaautor 
ja on aidanud kaasa teistes. Postsovetlike sündmuste osas võlgnen palju 
Jaak Prozesele nii publitseeritud tõõde kui ka avaldamata aruarmete, 
mustandite ja suulise teabe eest. Toivo Raun arvustas enamiku peatük
kide mustandeid. Tänu osaliseks mitmet laadi abi eest on Niina Aas
mäe, Anzori Barkalaja, James Forsyth, Sergei Godov, Paul Hagu, And
res Heinapuu, Kauksi Ülle, Aleksei Krasilnikov, Ago Künnap, Olga 
Kuzivanova, Seppo Lallukka, Victorina ja Vladimir Lefebvre, Ilmars 
Mežs, Tatjana Minnijahmetova, Harri Mürk, Rif Nasibullin, Pertti Pyhtilä, 
Ljubov Rjabtšikova, Heno Sarv, Henn Sepp, Laid Semjär (Vladimir 
Kozlov), Julia Toi-Kuprina, Veiko Tönts, Nadežda Utkina, Nikolai 
Vakhtin, Liidia Vasikova ja Seppo Zetterberg.

Organisatsioonidest tänan Sihtasutust Fenno-Ugria, Soome Kirjan
duse Seltsi ja Minority Rights Group (Intemationali). Tänan California 
Ülikooli Irvine'i haru soodsete töötingimuste eest. Eraldi tuleb ära 
märkida tudengeid — mari, udmurdi ja komi üliõpilasi Eestis ning 
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minu idapoolseid soomeugrilasi käsitlevaid loenguid kuulanud üli
õpilasi Tartu Ülikoolis. Kaardid joonistas Kadi Pae. Vabandan paljude 
teiste ees, kes samuti vääriksid mainimist. Vigade ja puuduste eest vas
tutab autor.

Rein Taagepera



Eestikeelse tõlke eessõna

Ingliskeelne algupärand ilmus kevadel 1999. Soome- ja ungarikeel
se tõlke ilmumist on ette näha 2000. a. Viimaseil aastail on mõndagi 
juhtunud, ent peale mõne faktivea parandamise ja pisilisandi (seda ka 
tabeleis) ei hakka ma eestikeelset tõlget täiendama. Tõlkinud olen oma 
ingliskeelsest käsikirjast. Seetõttu esinevad siin ka mõned laused, mis 
ingliskeelse raamatu kirjastaja välja jätta otsustas. Loodan, et raamatu 
ilmumine neljas keeles ergutab seda ka idapoolsemaisse keelisse tõlki
ma. Ja et selle raamatu puudused ergutavad teisi paremat kirjutama.

Omaette küsimuseks on eesti keeles rahvaste nimed. Üldiselt (kuigi 
paljude eranditega) märgistab lõpp -lane moodsat rahvast ja selle puu
dumine algelisemat hõimu: saksid — sakslased, aestid — eestlased, 
latgalid — lätlased. Sellel kaalutlusel kasutan siin vorme maritased, 
udmurtlased (mis pole häälikuliselt kummalisem kui egiptlased") jne. va
bariiklike rahvaste puhul, ent handid, neenetsid jne. autonoomse ring
konna rahvaste puhul.* Tõlgin russki kui "vene", Rossiiski aga kui "Ve
nemaa" — seega siis Venemaa Föderatsioon, mitte Vene Föderatsioon.

Eesti tava ei tõlgi "katoliku" usku "universaalse" usuna, küll aga 
"ortodoksset" usku "õigeusuna". Väga mitmete usulahkude poolda
jad võivad oma usku ainuõigeks ja universaalseks pidada, pole aga 
põhjust, miks väljasseisjad ühe ja ainult ühe usu puhul sellega kaasa 
peaksid minema. Sõnadel on mõju. Selles raamatus tarvitan "katoliku" 
eeskujul enamasti võõrsõna "ortodoksne".

* Põhjalikumalt vt. Rein Taagepera "Maridest ja marilastest". Keel ja Kirjandus 
nr. 5, 2000, lk. 362-363. Keeletoimetaja ei jaga seda autori seisukohta, kuid 
tema palvel ei ole rahvaste nimetusi muudetud (T. T.).
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Tänunimestikule lisan Christopher Hursti, kes raamatu inglise kee
les kirjastas ja lahkelt loa andis eelmainitud kolmeks tõlkeks. Tänan 
Balti Uurimuste Edendamise Ühingut (AABS) ingliskeelse raamatu 
trükkimise rahalise toetuse eest. Soomekeelne raamat on Sakari Neuvose 
teene, kes tõlkis ja ka kirjastaja leidis. Ungarikeelse raamatu eest tuleb 
tänada kirjastajat Endre Bojtäri ja tõlkijat Lajos Kovacsit. Eestikeelse 
kirjastamise eest tänan Presidendi kultuurirahastut, Hando Runnelit, 
Mart Jagomäge ja Ilmamaad, samuti keeletoimetaja Tõnu Tenderit. Abi 
sain ka Leida Lepikult ja Kristi Salvelt. Pühendan eestikeelse tõlke oma 
isa Karl Taagepera mälestusele, kes teistes oludes fennougristiks oleks 
hakanud ja vastavad raamatud kohe välja tõi, kui lapsena huvi üles 
näitasin.

Rein Taagepera, 
juuli 2000



Idapoolsed soomeugri rahvad 
maailma raamistikus

Aga-waijam jumõ 
mõlandõ-jumõ, mer-jumõ, 
kec'õ-juTnõ, tõlõzõ-jumõ, šüdõr-jumõ, 
kudõrc'õ-jumõ!
Aga-warjam jumõdenõ ik wurtakan 
tin tidõ koc'šõ-d'üšõm jöratõza, 

towõhza!

Künnipeo jumal, 
ja teie, maajumalad, ilmajumalad, 
päikese, kuu ja tähtede jumalad, 
kõuejumalad!
Liituge künnipeo jumalaga, 
et soosides vaadata sellele söögile- 
joogile
ja see vastu võtta!

(Niidumari palve aastast 1906, kogiunikus "The Great Bear," 1993)

Idapoolsed soomeugri rahvad asuvad maailma teadvuses alal, mida 
peetakse "Venemaaks".

Seepärast kirjeldan esiteks nende üldasendit paljurahvuselises Ve
nemaa Föderatsioonis ja selle praeguste sündmuste keerises. Need 
eestlaste, soomlaste ja xmgarlaste kauged keelesugulased kuuluvad ka 
ülemaailmsesse põlisrahvaste kategooriasse — rahvad, kelle keskkon
da ja kultuuri hävitab jõud nimega "progress", jumal, kes on asenda
nud nii Jehoova kui ka ülaltoodud palves mainitud animistlikud 
jümõd. Sedagi vastuokslikku tahku tuleb siin arutada ja kõhklevaid tu
lemusi idapoolsete soomeugrilaste spetsiifikale kohandada.

Kui neid siiani üldse märgati, siis näisid nad passiivselt vastu võtvat 
kõike, mida ümbritsevad jõud neile pakkusid. Demokraatlikemas olu
des hakkab aga mõnigi idapoolne soomeugri rahvas aktiivsemat osa 
mängima. Nad saavutavad väikese, ent märgatava rolli Ida-Euroopa 
tuleviku määramisel.

Igal juhul on nad lakmuspaberiks, hindamaks Venemaa liikumist 
sallivuse ja õigusriigi poole, kima föderatsiooni mittevene rahvaste

2 Taagepera 
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hulgas on nad olnud tihedaimalt Venemaaga seotud. Nad ei suuda 
kuidagi föderatsiooni püsimist ohustada ja seepärast oleks nende kul
tuuripüüete ahistamine äärmuslikult kitsarinnaline. Kui Moskval ei 
õnnestu soomeugri rahvaste ehtsat kultuurautonoomiat sallida, jääb 
Vene demokraatia pinnapealseks ja ebausaldatavaks. Kui Moskval õn
nestub tunnistada sooritatud kuritegusid ning arendada suuremeelset 
hoiakut nende pisikeste partnerite vastu, võib loota, et Moskva on ka 
üldisemalt uue lehekülje pööranud.

Mõndagi segast võiks vältida, kui eristada vene termineid russki (et
niliselt vene) ja Rossüski (territoriaalselt või poliitiliselt Vene), nii nagu 
eristatakse mõisteid "inglise" ja "Briti". See föderatsioon on ametlikult 
Rossiiskaja Federatsija, mitte monoetniline russki rük. Tema põhiseaduse 
sissejuhatus (1993) algab: "Meie, paljurahvuselise Rossiiskaja Federatsija 
rahvas, ühise saatuse poolt ühte viidud, ... võtame vastu Rossiiskaja 
Federatsija põhiseaduse." Föderatsiooni kodanik on rossjanin, kuna üks
kõik millise riigi vene rahvusest kodanik on russki (Taklaja 1995).

See on oluline vahe. Katsuge vaid igal pool asendada "Briti" sõnaga 
"inglise"! See on nagu "ameerika" oleks asendet "WASP"-iga (valge 
anglosaksi protestant), heites osa kodanikke etnilis-usulisel alusel välja. 
Ometi kaotab inglise keeletava selle erinevuse, tõlkides nii russki kui ka 
rossüski kui Russian. Eesti keeletava ("Vene" ja "vene") on vaevu parem, 
sest suure ja väikese algtähe erinevus läheb kõnes kaotsi, samuti kirjas 
lause alguses. Siin igatahes tõlgin Rossüski kui "Venemaa". Seega "Ve
nemaa Föderatsioon" ja mitte "Vene Föderatsioon", mis semantiliselt 
kõigi Venemaa mittevene põlisrahvaste etniliseks puhastamiseks pin
da ette valmistab. Sõnad teevad vahet.

Vabariigid Venemaa Föderatsioonis

Venemaa Föderatsioon hõlmab üle 17 miljoni ruutkilomeetri, ent sel 
hiigelalal leiab sotsiopoHitilist infrastruktuuri minimaalselt ja vähimadki 
otsused on siiani tehtud Moskvas. Kui keskvalitsus keeldub kaugete või 
etniliselt erinevate piirkondade tõelist autonoomiat möönmast, siis jääb 
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pikapeale ainsaks võimaluseks kas föderatsiooni lagunemine või 
tsentraliseeritud valitsemise vägivaldne taastamine. Nagu Tšetšeenias.

1990-ndate keskpaiku läksid agaraimad autonoomiapüüdlused soo- 
meugri aladest mööda. Neid ilmnes rahvarikkamais vabariiges (Ta
tarstan, Baškortostan) või äärealadel (Tšetšeenia, Sahha, Tõva), kõmi
nat kostis ka mõnelt etniliselt vene alalt, mis paiknesid kas kaugel 
(Primorje Vaikse ookeani ääres) või eraldatult (Kaliningrad Läänemere 
ääres). Meenutagem siiski, et laine, mis algas Poolas, jõudis pikapeale 
Albaaniasse. Seega võib väita, et põikpäiselt Balti riikide lahkumist 
N. Liidust takistades kaotasid selle juhid hiljem ka Ukraina. Samamoo
di avaldavad autonoomiaheitlused Tatarstanis ja Kaug-Idas kaudset 
mõju soomeugri vabariigele — selle dokumenteerimine on üks käes
oleva raamatu sihtidest.

Imperiaalne sibul

Vene ortodoksse kiriku tornid on sibulakujulised. Venelastegi võimu 
all olev Nõukogude impeerium koosnes sibulataoliselt kihtidest, mis 
said ükshaaval ära langeda, nii nagu osa neist tegidki. Välimine kiht 
koosnes vormiliselt iseseisvaist satelliitidest, kuulekast Bulgaariast ra
hutu Poolani. Nad raputasid 1989. a. Vene ülemvõimu maha. Järgmine 
kiht koosnes "liiduvabariikidest" (nõukogude sotsialistlikud vabariigid 
ehk NSV-d) N. Liidu sees, näiteks Ukraina ja Turkmeenia. Need olid 
teoreetiliselt "suveräänsed" ja tohtisid Liidust lahkuda, praktikas aga 
puudus neil vähimgi poliitiline autonoomia.

Satelliitide ja NSV-de vahel moodustasid Balti riigid erilise kihi, sest 
nende iseseisvuse katkestas okupatsioon ja NSVL-ga liidendamine suh
teliselt hilja (1940). Kui Mihhail Gorbatšov keeldus seda eriseisundit 
möönmast ega lasknud neil 1990 oma teed minna, aeglustas see nende 
vabanemist, ent tõenäoliselt kiirendas teiste, 194O.-eelsete vabariikide 
eraldumist. Sundides Balti riike N. Liitu jääma, pani Gorbatšov need ju 
väga nähtavalt võitlema mitmete piiratud detsentralisatsiooni kavade 
vastu. Nii andsid Balti riigid eeskuju 194O.-eelseile NSV-dele, kes mui
du ehk oleksid Gorbatšovi ettepanekutega nõustunud (Taagepera 1993: 
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188). 1991. a. lõpul valisid nii Balti riigid kui ka kõik liiduvabariigid ise
seisvuse.

1992 oli Vene-keskse impeeriumi sibul sedavõrd paljaks kooritud, et 
alles jäi ainult endise N. Liidu Vene Nõukogude Föderaalne Sotsialist
lik Vabariik (VNFSV), kus elas pool endise N. Liidu rahvastikust. Sellest 
sai Boriss Jeltsini Venemaa Föderatsioon. Suveräänsete Riikide Ühen
dus (SRÜ), mis vormiliselt koondas kõik mitte-Balti NSV-d Venemaa 
Föderatsiooniga sama katuse alla, oli nurisünnitis. Enamik liikmeist 
jätkas rakettide ja rublade koosluse vähehaavalist kõrvaldamist.

Järgmine kiht VNFSV sees koosnes väiksemate või merepiirideta 
rahvaste autonoomseist nõukogude sotsialistlikest vabariigest (ANSV-d). 
Nendel puudus isegi NSV-de piiratud kultuurautonoomia ja vene keelt 
suruti koolides peale algklassidest alates. Mõnedel rahvusrühmadel 
olid veelgi madalama staatusega autonoomsed oblastid. Põhjarahvad, 
kes elasid hõredalt suurel territooriumil, olid erilised rahvusringkonnad 
(RR-id), mis 1977 autonoomseiks ringkonniks (AR-id) ümber nimetati. 
Kui NSV-d olid N. Liidu ääremail, siis paljud ANSV-d paiknesid VNFSV 
etniliste vene oblastitega läbisegi. Oma kõnedes rääkisid N. Liidu ju
hid (ka Gorbatšov) "oblastitest ja vabariigest" (oblasti i respubliki), nagu 
oleksid need samaväärsed üksused.

Umbes 1991 jättis enamik ANSV-dest "nõukogude sotsialistliku" 
oma nimest välja, ülendas end omaalgatuslikult "autonoomsest vaba
riigist" lihtsalt "vabariigiks" ja kuulutas end suveräänseks, ilma selle 
sisu täpsustamata. Venemaa Föderatsioon nõustus sõnaga "vabariik", 
lükkas aga tagasi kõik jutud suveräänsusest.

Soomeugri rahvusalad on osa sellest vabariikide kihist, osalt aga auto
noomse ringkonna staatuses. Jeltsin katsus 1993. a. võrdsustada Vene 
oblastite ja etniliselt erinevate vabariikide staatust. See oleks tegelikult 
kõrvaldanud autonoomia ja muutnud föderatsiooni unitaarriigiks. Kat
sed jätkusid vahelduvate tulemustega 1990-ndate keskel. Moskva ihnne 
soovimatus austada autonoomiat tugevdas nende rahvuslaste asendit, 
kes väitsid, et ainult täielik iseseisvus saab rahvuskultuure kindlustada.

Vene sibula seesmine kiht koosneb etnilistest vene oblastitest keskse 
Moskva tuuma ümber. Kas need oblastid on kõik tuuma lahutamatu 
osa või omaette kiht? Varem näisid need osana tuumast, arvestades 
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etnilist samasust, kuid 1993. a. kuulutasid mitmed vene alad end vaba
riikideks, nõudes omale sellega etniliselt erinevate vabariikide eeli
seid. Nende seas olid Primorje ja Sahhalin Kaug-Idas, enamik Lääne- 
Siberi ning Põhja-Kaukaasia oblastitest ja isegi Peterburi linn (Gubarev 
1993; Huttenbach 1993a). Taust on järgmine.

Ajalooliselt moodustus Venemaa sel teel, et Moskva vallutas teised 
vene riigid, jätmata neile vähimatki autonoomiat. Enne seda pakkus 
Novgorodi kaupmeestevabariik alternatiivi, mis võinuks areneda par
lamentarismi ja demokraatia suunas. Novgorodi purustamine (1478) 
autoritaarse Moskva poolt oli ülemaailmse demokraatia seisukohast 
üks suuremaid tragöödiaid, mille tulemused kestavad siiani. Tsentrali
seeritud valitsusstiil jätkus ka siis, kui pealinn 18. sajandi alguses äsja- 
vallutet läänemeresoomlastega asustet rannikule üle vüdi. Bolševike 
kontrrevolutsioon tärkava Vene demokraatia vastu 1917 viis võimu- 
keskme Peterburist tagasi Moskvasse ja rajas föderaalse fassaadi, tege
likult aga kruvis tsentraliseerituse totalitaarseks.

Oma impeeriumi kumamine tabas venelikku tuumala teisel viisil kui 
etniliselt erinevaid alu, ent mitte kergemalt. Moskva ümber tekkis ma
janduslik kõrb, kus sündimus oli madal ning suremus kõrge ja kust 
nooremad põgenesid kas sissepoole, pealinna, või väljapoole. Vene ko- 
lonisatsioonialadele. Ühine keel ei tingi ühist poliitilist riiklust, nagu 
Põhja-Ameerika kolooniate lahkulöömine Briti riigist meenutab. Vla
divostok Kaug-Idas on isegi pisut kaugemal Moskvast kui New York 
Londonist — Vladivostokil polnud kunagi sedagi autonoomia määra, 
mille vastu ameeriklased mässu tõstsid. Moskva on Siberist kohalike 
küsimuste lahendamiseks liiga kaugel. Ometi püüdis Jeltsin oblasteid 
oma käpa all hoida, hakates ise kohale määrama oblastikubemere, 
keda enne seda 1990-ndate alguses valis rahvas. Jeltsini meeskonnal 
polnud ikka veel aimu autonoomia ega omavalitsuse tähendusest. 
Juba enne Tšetšeenia laukasse astumist tühistas Jeltsin isegi Moskva 
linna autonoomia.

Peterburi asub Moskvale lähemal kui Vladivostok, kuid nuriseb pea
linna staatuse kaotamise üle, pidades meeles ka lähedalasuva Novgo
rodi kaupmeestevabariigi õitsengut. Jeltsini referendumile parlamen
di ja presidendi küsimuses (aprill 1993) lisas Peterburi küsimuse linna 
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vabariikliku staatuse kohta. Kaugemal Läänemere ääres on Leedu ja 
Valgevenega eraldatud Venemaa enklaav Saksa endisel Ida-Preisimaal — 
Kaliningrad. Kaliningradi sõjajärgsed vene asukad on teadlikud oma 
soodsast kaubanduslikust asukohast. Leedu-Vene pingete ajal väitis 
Moscow News, et "Kaliningradi suhted Wniusega on paremad kui Mosk
vaga" (Gubarev 1993).

Ilmselt püüdlesid mitmed etnilised vene alad 1990-ndate alguses 
avarama omavalitsuse poole, igaüks mõneti erinevail põhjusil. Ühi
seks nimetajaks oh keskvahtsuse hoiak Kui Moskva keeldub autonoo
miast (või annab selle ja katsub süs alt vedada, nagu Jeltsin 1990-ndate 
keskel), võib otsene tulemus olla keskvõimu tugevnemine, pikapeale 
aga võivad iseseisvushikumised hoogu koguda, kui see jääb ainsaks 
vahendiks autonoomiat saada. See kehtib iseäranis etniliselt erinevate 
vabariikide puhul, kus sotsiomajandushkele muredele lisanduvad kul
tuurautonoomia vajadused keele ja kooH osas (Dobrizheva 1994).

Neli rahvusvabariikide rühma

Saksamaa lüüasaamine 1918. a. jättis miljonid väljaspool saksakeel
seid riike elavad sakslased kuivale. Paljud neist, eriti 3 miljonit sudee- 
disakslast Tšehhoslovakkias, ei osanud kohaneda ja aitasid kaasa Kesk- 
Euroopa ebastabiilsusele. N. Ludu krahh jättis üle 20 miljoni venelase 
väljapoole Venemaa Föderatsiooni piire. Ka neil "sudeedivenelasü" on 
raske oma uue ebavõimuka asendiga kohaneda ja maailm peaks selle 
üle muret tundma (vt. Shlapentokh jt. 1994). Samal ajal tuleb meeles pi
dada, et Venemaa Föderatsioonis endas on 27 miljonit mittevene ela
nikku. 1 Enamik neist (umbes 18 miljonit) ei ole uustulnukad (nagu ena
mik välisvenelasi), vaid elavad oma põÜsmail.

1 VNFSV-s elas 1979. a. 23,9 miljonit mittevenelast (17,4°o rahvastikust). 1989. 
a. rahvaloendus näitas 27,2 miljonit mittevenelast, kelle osakaal VNFSV-s 
oli kasvanud 18,5%-ni. Teistes N. Liidu liiduvabariikides oli 1979. a. 23,9 
miljonit venelast ja 1989. a. 25,2 miljonit. Henry Huttenbach (1993b) nimetas 
Venemaa Föderatsiooni kuuluvaid rahvusvabarüke "lähimaks välismaaks", 
vastuseks Moskvas endiste NSV-de kohta tanntatud revanšistlikule väljen
dile "lähivälismaa".



Vabariigid Venemaa Föderatsioonis 23

Rossüskaja Federatsija sees võib eristada nelja rühma põlisrahvaid (vt. 
joonis 1.1): Siberi rahvad Jenisseist ida pool, kelle lähim avameri on 
Vaikne ookean; Põhja-Kaukaasia rahvad, kes vaatavad Musta mere 
poole; bulgaari rahvad Volgal, keda liidab keel ning ajalooline päri
mus; soomeugri ning samojeedi rahvad, kelle lähimaks avamereks on 
Atlandi ookean ja kes oma kauget keelesugulust siiski tähtsaks pea
vad. Nende rühmade geopoliitilised asendid ning seega ka sisehuvid 
on erinevad, maailma huvi nende vastu samuti.

1. S i b e r i rahvad (umbes 2,6 miljonit põlisrahva liiget) vaatavad 
Vaikse ookeani poole. Nende maade hulgas on Sahha (endine Jakuutia), 
Burjaatia, Tõva, Altai, ja Hakassia Vabariik, samuti autonoomseid oblas
teid ja ringkondi (Evengi, Taimõri Dolgaani-Neenetsi, Tšuktši, Korjaki 
jt). Paiknedes Kesk- ja Ida-Siberis, asuvad need enamasti ligemal 
Tokiole kui Moskvale. Lähim jäävaba meri on Vaikne ookean. Kultuuri 
poolest vaatavad mõned neist rahvaist (eriti burjaatlased) Mongoolia 
poole. Nende alade vahel on venekeelseid piirkondi, mis jagavad sama 
geopoliitilist asukohta: Kaug-Ida. Majanduslikult on nende kõigi tule
vik Ida-Aasias, sest nad ise moodustavad Kirde-Aasia.

2. Põhja-Kaukaasia rahvad (umbes3,5miljonit)paiknevad 
Musta mere ligidal. Nende maade hulgas on Inguššia, Kabardi-Balkaa- 
ria. Dagestani ja Kalmõkkia Vabariik (Moskva arvates ka Tšetšeenia) 
ning kaks endist autonoomset oblastit (Põhja-Osseetia ja Adõgee). Piir
konnal on sidemeid Lõuna-Kaukaasia riikidega (Gruusia, Aserbaidžaan, 
Armeenia). Mõlemad Kaukaasia osad asuvad Musta ja Kaspia mere 
vahel, neis valitseb keelte ja uskude mosaiik ning komme esmalt tulis
tada ja hiljem läbi rääkida. Abhaasia ja Lõuna-Osseetia heitlusi auto
noomia eest Gruusia raames toetavad tšetšeenlased ja põhja-osseet- 
lased, mis ilmestab kahe Kaukaasia seotust. Lähim avameri on Must 
meri. Majanduslikult on nende kõigi tulevik seotud teiste Musta mere 
äärsete rahvastega, kui poliitika vahele ei sega.

3. Soomeugri rahvad (umbes 3,2 miljonit) elunevad lähemal 
Läänemerele ja Murmanski jäävabale sadamale Jäämere ääres kui Mustale 
merele. (Ainult Mordva on pisut lähemal Mustale merele.) Nende kee
led kuuluvad soomeugri või sellega seotud samojeedi keelkonda. 
Nende maade hulgas on Karjala, Komi, Mari El, Mordva ja Udmurtia 
vabariikidena ning neli autonoomset ringkonda (Permikomi, Handi-



rtikeeria Tšetšeeni Vabariik

Murmansk

Joonis 1.1. Venemaa Föderatsiooni kuuluvate vabariikide ja autonoomsete ringkondade neli etniliselt erinevat rühma: 
bulgaarid. Siberi rahvad, soomeugrilased ja põhjakaukaaslased.
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Mansi, Neenetsi, Jamali Neenetsi), mis kõik külgnevad Komi Vabarii
giga. Siberi ja Kaukaasia rahvastega võrreldes on soomeugrilased tihe
damalt läbi põimimud vene aladega. Nad on Moskvale ligemal ja neid 
vallutati varem. Nad saavad mõningat kultuuriergutust keelehõimla- 
silt Eestis, Soomes ja Ungaris.

4. B u 1 g a a r i rahvad (umbes 8,6 miljonit) räägivad türgi keeli ja 
asuvad kolmes vabariigis Volga "suure käänu" ligidal, kaugel mere
dest: Tatarstan, Baškortostan ja Tšuvaššia. Nad paiknevad läbisegi lõu
napoolsete soomeugri rahvastega, kellega neil on ajaloos palju ühist. 
Vanimad selle piirkonna põlisasukad on soomeugrilased, bulgaari rah
vaste ajalugu ulatub tagasi türgi bulgaaride sissetungini, kes 11 sajan
dit tagasi Volgal tugeva riigi lõid. Tatarlasil, baškiirlasil ja tšuvašlasil 
on udune aim ühisest bulgaari substraadist ja nende keeled loovad 
ühenduse Kesk-Aasiaga, millest neid lahutab vaid üsna tehislik maari
ba. Enamik tatarlasist ja baškiirlasist on moslemid, mis veelgi tugev
dab kagusidemeid. Tšuvaši pärimus seevastu on soomeugrilaste kom
bel animistlik ja kristlik.

Kaardile vaadates võib hmduda, et soomeugri ja bulgaari rahvad 
peaks kokku liitma, või siis liigitama keelelisest erineval alusel. Neil 
rahvail on siiski erinev maailmanägemus ja nad rühmitavad endid ise 
keele järgi (vt. soomeugri koostöö alaosa). Endise Mari Eli presidendi 
Zotini sõnul pööravad islamirahvad pilgu itta (täpsemalt kagusse), 
kuna soomeugrilaste tee viib läände (Salo 1993). See etno-usuline sega- 
liigitus jätab välja tšuvašlased, kes pole moslemid ega soomeugrilased. 
Vene hoiakut bulgaari rahvaste vastu mõjutab hoolikalt säilitet mäles
tus "tatari ikkest" ja volgatatarlased on mänginud juhtosa Vene impee
riumi moslemite seas. Niisiis eristab bulgaari ja soomeugri rahvaid li
saks keelele nii ajalugu, kui ka nüüdissuundumus — enamasti religioon.

Käesolevas raamatus eelistan järgida keelekriteeriumi. See jätab vaat
luse alla viis rahvast, kel on vabariik, ja neli, kel on autonoomne ring
kond. See on küllaldaselt madal arv, et loetelust kaugemale minna ja 
igaühe kohta portree luua. Ka põlisrahvaste küsimused, mida järgmise
na vaatleme, kerkivad palju selgemalt soomeugri kui bulgaari rahvas
te puhul, seda viimaste suurriikliku ajaloo tõttu.
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Põlisrahvad: tülikad või väärtuslikud?

Alustagem ühe juhtumiga. Troopilise Amazonase põlisrahvaüe võib see 
tuttavana tunduda, kuigi sündmused toimusid peaaegu arktilises taigas.

Prokopi Sopatšini juhtum

Ta paistis ühe edukamana 23 000 handi hulgas, kelle põliskodu on 
naftarohkes Obi valgalas Loode-Aasias, enne kui ta mõrvati. Prokopi 
Sopatšin (1960-1993) oli põlisrahvaste küsimustele spetsialiseerunud 
abidirektor Nojabrsk-neftegazis, mis on Vene riigile kuuluv naftatoot
ja. Prokopi oli ka valitud Jamali Neenetsi autonoomse ringkonna par
lamenti, kus ta agaralt kaitses põlisrahvaste huve, mis haakusid kesk
kondlikega. Hoolimatu ja raiskav nafta- ning gaasitootmine Obi valgalal 
ähvardab tekitada ülemaailmse mõjuga õkokatastroofi (vt. 9. ptk.y

Handi-Mansi AR-is aitas Prokopile kaasa ta vend Jossif, Ruskinskije 
külanõukogu (Surgutist 90 km põhja pool) abiesimees, ja vennanaine 
Agrafena Pesikova-Sopatšina, kes kirjutas Lääne-Siberi olude kohta 
ajakirjanduses, mõnikord isegi väljaspool föderatsiooni. Kogu pere oli 
kaua häirinud kohalikku Vene võimu, kes oh mestis naftatööstusega. 
Agrafena lapsi oli ähvardatud mõrvata. Enamik hante on alandlik met
sarahvas, kes kütivad, kalastavad ja tunnevad end Vene kolonistide 
ees võimetuna. Kolonistid nägid Sopatšineis ohtlikult ninakat erandit.

28. märtsil 1993 kogunesid naaberasulate handid Ruskinskijesse tra
ditsiooniliseks zljatiks, kus karusnahkade vahetamist toiduainete vas
tu saadab üldine pidutsemine. Ka Prokopi saabus. Kell 16.45 arreteeris 
kohaliku miilitsa vanemleitnant Aleksei Rudjaško Prokopi Sopatšini 
rahvasaadiku puutumatusest hoolimata. Järgmisel hommikul kell 8 
leiti Sopatšin surnult külanõukogu hoone juurest miilitsajaoskonna lä
hedal. Ta kõrval oli vodkapudel ja võõras müts.2

2 Jossif ja Agrafena Sopatšin polnud sel ööl kodus, küll aga oli maja täis sugu
lasi ja tuttavaid, nende hulgas 25-aastane Tartu Ülikooli tudeng Anzori 
Barkalaja, kes juba kolm aastat oli hante külastanud, kogudes nende mui
nasjutte ja laule. Ta magas Jossifi toas, kui viis-kuus meest kella 2 paiku sise
nesid. Üks neist rebis telefonitoru aparaadi küljest ära. Üliõpilast löödi, 
kuid ta kaitses ennast, kuni sissetungijad aru said, et ta pole Sopatšin, vaid 
hoopis välismaa kodanik. Nad vaidlesid, kas teda jälgede kõrvaldamiseks 
tappa, siis aga lahkusid (Barkalaja 1993; Tali 1993).
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Ta oli jõhkralt tapetud. Pass, raha ja korterivõti olid kadunud. Vanemleit
nant Rudjaško ei korraldanud mõrvapaigal nõutavat uurimist ja keeldus 
järsult Surgutist uurimisrühma kutsumast. Ruskinskije külanõukogu haldus- 
ülem Anatoli Prasolov kadus sel ajal Ruskinskijest ega võtnud seetõttu mõr
va osas ette mingeid samme (A. Sopatšina käsitsi kirjutet avaldus, 30. 03. 
1995, millest mul on venekeelse originaali fotokoopia).

Arstliku läbivaatuse sooritas küll kohe (29. 03. kell 10.45) Ruskins
kije kliiniku peaarst P. Mironova. Käsikirjalisel aruandel, millest mul 
on fotokoopia, seisab allkiri "arst Alikova, Raissa Stepanovna". Aruan
ne sisaldas järgmist:

* meessoost laip, hea kehaehitus, rahuldav toitumus;
* pea juuste piirkonna pehmete kudede ödeem, mitmes suuruses 

mustjassinised laigud, mitmed luumurrud koljus, luumurd paremas 
õlas;

* mõlemad käsivarred, labakäed, labajalad ja sääred külmunud;
* seljal rinna kõrgusel — mitmed mustjassinised laigud nuiaga 

peksmisest, verevalum seljal;
* jalgadel ja tuharail — nuialöökide vorbid.
* Vigastuste raskuste järgi otsustades tulenes surm ajusisesest vere

jooksust.

Miilitsa väitel olevat Prokopi õõsel vabastatud, ent millegipärast olid 
ikka veel miilitsas tema rahakott ja pass (dokument, mida N. Liidu ala
mad pidid alati kaasas kandma nagu varem Lõuna-Aafrika neegrid). 
Ametlikku juurdlust ei alustatud. Anonüümsed ähvarduskirjad Sopat- 
šini perele sundisid neid saatma oma kaks väikest last sugulaste juur
de Lätisse.

Hiljem produtseeris miilits väidetava ülestunnistuse ohvri venna
tütrelt Tanja Sopatšinilt. Ta tapnud oma onu enesekaitseks väidetava 
vägistamiskatse ajal. Kinnimätsimine oli silmnähtav. Kujutlege vaid teis
melist tüdrukut arstiraportis kirjeldet vigastusi enesekaitse korras soo
ritamas: nuiavorbid jalgadel, kätel ja tuharail, lõpetades koljumurruga! 
Rääkides kanada keeleteadlase Harri Mürgiga (Mürk 1993a) ütles 
Agrafena Sopatšina, et tüdrukut sunniti väidetavale ülestunnistusele 
alla kirjutama, lubades talle kohtulikku immuunsust enesekaitse alu
sel. Teised asjasse puutuvad dokumendid ja raportid haihtusid.
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Arvestati ainult miilitsa avaldusi, kõik muud avaldused olid kadu
nud. Aleksei Baškirtsev, Surguti rajooni prokurör, on keeldunud Agra~ 
fena Sopatšinaga kohtumast... Uurija Jevgeni Reutov kohtleb lahkunu 
sugulasi väga jämedalt (pressiteade 12. 07. 1993, Andres Heinapuu, 
tollane EV Riigikogu liige ja Soomeugri Rahvaste Konsultatsiooniko- 
mitee Eesti-poolne koordinaator).

See kurbmäng meenutab Amazonase indiaani aktivistide mõrvamisi, 
nagu lääne ajakirjandus neist aeg-ajalt teatab. Kui tüüpiline on selline 
põlisrahvaste ja teiste vähemuste kohtlemine venelastele? Kas see oli 
ebatavaline, et aktivist surma sai? Või oli ebatavaline ainult see, et üks 
vähskodanik juhtus kohal viibima ja mõrvast teatama? Arvestades 
Vene ametnike sovetliku mineviku ja välismaiste tunnistajate vähesu
sega rahvusvabariiges ja -ringkonnis, ei söanda oUa optimistlik. See ei 
olnud lihtsalt üks juhtum ühe mülitsaleitnandiga. Surguti rajooni tase
mel ja kõrgemal mätsiti asi kinni. Vene enamusega Jamali Neenetsi 
autonoomse ringkonna nõukogu ei paistnud ühe oma liikme mõrx^a- 
mise vastu protestivat. Taustaks esines korduv miilitsa jõhkrus, mis ei 
toonud karistusi vaid edutusi:

Üks seik paneb mind imestama: hr. Rudjaško, meie küla elanik, kes on ette võt
nud seadusvastaseid samme Trom-Agani hantide (ostjakkide) vastu, pole 
ainult jäänud karistamata, vaid on kiiresti karjääriredelil tõusnud. Kui ta 
meie külla saabus, polnud tal ohvitseri auastet, kuid kolme aastaga tõusis ta 
vanemleitnandiks. Selles ajavahemikus on ta peaaegu surnuks peksnud 
järgmised Ruskinskije elanikud: Viktor Jakovlevitš, kelle kopsud said tõsi
selt viga ja kes pidi kolmeks kuuks haiglasse jääma; Sergei Ketšimov, vähe- 
musrahvaid teenindav bussijuht; Oleg Jermakov, keda hr. Rudjaško püstoli
ga ähvardas, paljaks röövis ja ta korterist pükste-säärikute väel Surguti ja 
Nojabrski vahelisele teele välja viskas. Ringkonna ja rajooni ametiasutusi on 
Rudjaško tegemistest teavitatud, kuid midagi pole sealt poolt ette võetud 
(A. Sopatšina, 30. 03.1993).

Põlisrahvad on tülikad

Mida kaugemal nad elavad, seda romantilisemana paistavad. Kui 
nad aga teiste rahvaste kodude või tööpaikade lähedal elavad, siis pee
takse neid takistuseks "progressile" — sõna, millega arvuliselt ja 
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tehnoloogiliselt laiutavad elanikkonnad nimetavad kõike, mis on neile 
soodus. Kui nafta on mängus, siis tuntakse, et antipoodid on koduõuel.

Läänes asuvad põlisrahvaste kaitsele kõige loomupärasemalt need, 
kes on turumajanduse vastu kriitiliselt meelestatud. Mõned neist suh
tusid neutraalselt või isegi soosivalt N. Liidu tüüpi käsumajandusse, 
sest see ei olnud vähemalt kapitalistlik (ehkki N. Lüt oli samasuguses 
"progressi"-vaimustuses). Olles nõnda nii turumajanduse pooldajate 
kui ka arvustajate poolt unarusse jäetud, oli põhjapoolse Venemaa põ- 
lisrahvail maailmafoorumil üpris vähe eestvõitlejaid. Kui nüüd Vene
maa majanduse püstihoidmist nähakse läänepoolse abi ühe peamise 
sihina, siis Lääne-Siberi puhul muretsetakse peamiselt nafta- ja gaasi- 
tootmise elustamise pärast. Selle ülemaailmsed ökoloogilised tagajär
jed jäävad kaugele tagaplaanile. Põlisrahvaste ellujäämine saastatud ja 
sotsiaalselt purustatud keskkonnas on aga küsimus, mida tihtipeale 
üldse ei mainita neiski väheseis kirjutusis, mis lääne ajakirjanduses sel
le piirkonna kohta ilmub (nt. Goldberg 1993c, d).

Kui jõuame idapoolsete soomeugri rahvaste juurde, kes on küllal
daselt arvukad omamaks "omaenda" (ehkki vene enamusega) vabarii
ke, siis võidaks vaidlustada isegi sõna "põlisrahvas" tähendus. Seda 
sõna tarvitatakse ju peamiselt põlltmduseelsete tehnoloogiate puhul: 
korilased, kütid, kalurid, võib-olla ka karjapidajad ja aiakultuuri har
rastajad. Rahvarühmad, kes on jõudnud tavapärase põllimduse juur
de, võivad paista lihtsalt mahajäänutena, ilma primitiivsuse võluta. 
Hobuse-adra kultuuri päästmine jääb tulevikku, kus see on sama ha
ruldane nagu kütid-korilased praegu. Ainult silmnähtav väljasuremi
se oht muudab olukorra küllalt pakiliseks, et millegi kestmise nimel pin
gutada. Need, kes katsuvad maailma mitmekesisust säilitada, olgu 
bioloogilist või kultuurilist, kipuvad tähelepanu koondama peaaegu 
lootusetult kaduma määratuUe, jättes hooletusse need, keda saaks veel 
ilma suurema pingutuseta hoida. Selles vaimus näib lääne ajakirjandus 
vaatavat Venemaa Föderatsiooni rahvusvabariike lihtsalt kui reformide 
takistajaid (reforme katsuvad oletatavasti läbi viia kõik, kes Moskvas 
võimul juhtuvad olema), sehnet näha vabariige autonoomias tõelise re
formi lahutamatut osa. Rahvaste sügavaid kultuurilisi pürgimusi tõl
gendatakse räpase majandusliku ahnusena: "Kui Tatarstani vene [sic.'] 
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vabariik oli 1991 lahkulöömise äärel, siis paistis olevat peamiseks ajen
diks iha kontrollida omaenda naftatoodangut" (Los Angeles Times, 20.07. 
1993).

Põlisrahvad, on väärtuslikud

Ometi on keelelis-kultuuriline mitmekesisus inimkonnale hea ja 
küllap isegi hädavajalik, seda umbes samalaadseil põhjusil kui bioloo
gide hinnangul metsikute teraviljaliikide olemasolu — võimalusena 
juhuks, kui väheste laialdaselt viljeldud liikidega midagi peaks juhtu
ma. Nüüdisaegne mitmete keelte hääbumine on "protsess, mille kau
du maailm tapab oma keelelist potentsiaali ja mitmekesisust, just nagu 
ta tapab oma bioloogilist potentsiaali ja mitmekesisust, kui igal aastal 
sajad taime-, putuka- ja teiste elusolevuste liigid tapetakse või lastakse 
surra" (Skutnabb-Kangas 1990: 6). Kaotades järjekordse keele, kaotame 
antropoloog Frances Popovichi sõnul "midagi inimeseks olemise tä
hendusest — kõik need laiad võimalused, kuidas erinevalt väljendada 
samu mõtteid, sama loovat vaimu" (tsiteeritud Los Angeles Timesist 3. 04. 
1993). Seda silmas pidades on vaja kaitsta põlisrahvaid ja nende keeli, 
või vähemalt kahandada nende vastu suunatud survet. See kaitse ei 
peaks rakenduma ainult hingevaakumise juhtudel, vaid ka nende rah
vaste heaks, kelle arv on veel küllalt suur, et välja arendada selline mo
dernne kultuur, mis nende keelt ja teisi moodsa tehnoloogiaga kokkuso
bivaid kultuurisugemeid alal hoiaks. "Lingvitsism" — erinevate keelte 
vaenamine — peaks olema sama vastuvõetamatu kui rassism, ent 
praegu õitseb see edasi.

Uueks sotsiaaldarvinistlikuks nõksuks on väide, et need etnosed (etnilised 
rühmad), kultuurid ja keeled, mis püsima jäävad ja end levitavad, teevad 
seda sellepärast, et nad on paremini modernse elulaadiga kohanenud, on roh
kem arenenud või on neil rohkem arengupotentsiaali kui teistel. Seda öeldes 
kannavad valitsevad rühmad hoolt, et teised etnosed, kultuurid ja keeled 
saaksid kehvemad ellujäämistingimused või ei saaks neid üldse. Seda teosta
takse institutsioonaalselt, näiteks hariduse kaudu. Alati juhtub millegipärast, 
et enamuse keeled ja kultuurid osutuvad tugevaimaks. Tulemust võib tarvi
tada lähteteesi tõestusena — et nad olid kõige elujõulisemad (Skuttnab-Kan- 
gas 1990:11).
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Keelelise tasalülitamise eestvõitlejad (venestajad idapoolseimas 
Euroopas, inglistajad [amerikaniseerijad] mitmel pool mujal) teevad 
suure numbri suhteliselt väheseist juhtumeist, kus keeletülid on and
nud põhjuse või ettekäände relvakonfliktiks, vaadates hoolikalt möö
da palju arvukamaist rahuliku kooselu juhtumeist. Võib väita, et usu
sõjad on olnud tigedamad kui ükski sõda keele pärast, ent see ei 
õigusta veel kõigi uskude kui selliste taunimist — usku võib harrasta
da mõõdukalt ja sallivalt.

Märkigem, et 1990-ndate keskpaiga raskeimini lahendatav etniline 
konflikt — Balkan! sõda Serbia-Horvaatia-Bosnia vahel — puudutas 
rahvaid, kes kõik räägivad sama serbohorvaadi keelt, ent on eri usku. 
Aga ma avardan oma väidet keelele rajatud natsionalismist kaugema
le, hõlmates ka neid, mis rajanevad usul või mõnel muul tõuvälisel alu
sel. Inimestel on vajadus mingil alusel ühte kuuluda. Natsionalismi 
peaks ergutama kujunema sallivaks kultuurrahvusluseks, mitte aga 
kuulutama paheks igas vormis. Eriti tuleb valvel olla topeltstandardi 
eest, mis aktsepteerib suurrahva natsionalismi kui legitiimset, taimib 
aga väikerahvaste oma. Ida-Euroopa raamistikus esitatakse pahatihti 
"vene rahvuslikke huve" kui seika, mida venelaste suur arv õigustab ja 
mis just nagu ei oleks seega negatiivse poliitilis-militaarse natsionalis
mi ilming. Seevastu "ukraina rahvuslikke huve" nähakse natsionalis
mina sõna halvas tähenduses ja "mari rahvuslikke huve" ei suuda lää
ne poliitiline arutelu üldse kujutella. Kui natsionalismi tegelikke või 
mõeldavaid pahategusid hurjutatama hakatakse, siis tuuakse välja 
saksa natside näide, unustades, et Saksamaa oli suurimaid riike Euroo
pas. Üldist rahu Euroopas suudavad mõeldavalt ohustada saksa, vene 
ja prantsuse natsionalismid ("rahvuslikud huvid"), mitte aga slovakki
de, udmurtlaste, armeenlaste, ega isegi serblaste natsionalismid — väl
ja arvatud juhtumid, kui suuremad rahvad neid ettureina kasutavad.

Kas võrdne kohtlemine või võrdsete tulemustega kohtlemine?

Jääb veel üle arutada alalist pinget üksikisiku ja rühma õiguste va
hel, mis sageli on vastuolus. Klassikaline liberalism näeb inimesi kul
tuuriliselt ühtlaste indiviididena paljude ristuvate huvide väljal. Selles
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raamistikus tähendavad vähemuse õigused nende õigusi, kes jagavad 
vähemusarvamust ühes teatavas küsimuses. Mõnes teises küsimuses 
võivad samad isikud olla osa enamusest. Tegelikkuses aga moodusta
vad inimesed tihtipeale märksa püsivamaid rühmi. Üksikinimeste 
õiguste "võrdne kaitse" võib tähendada rühmade ebavõrdset kaitset, 
kui rühmad on äärmiselt erineva suurusega. Selline võrdsus võib ko
gusummas tähendada kõigi "õigust" kasutada enamuse tavu ja norme 
ning tarvitada enamuse keelt. Täisõiguslik kodakondsus ja valimisõigus 
on õõnsad sõnad põlisrahvaile, kes valimistel pidevalt sisserändajate 
häältele alla jäävad ja kelle kõige põhilisemaidki vajadusi sisserända
jad eiravad. Tõeliselt võrdne kohtlemine nõuab tihtipeale erinevat sea
dusandlust ja lähenemisviise, mis lähevad klassikalise liberalismi vä
hemuste õigustest kaugemale. Oluliseks võimaluste ebavõrdsuseks 
väikese keelerühma liikmeile on see, et nad ei saa minna otsima halja
maid söödamaid keelt vahetamata. Kui venelasest Mari Eli Vabariigi 
elanik oludega rahul pole, siis võib ta minna mujale Venemaale ja jät
kata oma keele rääkimist. Marilane samas olukorras peab loobuma 
oma keelest (väljaspool oma kodumaad). Marikeelne ülikool Mari- 
maal oleks marilase ainus võimalus saada emakeelset kõrgharidust, 
kuna venekeelsel Marimaa asukal on neid võimalusi mujalgi. Seepärast 
peab tõeliselt võrdne kohtlemine minema kaugemale kui pool teed ja 
soodustama marikeelset koolitust Marimaal enam kui proportsionaal
selt. Eesti ja Island on tõendiks, et miljoniline või isegi veerandmUjoni- 
line keelerühm suudab arendada üsna tõhusat emakeelset kõrghari
dust, kui neid ei takistata. Inimkonna kultuuriline mitmekesisus ainult 
võidab sellega. Et kriitiline mass võib olla veelgi madalam, näeme hil
jem (vt. 10. ptk.), vaadeldes inuitikeelset kõrgharidust Gröönimaal. 
Mitmekesisus on eriti tähtis nüüdisaegses maailmas, kus massikommu
nikatsioon meid tugevasti kultuuri tasalülitamise poole suunab. Eba
võrdne võime omaenda keelt säilitades ringi liikuda mõjutab inimese 
hoiakut keskkonda. Vene tööstustöölised ja -direktorid õigustavad sa
geli oma kurikuulsat hoolimatust keskkonna vastu Venemaa suuruse 
ja laiusega: "Kui siin elupaiga ära reostan, on alati ruumi kolida kuhugi 
mujale." Sellist hoiakut soodustasid ka inimeste ümberpaigutused N. Lii
dus, luues kümneid miljoneid mitmesuguse päritoluga juurteta olevusi. 
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kel puudub kodutunne. Põlisrahvad seevastu tunnevad keskkonna 
vastu suuremat aukartust. Nende jaoks on mitmesuguseil maastiku- 
kujundeil kultuuriline tähendus ja nad ei saa oma esivanemate pinda 
maha jätta kultuurimurrangut läbi tegemata. Nemad on Alan Dur- 
ningi sõnul (1992), "maa eestkostjad". Inimesed, kes võtavad endale 
suurema vastutuse ühe maalapi ökoloogilise tuleviku eest, on ära tee
ninud erilise soodustuse.

Nii nagu iga hea asjaga, võib ka rühmaõigustega liialdada ja neid 
kuritarvitada. Need võivad isikuõigusi ahistada, pinge nende kahe va
hel on pidev. N. Liidu oludes kannatasid mõlemad. Postsovetlikus Ve
nemaa Föderatsioonis valitseb suur oht, et isikuõiguste taastamise 
nime all edutatakse salamahti valitseva etnilise rühma huve. Moskva 
ärimeeste "õigus" võistelda "võrdsel" alusel vaesunud talupoegadega, 
et osta maid, mis viimastelt 70 aasta eest konfiskeeriti (samuti Moskva 
käsul), tähendaks lihtsalt röövimise lõpule viimist. Venemaa Föderat
siooni väiksemate rahvaste rühmaõiguste puudulikkus on maailma 
avaliku arvamuse eest peitu jäänud kolmel põhjusel.

1. Samaaegne isikuõiguste puudulikkus Venemaal. Prokopi Sopatšini mõrva
mine rikkus ka tema isikuõigusi, ehkki mõrva ajendas kuulumine põlisrahva 
hulka.

2. Rühmaõiguste sümboolne tunnustamine N. Liidu ja Venemaa Föderat
siooni poolt rahvusvabariikide ja -ringkondade näol, mis maailmale paistavad 
suurmeelsuse märgina, ehkki fassaadi taga on vähe sisu (või puudub sisu 
täielikult).

3. Kahetsetavad konfliktid, mis kommunistliku hullusärgi kõrvaldamisele 
järgnesid Balkanis, Kaukaasias ning Kesk-Aasias.

Need konfliktid on kommunistliku praktika hilised tagajärjed. Kom
munistlikud režiimid seadsid sisse formaalselt etnilised territooriu
mid, samal ajal aga õõnestasid neid, korraldades kolonistide sisserän- 
du. Ka arendasid nad äärmiselt sallimatut poliitilist kultuuri — "kes 
pole meie poolt, on meie vastu". Kui kommunistlik ideoloogia varises, 
haakus see sallimatuse harjumus ainsa sideme külge, mis jäi — natsio
nalism. Aastakümneid külmutasid kommunistlikud režiimid rahvuste 
vahelisi vastuolusid, selmet lubada neil arutada ja sellega lahendusi 
otsida, nagu toimus läänes. Nüüd on kuhjunud palju, mida tagantjärele 

3 T aaceoera
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arutada. Karabahhi/Artsahhi ja Bosnia õppetunniks pole mitte see, et 
ehtsat etnilist autonoomiat peaks vältima — nü lükataks plahvatusi 
ainult edasi — vaid et tuleb pürgida kooskõla poole sisu (etnilise kul
tuuri ning koolituse) ja vormi vahel. Esinduskogudes tasakaalustatakse 
mõnikord isiku- ja rühmaõigusi teise koja varal, kus väiksemaü rühmil 
on ebavõrdselt suur esindatus. Arvuliselt vähemusse jäänud põlisrah
vaste puhul oleks võrdse rühmaesindusega teisel kojal mõtet, kui on 
tegemist ainsa maalapiga maailmas, kus nende arvamus võiks lugeda. 
Nemad on maa eestkostjad, ajaloolise järjepidavuse ja keskkondliku 
süüme kandjad. Soomeugri rahvaste kongress Ižkaris Udmurtias 1992 
soovitas etnUiselt erinevais vabariiges sisse seada kahekojalised parla
mendid (Patrušev 1995).

Idapoolsed soomeugri rahvad 
aktiivsete kaasamängijatena

Idapoolsed soomeugri rahvad väärivad põlisrahvaina sümpaatiat 
sõna laias mõttes. Siiani olen ehk jätnud mulje, et nad on passüvsed et
turid, kes kõik alla neelavad, mida muu maailm suvatseb neile kurku 
toppida. Ent idapoolsed soomeugri rahvad on hakanud ka ise oma 
saatust kujundama, mõjutades sellega idapoolse Euroopa üldist polii
tikat. Kui etturid ilmutavad märke, et nad on hakanud aktiivselt kaasa 
mängima, siis on tihtipeale esimeseks reaktsiooniks üldine vastumeel
sus, sest mäng muutub varasemate mängijate jaoks keerulisemaks. 
Juurdetulijaid katsutakse eirata või jõuga etturi ossa tagasi tõugata. 
Kui aga tõrje nurjub ja uued mängijad näitavad püsivust, siis kohanda
takse pikapeale mängu ennast.

3 Pole üllatav, et mitmesugused rühmad neile soodsaimat vormi eelistavad. 
Eesti vabanemise ajal nõudsid mõned Vene kolonistid teist koda, kus vene
lastel (30% elanikkonast) oleks pool liikmeist, teistel vähemustel aga mitte 
ühtegi. Selline kolonistide üleesindatuse institutsioonistamine on ülimalt 
küsitav, ehkki näiteks Zimbabwe pidi iseseisvuse hinnana sellega nõustuma.
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Etturist kaasamängijaks

Järgmiste näidete alusel on vaadeldavad rahvad liikumas halli vööndisse 
etturi ja kaasamängija vahel. 1990-1991 kuulutas viiest soomeugri vaba
riigist neh end suveräänseks, mis tähendab, et vabariigi seadused on fö
deratsiooni omist üle. Vähemalt seitse mitte-soomeugri vabariiki toimis 
samuti. Kõigis soomeugri vabariiges oli nimirahvus vähemuses, ent 
nende olemasolu oli oluline.'*

Mordva vene enamusega parlament likvideeris 1993. a. vabariigi 
presidendi ametikoha, saades sel teel lahti elanikkonna poolt valitud 
riigijuhist (Dahlburg 1993). Samm oli küsitava kehtivusega (ja võeti 
arutlusele föderatsiooni ülemkohtus). Mordvast oli ilmselt strateegiate 
katseväljak saanud, neid kaaluti võimuvõitluseks Moskvas. Selleks 
aga oli vaja vabariiki, mitte oblastit — Mordval oli vabariigi staatus 
ainult põlisrahva olemasolu tõttu.

Vastusena Vene agressioonile Tšetšeenias katsus Tšuvaššia keeldu
da oma noori sõtta saatmast. Mitu vabariiki läks Tšuvaššiaga kaasa, 
soomeugri omadest Marimaa ja Udmurtia. Pole selge, kui tõhus oli 
nende keeldumine. Kaasamängijad nad veel polnud, kuid mitte ka 
enam vaikivad etturid. Võrreldes Tšetšeenia ja Tatarstaniga on eelne
vad näited üsna tagasihoidhkud, aga poliitiline aktiivsus Ungaris, Ees
tis ja Ukrainas hakkas samuti tagasihoidlikult peale. Kõigis soomeugri 
vabariiges peale Mari Eli on venelastel elanikkonnas ning juhtkonnas 
absoluutne enamus ja kirjeldatud sammud võisid suurelt osalt nimi- 
rahvusest mööda minna. Implikatsioonid on siiski olemas.

1. Vabariigi juhid ei saaks selliseid mänge mängida, kui neil poleks põlis
rahvaid vähemalt ettekäändeks. Vabariikide olemasolu (oblastite asemel) 
olenes põlisrahvaist. Seega oli vabariigi juhtidel rohkem põhjust kui varem 
tugevdada põlisrahva tähtsust vabariigis. Vabariiklikel valimistel vajavad

4 Soomeugri vabariigest kuulutas Komi end suveräänseks 29. 08. 1990, Ud
murtia septembris 1990, Marimaa 22.10.1990 ja Karjala 13.11.1991. Ainult 
Mordva loobus. Vähemalt seitse muud vabariiki tegid sama: Sahha, Burjaa- 
tia ja Tõva Siberis; Tšetšeenia ja Kalmõkkia Kaukaasias; Tatarstan ja Baš- 
kortostan bulgaari vabariige hulgas (^Moscow News 4. 02.1933). 
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nad ka põlisrahvaste hääli — isegi kui kõiki peamisi erakondi juhivad venela
sed.

2. Vabariikide uued aktsioonid tõstsid paratamatult põlisrahvaste enese
teadvust ja usku iseendasse, võib-olla suuremalgi määral kui vabariikide ju
hid taipasid .5

Ja 1980-ndate lõpust alates on tõesti toimunud soomeugri keelte 
elustumine, samuti üldine kultuuriteadvuse tõus nii omaenda minevi
ku kui ka välismaailma suhtes. Venemaa ei paista enam inimkonna 
kõigi saavutuste lättena. Loodi rahvuslikud keskorganisatsioonid: Kar- 
jalan Rahvahan Liitto (karjalased), Mastorava (mokšerslased). Mari 
Ušem (marilased), Keneš (udmurtlased). Komi Kotõr (põhjakomilased), 
Jugõr (permikomilased), Spassenie Jugrõ (handid-mansid) ja Jasavei 
(neenetsid). Neile lisandus erilisi noorte-, kultuuri-, keskkonna-ja usu
organisatsioone, mida kirjeldan eri maade peatükkides. Nõukogude 
võimu ajal oleksid sellised algatused kohe lömastatud, kuid Jeltsini- 
Venemaal sallitakse neid, ehkki teatava rahutustundega.

Need organisatsioonid on võidelnud oma rahva õiguste eest ja püüd
nud taastada põliskeelset haridust ning ajakirjandust maades, mis väi
detavalt on nende omad. Lähtepunkt oli kehv. Nõukogude võim kuu
lutas mokaotsast põlisrahvaste õigusi, ent tegelikkuses kägistas neid 
aegamööda. Ta ergutas venekeelseid muulasi soomeugri maile asuma, 
luues seal tööstuse, mis ei saanud või ei tahtnud piirduda kohaliku 
tööjõuga. Tavapäraseid eluviise ahistati või keelustati ja palju inimesi 
küüditati või sunniti muude vahenditega ajalooliselt kodumaalt lah
kuma. Põliskeelne kool kõrvaldati vähehaaval, kasutades mõnikord ka

5 Rohkem kui sooviksin, tarvitan segamini "rahvast", "vabariiki" jne. Selline 
umbkaudsus on N. Liidu ja Venemaa Föderatsiooni rahvusvabariigesse sis
se ehitatud. Nad loodi rahvusriikide mustri kohaselt, ehkki laiema föderat
siooni alluvuses. Selles vaimus nimetatakse nende tippametnikke presiden
tideks, mitte kubernerideks. Vabariikide rahvaiks pidid olema vastava ala 
põlisrahvad. N. Liidu koloniseerimispraktika on aga taandanud soomeugri 
rahvad vähemusiks "omaenda" vabariiges. Lääne terminoloogia on teist
moodi udune. Inglise-prantsuse nation hõlmab tavaliselt riigi tervet koda
nikkonda, etnilisusest hoolimata, kuid samal ajal räägitakse ka erinevaist 
indiaani narioneist USA sees.



Idapoolsed soomeugri rahvad aktiivsete kaasamängijatena 37

sedavõrd totalitaarseid meetmeid nagu kõigi õpikute hävitamine (Ud
murtias 1970-ndail).

Nõukogude võim muutis vene keele hariduse ja edasijõudmise võt
meks. Et ta kaalutletult põliskeelte arenemist pärssis, siis hakkasid paljud 
soomeugrilased omaenda keelt primitiivseks pidama. Pidev venelaste 
nöökimine pani neid oma rahvust häbenema. Johtuv sulanemine vene
lasisse kahandas 1970. a. alates peaaegu kõigi soomeugri keelte kõnele
jate arvu, kuigi nende sündimus oli üldiselt venelaste omast kõrgem.

Ilgeimad sulandamis-ja ümberrahvustamisviisid leevendusid post
sovetlikus Venemaa Föderatsioonis, kuid Nõukogude aastakümned 
on idapoolseilt soomeugrilasilt sedavõrd jõudu röövinud, et neil on 
raske sooritada topeltülesannet: säilitada iidseid tavu ja samal ajal luua 
modernset kultuuri. Nende keelis puudus ühiskondlik-majanduslik, 
poliitiline ja tehnoloogiline terminoloogia. Ometi kasvas koolide hulk, 
kus põliskeelt vabatahtliku ainena õpetati. Tervenisti põliskeelsed koo
lid tekkisid aeglasemalt, sest puudu tuli õpetajaist ja õpikuist (mida 
tihti alles koostati). Mari Elis, mis üldiselt oli teistest ees, oli esimene 
marikeelne keskkool loomisel. Ajalehtede ja -kirjade arv tõusis ja kvali
teet oh paranemas — ent trükiarvud langesid majanduskriisi tõttu.

1989. a. rahvaloendus peegeldas kasvavat eneserespekti: komilaste, 
marilaste, udmurtlaste ja vepslaste arv hüppas endisest märgatavalt 
kõrgemale. Arvatavasti julgesid end soomeugrilastena jälle kirja pan
na mitmed nende hulgast, kes 1979. a. oma päritolu häbenesid, või keda 
natsionalistlikud vene rahvaloendajad end venelasiks tunnistama sun
disid. Arvestades, et vabanemine oli 1989. a. vaevu alanud, on põnev 
oodata, mida toob järgmine rahvaloendus.

Kasin poliitiline esindatus "omaenda" vabariiges ja autonoomseis 
ringkonnis oli 1990-ndate keskel endiselt probleemiks. Ainult mari- 
lased (ja omal kombel ka mokšerslased) olid saavutanud oma arvuga 
võrdsuhtelise esindatuse. Marilased ulatusid märgatavalt ka valitsus
se ja võitsid presidendikoha. Teiste vabariige parlamendid olid ülekaa
lukalt Vene kolonistide käes, kellest paljud ei tundnud ega tahtnudki 
tunda põliselanike vajadusi. Paljud Vene tehnokraadid ohd endised kõ
vad kommunistid, kes olid igasuguse demokraatia vastu, põlisrahva 
õigusist rääkimata.
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Üheks põlisrahvaste taotluste tulipunktiks oli keeleseaduste koosta
mine, mis põliskeeltele vene keelega võrdse staatuse annaksid ja nende 
kasutamist koolides ja avalikes paigus, s.h. siltidel, hõlbustaksid. Fö
deraalse põhiseaduse § 68. 2 lubas seda selgesti vabariiges (ent mitte 
autonoomseis ringkonnis), kinnitades, et "Vabariigel on õigus sisse 
viia vabariiklik keel" võrdsel alusel "föderatsiooni keelega" (vene kee
lega). Paberil kuulutasid kõik soomeugri vabariigid peale Karjala välja 
vabariikliku keele, kuid ainult Komi Vabariigil ja Mari Eli Vabariigil 
olid ka tõsiselt võetavad rakendusseadused.  ̂Vene etniline vastureakt
sioon 1990-ndate keskel tegi edaspidise keeleseaduste vastuvõtmise 
raskeks. Soomeugri aktiviste kammitses ka ajakirjanduse negatiivne 
hoiak, sest meediakanalid olid valdavalt venelaste käes, mõnedki põlis- 
keelsed lehed ja ajakirjad kaasa arvatud. Maa erastamine tõi põlisrah- 
vaile kaasa nii lootusi kui ka ohte. Nad kartsid, et poliitilise esindatuse 
puudumise tõttu võidakse luua neid diskrimineerivaid seadusi ja sät
teid, lubades vene uustulnukail saada maa üle legaalne omanikuõigus, 
mis enne Nõukogude sundkollektiviseerimist põlisasukaile kuulus. 
Mõned soomeugri organisatsioonid on nõudnud, et vabariigi põlisasu- 
kail peaks olema eesõigus ja et maad peaks tagastatama kolhoosieel- 
seile omanikele.7 Küsimuse ülemaailmset perspektiivi esitab Planti uuri
mus, mis otseselt vaatleb ka Venemaa vähemusrahvaid (Plant 1994:28-30).

Vene karistusasutused olid samuti probleemiks. Mitmed N. Liidu 
tähtsamad orjalaagrid asusid Mordvas, Komimaal, Handi-Mansimaal 
ja Udmurtias. Soomeugri organisatsioonid on rõhutanud, et vabariigi 
valitsus peab saama otsustada, kas säilitada või kõrvaldada vabariigis 
föderaalsed vangilaagrid.

6 Komi Vabariik kuulutas välja tugeva keeleseaduse 1992. a. kevadel ja Mari 
El tegi sama jaanuaris 1995. Udmurtia vastaval proklamatsioonil (septemb
ris 1990) puudus rakenduslik jõud ja Mordva omad (1990 ning september 
1995) olid puhtsümboolsed.

7 Võtame näiteks Ingerimaa. Nõukogude-Vene võim küüditas enamiku inge- 
risoomlasi nende ajalooliselt kodumaalt 1930-ndail ja 1940-ndail, keelates 
neil hiljemgi naasta. Inkerin Liitto taotles õigust koju pöörduda. Tihtipeale 
olid aga ingerisoomlaste maad vahepeal antud Vene sõjaväelastele ja tsivi
listidele, kes küüditatute kodud üle võtsid. Vene võimud vaatasid praegusi 
asukaid kui püsielanikke; küüditatuid, iseäranis mittevenelasi, kui uustul
nukaid.
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Soomeugri koostöö ja rahvusvahelised kontaktid

Koostöö idapoolsete soomeugrilaste vahel tekkis varakult 1990-ndate 
algul, läänepoolsete soomeugri rahvaste mõningase kultuurilise panu
sega. Keskendun siin külviajale (1989-1993), mille kohta Igor Sadovin 
(1994) on kogunud hea kronoloogia. Kui rahvusorganisatsioonide loo
mine 1987. a. algas ja oli 1990. aastaks suurelt osalt lõpule viidud, siis 
supranatsionaalsed organisatsioonid said teoks umbes kaheaastase 
viivitusega.

Kirjanikud olid esimesed. Esimene soomeugri kirjanike kongress 
korraldati Mari Kirjanike Liidu eestvedamisel juba 22.-27. mail 1987 
Joškar-Olas. "Selle konverentsi kaudu püüdis Venemaa Föderatsioon 
kindlasse sängi suunata ja maha suruda rahulolematust, mis vähemus
rahvaste seas juba ammu hõõgus " (Laulajainen 1995b). Rahustamine 
ei õnnestunud. Kirjanik kirjaniku järel tõusis ja väljendas oma rahva 
võimetut masendust N. Liidu etnilise olukorra vastu.

Vene esindajad kongressil olid šokeeritud, kuuldes — paljud arvatavasti 
esimest korda — kuidas väikesed põlisrahvad end oma "suure venna", vene
laste, kõrval tunnevad. Hiljem polnud vene esindajate peamiseks mureks mit
te see, kuidas N. Liidu ajal soomeugri rahvaile tehtud ülekohut hüvitada, vaid 
hoopis, kuidas püsti hoida "suurt rahvaste sõprust", s.t. N. Liitu (Mürk 1992).

Algatati rahvusvahelise soomeugri kirjanike liidu loomist, ent see 
jooksis umbe, kui soomlased eemale tõmbusid ja Castreni Seltsi lõid 
(1990) suunamaks kokkupuuteid idapoolsete soomeugrilastega (Lau
lajainen 1995b). Kirjanike kongressid jätkusid: 10.-14. 08.1991 Espoos 
Soomes ja 13.-28. 08. 1992 Egeris Ungaris (kus keskses teemaks oli 
"Emakeele ja rahvuskultuuri osa soomeugri rahvaste taassünnis"). 
Rahvusvahelise liidu mõttest loobuti jaanuaris 1992; seda asendas 
Soomeugri Kirjanike Komitee — küllalt lõtv foorum selleks, et soomla
sed söandaksid liituda.

Järgmise sammu tegid noorte esindajad, kes juulis 1990 kokku tulid, 
samuti Joškar-Olas, et arutada teemat "Noorus ja kultuur" ning asutada 
Soomeugri Rahvaste Noorteühing (venekeelse lühendiga MAFUN). 
Juhtimise üleminek Marimaalt Udmurtiasse aeglustas ehk edaspidist 
arengut, kuid MAFUN-i teine kokkutulek sai siiski teoks 28.-31. 10. 
1993, samaaegselt rahvusvahelise soomeugri noorteorganisatsioonide 
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konverentsiga (teemal "Soomeugri maailm: perspektiivid ja problee
mid") Ižkaris (Iževskis) Udmurtias. Oktoobris 1994 viibisin järjekord
sel MAFUN-i korraldatud rahvusvahelisel konverentsil ("Noorus ja 
soomeugri maailm") Ižkari ligidal. Seal pidas tasakaaluka kõne ka rah
vusküsimuste föderaalminister N. Jegorov, kes varsti pärast seda oma 
osa tõttu kallaletungis Tšetšeeniale kurikuulsaks sai.

Esimene rahvusvaheline soomeugri folkloorifestival toimus koos 
esimese noorte kohtumisega (juuli 1990 Joškar-Olas) ja kujunes iga
aastaseks ürituseks: 17.-21. 08. 1991 Sõktõvkaris Komis; 15. 05. 1992 
Ižkaris (koos sümpoosioniga "Traditsiooniliste kultuuride ökoloo
gia"); 30. 06.-1. 07. 1993 Hantõ-Mansiiskis. Viimane hõlmas "Põlis 
rahvaste omavalitsemisvormide otsingu" konverentsi — mis näitab, 
kuidas folkloorihuvi tõstis etnilist enesetunnet ja laienes poliitiliseks.

Märgatav samm sihikindla kooskõlastamise poole sai teoks Soome
ugri Rahvaste Kultuuriarengu Fondi loomiskonverentsiga 6. 10. 1990 
Joškar-Olas. Delegaadid saabusid kõigist viiest Venemaa Föderatsioo
ni soomeugri vabariigist. Permikomi ja Handi-Mansi autonoomsest 
ringkonnast ning tollal veel N. Liidu poolt hõivatud Eestist. Järgnev 
rakenduskonverents (15.-20.10.1991 Tallinnas) keskendus realistlike 
tegevuskavade väljatöötamisele Arengufondi jaoks, mille peakorter 
paigutati Joškar-Olasse. Fond asetas aga liiga palju lootusi föderaal
valitsuse toetusrahadele. Kui Moskva rahalises mõttes vaiba alt ära 
tõmbas (1993), varises fond kokku. See sündis uuesti 19. 01.1995, jäl
legi Joškar-Olas, Mari Eli Vabariigi endise kultuuriministri Nikolai 
Gavrilovi juhtimisel. Võim Arengufondis näis olevat endise kohaliku 
Nõukogude nomenklatuuri käes, kes oli kultuurilise rahvusluse omaks 
võtnud (Ritson 1995).

Soomeugri ajakirjanike kokkutulek (16.-28. 04. 1991) oli loogiline 
samm murdmaks Moskva (ja kohaliku venekeelse ajakirjanduse) tea- 
bemonopoli, luues otsekanalid vabariikide vahel ning Ungari ja Soome 
kaudu ka välismaale. Moskva paistis olevat rohkem mures ajakirjan
duse kui millegi muu kultuurilise või isegi poliitilise üle. Kui ajakirja
nikud pidid läänepoolsete soomeugri maade külalistega kokku saama, 
tekkis mõnel külalisel viisaraskusi. Esimesele kokkutulekule ei tulnud 
korrapärast jätku. Seevastu aga said teoks iga-aastased soomeugri 
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telefilmide ja -kavade rahvusvahelised festivalid: 14.-20. 10. 1991 
Joškar-Olas, oktoobris 1992 Sõktõvkaris ja septembris 1993 Ižkaris.

Teadvustamaks üksteise olemasolu juba noorelt, alustati soomeugri 
lastelaagritega. Esimene (15.-25. 08. 1991 Marimaal) naelutas kinni 
olulise kitsaskoha: erineva kodukeele, kuid sama vene koolikeelega 
lapsed taandasid kogu ürituse tavaliseks venekeelseks suvelaagriks. 
Täiskasvanute soomeugri üritusil kasutati teadagi vene keelt ühiskee
lena (häirides sellega läänepoolseid külalisi, kes vene keelt ei valla
nud), aga millegipärast ootasid aktivistid, et lapsed teisiti käituvad. 
Paistab, et mõnda aega peeti vahet, ent 1993 jätkus katse soomeugri 
laste rahvusvahelise kunstilaagriga Udmurtias (19.-30. 07) ja ökoloo- 
gialaagriga Marimaal (augustis).

1991-1992 saavutas ühisürituste õitseng tipu. Enamikku neist üri
tusist lähimail aastail ei korratud. Need kas ei osutunud otstarbekaks 
või jäi vajaka korraldamisoskusest. Halvenev majandusolukord Vene
maal summutas igasuguse vaimustuse.®

Teaduslikud konverentsid soomeugrilasi puudutavatel teemadel 
nagu arheoloogia ja keeleteadus olid range järelvalve all lubatud ka 
Nõukogude ajal. 1990-ndail need sagenesid ja laiendasid oma tegevus
välja. Varasemad fennougristika maailmakongressid vältisid N. Liidu 
võimudele ebamugavaid teemasid ka siis, kui kongress toimus mujal 
(Ungaris või Soomes). Kuues kongress (24.-30. 07. 1985 Sõktõvkaris) 
järgis veel seda mustrit (vt. kokkuvõtete kogumikud, Saveljeva 1989 ja 
Fedjuneva 1990). Seitsmes kongress (27.08.-2.09.1990 Debrecenis Un
garis) tõi juba muudatusi. Kaheksas kongress (10.-15. 08. 1995 
Jyväskyläs Soomes) võttis sõnaselgelt peateemaks nüüdisprobleemid. 
Tõstatati mitmeid ebamugavaid mineviku- ning olevikuküsimusi (vt. 
plenaarettekanded ja kokkuvõtted, "Congressus Odavus" 1995). Va
hepeal toimus terve hulk väiksemaid rahvusvahelisi konverentse, osa

8 Võiks mainida järgmisi soomeugri kokkutulekuid ja pidustusi 1991. a.: 
muinasjutud (13.-28. 03. Narvas) ja tants (19.-22. 04. Ižkaris) ning raamatu- 
kogupäev (25. 10. Tallinnas). 1992. a. tõi soomeugri teatripidustuse (27. 
03.-02. 04. Ižkaris), taidurite kohtumise (juunis Peterburis), noorsportlaste 
kokkutuleku (juunis Tallinnas) ja isegi soomeugri rahvaravitsejate rahvus
vahelise konverentsi (septembris Kaustises Soomes). Pole selge, kas soome
ugri rahvaste tudengipidustust (10.-18. 06.1992) hiljem korrati. 
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neist puhtteaduslikud, teised rakendusliku kallakuga (vene termino
loogias "teaduslik-praktilised").^

See oh taustaks kahe laiahaardeHse soomeugri organisatsiooni loomi
sele, mis Arengufondi täiendasid. ÜleföderatsiooniHse Soomeugri Rah
vaste Ühingu loomiskoosolek toimus 15. 05.1992 Ižkaris. Sellele järgnes 
tööistung Peterburis (november 1992). Ühing ei hõlmanud läänepool
seid soomeugri rahvaid (imgarlased, soomlased, eestlased), arvestades 
nende hoopis erinevat olukorda. Läänepoolset panust siiski hinnati.

Kõrgpunktiks kujunes Esimene soomeugri rahvaste maailmakong
ress (1.-3.12.1992 Sõktõvkaris). Osales üle 800 delegaadi, mõned neist 
läänepoolseist soomeugri maadest. Teretulnud žestina olid kohal föde- 
raal- ja kohalike võimude esindajad ja kongress sai rahalist toetust 
vene enamusega Komi Vabariigi valitsuselt (Mürk 1992). Loodi püsiv 
Soomeugri Rahvaste Rahvusvaheline Konsultatiivkomitee, peakorte
riga Helsingis. Komiteel on kooskõlastajad Eestis, Ungaris ja enamikus 
idapoolseis soomeugri vabariiges.

Konsultatiivkomitee ja üleföderatsioordlise ühingu loomine viis lõpule 
koostöö jaoks vajaliku vormilise raamistiku.1993. a. lisas veelgi kon
verentse ja sümpoosione.Üks rahvusvaheline seminar ("Riikluse, 
põhiseaduse ja keeletarvituse probleemid soomeugri aladel", 26.-27.

9 Poolrakenduslik oli neist esimene, "Soomeugri rahvaste etnokultuur ja 
ühiskond" (18.-21.11.1991 Joškar-Olas) ja samuti "Soomeugri rahvaste kul
tuurid, keeled ning uskumused: probleemid ja perspektiivid" (lO.-ll. 09. 
1992 Joškar-Olas). Kultuuriarengu sotsiopoliitilised eeltingimused tulid selgelt 
esile järgmisel konverentsil, "Uurali rahvaste teed poliitilise, kultuurilise ja 
keelelise enesemääramise poole" (17.-18.10.1992 Szombathelys Ungaris).

10 Piirkondlik koostöö väljendus järgmises: oma ametliku territooriumita soo
meugri rahvaste "Elupuu" pidustus (20. 06.1992 Leningradi oblastis), mis 
keskendus vepslasile. Esimene karjalaste, soomlaste ja vepslaste rahvus- 
kongress (novembris 1992 Petroskois) ja Volga ning Uuralijalami soome- 
ugrilaste tegevuskava vastuvõtt (30. 06.1993 Joškar-Olas).

11 Teemad hõlmasid 1993. a. järgmist: "Soomeugri rahvaste kirjakeelte arendamise 
probleemid" (7.-8. 04. Ižkaris); "Soomesugu rahvaste etnogenees" (9.-11. 
05. Joškar-Olas); "Soomeugri ajalugu" (14.-18.06. Oulus Soomes); eelajalugu 
(14.-16.10. Szombathelys Ungaris); muutuva maailmaga sammupidamise kü
simused (oktoobris Tartus). Esimene soomeugri rahvaste ülevenemaaline 
õpetlaste konverents tuli kokku Joškar-Olas 1994. Soomeugri teatripidustu- 
sed toimusid Nurmeses Soomes 1993 ja uuesti 1994 (Vaittinen 1995).
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10.1993 Ižkaris) toimus kriitilisel hetkel. Jeltsin ja föderaalpõhiseaduse 
koostajad flirtisid mõttega võrdsustada oblastite ja rahvusvabariikide 
staatus, kõrvaldades sellega raamistiku etniliste erivajaduste rahulda
miseks. Seminaril osalejad saatsid Jeltsinile protesti, liitudes samalaad
sete protestide tulvaga. Lõpuks tunnustas 1993. a. põhiseadus siiski et
nilisi erinevusi, kuigi ta Rywldni (1994: 193) arvates annab oblastitele 
sama palju (või sama vähe) autonoomiat kui vabariikidele.

Soomeugri koostöö jätkus ja kokkuvõttev 10. peatükk mainib edas- 
pidisemaid sündmusi. Piirkondlikku ja kohalikku tegevust kirjelda
vad eri maade peatükid. Teadagi ei loo konverentsid ja organisatsioo
nide sildid veel rahvusi modernses mõttes. Kas eelmainitu polnud 
vaid väheste intellektuaalide pinnavaht? Ei, oli süski midagi rohke
mat. Ilma organiseeritud lävimiseta modernseid rahvusi ei raja. Selline 
tegevus oli N. Ludu valitsuse aastakümneil täiesti keelatud ja jõhkralt 
karistatav, purskus aga esile paari aasta jooksul, niipea kui võimud 
seda lubasid. Ürituste nimekiri hõlmab mitmeid esmaalgatusi, mõned 
neist tähtsamad, mõned peaaegu naljakad, ent isegi nood näitavad pä
ris laiade ringkondade ja väga erinevate inimeste aktiivsust.

Mainitud sündmused võimaldavad täpsustada tegevuse toimumis- 
kohti. Nii ürituste arvu kui ka laadi poolest kerkib esile Marimaa juhtiv 
osa.Udmurtia oli kindlalt järgmine. Ungari, Eesti ning Soome on olnud 
tähtsate väljasseisjatena toetajad, samuti Peterburi piirkond ühendus- 
keskmena. Aktiivsust oli näha ka Komis, Karjalas ja isegi kaugel Han- 
di-Mansimaal, ent mitte ühtegi soomeugri ühisüritust ei toimunud 
Mordvas. See põgus analüüs ei hõlma muidugi kohalikku tegevust, ent 
enam-vähem peegeldab see siiski eri rahvaste energiataset.

Rahvusvahelisel laval leidsid idapoolsed soomeugri rahvad väljimdi 
Esindamata Rahvaste Organisatsioonis (UNPO), mis asutati põlisrah
vaste autonoomia ja iseseisvuse püüdluste ülemaailmseks toetamiseks 
1990. a. Haagis. 1995. a. oli UNPO-1 45 liiget (kas kohalikud omavalit
sused või laiaesinduslikud kongressid), tiibetlasist ja havailasist kurdide 
ja Lõuna-Rootsi skoonelasteni (Mäll 1995). Neli endist liiget (Gruusia,

12 Sadovini kronoloogiast 1989-1993 (1994) ilmneb 45 sündmuse järgmine 
geograafiline jaotus: Marimaa 13; Udmurtia 8; Ungari 6; Eesti 5; Soome 4; 
Peterburi piirkond 4; Komi 3; Handi-Mansimaa 1; Karjala 1; Mordva 0.
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Leedu, Läti, Eesti) on saavutanud ÜRO liikmestaatuse ja neist on vii
mased kolm hakanud UNPO toetajaliikmeiks. Tatarstan, Inguššia ja 
Sahha (Jakuutia) näivad olevat ainsad rahvad Venemaa Föderatsioo
nis, kes on esindatud UNPO-s vabariigi valitsusega; sama kehtib 
Tšetšeenia kohta. Mitmed teised olid esindatud rahvuskongressi või 
-liidu kaudu: komilased, marüased, udmurtlased ja ingerisoomlased 
soomeugrüasist ning tšuvašlased, tšerkessid ja krimmitatarlased mujalt.

Rahvusvahelise tähelpanu kõrgpunkt saabus idapoolseile soome- 
ugrilasile siis, kui Ungari president Arpäd Göncz külastas Marimaad, 
Komit, Udmurtiat, Mokšersiat ja Handi-Mansimaad (22. 06.-1. 07.1993). 
Mari Eli Vabariigi president Vladislav Zotin võeti äsja taasiseseisvu
nud Eestis vastu täieUke riigipea auavaldustega (mai 1992), Soomes 
seevastu koheldi teda eraisikuna.

Põlisrahvaste aktiivsus ja roll soomeugri vabariikide ja autonoom
sete ringkondade sisepoliitikas tõenäoliselt kasvab. Järgides Tatarstani 
ja Tšetšeenia eeskuju võivad vabariigid ise hakata födeatsiooni poliiti
kas rohkem häält tõstma. Isegi juhul kui nende vastu mingit erilist 
head tahet ei tunta, peab lääne reaalpoliitika idapoolseid soomeugri 
rahvaid vähemalt potentsiaalsete teguritena sümas pidama.

Proovikivi Venemaa arengus: 
sallivuse ja õigusriigi poole

Venemaa jääb peamiseks mõjujõuks Ida-Euroopas. Isegi siis, kui Ve
nemaa peaks etniliselt mitmeks järglasriigiks killunema, oleksid mitmed 
neist teisist postsovetlikest liigest võimsamad. Mõneski rahvusvabarii
gis kaaluvad venelased põlisrahva üles. Nafta- ja gaasirikkas Handi- 
Mansi ja Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas ujutavad kolonistid 
põlisrahva täielikult üle. Kas venelaste hulgas kujuneb tooniandvaks 
leitnant Rudjaško hoiak, mis Prokopi Sopatšini saatuse määras? Või 
jääb peale sallivus ja õigusriik? Teiste sõnadega: kas Venemaal areneb 
demokraatlik kodanikukultuur? Maailma ajalugu pakub näiteid sel
lest, kuidas valitsev rühm endale, mitte aga alluvaile rahvaile 
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demokraatia rajab. Kui mahasurutud rühmad on tugevad, siis jääb pii
ratud demokraatia ebastabiilseks, ktmi see kas laieneb või variseb. Kui 
alluvad rühmad on jõuetud, siis võib osaline demokraatia püsida. Va
litseva rühma osakaal elanikkonnas võib tõusta sisserännu või sulanemi
se teel ja alluvaile rahvaile võib täielikud isiku õigused anda alles siis, kui 
nad rühmana enam arvesse ei tule. Nii on lood Austraalias. Venemaa 
Föderatsioonis on vähemusil vormiline valimisõigus, kuid Sopatšini 
surm meenutab, et demokraatlikust fassaadist ei piisa, kui sel pole 
toeks sallivust ja õigusriiki. Kui isegi valitud rahvaesindaja mõrvati, 
ilma et järgnenuks tõsist uurimist, siis mida saab loota põlisrahva 
lihtliige? Kui demokraatial oleks venelaste hulgas sama tugevad juu
red kui valgete austraallaste hulgas ja kui föderatsiooni põlisrahvad 
elaksid sama hajutatult kui Austraalia aborigeenid, siis võiks ainult ve
nelastele määratud demokraatia teostuda, kuni vähemused sulane
vad. Ent demokraatia on Venemaal üpris habras ja 1990-ndate keskel 
katsus Vene president õigusriiki presidendi suvariigiga asendada. Selli
seis tingimusis võib igasugune etniliselt erinevate rahvaste ahistamine 
hõlpsasti ahistamisvastaste venelaste vastu edasi kanduda ja demo
kraatlikul eksperimendil oleks lõpp. Kui vähemusi ei kohelda rahulda
valt, siis jääb demokraatia ja õigusriik ka venelasil endil saamata.

Igaüks eelmainitud neljast geograafilisest rühmast esitab venelasile 
erineva väljakutse.

Põhja-Kaukaasia vabariigid ja rahvusoblastid asu
vad ääremail ja vallutati Venemaa poolt suhteliselt hilja (kuni 200 aas
tat tagasi). Neid on raske valitseda või tagasi vallutada — nii nagu 
Tšetšeenia kinnitab. On võimalik, et Moskva pikapeale nende iseseis
vumisega soostub, selmet autonoomia ulatuse üle jageleda ja nende 
omavaheliste tülide vahekohtunikuks olla. Impeeriumi apostleile oleks 
see paratamatult emotsionaalne kaotus, ent Põhja-Kaukaasia iseseis
vumisega jääks väljapoole Venemaad vähe venelasi. Moskva kaotaks 
otsese kontrolli mõnede maavarade üle, kuid turumajanduse tingimu
sis ei ole poliitiline kontroll juurdepääsu eeltingimuseks. Matkides 
Prantsuse neokolonialismi Aafrikas, asus Moskva 1990-ndate keskel 
tähelpanuväärse eduga taastama oma majanduslikku ja isegi sõjalist 
mõjuvõimu Lõuna-Kaukaasias (Gruusias, Aserbaidžaanis, Armeenias).
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Selline kaudne haare läks märksa vähem maksma kui Groznõi lammu
tamine.

Siberi hõivasid venelased Kaukaasiast varem, peamiselt 300—400 
aastat tagasi. Põlisrahvaste asualad paiknevad Vene provintsidega läbise
gi, kuid idapoolne Siber ja Kaug-Ida on nende etniliste Vene alade hul
gas, mis on kõige altimad Moskvast eralduma. Ümberorienteerumisel 
Vaikse ookeani suunas tõuseks suurim vastuseis just Moskva ja vene
keelsete siberlaste vahel, kellele põlisrahvaste vabariigid võiksid olla 
oodatud liitlasiks. Olgu tulemuseks Siberi autonoomia või iseseisvus 
(kui Moskva katsub autonoomiat nurjata), sümbioosne suhe põlisrah
va aladega võib tekkida. Juba 1990-ndate keskel oli näha ulatuslikku 
koostööd sahhalaste (jakuutide) ja Sahha venelaste vahel. Etnilist eri
nevust korvasid ühised territoriaalsed huvid, näiteks loodusvarade 
valdamisel. Sebnet tunda end tähtsa koloniaalse piiripostina, hmdsid 
paljud venelased Sahhas, et Moskva on neid hooletusse jätnud ja hülja
nud, nii et vabariik hakkas impeeriumiga patriootilise uhkuse objektina 
võistlema.

Bulgaari vabariigid on kõvem pähkel. Nad on Moskvale 
märksa ligemal ja nende iseseisvus lõikaks ära vene asustusega Lää- 
ne-Siberi, kus Atlandi orientatsioon veel Vaikse ookeani oma üle kaa
lub. Ajaloolisil põhjusil on mäng emotsionaalselt pinev. Pärast mongo
li vallutusi Ida-Euroopas 13. sajandil simdis mongoli-tatari Kuldhordi 
riik vene vürstid andamit maksma — Vene ajalugu nimetab seda "tata
ri ikkeks". Kuldhordile järgnes Kaasani khaaniriik, keskmega praegu
ses Tatarstanis. See oli 15. sajandil Moskva peamine võistleja. Kaasani 
vallutamine Moskva poolt (1552) tähendas ohtliku võistleja hävitamist. 
Hilisemad vallutused Siberis ja Kaukaasias olid väikesed koloniaal- 
operatsioonid rahvaste vastu, kes Moskvat ennast eales ei ohustanud.

Võistlus Moskva ja Kaasani vahel polnud pelgalt poliitiline nagu 
Moskva ja Novgorodi vahel. Küsimuseks oli, kas idapoolseim Euroopa 
saab slaavlikuks ja ristiusuliseks või turgilikuks ja islamiusuliseks. Ta
tarstan! tõeline autonoomia võiks näida sellesama küsimuse taaspüsti- 
tamisena, millele venelased arvasid olevat 450 aasta eest lõplikult vas
tanud. Nii nagu Sahhas, on ka Tatarstanis pool elanikest venelased, ent 
geograafiline ja emotsionaalne taust on täiesti erinev. Tatarlased on 
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oma suurest minevikust teadlikud ja "vene ikke" all rahutud (kui tar
vitada analoogset terminoloogiat). Seetõttu on nende arusaam auto
noomiast üsna lähedal iseseisvusele. Nad on arvukaim mittevene rah
vas Venemaa Föderatsioonis (5 miljonit, osa küll väljaspool Tatarstani). 
Venemaale võib Tatarstanist demokraatlike vahendeiga kinni hoidmi
ne raskeks osutuda, ent teisalt ka raskeks lubada Tatarstanil lahkuda, 
arvestades emotsionaalseid mullistusi venelaste hulgas, eriti osal Ta
tarstani venelasil.

Idapoolsed soomeugri alad on Venemaa vanimad koloo
niad, allutatud vene ikkele 400-700 aasta eest. Ajaloolist vaenu venelasil 
soomeugrilaste vastu pole, sest need pole Venemaad kunagi tatarlaste 
kombel ohustanud. Küll aga esineb venelaste juures soomegrilaste 
vastu põlgust ja veendumust, et soomeugri alad on "iidsed Vene alad", 
sest need paiknevad venekeelsete provintsidega läbisegi ja neiski on 
venelased enamuses. See enamus peaks tõkestama autonoomiapüüd- 
lusi, ei ole seda aga teinud. Isegi Karjala (13% karjalasi ja muid soo- 
meugrilasi) ja Komi Vabariik (23% komilasi) kuulutasid 1990-1991 
välja suveräänsuse. Kohalike venelaste põhjused ohd samad nagu Sah- 
has: territoorne uhkus ja soov ise oma saatust suunata, arvestades, et 
imperiaalne valitsus on nad hooletusse jätnud.

Vastupidiselt kaugeile Siberi ja Põhja-Kaukaasia rahvaile ja läheda- 
sile ent tugevaile bulgaari rahvaile, on soomeugri rahvad Moskvale lä
hedal ja nõrgad. See esitab Vene demokraatiale hoopis teistsuguse väl
jakutse: olla suuremeelne. Pole küsimustki, kas venelased suudavad 
soomeugri vabariigest kinni hoida. Suudavad küll. Väljakutse on mo
raalne, nii nagu Austraalia aborigeenide, Uus-Meremaa maooride ja 
USA ning Kanada indiaanlaste puhul: kas valitsev kultuur suudab 
nüüd põlisrahvaste vähemusi sündsalt kohelda? Austraalia põlisasu
kad pakuvad ehk võrdlusainet hantide ja teiste arktiliste põlisrahvas- 
tega selles mõttes, et väikesearvulised hõimud paiknevad suurtel ala
del laiali ja upuvad määratult arvukamate kolonistide hulka. Maoorid 
(Macdonald 1990) pakuvad soomeugri vabariige rahvaile ehk rohem 
paralleele oma arvu, asustustiheduse ja moderniseerumise määra poo
lest. On aga üks tähtis erinevus.
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Kirde-Euroopas on valitseva rühma poliitiline kultuur märksa enam 
kaalukeelel kui Okeaanias või Ameerikas, kus ingliskeelsed kolonisaa
torid tõid õigusriigi tavad kaasa iseendile, mitte aga põlisrahvale. Ve
nelased sellist vahet hoida ei saa, sest nad ise hakkasid õigusriigi alu
seid alles 21. sajandi künnisel rajama, alustades tühjalt kohalt. Prokopi 
Sopatšini mõrvamine ohustab Vene demokraatia tõusu rohkem kui ge
notsiid tasmaanlaste vastu ohustas Austraalia demokraatiat, sest me 
elame teisel ajastul ja demokraatia on venelaste hulgas nõrk. Sel põhju
sel ongi soomeugri vabariigid ja autonoomsed ringkonnad prooviki
viks, kas Venemaa areneb sallivuse ja õigusriikluse poole, ihna milleta 
demokraatia jääb õõnsaks sõnaks. Ja see omakorda on põhjus, miks 
idapoolsete soomeugri rahvaste tulevik maailmale korda läheb.



2.
Ülevaade ajaloost

Mastor i šacs', koin'e i šacs', 
mastorost' lanks n'isk'e-pas makss' 
in'e v'edn'e vaj poks v'edn'e 
in'e v’ec noldas' kolmo kalnõt' 
kolmo kalnõt', da kal-avat 
kolmon'en'est sõn brat'inn'ik. 
Koda kortõt' n'ej n'e kaltnõ 
m'est' dumait' n'e v'ešt'utnõ?

Kui maa algas, tavad algasid, 
maa peale looja pani 
vee, suure vee;
vette laskis kolm kala, 
kolm kala, kalaema, 
kolm kalavenda.
Kuidas kordasid need kalad, 
mida mõtlesid võlurid?

(Ersa rahvalaul aastast 1899, kogumikus "The Great Bear", 1993)

Vaadeldavate rahvaste ühisnimetaja on keeleline. Seepärast alustan 
eelajalooga ja esitan uurali keelkonna ühisjooned, keelkonna, mille 
peamiseks osaks on soome-ugri keeled. Teine ühisnimetaja on Vene 
vallutus ja ülemvõim, mis erineval määral on puudutanud kõiki uurali 
rahvaid. Esimese maailmasõja kõrvaltulemina said Ungari, Soome ja 
Eesti iseseisvaks ning ametlikud alad moodustati ka idapoolsete soo- 
meugri rahvaste jaoks, seda vormiliselt autonoomsete vabariikide ja 
ringkondade näol N. Liidu raames. See ülevaade piirdub nõukogude 
ajajärguga. 1980-ndate lõpus alanud muudatusi kirjeldavad vastavate 
maade peatükid.

Soomeugrilased ja nende keeled

Kes on eurooplased? Sellise pealkirjaga uurimus ajakirjas Science 
(Piazza 1993) nendib erakordset geneetilist samasust Euroopas, võrrel
des teiste mandritega. Ka Euroopa koosneb siiski kolmest osaliselt kat
tuvast "geneetilisest maastikust". Peamine neist on Vahemere ääres ja

Taaopn/>ra 
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põhineb kiviajal umbes 10 000 aasta eest Kesk-Idast sisse rännanud 
põlluharijail. Tähtsuselt teine osis on tugevaim põhjapoolses Euroo
pas, Uuraleist Skandinaaviani, ja Piazza seostab selle uurali keelkon
naga. Kolmas geneetiline vöönd ulatub Kaspia merest Briti saarteni ja 
näib olevat seotud indoeuroopa keeli kõnelenud rahvaste sisserännu
ga, mis algas umbes 6000 aastat tagasi.

Keeleliselt on indoeurooplased enamasti peale jäänud ka lõuna- ja 
põhjapoolses Euroopas. Uurali keelte näol on tegemist selle keeleviisi 
nüüdisaegse jätkuga, mida kasutas kolmandik nüüdiseurooplaste ge- 
neetilisist esivanemaist.

Uurali eelajalugu

Alustagem aastaga -6000. (Eelistan miinusmärki lühendeile e.Kr. 
või e.m.a.) Tollal elas maailmas umbes 15 miljonit inimest. Vist mitte 
enam kui 100 000 neist elunes hajali laial alal Uurali mäestikust Skandi
naaviani ja kõneles keeleteadlaste oletusil alguurali keele erivorme 
(Sammallahti 1988: 480). Selle paleoliitilise rahvastiku keelesarnasused 
võisid tuleneda kas ühisest päritolust või kauasest lävimisest. Uurali 
keelterühm võis olla kaugelt seotud indoeuroopa omaga, millest on 
kujunenud enamik Euroopa ja indoiraani keeli (Collinder 1956). Või
malike uurali ja indoeuroopa ühissõnade hulgas on nimi (ungari nev, 
neenetsi nõm, inglise name, ladina nomen) ja vesi (vastavalt viz, iqq, 
water, aqua). Teisest küljest on uurali keeltel sarnasusi ka türgi, mongoli 
ja tunguusi keeltega, s.t. Altai keelkonnaga.

Kalurite, küttide ja korilastena rändasid uurallaste võib-olla 200-300 
pealised hõimud pidevalt ringi ja johtuv segunemine hoidis keele sa
malaadsena kauge maa taha. Uus neoliitiline tehnoloogia aga, mis hõl
mas põlluharimise sugemeid, muutis hõimud paiksemaks ja küllap 
aitas kaasa keelte eristumisele. Umbes -4000 oli alguurali keeleala ja
gunenud kaheks: soomeugri ja samojeedi. Praeguste samojeedi rah
vaste keelelised esivanemad valgusid ida poole, üle Uuralite, praegus
te soomeugrilaste omad aga jäid paigale või siirdusid lääne poole, 
jõudes ehk Briti saartelegi. Oskussõnu "uurali" ja "soomeugri" on 
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sageli kasutatud sünonüümidena, kuid see pole päris õige, kuna uurali 
keelkond hõlmab ka samojeedi keeli?

On üpris tõenäone, et soomeugri kõnelejad kandsid arheoloogide 
poolt kammkeraamiliseks nimetatud kultuuri, miUe eristavaks jooneks 
on mingi kammitaolise riistaga pottidesse vajutatud ilustused. Tõuli
selt olid nad europiidid, kuid ida pool lisandus hiljem mongoliidseid 
sugemeid (Liptäk 1976: 140). Kokku puutusid nad lõuna pool indo- 
euroopa rahvaiga, kes olid jagunenud centumi (kreeka-ladina-keldi-ger- 
maani) ja satemi (indoiraani-slaavi-balti) harudeks ja tõenäoliselt veelgi 
väiksemaiks alarühmadeks, sest mõned spetsiifilised iraani laensõnad 
esinevad kõigis soomeugri keeltes, mitte aga samojeedi keeltes: sada ja 
sarv {ung szäz, szarv). Need laensõnad kinnitavad, et soomeugrilased 
tundsid metallriistu ja harrastasid mingil määral põllundust ning kar
jakasvatust juba enne -2000. a.

Järjekordne eristumine toimus umbes -2000, jagades soomeugrilased 
ugrilasiks idas ja soomepermlasiks lääne pool. Mõlemad harud jagu
nesid küllaltki nobedasti edasi. Keeleteadlased vaidlevad täpse aja üle, 
kuid arvamused on üldiselt nihkunud üha varasemasse aega.

Ugri rahvad Lõuna-Uuralite kandis omandasid ratsurioskusi. Nad 
eristusid obiugri (jugra) rahvaiks, kes pikapeale Uurali jalamilt põhja 
poole liikusid, ja ungarlasiks, kes märksa hiljem läände siirdusid ja 
Doonau orgu asusid. Eristumisajaks on pakutud -2000 kuni -500; Taa
gepera (1994) sõnavara analüüsi kohaselt toimus jagunemine varem 
kui -1500.

1 Üksikasju annavad Hajdü (1975, 1976a, b). Mark (1970), Uibopuu (1984), 
Sinor (1988) ja Korhonen (1991). Eelnev mudel lihtsustab ja võib-olla moo
nutab keelte lävimise märksa keerulisemat protsessi. Keeled laenavad sõnu 
ja ka grammatilisi vorme. Nad sulanevad samavõrra kui eristuvad, kui eri 
keelte kõnelejad segimevad. Praeguste uurali keelte kõnelejad erinevad 
üksteisest selgesti oma geneetilises pärandis. Inimesed võivad ju omaks 
võtta keele, mida nende geneetilised esivanemad ei osanud. Ka elutingimu
sed võisid praeguste samojeedide hulgas selekteerida mongoliidseid jooni 
ja europiidseid soomlaste seas. Järgnevas jätkan keelepuu esitamist, kuid 
lugeja peaks olema teadlik sellise lihtsa mudeli riskidest, nii nagu selle eest 
on hoiatanud õpetlased Setäläst (1926) Häkkise (1984) ja Sinorini (1988: 
xiii-xx). Peamine on see, et keelelised esivanemad võivad olla täiesti erine
vad geneetilisist.
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Samuti umbes -1500 jagimes kaheks ka soomepermi. Permi keelest 
Volgast põhja pool sai praeguse komi ja udmurdi keelte eellane. Soo- 
mevolga keel lagunes väga varsti (ehk -1200) kolmeks: mordva, mari 
(mõlemad Volga "suure käänu" lähedal) ja saami-soome Läänemere 
kandis. Viimane jagunes juba arvatavasti umbes -1000 saami keeleks 
Laadoga järve lähistel ja läänemeresoome keeleks (millest hiljem are
nesid karjala, soome, eesti jne.) Soome lahe ümber.^ See korduv jagune
mine toimus siis, kui põllundusrevolutsioon hakkas põhjapiir kõnnis 
tundma andma (Sammallahti 1995).

Joonis 2.1 näitab umbkaudselt uurali keelte eristumist aja jooksul. 
Tegelikud lahknemised toimusid teadagi pika aja kestel. Lävimist võis 
esineda ka hiljem. Näiteks vihjavad mõned keelesarnasused sellele, et 
osa algungarlasi lävis udmurtlasiga umbes +600, kui need juba olid ko
milasist eraldunud.3

2 "Soomesugu" (ing "Finnic") on tarvitatud kõigi soomepermi keelte kohta 
vananenud arvamuse tõttu, et ka permi keeled on lähemal soome kui unga
ri keelele.

3 Tuleks isegi kaaluda, kas mahlased ei kujtmenud mordva ja permi rahvaste 
taassulanemisest, kuid see on väga oletuslik. Mõnede eristumisaegade jaoks 
pakuvad eri õpetlased (Hajdü 1976: 39 ja 1975: 42, Korhonen 1981, Lallukka 
1990: 47-51, Sammallahti 1995 ja Sinor jt. 1988) aastaarve, mis tuhande aasta 
võrra erinevad joonisest 2.1 — ja seda eri suunas. Kõik aga kalduvad nõustu
ma hargnemiste järjestusega. On võimalik, et soome-ugri jagunes ugri, permi, 
mari, mordva, saami ja läänemeresoome harudeks ühesainsas plahvatuses 
(Häkkinen 1984), kuid pisut vähehaavalisem eristumine 1000 aasta kestel 
(-2000 kuni -1000) paistab siiski tõenäosem. Erinevat grammatika analüüsi pa
kub Pusztay (1994), kes jagab uurali keeled idarühma (samojeedi, ugri ning 
mordva) ja läänerühma (ülejäänud). Tervet uurali keelepuu mõistet on hiljuti 
rünnatud. Kuni aga revisjonism ei laiene kõigi keelepuude hülgamisele (k.a. 
indoeuroopa), jään Setälä (1926) juurde: tunnustada areaalse ja lainelise lähe
nemise väärtust, ent säilitada puu lihtsa pildina. Hiljuti olen mänginud mõtte
ga, et keelepuul võivad olla ka juured, s.t. et uurali ühiskeel võis olla lävimis- 
keel (lingua franca} mitmete eri keelte kõnelejate hulgas, kelle endi keeled 
lävimiskeelele lähenesid ilma sinna täielikult sulanemata (Rein Taagepera, 
"Keelepuu juured," Sirp, 10.10.1997). Ida-Aafrikas ja Kongos toimub praegu 
samaselt suahiili keele omandamine, aga ka suupärasemaks muutmine. Kui 
nii, siis võib osa praegusist erinevusist väljendada mitte hilisemat hargnemist, 
vaid olla hoopis uurali ühiskeelest vanem. Sel puhul võis uus hargnemine toi
muda märksa hiljem kui joonisel 2.1 näidatud.
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J_________ I_________ I_________ L
-4000 -3000 -2000

AASTAD
-1000

-J________ L_
1000 20000

Joonis 2.1. Uurali keelte eristumine aja jooksul.
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Keelte lahknemised jätkusid ka viimase 2500 aasta jooksul. Umbes 
-500 eristusid handid ja mansid, kes mõlemad elavad praegu Obi jõe 
valgalal Loode-Aasias. Mõlema keele murdedki on nii erinevad, et neid 
võib vaadelda eri keeltena. Vähe hiljem eristusid samojeedid põhja- 
samojeedideks (praeguste neenetsite, eenetsite ning nganassaanide 
esivanemad) ja lõunasamojeedideks, kellest on säilinud vaid sölkupid. 
Samojeedi keelte kõnelejad (valdavalt neenetsid) ulatuvad laias arktili
ses kaares Kirde-Euroopast Loode-Aasiani, neil on ülekaalus mongo
liidsed jooned.

Permi algkeel jagunes 1500 aasta eest udmurdi ja komi keeleks, mis 
on vastastikku mõneti arusaadavad. Komi keele Permi murdel on ku
junenud kirjakeel, ent erinevus paistab pigem poliitilis-ajaloolisena 
kui keelelisena. Volga ääres on mari keelel samuti kaks kirjakeelt, mis 
põhinevad ülekaalukal niidu- ja vähem levinud mäemurdel; erinevu
sed hääldamises ja sõnavaras on suhteliselt väikesed.

Teisiti on lugu mordvaga. Selle kaks haru, ersa ja mokša, hakkasid 
eristuma 1000 või koguni 1500 aasta eest ja neid võib vaadata kahe 
erineva keelena. Venelased nimetavad mõlema haru esindajaid mord- 
valasiks, ent mokšlasil ja erslasil endil pole mõlema keele kõnelejate 
jaoks ühist nime. Omavaheline vaidlus ülia kestab — kas nad on üks 
rahvas või kaks. Märgin siin "mordva" keelena nende ühist lähtekeelt, 
kuid tarvitan "mokšersa" praeguse kaksikrahva kohta.

Saamit peeti varem üheks väga erinevate murretega keeleks, nüüd 
aga nähakse seal üha enam poolt tosinat erinevat keelt, mis hakkasid 
eristuma umbes 1300 aasta eest. Neid kõneldakse põhjapoolsest Skan
dinaaviast Koola poolsaareni Venemaa Föderatsioonis.

Läänemeresoome pilt on kirju. Kahe aastatuhande jooksul on eristu
nud mitmeid keeli või murdeid, kuid nad on säilitanud ühenduse ja mõ
nikord uutes vormides taassulanenud. Näiteks on nüüdissoome kokku 
sulanud murdeist, mis algselt olid lähemal kas karjala või põhjaeesti 
keelevormile. Samuti olid põhja- ja lõimaeesti keelevormid vahepeal 
praegusest erinevamad. Vähemalt tuhande kõnelejaga läänemeresoo
me keelteks on praegu karjala, vepsa ning ingerisoome Peterburi kan
dis ja soome ning eesti vastavais iseseisvais riiges. Vastastikune mõis
teta vus on piiratud.
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Soomeugri keelte ühisjooni

Esimene, mida indoeuroopa keelte kõnelejad kipuvad märkama, on 
see, et soomeugri (ning samojeedi) keelis puudub grammatiline sugu. 
Inglise he/she/it on kõik sama. Tegelikult on selline eristus just indo
euroopa, semiidi ning hamiidi keelte eriskummalisus, mida enamik 
maailma keeltest ei jaga, soomeugri keelis puudub ka Lääne-Euroopas 
sagedane määrav artikkel (inglise the, prantsuse Ze/Za), v.a. ungari (kus 
a on sõnast "see" tuletet hiline lisand). Teadagi puudub selline artikkel 
ka mitmeis indoeuroopa keelis (nt. balti ja slaavi). Määramatu artikkel 
(inglise a/an) kas puudub või kasutatakse sõna "üks" (nagu ka prant
suse ja saksa keeles)."^

Mitmed (ent mitte kõik) soomeugri keeled nõuavad vokaalharmoo
niat, mis tähendab, et samas sõnas ei saa kasutada tagavokaale ja ees- 
vokaale. See kehtib soome ja ungari keele puhul, kus tagavokaalideks 
on Q, 0, u ja eesvokaalideks ä, e, i, ö, y/ü, kusjuures i ja e on mõnikord 
neutraalsed. Eesti keel seevastu on vokaalharmoonia minetanud (vrd. 
ee süda ja sm sydan), välja arvatud mõnes murdes. Vokaalharmooniat 
leidub ka türgi keeltes.

Harva algavad soomeugri sõnad kaashäälikuühendiga (v.a. hilise
mad laensõnad). Sõnarõhk langeb esimesele silbile, kuid udmurdi, 
permikomi ning niidumari keeltes jääb see tihti sõna lõpuossa. "Sinu 
nimi" on bmet mäemaris, ent lümet niidumaris (vormiliselt "nimi-si- 
nu", sõnast bm/lüm, "nimi"). Enamikes soomeugri keelis on tarvitusel 
possessiivsuffiks (nagu ka türgi ja semiidi keelis), mis aga eesti keeles 
on kadunud.

Eessõnade asemel lisavad soomeugri keeled nimisõnadele tihti lii
teid. Käänete arv ulatub vähemalt 18-st imgari keeles kuni kõigest 3-ni 
põhjahandis (ehkki seegi kuulub ugri keelte hulka). Enamikes keeltest 
on käändeid 8-15. Indoeuroopa keelis on neid vähem: vene keeles 6

4 lärgnevalt toon näiteid peamiselt soome, ungari ja eesti keelest. Idapoolsete 
soome-ugri keelte omapärasusi on kirjeldatud vastavais peatükkides, käes
olevat ülevaadet lähtekohaks võttes. Üksikasju jaoks vt. Comrie (1988), Joki 
(1988), Raun (1988a) ja Sammallahti (1988).
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ja inglise keeles (kus omastav on harvem kasutusel) ainult 1,5 ning 
prantsuse keeles 1. Mõnes soomeugri keeles (eesti, soome) käändub ka 
nimisõna ees asuv omadussõna: soome pitkä/n nais/en valkea/ssa talo/ssa. 
Mõnes teises aga omadussõna ei käändu, näiteks ungari a magas nö/nek 
feher häz/ban ("pikk naise valge majas").

Liidete järjestus vaheldub. "Minu majas" on ungari keeles hdVam/ban 
("maja-minu-s"), soome keeles aga talo/ssa/ni ("maja-s-minu"). Kui liide
te asemel kasutatakse sõnu, paiknevad need pigem nimisõna taga kui 
ees (vrd. ing behind the wall ja ee seina taga). Tegusõnade pööramine 
aitab järelliiteid kuhjata. Eesti tuleksingi ei ole inglise keeles come- 
would-I-even, vaid I would even come.

Kokkuvõttes on soomeugri keeled mõõdukalt sünteetilised ehk 
"kleepuvad" (aglutinatiivsed), lisades pikemaid või lühemaid liiteid 
sõnatüvedele. Seetõttu on sõnad pikad ja lauseis esineb suhteliselt 
vähe sõnu. Kontrastina paikneb näiteks inglise keel analüütilisel küljel, 
lahutades jutu paljudeks lühikesteks sõnadeks. Läänepoolseist soome
ugri keelist "kleebib" eesti sõnalõppe kõige vähem, soome juba rohkem 
ja ungari keel on ehk soomeugri keelist kõige aglutinatiivsem. Ent ka 
ungari jääb kaugelt maha inuiti (eskimo) keelest.

Mõned soomeugri keeled kasutavad erilist eitus(pöörd)sõna. Soo
me puhul pöördub see olevikus, nt. mind en tule, sind ettule; lõunaeesti 
(nt. Tartu murde) puhul seevastu eristab eitussõna olevikku ja mine
vikku, nt. ma ei tule, ma es tule — "ma ei tulnud".

Eesti kirjakeeles "ei" enam ei pöördu, ent ka verbile ei lisandu pöör- 
delõppe. Ungari ja paljudes teistes soomeugri keelis eitussõna puudub.

Soomeugri keelte erinevusi

Nüüd katstm anda mingi pildi sellest, kui erinevad on siiski soo
meugri keeled üksteisest. Tabelis 2.1 näeme arvsõnu 1-st 10-ni ja küm
met põhilist nimisõna 17 keeles ja murdes. Ühispärand on piiratud.^

5 Huvitav, et nii samojeedi kui ka soome-ugri keelis kõlavad "kaheksa" ja 
"üheksa" sageli nagu "kaks künanest" ja "üks kümnest", või lihtsalt "kahe
ta" ja "üheta". Aja jooksul on mõnes keeles sõna "kümme" ise muutunud.
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TABEL 2.1. MÕNED PÕHILISED ARV- JA NIMISÕNAD MITMES UURALI KEELES

eesti üks kaks kolm neli viis kuus seitse kaheksa üheksa kümme
soome yksi kaksi kobne neljä viisi kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän kymmenen
aunusekarjala üksi kaksi kolme n'ell'i viiži kuwzi seiõie kaheksa üheksa kümmene
vepsa
SAAMI

üks kaks' koume neil' viž kuz' seiöeme kahesa ühesa kümne

koolasaami ekht kükht kõUm nell'i võdt kudt kõdžem' kakhc äkhc loagk'
VOLGA
mokša fkä kafta kolm l^a) n'il'e vet'e kota,kud s'iss'em kafksa vejksa kemon'
ersa veike kavto kolmo n'il'e v'et'e koto s'is'em kavkso veikse k'em'en'
mäemari ik(t9) kok(tõt) kõm(õt) nal(at) wazat, wic' kut(õt) šam(at) kändäkš(a) andakš(a) lu
niidumari Lk(te) kok(õt) kum(õt) nõl(õt) viz(õt) kud(õt) šõm(õt) kandaš(e) mdeš(e) lu
PERMI
udmurdi odig kõk, kik kuin' n'õr, n'il' vit' kuat' s'iz'om t'amos ukmõs das
permikomi ötik kõk kuim niol' vit kvat' sizim kõkiamõs ökmõs das
põhjakomi öti(k) kõk kuim n'oT vit kvait sizim kökiamõs ökmõs das
UGRI
handi i(t) kat(n) khõlum n'al v'et khõt lapat n'ival jart'jang jang
mansi akv(a) k'itõgh khürum n'ila at khot sat n'ololov ontolov lov
ungari
SAMOJEEDI

egy ket härom negy öt hat het nyloc kilenc tiz

sölkupi ukkõr š'ittõ nõkõr tettõ sompõla muktõt seTõ'õ S'itto- 
õ'änkõtõr

ukkõr- 
õ'änk9tõr köt

neenetsi nopoi sid'a n'akharqq t'et saml'ang matqq siqqiv sidnd'et khasuiuqq(d) juqq(d)



LÄÄNI-MHK1'S( )()MI'
eesti silm süda k.isi veri nimi** kala vesi*** talv, tali nool tuli
soome silma sydän käsi veri nimi**^ kala vesi talvi nuoli tuli
aiiniisekarjala silmil süväin käzi veri nimi kala vezi talvi piili, nuoli tuli
vepsa süum, silm südäm käzi ver'i nimi kala vezi tauv, talv nol lämöi
SAAMI 
koolasaami õalTm küttik kidt verr' nemm küll' cadz' tall'v njull toll
VOLGA 
mokša sel'me sedi käd' ver lem kai ved' täi a nai tol
ersa s'el'me s'edei k'ed' ver' I'em kai v'ed' tele nai tol
mäemari santsä šüm, jänk kit war lam koi wat tele, sola pikš tui
niidumari sinCa šüm' kid viir liim koi vüd tele,jal pikš tui
PERMI
udmurdi s'in s'ulem ki vir n'im c'orõg vu tol n'el tõi
permikomi sin s'ölöm ki vir nim ceri va töv, töl n'öv, n'öl bi
põhjakomi sin s'ölöm ki vir nim ceri va töv n'öv bi
UGRI 
handi sem sam još vLir nem khul jingk tal n'ul tut
mansi sam sõm kat võghõr nam khül v'it telõ n'ol näi
ungari szem sziv kez ver näv hai viz täi nyil tüz
SAMOJEEDI 
sölkupi sajõ sõõ'õ utõ kõm nõm, nim kõlõ üt kõ koma tü
neenetsi sev sei nuda khemq n'umq khal'a iqq(d) sõvõ muhg tu



Keelerühmad on antud umbkaudses järjestuses läänest-itta.
lE = uurali ja indoeuroopa ühissõna.
Ladina tähestikku kasutavate keelte puhul (soome, ungari) on esitatud tavaline kirjaviis. Teiste kohta kehtib järgmine.
ä , e, 1, õ, ü = ülipikad häälikud
3 = ülilühike redutseenmud vokaal 
õ = sölkupi lahtine o
* = palatalisatsioon
gh = heliline kurguhäälik
kh = vastav helitu häälik
n = nasaalne n
q = kõrisulghäälik, nagu võro keeles
Esineb muidugi sünonüüme ja murdeerinevusi. Tänan Ago Künnapit ja ta rühma samojeedi. Ott Kursi soome-saami ja permi, Liidia Vassikovat 
mari ja Niina Aasmäed mokšersa andmete eest. Vead ja ebaühtlused on minu.
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Põhisõnadki on tihti erinevad. Sama kehtib grammatika kohta, nagu 
seda näitab Paul Ariste (1962) koostatud ja Alo Raima jt. (1965: 25-32) 
esitatud lause mitmes keeles:

Eesti: Inimestel polnud aega õppida.
Soome: Ihmisillä ei ollut aikaa opiskella.
Karjala: Rahvahalla ei ollun aigoa opaštalieccie.
Ersa: Lomantnen arasel škast tonavtnems.
Niidumari: Tunemaš tunam žap liien ogel.
Udmurdi: Adiamoslen dõšetskõnõ dõrzõ öi vai.
Põhjakomi: Jõzlõn ez vöv kadõz velödcõnõ.
Ungari: Az embereknek nem volt idejük tanulni.
[Inglise: People did not have time to learn. ]

Olen siin mõned hääldamismärgid (nt. peenendused) ära jätnud, 
esitanud eitussõna rasvaselt ja tegusõna "õppima" kursiivis, hõlbusta
maks nende sõnade võrdlemist eri keeltes. Soomeugri lauseis on vähem 
sõnu (4—6) kui inglise omas (7), ent keskmises sõnas on 6 tähte inglise 
3,8 vastu. Teadagi oleneb see kõik ka õigekirja reegleist, ent tendents 
tuleb esile.

Tabel 2.2 näitab, kui suur osa põhilisest sõnavarast on eri keeltel ühine. 
Soomepermi keelte keskmine ühisvara Ungariga (27%) ei ole palju ma
dalam marija ersa ühisvarast (36%), ehkki neid kahte tihtipeale samas
se "volga keelte" allrühma paigutatakse. Alles samojeedi keeltega 
võrreldes näeme ühisvara järsku kahanemist (11-19%, olenevalt millist 
soomeugri keelt vaatame ning arvestades ka juhuslikke võnkeid).^

Vastastikust arusaadavust kahe keele kõnelejate vahel peetakse või
malikuks siis, kui vähemalt 75% põhisõnavarast on ühine. See kehtib 
mitme türgi keele kohta endises N. Liidus (tatari, baškiiri ja tõenäoli
selt ka usbeki). Isegi suhteliselt eraldi paiknevail tšuvaši ja tõva keelil 
on vähemalt 60% ühissõnavara tatari keelega (ka türgi keelega Türgis) 
Rauna jt. (1965: 92) andmeil.

6 Mari keel on selles mõttes keskne uurali keel, et selles on keskeltläbi enim teiste 
keeltega ühised põhisõnu. See võib olla sõnade valiku juhuslik tulem tabelis 
2.2, või on mari keel uurali keelte seas alalhoidlikem, või on Mordva ja Permi 
rahvastike taassulanemine ühist sõnavara esile toonud (vt. arutelu 6. ptk.).
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TABEL 2.2. UURALI KEELTE ÜHISTE SÕNADE PROTSENT

ungari komi soome mari ersa

soome- 
permi 
keskm.

volga 
ketite
keskm.

üld- 

keskm.
neenetsi 13% 11% 15% 19% 15% 15,0% 17,0% 14,6%
ungari 26% 27% 30% 25% 27,0% 27,5% 24,2%
komi 31% 40% 27% — 33,5% 27,0%
soome 36% 34% — 35,0% 28,6%
mari 36% — — 32,2%
ersa — — 27,4%

Allikas: Taagepera (1994), Rauna jt. (1965: 33) alusel, kes kasutavad Swadeshi poolt soovitatud 
100 sõna.

Seevastu pole ühelgi soomeugri peaharul enam kui 40% teiste haru
dega ühist. Sellal kui türgi rahvad rohtlas ratsutasid, sageli kohtudes ja 
segunedes, oli enamik soomeugrilasi paiksed maaharijad, kus naaber- 
küladki suhteliselt vähe lävisid ja seetõttu tekkisid murdeerinevused. 
Osaliselt saab teistest keeltest aru ainult ühe keelerühma ulatuses, nt. 
läänemeresoome rühmas (karjala, soome, eesti) ja permi rühmas (komi 
ja udmurdi), aga erinevate rühmade vahel — läänemeresoome, saami, 
mordva, mari ja permi ega ka mitte ungari ja obiugri keelte vahel — 
enam mitte.

Nende keeleerinevuste poliitiline tähendus on see, et ühisturg! lii
kumine võib sihtida ühiskeele poole. Ühise kirjakeele loomine, mille 
kõik või enamik türgi rahvaist suudaksid hõlpsalt omandada, on mõel
dav (ehkki mitte hõlbus). Seevastu asub ühissoomeugri liikumine pal
ju hõredamal pinnal. Need rahvad on keeleliselt eraldatud ja neid 
ühendab vaid ühine oht võimukamate keelte ja keelerühmade naabru
ses (iseäranis vene ja tatari). Seepärast on soomeugri rahvail soovitav 
koostööd arendada, kuid ei saa olla (ega olegi olnud) kujutlust, et nad 
on sama rahvas.



Joonis 2.2. Soomeugrilaste asualad Põhja-Euroopas.
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Vene vallutus Kirde-Euroopas

Poolteist tuhat aastat tagasi asustasid praeguse Euroopa-Venemaa 
põhjaosa soomeugri keelte kõnelejad. Nende lääne- ja edelanaabrid 
kõnelesid indoeuroopa keeli: Skandinaavias germaani. Läänemerest 
praeguse Moskva lähisteni balti (eelleedu-läti), nüüdses Ukrainas ja 
Poolas slaavi ning Musta mere äärseis rohtlais iraani (sküüdi ja kasaari) 
keeli. Kolmas selgelt erinev keelkond oli altai oma. Donist ja Volga 
alamjooksust praeguse Kasahhi steppideni esindasid seda peamiselt 
türgi hõimud, kes Mongooliast Doonaimi ulatuvas rohtlakoridoris sa
geli asukohta muutsid. 5. ja 8. sajandi vahel hakkasid nii slaavi kui 
türgi rahvad liikuma soomeugrilaste metsavööndisse. Selle ala edaspi
dine ajalugu seisneb nende kolme rühma lävimistes.

Soomeugri, türgi ja slaavi rahvad

Türgikeelsete bulgaari rohtlarändurite hõimuliidu purustasid iraa- 
nikeelsed kasaarid umbes +670. Osa bulgaare siirdus praeguse Bulgaa
ria territooriumile, millele nad küll nime andsid, ent peale jäi seal slaa
vi keel. Teine osa liikus põhja poole, kus nad 8. sajandil Volga ja Kama 
liitumiskohal riigi asutasid. Vähehaaval segunesid nad kohalike soome
ugri elanikega ja võtsid osalt omaks nonde paikse maa viljeleva eluvii
si. Selle mitmerahvuselise kuningriigi pealinn, Bolgar (Bulgar), kuju
nes aastaks +1000 tähtsaks kaubanduskeskuseks ja kestis 500 aastat. 
Selle varemed on nähtaval Bolgarõ küla lähedal lõimapoolses Tatarsta- 
nis. Rahvaarvu poolest ületas Bolgar kõik nüüdisaegsed idaslaavi lin
nad peale Kiievi (Kappeler 1982: 25). Bulgaarid võtsid islami vastu 10. 
sajandi alguses, ent ei surunud seda peale alistet rahvaile, kes jäid ani- 
mistideks. Praegune tšuvaši keel pärineb bulgaari keelest ning on tu
geva soomeugri substraadiga.

Soomeugrilased vastasid bulgaaride sissetungile mitut moodi. Mõ
ned hõimud sulanesid bulgaaridesse. Teised segunesid, muutusid vist 
mitmekeelseks ja säilitasid mitme sajandi kestel paiksete ning nomaad- 
sete harjumuste segu. Marilastel olid bulgaaridega tihedad sidemed.
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ent nad jäid põlluharijaiks. Mokšlased, kes otse rohtla veerel elasid, 
said rohkem bulgaari mõjutusi, kui nende ersa hõimlased kaugemal 
põhjas. Ulatuslikke kultuurimõjusid volga ja ka udmurdi keeltes pee
geldavad türgi laensõnad, mis komilasil puuduvad. Pääsemaks bul- 
gaaride rüüstamise eest, sürdusid komilased arvatavasti veelgi kauge
male põhja, mansisid ja neenetseid kaugemale tõrjudes.

Ugri keelte kõnelejate peamine asuala oli vist praeguses Baškortos- 
tanis ja nad on osalise nomaadistumise musternäidiseks. Juba enne 
kokkupuuteid bulgaaridega omandasid nad küllaltki ulatuslikult rat- 
sutamiskultuuri ja osa neist siirdus üle Uuralite itta. Kui rohtlas juhtus 
olema kuiv periood, otsustas osa neist liikuda Uuralite mõlemal nõlval 
põhja poole, tagasi põllundusvöõndisse. Järjekordne klümavemp muu
tis aga nende uue kodu taigaks ja neist said kalur-kütid. Nende rahva- 
pärimusis püsis mälestus hobuseist. Need olid obiugrilased, kellest 
kujtmesid mansid (kes 500 aasta eest osalt Kesk-Uuraleist lääne pool 
asusid) ja handid (Obi valgalal). Nende lõunapoolset päritolu peegeldas 
jõuliste pealikutega poliitiline kord, mis on kalur-küttide puhul ebata
valine.

Teised nomaadsed ugrilased vastasid samale kliimavõnkele lõuna 
poole liikumisega. Pidevais kokkupõrkeis teiste stepirahvastega nih
kusid nad üha kaugemale läände, ktmi jõudsid umbes +895 Doonau 
madalikule. Need olid ungarlaste esivanemad. Pärast aastat +1000, mil 
Ungari kuningas Istvän I ristiusu vastu võttis, esindasid ugrilased ül
diselt põllunduslike soomeugrilaste seas geograafilisi ja tehnoloogilisi 
äärmusi. Ugrilaste hulka kuulusid nii obiugri kalur-kütid kaugel kir
des kui ka kõrgelt organiseeritud kristlik Ungari kuningriik kaugel 
edelas, eemal soomeugri pärusmaist. Osa ugri-bulgaari segarahvasti- 
kust võis jääda Lõuna-Uuralite jalamile maha. Seal aga jäi türgi keele- 
pärand lõpuks peale ja tulemuseks oli praegune baškiiri keel.

Mongohte-tatarlaste vallutused 13. sajandil tõid kaasa uue türgi laine. 
Enamik marilasi, mokšerslasi ja udmurtlasi oli sunnitud Kuldhordile 
andamit maksma. Jäme ots Kuldhordis nihkus ajapikku nomaadseilt 
mongoleiltpaiksemaile ja arvukamaile tatarlasile, kes sulandasid endasse 
arvukalt kohalikke bulgaare ja soomeugrilasi. Tulemuseks on praegu
sed volga tatarlased. Osal neist on ikka veel kahtlusi oma identiteedis. 
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nagu see väljendub raamatus "Kes me oleme, bulgaarid või tatarid?" 
(Halitov 1992).

Lääne pool hakkasid slaavi hõimud 5. sajandil mitmes suunas liiku
ma. Lõunas sulandasid nad endasse enamiku Balkan! poolsaare elani
kest, v.a. kreeklased, albaanlased ja rumeenlased. Doonau madalikul 
järgnes üksteisele rida rohtlarahvaid: hunnid, gepiidid, avaarid ja lõ
puks ungarlased, kes ümbritsevaid slaavlasi endasse sulandasid. Lää
nes jõudsid slaavlased Elbeni, enne kui germaanlaste vastusurve nad 
tagasi surus. Põhjas liikusid idaslaavlased Dnepri ülemjooksule ja siis 
Volhovit mõõda alla Laadoga järveni, mis tollal Soome lahega peaaegu 
ühendatud oli (Birnbaum 1981: 35).

Seal, keset läänemeresoomlaste maid, kohtasid idaslaavlased Skan
dinaavia viikingeid (Ida-Euroopa kontekstis varjaagid), kes Lääneme
re idarannikult Soome lahte ning Volhovi ja ka Daugava jõge mööda 
lõuna poole siirdusid. Tulemuseks oli sulanemine. Skandinaavlasilt tu
lid valitsejad ja nimi "Russ'", slaavlaste poolt keel ja läänemeresoome 
hõimudelt suurem osa genofondi. Idaslaavi jagunes hiljem kohalike 
substraatide mõjul kolmeks keeleks — ukraina keel, milles on iraani 
(sküüdi-kasaari) substraat, balti substraadiga valgevene keel ning vene 
keel, milles on läänemeresoome (ning hiljem volga) substraat.

Nii uskumatuna kui see ka kõlab, teostus soomepermi rahvaste endi 
esimene varane riikluse katse hoopis Valge mere jäiseil rännul, Dvina 
suudmes kaupmeeste vabariigi näol. Ühe muinasnorralase aruandes 
Inglismaa kuningas Alfred Suurele 9. sajandi lõpul on linna nimeks 
Biarmia või Permia ja see paiknes jõevõrgustiku keskmes, mis pakkus 
kaubateed Skandinaaviast Siberini. Biarmia asukad võisid olla permi- 
sugu komilased (nagu viitab nimi), või karjalased, või saamlased (nagu 
viitab aruandes mainitud keelesarnasus "finnar"-itega, mis harilikult 
märkis saamlasi).

Vene vallutuse Novgorodi järk

Varjaagi valitsejad säilitasid mitme sajandi vältel, enne sulandumist 
slaavlasisse, sidemed Skandinaaviaga (k.a. abielud). Esimene tähtsam 
varjaagide loodud riik oli Kiiev praeguses Ukrainas. Kiiev pressis

5 Taagepera 
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mitmelt balti ja läänemeresoome rahvalt andameid välja. Uue linna 
Volhovi jõel, kroonikais esmamainitud +859, ehitasid läänemeresoo- 
me-slaavi segaalale varjaagid (kes linna Holmgardriks kutsusid) ja slaav
lased (kes seda Novgorodiks, uueks Unnaks, nimetasid). Linn liitis kõhn 
varasemat asulat, millest kahte (Nerevi Sopp ja Ljudini Sopp) asustasid 
üpris tõenäoliselt vadjalased (Birnbaum 1981: 33-39,56, 78,113).

Huvitav on, et Kiievist põhja pool asutasid varjaagid riike pigem 
läänemeresoome-slaavi piirivööndisse kui puhtalt läänemeresoome 
(või balti) aladele, mida nad läbisid, või ka puhtalt slaavi aladele. Nes
tori kroonika kobn tuntud venda seadsid oma õukonnad sisse esiteks 
(u. +800) Irboskas läänemeresoome-slaavi keelepiiril, tollal selgesti 
vepslaste Valgjärvel ja Vanas Laadogas järve lõunarannal, kus varjaagi 
asulad saamlasi põhja poole taanduma sundisid; asemele tulid karjala
sed. Peatselt kandus varjaagi raskuspunkt üle Novgorodi (Snellman 
1894: 74-78). Paistab, et isegi nii ahtad jõed kui Volhov olid meredest 
olulisemad (Läänemeri, Soome laht). Tugipunktid jõel võisid pakkuda 
tõhusamaid riivistamisvõimalusi.

Novgorodi alistas +882 Kiiev. Kiievi riik pöördus ristiusku (selle 
kreeka ortodoksses vormis) +988. Selleks ajaks oli slaavi asustus timgi- 
nud Volga ülemjooksult itta, nüüdse Moskva lähistele. Seni seal asu
nud muromlased ja merjalased olid kas läänemeresoome- või volga- 
keelsed ja sulanesid peatselt. Oma kõrgajal (u. +1000) käsutas Kiievi 
riik kõiki idaslaavlasi, tema ülemvõimule allusid lähedased soomeugri 
alad: läänepoolseimad muromlased ja merjalased Volga ülemjooksul, 
vepslased Laadogast ja Äänisjärvest lõunas ning vadjalased Laadoga 
ja Peipsi vahel.

Kiievi riik hakkas 11. sajandil lagunema, ent idaslaavlaste edasitung 
soomeugri mail jätkus, sedapuhku ristiusustamise sildi all. Lõunaeest
lased lõid idaslaavi retked tagasi, kuid lõunapoolne Karjala sunniti an
damit maksma, ristiusustati pealiskaudselt ega pääsenud enam idaslaavi 
haardest. Idas tõkestas idaslaavi edasihmgi mokšerslaste vastupanu. 
Otsest bulgaari-idaslaavi vastuseisu oli veel vähe. Enamik idaslaavi 
vürstkonnist olid rahvuselt ja usult kirjud (ristiusk segamini muinas
usunditega).

Novgorod taasiseseisvus 1136. a. ja laius üha kaugemale soomeugri 
aladele Karjalasse ja hiljem Komimaale. Riigina kestis Novgorod kuni 
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1478. a. ja erines vabariigina teistest idaslaavi vürstkonnist. Vabariiki 
juhtis ainuvalitseja asemel kaupmeeste nõukogu. Praegu on Novgorod 
vaid maakonnakeskus, asudes 200 kilomeetri kaugusel Peterburist. 
Alates ajast, mil Kiiev kaotas võimu Novgorodi ja teiste idaslaavi riiki
de üle praegusel Venemaal, võime ehk hakata põhjapoolseid idaslaav- 
lasi venelasiks nimetama, eristatult ukrainlasist Kiievi ümber ja valge
venelasist läänes (kuigi enesenimetustena tulid need nimed kasutusele 
pikkamööda).

Püsima jäänud läänemeresoome rahvaist mõjutas Novgorod otsese
malt vadjalasi, kelle asuala ulatus linnani. Novgorodi riik jagunes hal
duslikult vüde pealinnast kürgavasse lõiku, mille loodeosa oli "Vadja 
viiendik". Vadjalastega segamini elas isurlasi — karjalast kes 12. sajan
di paiku vadjalaste alale asusid. Idas ulatusid Novgorodi lähedale 
vepslased, kes "vess"-idena tollaseis kroonikais silma paistavad (koos 
merjalastega). Suur osa linna alamrahvast ja sõdureist koosnes arvata
vasti vadjalasist ning vepslasist, kuid neid pole märgata linna ja riiki 
juhtiva kaupmeeskonna hulgas. Ükski läänemeresoome rahvas pol
nud veel lõdvust hõimuliitudest tugevama riikluseni arenenud ja neist 
polnud korrastatud vene vürstiriigele vastast. Terve praegune Karjala 
alistati ja liidendati Novgorodiga aastaks 1250, ent ristiusustamine jäi 
poolikuks ja läänest kerkis uus võistleja.

Aastal 1000 oh ristiusu rooma-katoliku vorm jõudnud kõigile germaa
ni aladele Põhja-Skandinaaviani välja ja kreeka-ortodokslus kõigile 
idaslaavi alule (k.a. alistatud läänemeresoomlased). Nende vahele jäi 
sajandeiks püsima animistlik balti ja läänemeresoome vöönd — leedulas
te, lätlaste, eestlaste ning soomlaste esivanemad. Nende ristiusustamist 
pidurdas arvatavasti see, et neil puudusid lõunapoolsemad keelesugu
lased, kust rahva poolt mõistetavaid usukuulutajaid võinuks tulla, nii 
nagu skandinaavlased ja idaslaavlased võisid aru saada lõtmagermaa- 
ni ja -slaavi misjonäridest. Viivitus tähendas, et kristlus saabus koos 
poliitilise ja kultuurilise võõrvallutusega.

13. sajandil sunniti eestlased ja viimased läti hõimud sakslastele atis- 
tuma (Mõõgavendade, hiljem Saksa Ordu) ja katoliikluse vormiliselt 
vastu võtma. Rootslased alistasid ja ristiusustasid soome hõimud vä
hese verevalamisega. Leedulastel õnnestus ühineda ja hiljem omil 
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tingimusil ristiusku siirduda. Rajajoon peamiselt saksaliku katoliiklu
se ja peamiselt veneliku ortodoksluse vahel kinnistus 1250. a. ja püsib 
tänaseni Euroopa ühe peamise kultuuripiirina. Katoliiklikul (ja hiljem 
osalt luterlikul) poolel jäid läänemeresoomlased püsima ja rajasid hil
jem iseseisva Soome ning Eesti riigi. Ortodokssel poolel on läänemere
soomlaste ala valdavalt koloniseeritud ja nad ise venelasisse ära sulan
datud, osalise erandiga Karjalas.

Usuline ja poliitiline piir sakslaste ja venelaste valduste vahel kinnis
tus üsna kiiresti, kui Saksa edasitungipüüded Eestist itta nurjusid, ent 
ka vene vürstkonnad ei suutnud vasturünnakule asuda. Rootsi ja Nov
gorodi vaheline piir aga võnkus soome ja karjala murrete pidevusti- 
kus. Katoliku usku pööratud pidasid end rootslasiks (ning hiljem 
soomlasiks) ja ortodokssesse usku pööratud venelasiks (ning hiljem 
karjalasiks). Keelevahed hakkasid tähtsust omandama alles hiljem. Ol
les Karjalast lääne pool tõkestatud, jätkasid Novgorodi röövsalgad 
tungi kirdesse, möödudes lõimapoolsemaist vene vürstkonnist.

Üks rängemini muserdet rahvaist selles võimumängus olid saam- 
lased. Enne 9. sajandi saabumist elasid nad praeguse Soome ning Karjala 
aladel hajali ja olid hiljuti hakanud kodustama põhjapõtra. Varjaa
gide, soomlaste ja karjalaste survel taandusid saamlased üha kaugemale 
põhja. Neid ahistasid karusnahalõivu nõudmistega lõunapoolsete naab
rite röövsalgad, kellele Skandinaavia ja Vene valitsejad olid oma väide
tavad õigused edasi müünud. Enamik saamlasist langes lõpuks Rootsi 
ja Norra saagiks, kuid koolasaamlased jäid Novgorodi alla.

Biarmia kadus ammu enne kui Novgorodi röövsalgad praeguse 
Karjala põhjaossa jõudsid, ent arktiline kaubatee toimis edasi ja hõl
bustas Novgorodi ittatungi kauges põhjas. See oli peaproov hilisemaks 
Siberi vallutamiseks, kus venelased samuti jõelt jõele suundusid. Juba 
12. sajandil tekkis Novgorodil kaubandussuhteid komilastega. 13. sa
jandil hõivas Novgorod Valge mere lõunaranna, kus elasid vähetun
tud läänemeresoome hõimud (tšuudid — zavolotšije tšud) ja asustas 
osalt ka venelastega, lüües nõnda kiilu karjalaste-vepslaste ning komi- 
laste vahele. Osa komilasi sunniti 14. sajandil Novgorodile andamit 
maksma ja sama saatus tabas isegi osa Uuraleist lääne pool asuvaid 
obiugrilasi. Väidetavalt tungis Novgorodi röövsalk 1364. a. üle Uura- 
lite ja jõudis Obi jõeni.
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Lääne-Euroopasse edasimüüdavad karusnahad olid peamiseks ajen
diks, miks Novgorodi kaupmehed ja röövsalgad kirdepoolsesse Arkti- 
kasse tikkusid. Erinevalt Karjalast ja Valge mere rannast rajasid venela
sed kirdes vähe püsiasulaid ja näitasid vähe misjonäriindu või soovi 
kohalikku poliitilist korda muuta. Soomeugri küttide animistlik usk jäeti 
rahule ja hõimujuhtidel lasti edasi tegutseda, kui nad soostusid anda
mit koguma. Alistatud põUundusrahvail (vadjalased, vepslased, karjala) 
seevastu kõrvaldati juhtkond, nad lüHtati otseselt Novgorodi haldus- 
korda, allutati vene ilmalikele ning kiriklikele isandaile ning pärast 
seda algas vene talupoegade kolonisatsioon. Venelased lämmatasid tek
kinud ülestõusud jõhkralt.

Novgorodimail võib juba 12.-15. sajandil täheldada hulga tegurite idusid, 
mis hiljem iseloomustasid paljurahvuselist Vene riiki: mitmekesised laiuta- 
misajendid, nii otsesed kui ka kaudsed valitsusvormid ja mittevenelaste 
samm-sammuline tasalülitamine, mis algas majandusest, jätkus haldusega 
ja lõppes sotsiaalse ja usulis-kultuurilise integratsiooniga (Kappeler 1992: 
23).

Novgorodist ida pool asus mitmeid venelaste valitsetud vürstiriike, 
näiteks Suzdal ja Vladimir. Ka need tungisid vähehaaval edasi lääne
meresoome ja volgarahvaste vööndis, mis ulatus vepslasist loodes mer- 
jalaste, muromlaste, marilaste ja mokšerslasteni idas ning kagus. Mari- 
lasi ja mokšerslasi on tänapäeval veel suhteliselt palju. Vepsa keelesaari 
leidub Äänisjärvest lõunas. Praeguse Jaroslavli maakonna kandis asu
nud merjalasi on esmakordselt mainitud 6. sajandi Jordanese krooni
kas (nimega merens). Viimane kirjapanek kroonikas pärineb a. 907 (EE 
6,1992: 281), kuigi nad tõenäoselt püsisid veel mitmeid sajandeid slaa
vi kolonistide hulgas, kes neist enam välja ei teinud. Arheoloogilised 
tõendid viitavad soomeugrilikele joontele endisel Merjamaal veel 13. 
sajandil (Patrušev 1995).

Muroma rahvas merjalasist lõuna pool hääbus samuti. Nende sula
nemine avas marilaste ja mokšerslaste küljekaitse. Esimene teadaolev 
venelaste katse alistada mokšerslasi toimus 1103. a. See nurjus, samuti 
nagu teisedki rünnakud 12. sajandil.

Vladimiri vürstiriigi venelased rajasid 1221. a. Oka ja Volga liitumis- 
paigal piirikindluse — seal jooksid muroma, ersa ja mari asualad 
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arvatavasti kokku. See kindlus kujunes Vene kolonisatsiooni peami
seks tugipunktiks ja sai hiljem nime Nižni Novgorod (Alam Uuslinn). 
Vene edasitung aeglustus siiski 13. ja 14. sajandil nii mongolite sisse
tungi kui ka tugeva mokšersa, mari ning bulgaari-tšuvaši vastupanu 
tõttu.

Vene vallutuse Moskva järk

Volga ülemjooksu vene vürstiriikide hulgas oh Moskva suhteline 
uustulnuk, ent tõusis ajapikku esüe. Veel 1300. a. oh ta kõrvaline, kuid 
järgneva 150 aasta jooksul hidendas kõik teised vene vürstiriigid ida 
pool Novgorodi. 1392. a. hõivas Moskva Nižni Novgorodi ja alistas 
läänepoolsed erslased kestvale Vene võimule, seda kaks sajandit pä
rast esimest selhst üritust. Vene talupojakolonisatsioon paisus. Ka lää- 
nemarilasi ja põhjaudmurtlasi hakkas vene asustus puudutama.

Enneolematu oh Novgorodile andamit maksvate komilaste ristiusus
tamine 13. sajandi lõpul. Esmakordselt jõudis kristhk misjon polütih- 
sest anastamisest ette. Relvajõule lisandusid põlisrahvakeelsed jutlused 
ja kirjatekstid. Küllap põhjustas säärast lähenemist komilaste võime
kus osavate kaupmeestena ja seUe lisaks Permi Stepani ainulaadne 
isiksus, kes määrati 1383. a. Ust-Võmi piiskopiks (nüüdse Sõktõvkari 
lähedal). Tänu tema rahvakeelsele misjonitööle oh põhjakomilaste usu
vahetus suhteliselt küre ja ehtne võrreldes animismi kauase säilimisega 
teiste idapoolsete soomeugrilaste juures. Tööriistana kasutasid vallu
tajad ristiusku edaspidigi, ent misjonit teostati vene keeles. PõÜskeele 
rõhutamine komilaste puhul jäi erandiks.

Komilaste usuvahetuse ja seejärgse lüdendamise kiirust on sageli 
üle hinnatud. Komi šamaan Pama osutus Stepanüe vääriliseks vas
taseks. Ja venelaste poolt "Suureks Permiks" hüütud liigi vürst prae- 
gusil permikomi mail ristiti alles 1460-ndail, vaevu enne kui Moskva 
1472 Komi riikluse hävitas. Eelneva poolsajandi jooksul täheldame 
keerulisi mänge Novgorodi, üha pealetikkuvama Moskva, autonoom
sete komi vürstide ja manside vahel. Viimased asusid nüüdsest Handi- 
Mansimaast märksa edela pool, panid venelaste rüüstele vahvalt vastu 
ja asusid korduvalt vasturünnakule. Nii hukkasid vürst Asõka mansi 
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väed 1455. a. Ust-Võmi venelasest piiskopi, kes oli loobunud Stepani 
meetodeist ja katsus ristiusku vägivaldselt peale suruda. Üks Moskva 
salk jõudis 1499. a. Obi jõeni (135 aastat pärast Novgorodi väidetavat 
Obini jõudmist), ent mansi vastupanu kestis ja hante puudutas sisse
tung vähe.

Lõuna pool asustasid vene talupojad udmurtlaste maid Vjatka ülem
jooksul, minnes sellega marilasist külje pealt mööda ja luues segarah
vastikuga ala marilaste, udmurtlaste ja komilaste vahele. Nende rahvus
te kõrval elas Vjatkas veel bessermlasi (bessermanid, udmurdistunud 
bulgaarid) ja õhuke tatari ülemkiht. Tulemiks oli edukas ja suhteliselt 
vabameelne Vjatka riik, mis mõneti meenutab Novgorodi 300 aastat 
varem. Moskva liidendas Vjatka 1489. a.

Novgorod alistus juba varem, 1478. Ida-Euroopa ja kogu maailma 
ajalugu võinuks kujuneda erinevaks, kui Novgorodi kaupmeesteriik 
püsinuks, sest sellel olid sidemed läänega ning vabariiklikud suge
med, millest läänes pikapeale demokraatia arenes. Moskva oli kõige 
selle antitees. Linn jäi tavapärasest varjaagi kaubateest Volhovil kõrva
le ja võim asus Moskvas ainuvalitseja rusikas. Nii Novgorodis kui ka 
Vjatkas hävitas Moskva jõhkralt kõik sotsiopohitilised tavad, mis Mosk
va arusaamust hälbisid, suur osa kohalikest aadlikest ja kaupmeestest 
küüditati Moskoovia sisemaale. Kui imperiaalne võim on omaette siht, 
siis tasus Moskva jõhkrus end ära ja on paljuski iseloomustanud Vene hi
lisemat ajalugu. Novgorodi ning Vjatka liidendamisega langesid kõik 
venelaste asualad koos paljude soomeugrilastega Moskva võimu alla.

Aastal 1500 oli soomeugri rahvaste olukord järgmine. Ungarlased 
olid valitsevaks rahvaks Ungari kuningriigis. Soomlased olid vabad 
talupojad Rootsi valitsuse all. Eestlased ja liivlased olid muutumas pä
risorjadeks Saksa valitsuse all. Kõik need rahvad, nagu ka läänepool
sed saamlased, olid vormiliselt katoliiklased.

Vadjalased, vepslased, karjalased, komilased ja koolasaamlased olid 
vormiliselt ortodokssed Moskva alamad. Ka paljud erslased ja lääne
poolseimad marilased allusid Vene võimule. Tatari Kassimovi khaani- 
riik Mokša läänealade!, kõigest 250 kilomeetrit Moskvast, oli esialgu 
Moskva liitlane ja siis vasall. Osa udmurtlasi ja mansisid maksis Mosk
vale andamit, ehkki mansid sageli katsusid vene iket maha raputada.
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Lõunapoolsed handid maksid andamit tatari Sibiri khaaniriigile Irtõši 
jõe ääres. Põhjapoolsed handid olid ehk ainsad allutamata soomeugri- 
lased Ungarist ida pool. Ka enamik samojeedi rahvaist kauges põhjas 
oli vaba, kuid venelased olid valmis sinnagi tungima. Välja arvatud 
Moskvas asuvad välismaalased, olid peaaegu kõik Moskoovia mitteve- 
ne alamad soomeugrilased või samojeedid.^

Mokšerslaste, marilaste ja udmurtlaste valdavat osa hoidis oma kaudse 
võimu all Kuldhord, kuni see 1483. a. sisetülide tõttu varises, millele 
andsid hoogu sõjad Moskoovia ja Timuriga. Kuldhordi asendas tatar
laste Kaasani khaaniriik Volga keskjooksul. Mokšerslaste, marilaste ja 
udmurtlaste saatus olenes Moskoovia ja Kaasani võitluse tulemusest.

Erinevalt mongolitw impeeriumist ja Kuldhordist polnud Kaasani 
khaaniriik sugugi nomaadiriik ja seda ei tohiks eelnevatega segi ajada. 
Nii nagu Moskva, paiknes ka Kaasan pigem metsavööndis kui rohtlas 
ja põllimdus oli mitmerahvuselise elanikkonna peamine tegevusala. 
Kaasani linnas asus 20-30 000 elanikku (Kappeler 1982: 43) — umbes 
nagu Viinis ja ainult pisut vähem kui Novgorodis, kus elanikke oli 
25-30 000 (Birnbaum 1981: 124). Khaaniriigi käsitöö ning kaubandus 
olid samal tasemel Moskvaga, võrreldavad olid ka kultuur ning tehni
ka — ainult et üks riik oli tugevasti venelik ja ortodoksne, teine turgilik 
ja islamlik. Mõlemas riigis elas rohkesti valdavalt animistlikke soo- 
meugrilasi.

7 Moskoovia mittevene alamate hulgas 16. sajandi alguses eristab Kappeler 
(1992: 22) kolme rühma (peale välismaalaste).
1. Ristiusustatud põlluharijad ja metsamehed: läämemeresoome vepslased, 
vadjalased ning karjalased loodes ja permikomilased kirdes.Vähemalt vor
miliselt ortodokssed, olid nad halduslikult, majanduslikult ja sotsiaalselt ta
salülitatud. Loodes olid nende maad ulatuslikult Vene kolonistide käes.
2. Animistlikud põlluharijad ja metsamehed: läänepoolsed mokšerslased, 
loodepoolsed marilased ja põhjapoolsed udmurtlased (ning bessermlased). 
Moskvale alistatult hakkas nende maile voolama Vene koloniste, algas hal
duslik ning majanduslik tasalülitamine, kuigi nende hõimujuhid säilitasid 
veel kohalikku võimu ja muinasusk püsis.
3. Kaug-Põhja kütid, kalurid ja põhjapõdrakasvatajad: mansid, handid, 
saamlased ja neenetsid. Vene kolonisatsioon ei ulatunud sellesse mittepõl- 
lunduslikku vööndisse. Nende sotsiopoliitiline kord püsis koos animistliku 
usu ja hõimujuhtidega, kes manside ja hantide puhul olid tugevad. Vene 
võim piirdus andamiga karusnahkade, kalade ja morsakihvade kujul.
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Sotsiopoliitiliselt olid Kaasanis valitsevaks klassiks islami usku ta
tarlased, kuigi leidus ka tatari talupoegi. Muud elanikud olid animis- 
tid. Volgast lõunas elatusid türgi tšuvašid ja idapoolsed mokšerslased 
põllundusest, kalapüügist ja metsmesindusest. Volgast põhja pool, kus 
khaaniriigile allus enamik marilasi ja lõunaudmurtlasi, lisandus sellele 
jahindus. Tatarlased ei katsimud oma islami usku animistidele peale 
suruda, küll aga nõudsid jasakki — andamit, mida koguti hõimuvürsti- 
de vahendusel.

Kaasani ja Moskva vahelejäänud soomeugrilaste asend oli ebamää
rane. Ajutiste rüüstretkede vahel jättis Kuldhord nad enam-vähem 
omapead. Moskva seevastu asus pärast sõjalise ülekaalu saavutamist 
venepärast haldust sisse seadma. Vähehaaval hakkas Kaasani khaani- 
riik Moskvat matkima, luues püsivaid sõjalisi astmdusi, eriti mokš- 
laste hulgas, kes juba bulgaaride ajal olid enim türgi mõjustusi saanud 
(Lallukka 1990: 53).

Sunniviisil ja vabatahtlikult osales soomeugrilasi Kaasani-Moskva 
heitluse mõlemal poolel, rohkem küll Kaasani poolel. Paraku ei kerki
nud esile juhte, kes tahtnuks ja osanuks kohaliku autonoomia edenda
miseks kaht imperiaalvõimu teineteise vastu välja mängida. Animistli
kud pealikud võisid end teinekord ühe või teise poole liitlaseks pidada, 
ent neid koheldi pigem alluvaina kui liitlastena siis, kui oma pool või
tis. Ja kui oma pool kaotas, kaotasid nemad enim.

Moskva jätkas 16. sajandi alguses oma mõju laiendamist neis maa
des Kaasani kulul. Tatarlaste sõjaline vaprus ja tahtejõud mandus. Ala
tes 1460-ndaist jäi suur osa khaaniriigi kaitsest marilaste osaks, kelle 
vürstid osalesid Kaasani nõukogus ja välissaatkonnis. Võib rääkida süm
bioosist, kus marilased tarnisid suure osa jõust, ent vähe üldjuhte.

Lõpp oli näha juba 1546. a., veel enne kui Vene sõjavägi Kaasani lin
na vallutas (1552). Mokšerslased ning mäemarilased Volga järsul lõu
nakaldal andsid venelaste survele järele ja osalesid Kaasani rüüstes, 
sellal kui niidumarilased ning udmurtlased Volgast põhja pool linnale 
abi katsusid tuua. Venelased ajasid tuhandeid udmurdi sõjavange tei- 
basse ja põletasid Marimaa tuhaks. Khaaniriik vajus kokku ja enamik 
selle maa-alast oli viie aastaga venelaste võimuses. Niidumarilased 
siiski panid vapralt vastu heitluses, mida venelased hüüavad "tšeremissi 
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sõdadeks" (1553-1587). Võttes märklauaks naised ja lapsed, tapsid ve
nelased enam kui poole mari rahvastikust (Patrušev 1995).

Vene poliitika ei eristanud endisi liitlasi ja vastaseid: mõlemad kao
tasid viimasedki autonoomia riismed. Kui mingit vahet oli, siis selles, 
et tatarlased said parema kohtlemise osaliseks. Nende aadlit tunnusta
ti ja selle liikmed võisid astuda Vene aadlisse, säilitades staatuse ja 
omandi. Animistide juhte peeti aga vaevu talupoegadest paremaks 
ning udmurdi, mari ja mokšersa maavaldused jagati suurelt osalt vene 
mõisnikele, kloostreile ja talupoegadele.

Majandusliku arengu poolest olid need rahvad samal tasemel vene
laste enamusega. Keskmine vene talupoeg oli marilasest sandimaski 
olukorras, arvestades isanda jõhkrusega. Seepärast katsusid paljud 
neist mittevene maile põgeneda. Selmet Venemaad nõrgestada, kuju
nes viletsusest põgenemine tõhusaks hõivangurelvaks. Põgenikud olid 
sageli esimesiks venelasiks soomeugri aladel. Nende arvu kasvades 
tekkis pahatihti tüli põlisrahvaga, mis pani koloniste oma päritolu 
meenutama ja Vene sõjalist abi kohale kutsuma. Samuti võis Vene vägi 
kutsumatultki tulla "oma" alamaid taasvaldama. Vältimaks uute alamate 
mässu, langesid maksud pärast anastust rängemalt venelasile kui põlis
elanikele. Osa vene talupoegi võis siis veelgi kaugemale pageda, sel 
kombel tsüklit korrates. Vene vallutus õitses vene rahva viletsusel.

OUes küU sama osavad põllupidajad ja elades ehk vene talupoegadest 
paremini, olid soomeugri rahvad kindlasti venelasist maha jäänud po
liitilises korralduses. Võimekaid juhte ei kerkinud aegsasti esile ja hil
jem oskasid tatarlased ja venelased juba ühinemist sisetülide erguta
misega vältida. Soomeugrilased oli maha jäänud ka usulises mõttes, 
jäädes eemale monoteistliku islami ja kristlusega kaasnevast kirjali
kust kultuurist. Komilased olid ainsad, kes omaalgatuslikult hakkasid 
ristiusku vastu võtma ja omakeelset kristlikku kultuuri rajama. Selle 
iseseisva modemiseerumisürituse tegid aga venelased kähku maatasa, 
nii nagu mõned sajandid hiljem ameeriklased hävitasid tšerokii in
diaanlaste paljutõotava modemisatsiooni.

Kui venelased Irtõši jõel Sibiri khaaniriigi vallutasid (1582-1598), viis 
see lõunahandid tatarlaste ülemvalitsuse alt Moskva alla. Venelased 
rajasid põhjasamojeedi mail 16. sajandi lõpukümnendil kindluste rea ja 
lõimamokšersa mail 17. sajandi 30-ndail aastail. Krasnojarski asutamine
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Jenissei ülemjooksul (1628) alistas lõunasamojeedid. Sellega oli Vene 
vallutus soomeugri ja samojeedi mail ida pool Eestit ja Soomet enam
vähem täielik. Mujal kui Läänemere rannikul ei puudutanud hilise
mad Vene vallutused enam uurali rahvaid. Need rahvad olid alla nee
latud, kuid merja-muroma erandiga veel kaugeltki mitte seeditud.

Soomeugri rahvad Tsaari-Vene ikke all

Kima Vene ajaloos nimetatakse venelaste tatarlasile allutamist "tata
ri ikkeks", on põhjust idapoolsete soomeugrilaste palju otsesemat ja 
rängemat venelasile allutamist vastavalt vene ikkeks nimetada. Aastaks 
1600 olid kõik soomeugri rahvad ida pool Eestit ja Soomet Vene võimu 
all. See tõi neile kaasa imperiaalsele rahule omaseid eeliseid ja impe- 
riaalsele ikkele omaseid kannatusi. Tähelepanuväärne on nende rah
vaste elujõud Vene tsaaride all. Pärast seda, kui merjalased ja murom- 
lased 1000 aasta eest ajaloolavalt kadusid, ei hääbunud järgmise 900 
aasta kestel ükski soomeugri rahvas (mitmed samojeedi rahvad küll).

Teadagi on nood rahvad, kes enam kui 700 aasta eest Vene võimu 
alla langesid, kohutavaid kaotusi kandnud. Vadja keel on praktiliselt välja 
surnud. Vepsa, isuri ning koolasaami kõnelejaid leidub heal juhul paar tu
hat, karjala keel püsib vaevu vene ja soome vahel. Kõik idapoolsemad 
rahvad aga, alistatud enam kui 400 aastat tagasi, säilitasid küllalt keelelist 
ja territoorset tuuma, saavutamaks Nõukogude ajajärgu alguses auto
noomse vabariigi või ringkonna staatuse. Hiljem on mansid ja handid tõ
siselt nõrgenenud, kuid komilased, udmurtlased, marilased ning mokšers- 
lased peavad vastu, samuti neenetsid samojeedide hulgast.

Head ja halvad tahud

Vene tsaaririigi imperiaalrahvas oli alaarenenud ning juhidki olid 
oma rahvuskaaslasist talupoegade vastu jõhkrad. Allutatud rahvastel 
aga aitas see etnilist identiteeti hoida, kuna sulanemine pakkus vähe 
kasu, arvestades vene talupoegade sama tehnilise tasemega.
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Vene talupojaks saamine tähendas tegelikult staatuse kaotamist, 
sest — nii uskumatu kui see ka võiks paista — oli pärisorjus reserveeri
tud venelaste jaoks. Mitteortodokssete talupoegade pärisorjastamine 
oli keelatud (Kappeler 1992: 34). Volga ja Lääne-Siberi põlisrahvad jäid 
"jasakirahvaks" nagu Tatari ülemvõimu ajalgi: s.t. nad olid vabad talu
pojad, kellelt nõuti andamit põllunduslikes tooteis (põhjas ka karus- 
nahkades ja mokšerslaste ning marilaste puhul mees ja vahas). Hiljem 
(1718-1724) tegi tsaaririik neist "riigitalupojad". See tähendas eristaa
tuse kahandamist ja suuremat teoorjust ning andamit, kuid allumine 
riigiametnikele polnud veel nii hull kui mõisniku orjamine. Ainult osa 
Nižni Novgorodi lähiste mokšerslasi ja mäemarilasi langes pärisorjus- 
se (Lallukka 1990: 55), samuti permikomilasi. Soomeugri animistlikku 
ülemkiht! ei võetud Vene aadlisse vastu (vastupidiselt Tatari aadlile), 
vaid nad said madalama "teenistusrahva" (jnestseTjaki) staatuse. Neid 
sulanes aegamööda venelasisse, ent ka viimaste eelised olid piiratud.

Põlisrahva linnakultuuri arengu peatas tsaarivõim mitmelaadsete 
elukoha, ametiloa ja tööõiguse kitsendustega. Näiteks aeti kõik mäe- 
marilased Tsikmä linnast välja, kui see Kozmodemjanskiks muudeti 
(1583), ehkki mäemarilased olid asunud venelaste poolele juba enne 
Kaasani langemist. Kõigil Volga-äärseil põlisrahvail keelas tsaaririik 
17. sajandil metallitöötlemise ja ka soolakaubanduse.

Rahuaeg jäi ebakindlaks. Ülestõusud Vene vallutuse vastu jätkusid, 
iseäranis marilasil (1609-1611 ja 1615-1616) ja neenetseil (eredaimalt 
1662-1663, aga ka veel 1746). Handid haarasid relvad 1606, 1608 ja 
1616. Katse tõsta mittevene talupoegade makse (1615) tõi kaasa viimase 
kõigi Volgamaa rahvaste ühise suure ülestõusu, mida juhtisid marilased 
ja tatarlased, kuid mis ulatus mokšerslasist Sarapuli udmurtlasini. 
Siht? "Nad tahavad elada omaenda elu" (kaasaegne läte, nagu seda tsi
teerib Kappeler 1982: 155). Mäemarilased ja mokšerslased lisasid hil
jem inimjõudu Stepan (Stenka) Razini kasakaülestõusule (1670-1671). 
Veelgi hiljem leidis Pugatšovi ülestõus (1773-1775) laia toetust ud- 
murtlaste ning mokšerslaste seas ja ka mäe- ning Baškortostani mari
laste hulgas, kuid selleks ajaks olid peaküsimused majanduslikud, loo
tuseta vene ikkest pääseda.

Osa neistsamust soomeugri rahvaist osales aga ka jätkuvais Vene 
vallutusis. Kappeler (1992: 11) hindab, et kimi veerand tervest Vene 
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väest 17. sajandil koosnes Kaasani ja Kassimovi tatari, mokšersa ning 
mari abiüksusist. Nende kaotused olid vist rasked, kuni neid asenda
sid veelgi hiljem allutatud baškiirlased ja kalmõkid. Samal ajal oli Vene 
kolonisatsioon soomeugri kodumail äge. Juba 18. sajandi algul ligines 
venelaste osakaal Kesk-Volga ala rahvastikus 50%-ni.

Demograafiline pilt oli muutlik ajas ja piirkonniti. Soomeugrilased 
moodustasid 17. sajandi algul umbes 10% Venemaa rahvastikust (Lal- 
lukka 1990: 54). Nende osakaal genofondis oli kõrgem, kuid sulanemi
ne, jätkuvad sõjad ja rüüsted ning viljakaimate maade kaotus langetas 
nende juurdekasvu. Volga ümbruses aitas imperiaalrahu hiljem soo- 
meugrilaste arvu säilitada. Kuni 1700. aastani piirdus see küll ainult 
15. ja 16. sajandi kaotuste korvamisega.Järgmise kahe sajandi jooksul 
aga kasvas idapoolsete soomeugrilaste arv isegi venelaste omast kiire
mini ja saavutas 2,4 miljonit (ilma eestlaste ja soomlasteta). See tähen
das kuuekordistumist sellal, kui venelaste arv viiekordistus (11 miljo
nilt 1719. a., 56 miljonit 1897. a. rahvaloendusel).^ Paisunud impeeriumis 
langes aga idapoolsete soomeugrilaste osakaal (1,9%-ni a. 1897), nii 
nagu venelaste endi oma.

8 Vahepeal impeerium paisus, lisades uusi vähemusi. 18. sajandi alguses moo
dustas 400 000 soomeugrilast ida pool Eestit ja Soomet kõigest 2,5% Vene
maa rahvastikust (16 miljonit). Nende arv oli eelneva 600 aasta kestel vaevu 
kasvanud. Näiteks mokšersa rahvaarvu hinnatakse 11. sajandil 60-70 000-ni 
(Lallukka 1990: 53) ja 18. sajandi algul 107 000-le. Vepslaste ja vadjalaste arv 
pidi kahanema, rääkimata hääbuvaist merjalasist ja muromlasist.

9 Need arvud pärinevad Kappelerilt (1992:323-324). Suhtelised kaotajad soo
meugrilaste hulgas olid lääne- ja põhjapoolsed rahvad: karjalased, vepslased, 
vadjalased, isurlased, saamlased ning handid; sama kehtib enamiku samo- 
jeedide kohta. Erandiks olid mansid, kelle arv tõusis. Nende visa võitlus 
Vene agressiooni vastu kahandas nende arvu 18. sajandi alguses hinnangu
liselt 2 000-ni, 1897. a. aga oli arv tõusnud 8 000-ni. Suhtelised võitjad olid 
mokšerslased (nende arv kasvas 9,5 korda), udmurtlased (8,8 korda), mah
lased (6,1 korda) ja komilased (5,1 korda).

Perspektiivi huvides tuleb ära märkida hoopis erinev demograafiline dü
naamika Nõukogude võimu all. Venelaste arv kasvas 1897.-1989. a. 2,6 kor
da (56-lt miljonilt 145-le miljonile), sellal kui soomeugrilaste arv (ilma 
eestlaste ja soomlasteta) kasvas ainult 1,4 korda. Kui mõõta peamise keele 
(mitte passirahvuse) alusel, siis soomeugrilaste arv tegelikult kahanes. Enim 
kahanes mokšerslaste arv. Nõukogude võimu ajal kiirenes Vene kolonisat
sioon soomeugri tuumaladel, eriti põhjas.
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Arvulise kasvu hinnaks oli pagendus ja hajutatus. Vene vallutus 
avas ida pool Volgat põllundusele poolnomaadsed alad ja soomeugri 
talupojad haarasid võimalusest seda enam kinni, mida rohkem nende 
elu kodumail põrguks tehti. Olles kaotanud esivanemate maad vene 
talupoegadele ning aadlile, said neist endist nüüd imperiaalse koloni
satsiooni tööriistad Baškortostanis ja mujal, kus nende hajutet külad 
lõpuks paratamatult sulanesid. Soomeugri talupojad olid niisiis impe
riaalse edasitungi ohvrid ja ka teostajad.

Mokšerslased olid äärmusjuhuks. Juba 1700. a. oh enamik neist 
kummalegi poole Volgat hajutatud, oma põlismaist ida pool, kus nüüd 
enamuse elanikest moodustasid venelased.Marilased jagasid seda 
rände ja hajutuse mustrit piiratumal määral. Umbes 1700 rändasid nad 
massiliselt Baškortostani. Põhjakomilased rajasid asulaid kauges põhjas 
neenetsi maadel ja surusid vist ka mansisid ida poole. Ainult udmurt- 
lased ja permikomilased said enam-vähem paigale jääda, kuid ka nemad 
kaotasid maad Vene kolonistidele. Kolonisatsioon soomeugri maades 
aeglustus pärast 1700. a. ja mitmel pool isegi peatus, sest sobivaimad 
maad olid juba hõivatud ja äsja vallutatud piirkonnad kaugemal idas 
ning lõunas pakkusid venelasile rohkem huvi.

Kokkuvõttes oli siis Vene vallutusel soomeugri rahvaile nii positiiv
seid kui ka negatiivseid tulemusi. Sõjad ja rüüsteretked lakkasid ning 
rahvastiku kasvamine peegeldas nii imperiaalset rahu kui ka ülemaa
ilmset tehnoloogilist arengut, seda eriti Volga keskjooksul, mis varem 
oli Moskva ja Kaasani vaheline vaidlustel ala. Järske, ent harvu sõja- 
haavu asendas imperiaalhalduse pidev aeglane kägistus, mis põhjus
tas pagemist itta (karjalaste ning komilaste puhul põhja). Põlisrahva 
linnakultuuri arenemine oli tõkestatud.

10 Mokšerslased olid 500 aastat venelaste edasitungiga vastamisi seisnud, esi
teks omaenda huvides ja hiljem üha enam tatarlaste ja venelaste ettureina, 
kes mokšersa pinnal oma arveid õiendasid. Enne kui mokšersa rahvastik 
taas kasvama hakata jõudis, rändasid rahvast tühjendatud maad Vene aadlike, 
kaupmeeste ja talupoegadest kolonistide kätte, nii et mokšerslased ise pidid 
hiljem uusi alu otsima kaugemal idas, kus Vene agressioon oli järjekordse 
vööndi rahvast tühjendanud.
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Kappeler (1992:16) on võrrenlud Venemaa vallutusi Lääne-Euroopa 
ülemerekolonisatsiooniga. Ta täheldab lühemat geograafilist kaugust 
venelaste ja allutet rahvaste vahel ning lühemat "ajaloolist kaugust" 
selles mõttes, et venelased olid alistatavate rahvaste olemasolust teadli
kud ammu enne eurooplaste Ameerika-avastamist. See kehtib kindlas
ti soomeugri rahvaste puhul, kel enamasti oli ka lühike tehnoloogiline 
kaugus vene talupoegadest. Samane arengutase hõlbustas lävimist, ent 
muutis ka sulanemise mõttetuks, kxma sellega polnud midagi võita.

Vägivaldne ristiusustamine ja sotsiaalne alandamine

Vastupidiselt varasele ristimisele Karjalas ja Komimaal ei jätkanud 
Venemaa 17. sajandil misjonitööd ega rakendanud veelgi jõhkramaid 
usuvahetuse meetmeid. Ajutiste eranditega jäeti mokšerslaste, mari- 
laste, udmurtlaste, manside ja hantide muinasusk üldiselt rahule. Tõsi
sed vägivaldse pööramise katsed algasid 18. sajandi algul ja esialgse 
ägeda vastupanu kiuste kroonis neid 1750. a. näiline edu. Vene riik ka
sutas surmaähvardusi Handi-Mansimaal (ukaasid 1706 ja 1710) ning 
ajas 1740-ndail terveid Volga piirkonna küli jõkke, nimetades seda ris
timiseks. Jõhkrustega kaasnesid võrgutavad lubadused: kolm aastat 
peamaksust vabastamist ja sõjaväekohustusest vabastamine määra
matuks ajaks (Kappeler 1992: 35). Keeldujaid koormati aga veelgi kõr
gemate maksudega. Paljud oma lubadused võttis Vene riik usuvahetu
se massiliseks muutumisel tagasi.

Kogu seda pööramistegevust teostati kirikuslaavi või vene keeles, mis 
kahandas mõju mitteslaavlastele, kes jutu sisust tuhkagi aru ei saanud. 
Muinasusu tavu jätkati poolsalaja ja hiljem taas avalikult. Marilaste suu
red loomaohverdustega peod 1827 ja 1828 andsid hoogu uuele misjoni- 
voorule, ent riik toetas kirikut leigelt. Suur hulk soomeugrilasi söandas 
end 1897. a. rahvaloendusel animistideks kuulutada: hantidest 5,3%, 
udmurtlasist 7,5% ja marilasist koguni 27,6%. Arvestades ristitule, kes 
esivanemate usku naasesid, ränkade karistustega, pidid tegelikud näi
tajad märksa kõrgemad olema.

Majanduslik rõhumine ajapikku suurenes, sest ülestõusuohu kaha
nedes julgesid ametnikud kruvisid koomale käänata. Vene aadlikud. 
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kloostrid ja kaupmehed haarasid üha enam põlisrahva maid ning 
jasakitalupojad taandati riigitalupoegadeks, kes olenesid riigiametni
ke armust — või eraüritajate, kellele riik maksustamisõigused vahel 
edasi rentis. Isegi 19. sajandil oli soomeugri riigitalupoegadel veel eeli
seid võrreldes Vene pärisorjadega (kes moodustasid poole vene talu
rahvast). Teisest küljest jälle olid vene talupoegadel võimalused sot
siaalsel redelil tõusta peaaegu olematud, ent teise keele kõnelejaile 
täiesti olematud. Ka kohtus oli ilma vene keeleta raskem. Paraku ei 
andnud vene keele omandamine mingeid tuntavaid eeliseid.

Veel 1785. a. edvistas Katariina II muu hulgas Karjala, Jugra (Obi- 
ugri) ja Permi vürstinna tiitlitega. Haldusüksustena neid aga enam ole
mas polnud (välja arvatud Perm, mis oli ammu kaotanud etnilise sisu). 
19. sajandi algul oli nii halduslik kui ka majanduslik, sotsiaalne ja usu
line tasalülitamine idapoolsesis soomeugri maades täielik — vähemalt 
väliselt.

1710. a. paiku haaras Venemaa Rootsilt endale Eesti ja Ingerimaa ning 
saavutas 1809. a. ülemvõimu ka Soome üle. Soomeugri maist jäi vaid 
Ungari väljapoole Vene impeeriumi. Piirkondade halduslikus ja sot
siaalses koetises esines siiski suuri erinevusi. Kappeler (1992:102-106) 
eristab tsaaririigi mittevene aladel 19. sajandi alguses seitset tüüpi, 
soomeugrilasi oli neist viies.

1. Halduslikult autonoomsed ja sisuliselt koloni- 
satsioonivabad ääremaad. Nende hulgas olid luterlik Eesti ja 
Soome, kus ülemklass polnud ei venelik ega ka soomeugrilik, vaid 
saksa- või rootsikeelne. Soome talupojad jäidki vabaks, eesti omad see
vastu olid valdavalt pärisorjad kuni vabastamiseni 1820-ndail. Mõle
mal puhul kaasnesid luterlusega talupojakeelsed jumalateenistused 
ning raamatud ja seetõttu laialdane kirjaoskus. Selles oli kontrast otse
selt Vene valitsuse all olevate soomeugrilastega karjuv.

11 Ainus juhtum, kus esines kvaasietnilist esindatust, oli nõuandev Uue Sea- 
dusraamatu Komisjon 1667. a., mille 560 delegaadi seas oli tosin mokšersa, 
mari ning udmurdi "teenistusmeest" ja riigitalupoega. Tegelikult esindasid 
nad ühiskondlikke klasse, mitte rahvaid, ja pole selge, kas nad üldse Mosk
vasse jõudsidki. Komilasi ja karjalasi "esindasid" ainult nende vene isandad.
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2. Sotsiaalselt autonoomsed kalur-kütid ja nomaa
did. Teiste hulgas hõlmas see saamlasi, mansisid, hante ja ka Kaug- 
Põhja samojeede. Nad elasid põhiliselt väljaspool vene asustusvööndit 
ja Vene poliitiline ülemvõim mõjutas nende tavapärast hõimukoetist 
vähe.

3. Põhjapoolsed ammuse Vene kolonisatsiooni ja 
sotsiaalse segakoetisega põllundusalad. See rühm koos
nes ainult soomeugrilasist. Kauaaegne Vene ülemvõim oli läbi suru
nud ortodoksluse. Peterburi lähedal olid vepsa ning karjala talupojad 
venelaste hulgas vähemuses ja sotsiaalselt ulatuslikult sulanenud. Põh- 
jakarjalased ja -komilased säilitasid rohkem identiteeti. Ingerimaa oli 
erinähtus, kima selle vadja ja isuri põlisasustus oli Rootsi valitsuse ajal 
(1617-1710) täiendust saanud rdi Venemaalt kui ka ingerisoomlaste näol 
luterlikult Soomelt.

4. Sotsioetniliselt kirev Volga keskjooksu ala. Aadel 
oli sün vene, aga ka tatari päritolu, linnarahvas peamiselt vene. Talurah
vas hõlmas vene (ning mokšersa) pärisorje ja kohalikku jasakirahvast, 
kel oli läbilõikes venelasist rohkem maad ning karja, madalamad lõi
vud ning teokohustused. Venelased olid juba arvulises enamuses, seda 
eriti mokšersa ja tatari põlismail, kima marilased ja udmurtlased säili
tasid kompaktseid enamusi metsarohkeis maakonnis. Kiijakeelena säili
tas tatari keel prestiiži ja mõju terves piirkonnas, pakkudes vene keele
le tugevat konkurentsi isegi soomeugri animistide ja vormiliste krist
laste hulgas.

5. BaškordiLõuna-Uuralid. Sotsiaalselt olid siin baškiiri maa
omanikud jätkuvalt tipus, kuid inimkaotused vastupanu ajal 17. sajan
dil tõid kaasa ränga kolonisatsiooni, milles venelaste kõrval osales ka 
mokšerslasi ja marilasi, kelle külad säilitasid oma keele ja kombed.

Rahvuslik ärkamine 19. sajandi lõpul

Ülemaailmsed modemisatsioonituuled hakkasid 19. sajandil ida
poolsete soomeugrilaste juurde jõudma, andes uut tuge nende keelte, 
ent ka igasuguse kultuurilise taassünni venepoolsele mahasurumisele. 
Kesk-Euroopas said rahvakeeled oma esimese ergutuse protestantismilt.

Taaeeoera 
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mis rõhutas jutlustamist rahvale arusaadavas keeles. Sellised mõtted 
jõudsid Eestisse, Soome ja läänesaamlaste juurde vahetult, imbusid 
aga ortodokssesse maailma väga aeglaselt. Teise tõuke andis roman
tism, mis tõstis ausse folkloori, sõltumata keelest. Kaudselt jõudis see 
pikapeale ka idapoolsete soomeugrilaste aladele, kuid mitte enne kui 
sama romantism veelgi hoogustas vene keelelist imperialismi.

Kultuurilise moderniseerumise rütm peegeldub esimese trükitud 
raamatu. Uue Testamendi ja Piibli avaldamise aegades eri soomeugri 
ja samojeedi keeltes (tabel 2.3). Protestantlike soomeugrilaste esimese 
raamatu trükiaasta mediaan on 1543. Ortodokssel võimualal on see 
1810, (kui võtta kuus peamist keelt) — seega enam kui 250 aastat ma
hajäämust (ja rohkem, kui väiksemad keeled samuti arvesse võtta).

Ungarlasteni jõudis omakeelne Piibel 16. sajandil. Soome vabad 
talupojad said selle 17. sajandil, eesti pärisorjad 18. ja läänesaamla- 
sedki, nii vähe kui neid ka oli, 19. sajandi alguses. Tollal olid vormiliselt 
ortodokssed soomeugrilased äsja saanud oma esimesed õhukesed raa
matud — 300 aastat pärast luterlikke eestlasi ja 200 aastat pärast luter
likke saamlasi. Omakeelse Uue Testamendini jõudsid tsaariajal vähesed 
idapoolsed soomeugrilased, täielik pübel ei tulnud kõne allagi. Põlis- 
keelne trükisõna lakkas seal, kus vene ortodokslus algas.

Ilukirjanduse algust on raskem määratleda, kuid üldjoontes võib väita, 
et peamistes idapoolsetes soomeugri keeltes sündis ilukirjandus sada 
aastat eestikeelsest hiljem, peamiselt seetõttu, et Vene võimud seda 
keelustasid. Näiteks sai Ivan Kuratov (1839-1875) oma komikeelseid 
luuletusi 1866. a. trükis avaldada ainult neid anonüümselt folklooriko- 
gumikesse lisades, mida teaduslike pähe rohkem salliti. Muud tema 
tööd saadi avaldada alles postuumselt. Esimene udmurdi taideluule- 
tus läks samuti trükki etnograafilises kogumikus (1889). Ehkki ka Eesti 
allus Vene tsaarile, jäi sün peale luterlik arusaam talupoegade haridusest.

Siiski kujunes 19. sajandi lõpp idapoolseile soomeugrilasile rahvus
liku ärkamise ajaks. Nende olemasolu hakkas huvitama võrdlevaid 
keeleteadlasi, etnograafe ning folkloriste Ungaris, Soomes ja viimaks 
ka Peterburis ning Moskvas. Õpetlaste külaskäigud tõid maapiir- 
konnisse uusi mõtteid. Volga ümbruses oli soomeugrilasil silme ees 
ka kiiresti arenev moodne tatari rahvuslus. Suhted olid keerukad, sest 
tatarlased kippusid vaatama kõigile endise khaaniriigi elanikele kui 
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kultuurilt tatarlasile, nii nagu Põhja-Aafrika araablased oma berberi 
kaasmaalasi kultuurilt araablasiks peavad.

TABEL 2.3. SOOMEUGRI JA SAMOJEEDI RAHVASTE 
TRÜKITUD KIRJANDUSE ARENG

Esimene 
tähestik

Esimene 
raamat

Uus 
Testament Piibel Ilukirjandus

* eesti ladina 1525 1686 1739 1830
* ungari ladina 1533 1541 1590 16. sajand
* soome ladina 1543 1548 1642 18. sajand
* läänesaami ladina 1619 1755 1811 1900
udmurdi kirillitsa 1770? — 1999? 1904
ersa kirillitsa 1788 1820-ndad — 1920-ndad
karjala kirillitsa 1804 — — 1920-ndad
põhjakomi kirillitsa 1815 — — 1905
mari kirillitsa 1821 1821 — 1907
mokša kirillitsa 1861 — — 1920-ndad
* liivi ladina 1863 1939/1943 — 1930-ndad
permikomi kirillitsa 1865? — — 1930-ndad
mansi kirillitsa 1868 — — 1930-ndad
handi kirillitsa 1868 — — 1930-ndad
koolasaami kirillitsa 1878 — — —
sölkupi kirillitsa 1879 — — 1930-ndad
neenetsi kirillitsa 1895 — — 1930-ndad
vepsa ladina 1931 — 1996? —
isuri ladina 1930-ndad — — —

Allikad: peamiselt Uibopuu (1984) ja Laakso (1991). Liivikeelse Vana Testamendi puhul Eduard 
Väärilt saadud suulised andmed. Tärnike märgib läänepoolseid soomeugri keeli (väljaspool 
praegust Venemaa Föderatsiooni). Liivi keel Lätis on praktiliselt välja surnud (Oinas 1955b). Esi
mene tähestik on esimeses trükitud raamatus kasutatu. Keeled on antud esimese raamatu trüki- 
aja järjestuses.

Karjalas ja kaugemalgi idas hakkas levima teadvus soome ja eesti 
kultuuriarengust. Mõnel talupojavõsul õnnestus haridust saada ja uues 
õhustikus jäi osa neist uhkeks oma päritolule. Viivitusega ning suure
mate raskuste kiuste hakkasid Kesk-Euroopas alguse saanud protses
sid kanduma ida poole. 1900 võis rääkida väikesest komi ja mari 
rahvuslikust eliidist, vähe aga veel udmurdi ja mokšersa omast.
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Toetus tuli ootamatust kandist: ortodoksselt kirikult. Meenutagem, 
et Balti provintsides pani võistlus luterlusega ortodoksse kiriku koha
likes keeltes jutlustama ja trükkima ja selline võistlus tuli ilmselt läti 
ning eesti kultuuriarengule kasuks. Volga ääres avaldas samalaadset 
mõju tatari moslemikultuuri uus tõus. Oli ju islamil tõmbejõudu ani- 
mistide ja värskete kristlaste silmis.

Vene orientalist Nikolai Ilminski (1821-1891) veenas võime, et opti
maalne tee sulanemise poole pole mitte keeleline venestamine ja seejärel 
venekeelne usuõpetus, vaid põÜskeelne usuõpetus islami leviku tõ
kestamiseks. Kui rahvas on kindel oma "vene" usus, siis tulevat keele
line sulanemine varem-hiljem iseenesest. See oli esimene kord pärast 
Stepani Komimaa-misjonit, kus vene ortodoksne kirik Balti provintsi
dest ida pool mittevene keelega katsetas.

Kaasanis asutati tatarikeelne kristlik näidiskool (1863) ja misjoni- 
ühing (1867). Peasihiks oli ristitud tatarlasi kiriku rüpes hoida. Kuid 
Ilminski ja ta põlisrahvusest abilised lõid või täiendasid ka mitmete 
keelte tarbeks kirillitsale rajatud tähestikke (k.a. mari ning udmurdi) ja 
rakendasid neid, andes välja nii usulist kirjandust kui ka õpikuid, sõ
naraamatuid ja grammatikaid.

Ergutati põliskeelseid koole. Nende õpetajate koolitamiseks rajati 
Kaasanis seminar (1872). Kui seminar 1919. a. suleti, oli 1500 lõpetaja 
hulgas (peamiselt venelased ja tatarlased) ka umbes 350 soomeugrilast. 
See oli, võrreldes eelneva tühimikuga, suur arv. Mitmed idapoolse 
soomeugri ärkamise rajajad olid seotud Kaasani seminariga.

Ilminski peamine mõju oli kaudne, nõrgestades nende ametnike 
võimu, kes põliskeeli paganlikuks ja nende arendamist riigivastaseks 
pidasid. Idapoolsed soomeugri keeled omandasid venelaste (ning ta
tarlaste) hulgas pisut legitiimsust ja respekti — ja mingit prestiiži ka

12 Pooled seminari 126 õpilasest kuulusid 1904. a. soomeugri rahvustesse: 26 
mokšerslast, 17 marilast, 15 udmurtlast, 3 komilast ja isegi 1 mansi. Lõpe
tanute hulgas oli 110 mokšerslast, 128 marilast, 70 udmurtlast ja 36 komilast. 
Seminariga oli seotud mokšersa õpetlane Makar Jevsevjev (1864-1931), luu
letaja Zahhar Dorofejev (1890-1952) ja koolitegelane Aksenti Jurtov, mari 
kirjanik Sergei Tšavain (1888-1937) ja õpetlane Valerian Vassiljev ning ud
murdi kirjanikud Kedra Mitrei (1892-1949) ja Ivan Mihhejev (Tšekmeneva 
1985:10, viidatud Lallukka kaudu 1990:57-59; Kappeler 1992:216; Lallukka 
1978; Kreindler 1979).
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soomeugrilaste endi seas. Ilminski meetodeist oli kindlasti kasu risti
usul, kuid need tugevdasid ka põliskeeli lingvistilise imperialismi vas
tu. Seepärast hakkasid vene natsionalistid neid meetodeid 20. sajandi 
alguses üha tugevamalt ründama. Vene natsionalism ise põhines samuti 
romantismile, ent rahvageeniuse avara imetlemise ahendasid nad 
ainuüksi omale keelele.

Heitluses animismi vastu ilmnes 19. sajandi lõpul uus tige külg. 
Kümmet udmurdi muinasusulist süüdistati 1892. a. inimohverdustes, 
seda stiilis, mis meenutab toonaseid laimujutte juutide vastu. Pärast 
kaks aastat kestnud nn. Multani protsessi mõisteti seitse udmurtlast 
vangi. Suurelt osalt ukraina-vene ajakirjaniku Vladimir Korolenko 
(1853-1921) pressikampaania saavutas nende vabastamise 1896 (Lintrop 
1993:11-13; Kappeler 1992: 217). Selle draama taustaks oli süvenev ris
tiusust loobumine marilaste ja udmurtlaste hulgas.

TABEL 2.4. SOOMEUGRILASTE JA NENDE NAABRITE 
KIRJAOSKUS PROTSENTIDES

1897= 1926 1953
soomlased 98% 99% 99%+
eestlased 94% 98% 99%+
kõik venelased 29% — 97%?
volgatatarlased 27% — —
volgavenelased*’ 24% 51% 93%
karjalased 21% — —
komilased 18^% 48% 88%
mokšerslased 12% 28% 85%
marilased 9=% 38% 90%
udmurtlased 7=% 33% 87%

a: Kirjaoskuse mõõdpuud muutusid aja jooksul. 1897. a. jätkus lugemisoskusest, ent 1926. a. 
eeldati kirjutamisoskust.
b: Volgavenelasina on loetud Votjaki ning Tšeremissi AO-s ja Penza, Samara, Saratov! ning Ul- 
janovski kubermangudes asuvad venelased 1926. a. ja Komi, Mordva ning Udmurdi ANSV-s 
asuvad venelased 1959. a.
c: Meeste ja naiste kirjaoskuse tase oli väga erinev: komilasil 26,2% ja 3,2%; marilasil 16,9% ja 
1,3%; udmurtlasil 13,2% ja 0,6% (Mark 1925). Animiste oli marilaste hulgas T7,6% ja udmurt
laste hulgas 7,5%, moslemeid vastavalt 0,1% ja 0,15%.
Allikad; Kappeler 1992: 255-258; Lallukka 1990: 67; Raun 1991: 134.
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Hoolimata märgatavaist edusammest 19. sajandi täieliku kultuurilise 
tühermaa taustal, jäi idapoolsete soomeugrilaste kirjaoskus madalaks, 
võrreldes nii läänepoolsete hõimurahvaste kui ka oma vene ning tatari 
naabreiga (tabel 2.4). Idapoolsed soomeugrilased jäid talurahvaks, kel
le hulgas oli vaevu 1% linnaelanikke, sellal kui 16% venelasist, 14% eest
lasist ja umbes 11% tatarlasist elas linnas. Tegevusalalt oli 1897. a. rahva
loenduse alusel 91% Kesk-Volga mittetatari põÜselanikest põlluharijad. 
Võrdluseks oli põlluharijate osakaal tatarlasil 67%, eestlasil 56% ja ve
nelasil 47% (Kappeler 1992: 330). Pärisorjusest vabastamine 1860-ndail 
parendas mõnede talupoegade elu, tuues niimoodi küladesse pingeid 
jõukamate ja kehvamate vahel. Vabastamine hajutas soomeugrilasi veel
gi enam, sest nüüd võis minna Vene linnadesse tõõd otsima.

Vene revolutsioonid

1905. a. revolutsioon algas linnas ja leidis talupoegade seas vähe 
vastukaja, kuigi nad enneolematuid sündmusi märkasid. Mari kirjanik 
Tšavain (1888-1937), kes revolutsiooni seminaristina Kaasanis jälgis, 
kirjutas:

1905. a. revolutsioon tõstis mari haritlaste eneseteadvust. Erme seda sünd
must häbenesid paljud meie haritlased oma mari tausta, nüüd aga hakkasid 
nad rääkima mari kirjandusest ning marikeelsete raamatute ja ajakirjade ül
litamisest (tõlgitud Lallukka 1990: 58 kaudu).

Revolutsioon leevendas kultuuri mahasurumist. Ilmalikku kirjan
dust ja ajakirju tohtis nüüd legaalselt avaldada. Esimene Vene Duuma 
(parlament) hõlmas oma 490 liikme hulgas ka kaht mokšerslast ja kaht 
udmurtlast. Kolmas Duuma (1907) oma kitsendet valimisõigusega jät
tis idapoolsed soomeugrilased välja. Poliitiliselt polnud neid rahvaid 
olemas, ent mitmed neist olid tärkamas rahvusena kultuurilises mõttes. 
Rahvuseliitide seas levis teadmine sugulusest teiste soomeugri rahvas
tega.

13 "On õieti hämmastav, arvestades soomeugri keelepere lõtva seotust, et tek
kiv omaenda pärandi teadvustamine nii kiiresti [pärast 1905] ka makrorah- 
vuslikud alatoonid esile tõi: ühissoome sugulust ülistavaid lühipalu ilmus 
põliskeelseis trükiseis" (Lallukka 1990: 295).
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Demokraatlik veebruarirevolutsioon (märts 1917) oli samuti linna- 
sündmus. Ajutiselt surmas see Vene impeeriumi demokraatlikumale 
rajale ja teiste hulgas kasutasid ka soomeugrilased seda oma kultuurauto
noomia laiendamiseks. Mais 1917 tõi Vähemate Kesk-Volga rahvaste 
kongress kokku 500 esindajat: marilasi, mokšerslasi, udmurtlasi ja ko
milasi, samuti ka türgi tšuvašlasi, mongoli kabnõkke ja ristitud tatarlasi. 
Kongress nõudis keele- ja kultuuriõigusi kõigile ortodoksseile, animist- 
likele ning budistlikele rahvaile. Samal ajal mängisid islamiusulised 
tatarlased olulist osa Esimesel üle-VenemaaÜsel moslemite konverentsil.

Rahvuse tasemel sai teoks kaks Mari kongressi (juuli 1917 ja juuni 
1918) ning kaks Udmurdi kongressi (juuli ja september 1919). Loodi 
keskne Mari nõukogu (jaanuar 1918) ning kultuuriühinguid Mokšer- 
sias, Udmurtias ja Komis. Vene põhiseaduse assamblee valimisel aga ei 
tulnud ükski idapoolne soomeugri rahvas välja omaenda rahvusnime- 
kirjaga, vastupidiselt oma tatari, baškiiri ja tšuvaši naabreile. Arvata
vasti andsid soomeugrilased hääle peamiselt sotsialist-revolutsionää- 
ridele, kes olid edukad kogu Volga piirkonnas.

Volgarahvaste koostööd (ja volgatatarlaste sisemist ühtsust) takistas 
tatari moslemite ainujuhtimise pretensioon. See meenutab sama ajajärgu 
poolakaid, kes eeldasid, et leedulased ja ukrainlased liituvad taastatud 
Poolaga lihtsalt sellepärast, et nad olid enne Vene vallutust Poola all ol
nud. Ka tatarlased kippusid tervet endist Kaasani khaaniriigi maa-ala 
oma pärusmaaks pidama ning suhtusid mari ja udmurdi kultuurauto
noomia püüdeisse sama halvustavalt kui venelased.

Bolševike revolutsioon novembris 1917 leidis maapiirkonnis vähe 
toetust ja avaldas vähe kohest mõju. Vene enamusega linnades nagu 
Ižkar (vn Iževsk) Udmurtias haarasid punakaartlased võimu, hiljem 
aga sattus suur osa idapoolseist soomeugri maist valgete võimu alla. 
Kumbki Vene kodusõja pool ei märganud väikerahvaste kultuuritaot- 
lusi kuigi palju, toetusest rääkimata. Bolševike võim kindlustus Ud
murtias juunis 1919 ja Komis alles märtsis 1920 — kõik rahvuslikud or
ganisatsioonid ning assambleed saadeti laiali.

Läänes kuulutasid Soome ja Eesti end iseseisvaks — Eesti pidi end 
sõjaliselt maksma panema. Autonoomiapüüdlused Karjalas ja Ingeris 
toimusid selles Soome-Eesti kontekstis, mida Vene punaste ja valgete 
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heitlus Peterburi pärast keerukamaks tegi. Lõpuks jäid Ingeri ja Karja
la Vene bolševike valdusse.

Idapoolsete soomeugrilaste seisukohast saabus 1917. a. revolutsioon 
pärast 1905. a. liiga kiiresti. Pärast seda, kui esimene revolutsioon mõ
ned tõsiseimad tõkked kõrvaldas, oli neil rahvail vaevalt aega hakata 
kultuuriliselt sirguma. Erinevalt Soomest ja Eestist ei olnud nad veel 
küllaldaselt organiseerunud, kasutamaks ära 1917. a. võimalusi, enne 
kui bolševike vasturevolutsioon Vene impeeriumile 70 aastaks uue elu 
sisse puhus.

Soomeugri '"autonoomsed" alad N. Liidus

Nii nagu liidendamine Vene riiki, nii tõi ka Nõukogude võimu tulek 
idapoolseile soomeugrilasile vastuolulisi tulemusi. Positiivsest küljest 
said nad oma olemasolule vormilise kinnituse autonoomsete alade 
näol, mis umbkaudselt vastasid territooriumile, kus nad veel enam-vä- 
hem enamuses olid. Esmakordselt ajaloos tekkisid haldusüksused, 
mille nimes oli Komi, Udmurdi jne. Negatiivne tahk oli see, et tsentrali
seeritud ja sageli terroristlik valitsus Moskvas käänas autonoomia 
peatselt mõruks naljaks. Seda täiendas tööstuspoliitika, mis paratama
tult sisserändu ergutas ja põlisrahvad omaenda väidetavalt autonoom
sel alal väikeseks vähemuseks muutis.

Autonoomsete alade sünd

Tsaari-Venemaa oli autokraatlik ja tugevalt tsentraliseeritud uni- 
taarriik, mis halduslikult oli jagatud kubermangudeks ja oblastiteks. 
See haldusjaotus võttis vähe arvesse vähemusrahvaste olemasolu, kel
le enamus jagunes mitme kubermangu vahel. Enne bolševike võimu
haaret oli ka nende juht Vladimir Lenin föderalismi ja vähemusrahvas
te autonoomia vastu. Ta pidas rahvusliikumisi kasulikuks tööriistaks 
hoopis muude sihtide saavutamisel, uskus aga kindlalt, et klassisoli- 
daarsus jääb paratamatult rahvuslojaalsusele peale, nii et proletaarne 
internatsionalism pääseb võidule.
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Kui rahvuslased vana imperiaalkoetise lõhki lõid, nõustusid bolše- 
vikud fõderahsmi mõttega, nähes seUes ainult mugavat vahendit impee
riumi tükeldamise vältimiseks. Nad kasutasid enesemääramise õigust 
taktikalisel kaalutlusel oma "Venemaa rahvaste õiguste deklaratsioo
nis" (november 1917). Jaanuaris 1918 kuulutati välja Nõukogude-Vene 
föderaalne struktuur. Rahvusküsimuste eest pidi hoolt kandma Rah
vuste rahvakomissariaat (Narkomnats), mida juhtis Jossif Stalin.

Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit (NSVL) loodi 1922. a. Uk
raina, Valgevene ja Vene föderatsioonina, kusjuures Vene Nõukogude 
Föderatiivne Sotsialistlik Vabariik (VNFSV) oli omakorda föderatsioon, 
mis toona hõlmas ka Kesk-Aasiat. Narkomnatsi ülesanded kanti 1924. a. 
üle N. Liidu Ülemnõukogu teisele kojale. Rahvuste Nõukogule. Pika
peale eraldati VNFSV-st kaheksa nõukogude sotsialistlikku vabariiki 
(NSV-d), mille piirid vastasid umbkaudselt etnilistele ja mis said sama 
staatuse nagu Ukraina ja Valgevene NSV-d. Kommunistlikku parteid 
aga ei föderaliseeritud — seal asuski tegelik võim.

NSV-de ja VNFSV raames organiseeriti madalamad haldusüksused 
kahes rööbiti sarjas, millest üks põhines rahvusel. Rahvusel põhinevail 
autonoomseil nõukogude sotsialistlikel vabariigel (ANSV-del) oli kimi 
4 miljonit elanikku ja need vastasid suuruselt mitteetnilistele oblastitele 
(piirkondadele) ning kraidele (territooriumidele). Hiljem erinesid kraid 
oblastitest ainult selles, et need sisaldasid autonoomset oblastit (AO), 
mis oli järgmine etniliselt defineeritud üksus. Rahvaarvu poolest (kuni 
100 000 elanikku) vastasid need mitteetnilistele rajoonidele (maakon
dadele). Veelgi pisemaid etnilisi allüksusi loodi 1925-1930: rahvus- 
ringkonnad (RR, 1977. aastast alates autonoomsed ringkonnad, AR) 
hõredalt asustatud Arktikas, aga ka permikomilasil (hoidmaks neid 
eraldi põhjakomilasist). Veelgi väiksemail rahvusil ja rahvakildudel 
olid rahvusrajoonid ja rahvuskülad. Madalaimad mitteetnilised üksu
sed olid linnad, alevid ja külad.

Staatuse erinevused ANSV, AO ja RR-i vahel jäid 1920-ndail sega
seks. N. Liidu konstitutsioon 1936. a. tõi vormilist selgust, ent selleks 
ajaks oli väidetavalt autonoomseilt üksusilt igasugune tõeline auto
noomia ära võetud. Ainus erinevus tsaristlikest kubermangudest oli 
see, et uusi piire katsuti kohandada vastavate rahvaste asualadega.
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Iseenesest oli see samm paremuse poole, välja arvatud juhul, kui selle
ga loodi tehislikult uusi rahvaid (nt. Kesk-Aasias).

Enamik suuremaid soomeugri rahvaid (karjalased, udmurtlased, 
marilased, komilased) said esiteks autonoomsed oblastid (1920-1921), 
mis hiljem vormiliselt ülendati ANSV-deks, peamiselt 1934-1936 (vt. 
tabel 2.5). Karjala tehti ANSV-ks erakordselt vara (1923), kahandamaks 
Soome külgetõmmet. Kui N. Liit Talvesõjas (1939-1940) Soome alu 
anastas, liideti osa neist Karjalaga, mis siis ülendati omaette Karjala- 
Soome NSV-ks väljaspool Vene NFSV-d, et nii Soomele survet avalda
da. Kui suhted Soomega korrastusid, alandas Moskva vaikselt Karjala 
NSV taas Karjala ANSV-ks VNFSV raames (1956), seda ihna mingi rah
vahääletuseta.

Mokšerslased paiknesid nii hajutatult, et rahvusterritooriumi oli 
raske määratella. See loodi alles 1928. a., ja ka siis ainult Mordva 
RR-ina, mitte autonoomse oblastina. Ülendamine toimus nobedasti, 
esiteks AO-ks (1930) ja siis ANSV-ks (1934), veel enne kui varem raja
tud Mari ja Udmurdi AO-d ANSV-ks said. Udmurdi AO algseks ni
meks sai Votjaki AO ja Mari AO-1 Tšeremissi AO, ent 1928-1932 asen
dati need venepärased nimed rahvaste enesenimetustega. Ka mitme 
pealinna vene nimed asendati põlisrahvapärastega: Joškar-Ola Mari 
ANSV-s ja Sõktõvkar Komi ANSV-s. Püsisid aga vene nimed Petro
zavodsk (krj Petroskoi), Iževsk (udzn Ižkar) ja Saransk Mordvas.

Väiksemad soomeugri ja samojeedi rahvad said endale 1925-1930 
rahvusringkonnad. Komi-Permi RR lõhestas mõttetult komi keeleala. 
Handi-Mansi RR hõlmas kaht väga hõredalt hajutet rahvast. Neenetsi 
keeleala jaotati kolmeks: Euroopas Neenetsi RR ja Aasias Jamali Nee
netsi ning Taimõri RR (hiljem nimetet Dolgaani-Neenetsi RR-iks). Vii
mased kaks hõlmasid veelgi väiksemaid samojeedi hõime (sölkupid, 
nganassaanid ja eenetsid) ning türgikeelseid dolgaane.

Alguses loodi rahvusrajoonid ning -külad vepslasile ja tverikarja- 
lasile (Moskvast põhja pool), samuti ka kompaktsete keelesaartena 
väljaspool oma ANSV-sid asuvaile mokšerslasile ja marilasile. Valdav 
enamik neist aga kõrvaldati 1930-ndate lõpul, ainult vepsa rajoon Kar
jalas pidas vastu kuni 1957. a. See oli eriti ränk löök hajutatud mokšers
lasile, sest väljaspool rahvuspiirkondi keelas Nõukogude võim peatselt 
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omakeelse kooli ära. Erand tehti vaid venelasile, keda võimud pidasid 
võrdseist N. Liidu rahvaist kõige võrdsemaks.

Kultuurautonoomia elu ja surm

Idapoolsete soomeugrilaste (ja ka teiste mittevene rahvaste) jaoks 
olid 1920-ndad ja varased 1930-ndad enneolematult soodne ajajärk — 
seda mitte hea absoluutsel astmikul, vaid parem eelnevaist sajandeist 
ning järgnevaist aastakümneist. Nende keeled ja rahvused leidsid 
ametliku tunnustuse ja territoriaalse aluse. Nende kultuurid said raha
list toetust seni, kuni nad sobitusid kommunistliku ideoloogiaga. Eht
ne vabariiklik autonoomia teostus lühiajaliselt küll ainult Karjalas soo
me pagulaskommunisti Edward Gyllingi (1881-1942) juhtimisel, kes 
varem oli majandusstatistika dotsendiks Helsingi Ülikoolis. Mujal pii
ras autonoomia teostumist ka kohaliku talendi vaegus, mida süvendas 
mittekommunistlike rahvusaktivistide kõrvaldamine. Nii pidi näiteks 
tulevane kuulus sotsioloog Pitrim Sorokin (1889-1968) lahkuma oma 
Komi kodumaalt ja siirduma Ameerikasse.

Ometi oli kirjakeelte areng ja õpikute trükkimine rahvuskeelsete 
koolide tarbeks hoogsam kui kunagi varem või hiljem. Mõnes mõttes 
oli see laiaulatuslik Ilminski lähenemisviis, kus ristiusk oli asendatud 
kommunistliku ideoloogiaga. Suhteliselt provintsliku kirillitsa asemel 
kaalusid internatsionaalselt meelestet kommunistid ladina tähestiku 
kasutamist noorte kirjakeelte jaoks ja osaliselt ka alustasid seda — soo- 
me-ugri keeltest komi, tverikarjala, vepsa, isuri, koolasaami, mansi ja 
handi jaoks ning samojeedi keeltest neenetsi ja sölkupi jaoks. Kirjaos
kus tõusis järsult (vt. tabel 2.4). Algkooli tasemel õppis 1927. a. ligi pool 
komi ning mari lastest omakeelses koolis ja ainult kümnendik õppis 
vene keeles. Vene keel oli ulatuslikum udmurtlase puhul ja 37% mokšersa 
lastest sai õpet ainult vene keeles. Keskastmes aga tegid just mokšers- 
lased üllatavalt suuri edusamme. 1930-ndate lõpul jõuti nii kaugele, et 
mõned koolid kasutasid ersa või mokša keelt kuni 10. klassini, sellal kui 
marikeelne õpe ulatus enim 1. klassini (Lallukka 1960: 67-69).

Põllumajanduse sundkollektiviseerimine (vt. Conquest 1986) algas 
1929. a. ja tabas soomeugri talupojarahvaid valusasti. On võimalik, et
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Pindala km^
Loomisaeg Rahvaarv Põlisrahva protsent”

Pealinn**
AO ANSV 1926 7989 1926 7989

A/VSV-d

Karjala 172 400 1920 1923= 270 000 790 000 37,4% 10,8% Petroskoi 
(Petrozavodsk)

Mordva 26 200 1930d 1934 1 416 000?= 964 000 37,7=% 32,5% Saransk
Mari 23 200 1920f 1936 482 000 794 000 51,4% 43,3% Joškar-Ola
Udmurdi 42 100 1920^ 1934 756 000 1 606 000 52,3% 30,9% Ižkar (Iževsk)
Komi 415 900 1921 1936 207 000 1 251 000 92,2% 23,3% Sõktõvkar

Rahvxtsringkonnadx
Permikomi 32 900 1925 __ __ 159 000 77h% 60,2% Kudõmkar
Handi-Mansi 523 100 1930i — — 1 282 000 19,3*% l,4i% Hantõ-Mansiisk

Neenetsi 176 700 1929 — — 54 000 — 11,9% Niarjana mar' 
(Narjan-Mar)

Jamali Neenetsi 750 300 1930 — — 495 000 — 4,5)% Salehard
Taimõri 
(Dolgaani-Neenetsi) 862 100 1930k — — 56 000 — 14,5*% Dudinka"*

a: Põlisrahva protsent on põlisrahva osakaal ala rahvastikus, aluseks Mežs (1992) ANSV-de ja Mürk (1992) RR-ide osas. ANSV-de osas annab Mürk 
erinevad ja enamasti väiksemad arvud.
b: Põlisrahvakeelne nimi, kui see on teada (ja ametlik Nõukogude nimi, kui see erineb põlisrahvakeelsest).
c: Karjala oli NSV 1940-1956.
d: Mordva rahvusringkond moodustati 1928.
e: Mokšerslasi oU 1926. a. 534 000 (LaUukka 1990: 87) ja 1927. a. (Kulikov 1993: 252).
f: Kuni 1928. a. Tšeremissi AO ja Votjaki AO.



g: 1977. a. alates autonoomsed ringkonnad (AR).
h: LaUukka 1995a.
i: Kuni 1940. a. Ostjaki-Voguli RR. Mansisid: 6,3% 1926. a. ja 0,5% 1989. a.; hante: 13,0% 1926. a. ja 0,9% 1989. a. (Mürk 1992).
j: Neenetseid oU 4,2% ja sölkuppe 0,3%.
k: Nimetatud Taimõri RR-iks kuni 1970-ndaini.
l: Türgikeelseid dolgaane oli 8,8%, neenetseid 4,4%, nganassaane 1,5% ja eenetseid 0,2%.
m: Suur Norilski liim (1990. a. 173 000 elanikku) asub Dolgaani-Neenetsi AR-i keskel, kuid on halduslikult eraldi
Peamised allikad: LaUukka 1992: 6-18; Mežs 1992; Mürk 1992.
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tervelt veerand mokšersa maarahvast küüditati (vt. 5. ptk.). Kui arvesse 
võtta, et sama piirkonna venelased kannatasid vähem, oli küüditamisel 
genotsiidlikku hõngu. Nõukogude riik konfiskeeris talud, andes talu
nikel valida orjalaagrisse küüditamise ja "vabatahtlikult" kolhoosi as
tumise vahel. Võimud määrasid kolhoosidele esimehi, eelistades tihti 
mujalt saadetud venelasi, keda siis ärahirmutatud talupojad alandli
kult ametisse "valisid". Nad pidid järgima keskvalitsuse üksikasjalisi 
korraldusi, kes, hoolimata kohalikest ilmaoludest, isegi külviajad ette 
kirjutas.

Riigivõimud nõudsid kolhooside kohustusliku normivilja sisse ka 
siis, kui see talupoegadelt söögi ning seemnevilja röövis, ja maksid sel
le eest teinekord väikese murdarvu tootmiskuludest. See halvas valda
valt talunikest koosnevate rahvaste elu. Poolnomaadseile küttidele, 
nagu mansid, handid ja neenetsid, tähendas see täielikku ühiskonna 
varisemist. Mitmed soomeugri ANSV-d ise muutusid kurikuulsaiks 
orjatöölaagrite asupaiguks (eriti Komi ja Mordva), või viidi seal läbi 
projekte nagu laipadele rajatud Valge mere kanal Karjalas.

OGPU (KGB eelkäija) väitis 1932. a. olevat saanud jälile soomeugri 
vandenõule, mille keskus paiknenud Udmurtias ja mis taotlenud selle 
ala liitmist Soome või Eestiga (üle tuhande kilomeetri kaugusel!). CX3PU 
saladokumendis esitatud vägev organisatsioonivõrk (mille toob ära 
Kulikov 1993: 232-233) paistab naeruväärne, kuid paraku dokumen
teerib ta nende valesüüdistuste ränka mõju noorele rahvuseliidile, sest 
antud on vangistuste arv: umbes 30 nime Udmurtias, 7 Mordvas, 5 
Marimaal, 2 Komimaal, lisaks veel 10 Moskvas ning 3 Kaasanis — kok
ku siis umbes 50 (mõnede kattuvustega).

See oli kõigest peaproov. Moskva keelustas 1937. a. äkitselt ladina 
tähestiku ja alustas massilist rahvuseliitide hävitamist. "Üheainsa saa
tusliku öö jooksul 1937 lasti maha kõik Joškar-Olas elavad mari kirjani
kud, k.a. rahvuskirjanik Sergei Tšavain" (Laulajainen 1995b).

Lisaks üldisemaile süüdistusile, mille alla langes ka venelasi, sai 
Nõukogude võim põlisrahvaste eliiti süüdistada rahvusluses — seda 
tehti aina enam, kuna kogu terror kandis vene natsionalistliku reakt
siooni ilmet marksismi internatsionaalsete tahkude vastu. Venelased 
kannatasid Stalini terrori all, ent olid ka selle peamised teostajad. Kui 
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neid orjatöölaagrisse saadeti, siis säilitasid venelased vähemalt ema
keelse ümbruse, vastandina teistele rahvustele. Seetõttu kannatasid 
teised rahvused enam, mõne rahva eliit hävitati peaaegu täiesti, nii et 
Nõukogude terror tähendas etnotsiidi (kultuurigenotsiidi). Üks ana
lüüs (Mürk 1992, aluseks Domokos 1983) näitab, et 38% ametlikult 
tunnustatud idapoolseist soomeugri kirjanikest suri ajavahemikus 
1935-1945.

Terrori tulemiks oli vene keele tarvitusala laienemine teiste keelte 
arvel. Kuigi terror nõrgestas ka vene kultuuri absoluutses mõttes, tu
gevdas see vene oma võrreldes teiste rahvuskultuuridega N. Liidus — 
lausterrorijärgne N. Liit jätkas selle suuna pealesurumist. 1930-ndate 
lõpust alates oli N. Liit oma keelepoliitika poolest räigelt Vene riik.

Tarvitan Nõukogude etnõpoliitikat kirjeldades terminit "Nõukogu- 
de-Vene" (N.-Vene), nii nagu tarvitan "Natsi-Saksamaad" natsivalitsu- 
se puhul, kuigi ka paljud sakslased kannatasid natside all ja paljud ve
nelased kommunistide all. Ehkki Hitler oli austerlane ja Stalin grusiin, 
lasub peavastutus nende roimade eest sakslastel ja venelastel. Saksla
sed on oma genotsiidlikule minevikule silma vaadanud, paljud vene
lased aga katsuvad ikka veel oma etnotsiide abstraktsete "Nõukogude 
kommunistide" kaela ajada ja kuulutavad ebameeldiva analüüsi "ve
nevastaseks".

N.-Vene terroriohvrite hulgas oli udmurdi tippluuletajana tunnus
tatud Kuzebai Gerd (1898-1937). Ta vangistati 1932. a. fabritseeritud 
"soomeugri vandenõu" väidetava peajuhina ja lasti 1937. a. maha (Suih- 
konen 1991). Mari tippluuletaja Sergei Tšavain mõrvati samuti 1937 
(Bartens 1991; Laulajainen 1995b). Kurba nimekirja võiks pikalt jätkata 
(vt. üksikmaade peatükid). Teised veetsid pikki aastaid orjatõölaagreis.

Enam-vähem kõik arvestatavad mari kirjanikud mõrvati või van
gistati, sama kehtib kogu haritlaskonna kohta, arstidest kunstnikeni 
(Bartens 1991). "Tšeremissi [mari] kultuur näiteks ei ole sellest praegu
gi täiesti toibunud" (Korhonen 1991:43). Mokšersa kultuur tehti samu
ti maatasa (Salo 1991) ja sama muster kordus väiksemate rahvustegagi. 
"Idapoolsete soomeugrilaste vähearvulised eliidid, mida eelnevate aas
takümnete vältel nii õhinal rajati, puhastati ühe-kahe aastaga järsult 
välja" (Lallukka 1990: 69).
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Mõrvatud soomeugri kirjanike nimed on teada, kuna lausterrorijärg- 
ses nõukogude kirjandusloos kerkisid nad uuesti esile. Seevastu soo
meugri majanduseliidi hävitamist on raskem dokumenteerida, sest — 
nii nagu astrofüüsikast teame, neelavad mustad augud isegi valguse —, 
nii neelab äärmuslik terror ka igasuguse teabe oma ohvritest. Lauster- 
rorijärgne N.-Vene polnud üldsegi huvitatud nende rehabiliteerimisest— 
näiteks Gylling ja tema kaaskond Karjalas.

N.-Vene terror saavutas mõnikord vaimse "hämaruse keskpäeval" 
ilma mõrvatagi. Arst Akulina Vekšina (1898-1973) oli Ašaltši Oki nime 
all Gerdi järel udmurdi luules teiseks tippnimeks. Ta lakkas kirjuta
mast, kuigi oli öelnud, et "elu luuleta on nagu väli lilledeta".

Aga veel kaua elas arst A. Vekšina. Ta ravis oma rahvast, nende silmi, sel
leks, et nad kimagi pimedaks ei jääks, näeksid kõike ja mäletaksid kõike. Pä
rast tuli jälle päikese aeg ja talle öeldi: "Võid jälle õilmitseda, Ašaltši." Ta so
sistas: "Ma unustasin, kuidas seda tehakse." Kui Vekšinale tuletati meelde 
Ašaltšit, siis ta millegi pärast vihastas (Matvejeva 1995).

Võltsautonoomia pärast 1940-ndaid

N. Liidu vabariikide poliitiline ja majanduslik autonoomia polnud 
kunagi tõeline, kuid 1930-ndaist alates hakati ka kultuurautonoomiat 
kägistama. Rahvusvabariikide ja -ringkondade vorm säilitati, sest see 
nägi välismaalt vaadatuna hea välja, läks vähe maksma ja isegi süven
das Vene kontrolli seni, kui sai tarvitada totalitaarseid meetmeid, seda 
järgmisil põhjusil. Kuna põlisrahvad olid paremailt mailt juba välja su
rutud, puudusid 1920-ndail loodud autonoomseil aladel peaaegu sel
lised tööstuslikud linnad, mis kõlvanuks haldus- ja majanduskeskusteks.

Neid siis arendati, luues vangilaagreid ja siirates sinna relvatööstust lääne
poolsest N. Liidust. Nii said tsaariajal hooletusse jäetud soomeugri tuum- 
aladest kas Gulagi keskused (Dubravgulag Mordvas, Permi laagrid permi- 
komilaste ja udmurtlaste maal, Vorkuta laagrid Komimaal, Siberi laagrid 
handi aladel jne.), või siis strateegiliste tööstuste asupaigad (Iževski relva- 
vabrik Udmurtias, tuumarelvade testimiskeskus Arzamass 16 Mordva 
ANSV-s, naftaväljad handi aladel, söekaevandused komi alal jne.) (Sarv 1996).
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Need radikaalsed muutused majanduses nõudsid rohkem tööjõudu 
ja oskusi, kui kohalik elanikkond kiires korras ja ilma kannatliku välja
õppeta pakkuda suutis. Seepärast tõi Moskva sisse venelasi, taandades 
sel viisil põlisrahva elanikkonnas vähemuseks. Põlisrahvas osales vae
vu tööstuse rajamises, välja arvatud mustatöölisina. Maad arendati, ent 
rahvast mitte, kuigi kogu tegevus algas mõttest luua kaitsealad rah
vuskultuuridele. Seetõttu, kuigi see võib kõlada paradoksina, andis 
just vormiliselt autonoomsete alade loomine otsustava tõukejõu soo
meugri alade hoogsamale koloniseerimisele (Sarv 1996).^^

Ida pool Eestit puudutas Teine maailmasõda soomeugri aladest ainult 
Karjalat, kuhu jõudsid Soome väed, ja Ingerimaad, mille lõunaosa hõi
vasid sakslased. Isurlasile, ingerisoomlasile ja väheseile vadjalasile tä
hendas see põhiliselt surmakella, ent mitte niivõrd sakslaste tegevuse, 
kui N. Liidu vastumeetmete tõttu. Vene marurahvuslased kasutasid 
sõda võimalusena kõrvaldada terve põlisasustus tollase Leningradi 
ümbruses. N. Liidu poolt evakueeritud põlisrahva liikmeil ei lubatud 
pärast sõda kodukohta naasta. Neile, keda sakslased evakueerisid ja 
osalt Soome elama lubasid, pidas võidukas N. Liit jahti ja saatis nad or- 
jatöölaagreisse. Ellujäänuil ei lubatud kodukohtadesse naasta. Ingeri- 
maast sai peaegu täielikult vene ala.^^

N. Liidu sõjajärgne toibumine ja juhivahetused Moskvas tõid vähe uut 
soomeugri ANSV-des ja RR-ides. Peamisiks positiivseiks muutusiks oli 
enamiku ellujäänud küüditatute naasemine ja kolhooside sundtamete 
kõrvaldamine 1950-ndate lõpul. Kirjandus ja rahvuskultuuri akadeemi
line uurimine elustusid pärast õudseid 1940-ndaid, jäid aga 1920-ndatega 
võrreldes range kontrolli alla. Kooliolud muutusid N. Liidu 1958. a.

14 Sarv (1996) juhib tähelepanu seigale, et 1926. a. oli mari keel marilaste pea- 
keeleks rohkem Marimaal kui Baškortostanis (vastavalt 100% ja 99%) — nii 
nagu ju ootakski. Olukord võrdsustus aga 1959. a. ja omakeelsus oli 1989. a. 
madalam Marimaal (vastavalt 88% ja 91%). Mitmesugused tegurid tulevad 
mängu, kuid keelekasutuse kiirem langus "rahvusterritooriumil" on siiski 
tähelepanuväärne.

15 Udmurtias maeti tuhanded sunnitööle aetud udmurtlased nimetuisse hau
dadesse. (Teabe edastaja palub anonüümsust, vältimaks ebameeldivusi de
mokraatlikuks väidetud Vene võimudega.)

1 Taagepera 
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uue kooliseadusega veelgi hullemaks. N.-Vene riik hakkas soomeugri- 
laste omakeelset algharidust likvideerima. "Autonoomne" Udmurtia 
sai 1970-ndail käsu hävitada kõik udmurdikeelsed õpikud. Niisiis lan
gesid mõned N. Liidu stagnatsiooniperioodi etnotsiidsed tahud tsaari- 
ja Stalini-aja tasemele.

Kuni 1970. aastani tõusis soomeugrilaste arv venelastega sama kiiresti, 
kuid omakeelse hariduse puudulikkus ja igapäevaste etniliste solvan
gute õhustik kahandas nende osakaalu, kes soostusid emakeelt rahva- 
loendajaile oma peakeelena nimetama. Lausterrori järelaegadel pidi 
iga naljatlevatki natsionalistiks nimetamist väga tõsiselt võtma ja pal
jud vanemad kartsid oma lastele emakeelt õpetada. Pärast 1970. a. hak
kas isegi soomeugrilaste üldarv näitama nullkasvu või kahanemist.

Nõukogude tööstusprojektid ei hoolinud kohaliku tööjõu olemas
olust ega väljaõppest. Kesksed bürokraadid pidasid lihtsamaks tööko
had peamistes Vene linnades välja kuulutada kui vastavais ANSV-des 
ja RR-ides. Eriti kiiresti kahandasid udmurtlaste osakaalu nende enda 
vabariigi elanikkonnas Ižkari hiiglaslikud auto-ja tankitehased. Nafta- 
leiud ja nende kasutamine Obi valgalal sai katastroofiks mansidele ja 
hantidele ning maagaas puudutas sama valusalt neenetseid. Tabel 2.5 
näitab, kuidas põlisrahva osakaal vormiliselt "oma" maa elanikkonnas 
Nõukogude võimu aastail langes.

Ametlikult ei toimunud mittevenelaste ja nende kultuuride vastu 
mingit diskriminatsiooni, ent vahetud kokkupuuted olid tulvil etnilist 
sõimu ja halvustamist (mida trükis hoolikalt välditi). Ametliku dogma 
kohaselt olid kõik rahvad võrdsed, ent venelased "vanema vennana" 
veelgi võrdsedmad, kuna nemad olid väidetavalt teistele kultuuri too
nud. Tegelikud olud olid keerukamad.

Venelased toimisid Lääne- ja Kesk-Euroopa kultuuriliste ning tehno
loogiliste suundade valikulise juhtmena. Tihti olid nad sama palju takis
tuseks kui juhtmeks. Aga venelaste enesekujutelm Rulturträgeritena (kul
tuurikandjad, nagu saksa marurahvuslased end nimetasid) võimaldas 
ka kõige kultuuritumal venelasel soomeugrilaste ja teiste mittevenelaste 
suhtes üleolekut tunda. Idapoolsed soomeugrilased olid diskrimineeri
misega nii harjunud, et paljud pidasid seda loomulikuks. Kaebustega 
märgistanuks nad endid vaid "kodanlike natsionalistidena" venelastest 
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ametnike silmis. Teisest rahvusest ametnikud said kohal püsida ainult 
üldist hoiakut omaks võttes.

Küsimuseks polnud ainult suured pahad Nõukogude ametnikud. 
Vene lihtrahvaski andis oma osa diskriminatsioonist. Üks vepsa keelt 
voolavalt kõnelev eesti folklorist, kes 1976. aastast saadik on korduvalt 
Ojati vepslasi (Äänisjärvest lõimas) uurimas käinud, kirjeldab kohali
ke venelaste pidevat survet:

Olen sageli olnud bussis noorte ja keskealiste vepslastega, kes naasevad va
nemate ja sugulastega veedetud pühalt või nädalalõpult. Sageli räägivad 
nad omavahel mõnda aega vepsa keeles, just nagu kodus. Tee edenedes va
hetavad nad aga vähehaaval keelt ja Podporožjesse [rajoonilinna] saabudes 
näivad kõik reisijad venekeelseina ilma ühegi erandita. Nooremad siirdu
vad ühelt keelelt teisele hõlpsalt ja loomulikult, vanem sugupõlv aga vajab 
teinekord meeldetuletamist. Olen kuulnud bussis ja bussijaamas Vidlas (vn 
Vinnitsõ) ning Podporožjes märkusi nagu: "Räägi ometi vene keelt!" — 
olgu mahedamalt või lausa ründavalt. Viimane on eriti tavaline venelaste 
puhul, eriti joobnult, kes väidavad kartvat, et neid arusaadamatus keeles 
taga räägitakse.

Ladva külapoes sõnas Peterburist tulnud hooajatõõline vepsa keeles lobise- 
vaile naistele: "Mis te vatrate kogu aeg omas keeles." Sel korral leidus rüh
mas üks söakam, kes vastu ütles: "Sina võid ju kah selle ära õppida!" Harili
kult aga jätkavad vepslased taolistel puhkudel oma juttu alandlikult vene 
keeles. Olen kuulnud venelase arvamust, et vepsa keel on inetuim maail
mas. Olen kuulnud ka ähvardust, et kõik vepslased peaks maha löödama — 
selle põhjustas minu katse Podporožje bussijaamas vepslastega vepsa keeles 
kõnelda, mida nad minu ergutusel ka tegid.

See, et eestlased räägivad eesti keeles isegi linnas, tekitas üllatust ja uskma
tust, kui ma neile seda nende küsimise peale teatasin või nad seda Eestis ela- 
vailt vepslasilt kuulsid. Seda kõik — emakeele madal prestiiž, põlastav suh
tumine ja emakeelse kirjanduse vaegus ning juurdepääsmatus — kogesid ja 
kogevad edasi ka teised Venemaa soomeugri rahvad (Salve 1998).

Selline oli siis olukord, kui N. Liit 1980-ndate lõpul silmnähtavalt 
murenema hakkas. N. Liidu sotsiomajanduslik koetis on väga erinev, 
seetõttu on raske võrrelda N. Liidu ja lääneriikide põlisrahvaste kohtle
mist. Paljud vähemusrahvad vääriksid paremat — nii kolmandas maail
mas kui ka lääneriikides: havailased (Dudley ja Agard 1993) ja Alaska 
põlisrahvad (Korsmo 1994) USA-s, inuitid ja indiaanlased Kanadas 
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(Creery 1993; Wilson 1982) ning maoorid Aotearoas ehk Uus-Meremaal 
(Macdonald 1990), kui mainida vaid anglosakside valduses olevaid piir
kondi. Need põlisrahvaste kaitsjad aga, kes N. Liidu mudelit pelgalt 
autonoomsete vabariikide ja ringkondade olemasolu pärast eeskujuks 
tõid (nt. Kuoljok 1985), tegid end haledalt lolliks. Vastandina Tsaari-Ve
nemaale tegi venelaste võimualune N. Liit ahstet rahvaste autonoomia 
kohta küll ilusaid sõnu, tegelikkuses aga kägistas neid aeglaselt ja sihi
kindlalt olematuks.

Pärast läänepoolsete soomeugrilaste lühiülevaadet 3. peatükis pa
kuvad järgnevad peatükid idapoolsete soomeugri rahvaste portreesid, 
kaasa arvatud nende tegevus pärast N. Liidu varisemist. Rahvad on 
esitatud umbkaudses läänest-itta järjestuses, mis vastab ka ligikaudu 
Vene võimu kestvusele. Kui lugeja otsib sotsiokultuurilise elujõu mär
ke, siis peaks ta alustama marilaste ja udmurtlastega. Kaalusin peatük
kide sellistki järjestust, ent ajaloolisel ja eurokesksel lähenemisel on 
omad eelised.



5.

Läänepoolsed soomeugri rahvad: 
ungarlased, soomlased, eestlased

Läänepoolsete soomeugrilaste ajaloo peajooned on siin esitatud 
võrdluseks idapoolseile: milliseks idapoolsed soomeugrilased võinuk
sid ilma pideva Vene ülemvõimuta kujimeda ja milliseks nad siiski 
võiksid veel saada, kui Moskva raske käsi osaltki tõuseb. Läänepoolse
te soomeugrilaste all peetakse silmas imgarlasi, soomlasi, eestlasi ja ka 
saamlasi (samojeedid). Põhjamaades (Norras, Rootsis ja Soomes) elu
nevate saamlaste olukord on sobivaks võrdlusmaterjaliks koolasaam- 
laste, manside, hantide ning neenetsitega ja see tuleb lühidalt vaatluse 
alla 4. peatükis. Siin aga keskendun neile kultuuri ja rahvussuhete tah
kudele Ungaris, Soomes ja Eestis, mis annavad võrdluspimkte põllun- 
dusvöötmes asuvate idapoolsete soomeugrilastega.

Ungarlased

Soomeugri maist on Venemaa vähim mõjutanud Ungarit. Doonau 
madalik oli 1500 aasta eest settetiigiks Euraasia rohtlaist välja voola- 
vaile nomaadidele. Hunnid saabusid umbes +400. Türgikeelsed avaa
rid järgnesid umbes +550 ja nende riik kestis 250 aastat, kuni Karl Suur 
selle hävitas. Lõpuks saabusid ugrikeelsed madjarid (ungarlased), amet
likult +896. Doonau madalikul elutses ka mitmesuguseid germaani ja 
slaavi hõime. Madjarid sulandasid arvatavasti paljud neist varasemaist 
elanikest endisse. Ungarlaste rüüstretked Kesk- ja Lääne-Euroopasse 
lakkasid, kui põllundus neile peamiseks tegevusalaks sai ja Ungari ku
ningas Istvän 1 ristiusu katoliku vormi vastu võttis (1001). Juba 200 aastat 
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pärast ungarlaste saabumist olid nad täielikult feodaalsesse Euroopas
se integreeritud. See oli hämmastavalt kiire protsess (Bälint 1995).

Järgneva 900 aasta kestel hõlmas Ungari kuningriik nii Doonau 
madalikku (peamiselt ungarikeelne piirkond) kui ka mitmesuguseid 
ümbritsevaid slaavi- ja rumeeniakeelseid alu. Raske on kindlaks teha 
eri keelte osakaalu, sest haridus ja enamik kirjasõnast oli ladina keeles. 
Ungarikeelne matusekõne umbes aastast 1200 on vanim pikem tekst, 
mis on üheski soomeugri keeles säilinud.

Kuningriigi elanike hulgas levis arvatavasti valitseva kihi imgari 
keel, ent olukord muutus, kui mongolite sissetung (1241-1242) ja pikk 
Türgi ülemvõimu aeg (peamiselt 1526-1699) madjarite madalikku roh
kem kui ümbritsevaid muulaste kõrgendikke laastas. 18. sajandi saa
budes olid madjarid kuningriigis vähemuses. Vahepeal haaras Ungarit 
protestantlik usupuhastus, kuid lõpuks jäi 2/3 imgarlasist katoliikla- 
siks. Trükitud kirjandus sai alguse 1533. a. ja juba 1590 ilmus terve Pii
bel ungari keeles. Soomeugrilaste seas tekkis ainult ungarlasil tugev 
aadelkond, mis pikapeale hõlmas 8% kõigist madjareist.

Sõjad türklaste vastu muutsid maa Habsburgide Austriast üha sõl
tuvamaks, ehkki Ungari kogu aja oma identiteedi säilitas. Pärisorjuse 
kõrvaldamine algas 1781. a., kuid viidi lõpule alles 1848. a. revolutsioo
ni ajal, mis kujutas endast Ungari kestva rahulolematuse tippu Habs
burgide valitsuse vastu. Aprillis 1849 kuulutas aristokraatlik parla
ment Ungari iseseisvaks vabariigiks. See väljakutse monarhistlikule 
põhimõttele tõukas Tsaari-Venemaa vahele astuma, sundides Ungari 
alistuma ja taas Habsburgidele alluma. See oli ungarlaste esimene kok
kupuude venelastega uusimal ajal.

Ungari 1848.-1849. a. revolutsioon ühendas teravalt vastuolulisi jooni. 
See oli aristokraatlik, ent ometi reformimeelne ning isegi demokraatlik 
ja seetõttu madjari tuumalal ülimalt populaarne. See oli rahvuslik va
badusvõitlus Austria vastu, paraku keelduti möönmast sama õigust 
teistele ajaloolise kuningriigi piires elavaile rahvaile. Iseäranis kehtis 
see Horvaatia kuningriigi (Ungari koosseisus)ja Transilvaania rumeen
laste kohta, kelle vastuseis ungarlaste lüüasaamisele tugevasti kaasa aitas.

Pikemaajaline tulemus oli sama paradoksaalne. Olles mässulist Un
garit 15 aastat karmilt ja tülirohkelt lihtsa provintsina valitsenud, leppis
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Austria 1867. a. kompromissiga. Habsburgi keisririigist sai kaksikmo- 
narhia, kus Austria keiser oh samaaegselt Ungari kuningas ja kuningrii
gil oh Austriaga peaaegu võrdne omavalitsus. Veel enam. Austria jättis 
ungarlaste võimu alla kogu ajaloolise Ungari, mis hõlmas slaavi Hor
vaatiat edelas, segarahvastikuga Transilvaaniat ja Banatit idas ja lõu
nas, slaavi slovaki mägesid põhjas ning isegi kitsast saksakeelset riba 
läänes. Ungari valitsus asus õhinaga tervet kuningriiki madjaristama, 
mis ei jäänud maha tsaristlikust venestamisest 19. sajandi lõpul.

See poliitika hakkas tegelikult kujtmema juba 1830-ndail, mil ungari 
keel tugevasti modemiseerus ning hariduses ladina ja saksa keele 
asendas. Omaenda keelt teadvustades märkasid ungarlased kohku
musega, et nad moodustasid kõigest kolmandiku kuningriigi asukaist. 
Nad panid selle türklaste hävitustöö süüks ja asusid olukorda paran
dama. Lühikese ajaga saavutati hämmastavat edu. Aastaks 1900 tun
nistas umbes pool rahvastikust end madjareiks.^

Madjaristamisel puudus igasugune usuline, tõuline või muu kritee
rium. Ainus küsimus oh keel. Teiste hulgas tunnustati ungarlastena 
keele omandanud juute ja need kasutasid õhinal seda toUal haruldast 
võimalust saavutada täisõiguslik kodakondsus. Ent keelel põhinev 
rahvuslus oli tõusmas ka horvaatlaste, slovaklaste, rumeenlaste ja 
serblaste hulgas. Paljud neist panid madjaristamist teravalt pahaks, 
nagu näiteks tulevane Tšehhoslovakkia president Thomas Masaryk 
(Masaryk 1937).

SeUine oh siis taust enne Esimest maailmasõda, kuhu kaksikmonarhia 
raamistik Ungari Austria ja Saksamaa poolele kaasa tõmbas. Johtuvas 
kokkuvarisemises kaotas Ungari 2/3 oma pindalast ja elanikkonnast. 
Ta kaotas kuningriigi mittemadjari maad ja enamiku segarahvastikuga

1 Märgatav osa sellest keelevahetusest oh ehtne, nagu kinnitab Sändor Petöfi 
(1823-1849) juhtum, kellest sai ungari peamine rahvusluuletaja 1848. a. re
volutsiooni ajal. Petöfi isa oli Istvan Petrovics, teise põlve slovaki või serbia 
sisserändaja. Ema oli Slovaki mägedest sisserännanud Maria Hruz. Ometi 
madjaristas Petöfi oma nime ja eitas ägedalt igasugu slovaki päritolu. Ta 
salgas maha isegi oma ulatuslikult slovaki sisserändjate poolt asustatud 
sünnikoha ja oma vanemate luteri usu, mis samuti slovaki päritolule viitas 
(Oinas 1939: 9-11 ja 16).
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aladest, mõned neist isegi tugeva madjari enamusega. Maatükke läks 
Rumeeniale, äsjamoodustet Jugoslaaviale ja Tšehhoslovakkiale ning 
isegi Austriale. Pärast lühiajalist kohalike kommunistide valitsemist 
1919.a. sai Ungari jääkriigist kuningata kuningriik. Teises maailmasõjas 
asuti liitu Saksamaaga, katsumaks osa kaotatud aladest tagasi võita. 
Ungari tõmmati Saksamaa sõjakäigule Venemaal kaasa ja sõda lõpetati 
N. Liidu okupatsiooni all. Sõjaeelsed piirid kinnitati uuesti. Trans- 
karpaatia, mida Ungari valdas enne 1918. a. ning uuesti 1939-1944 ja 
mis vahepeal oli kuulunud Tšehhoslovakkiale (1919-1939), liideti 
N.-Ukrainaga, kuid seal asub endiselt märgatav ungari vähemus.

Saades 1946. a. vabariigiks, korraldas Ungari vabad valimised, mille 
võitsid Väikemaapidajad, ent kommunistid haarasid N. Liidu okupat
siooniarmee ähvardava pilgu aU vähehaaval võimu. Ungarist sai N. Lii
du satelliit. 1956. a. ülestõus lömastati Vene tankiroonükute all. 1970-ndail 
töötasid Ungari kommunistlikud haldurid välja kõige paindlikuma 
nõukogude-tüüpi majandussüsteemi, seda aga täieliku kuulekuse hin
naga välissuhetes. N. Liidu varisemise ajal 1980-ndate lõpul taastas 
Ungari demokraatia ja tõelise iseseisvuse.

Ungari territooriumi kärpimisel pärast Esimest maailmasõda (1920) 
oli üks hea külg. Peale mustlaste (umbes 5% rahvastikust) on Ungari 10 
miljoni elaniku hulgas vähe rahvusvähemusi ja nii pääseti sellega seo
tud raskusist. Ungari vähemusi on aga Slovakkias, Rumeenias ja Ser
bias kokku 3 miljonit, etnilised hõõrdumised neis mais võivad Ungari 
tülidesse tõmmata.

Ungari kogemus heidab idapoolsete soomeugrilaste küsimustele 
vähe valgust. Leiab kinnitust vaid endastmõistetav — soodsais oludes 
võib soomeugri keelega rahvastik kasvada mitmele miljonile, arenda
da jõulist moodsat kultuuri ja võimul olles kasutada seda ka teiste rõ
humiseks. Lisagem, et ungarlaste otsesed kokkupuuted venelastega 
on olnud negatiivsed nii 1849. a. kui ka 20. sajandil. Võib veel täheldada, 
et 19. sajandi madjaristamisel puudus ideoloogilis-usuline osis, mis oli 
tähtsal kohal nii tsaaride kui ka kommunistide venestamispraktikas.

Ungari huvi soomeugri keelte ja etnograafia vastu ergutas uurijaid 
külastama idapoolseid soomeugrilasi. Nõukogude võim takistas selli
seid käike ka siis, kui Ungari oli kommunistliku valitsuse all. Alles
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1990-ndate alguses muutusid need ulatuslikumaks. Peamine huvikese 
on Handi-Mansimaa, kuid kultuurihuvi jätkub mujalegi, eriti Mari- 
maale. Ungari president Arpäd Göncz tegi 1993. a. ametliku visiidi nii 
Handi-Mansimaale kui ka Komisse, Marimaale, Mordvasse ja Udmur
tiasse (Sadovin 1994). Idapoolseile soomeugrilasile kujutab Ungari sidet 
Kesk-Euroopaga, kaasa arvatud õppimisvõimalused ülikoolides.

Soomlased

Soome sisemaal elas 1500 aasta eest saamlasi. Soome lahe ääres lää
nemeresoome hõime ja Põhjalahe (Botnia lahe) rannikul Skandinaavia 
kalureid. Soomlased surusid saamlasi pidevalt põhja poole, kimi aas
taks 1500 oli praeguse Soome edalapoolne osa soomlaste käes. Vahe
peal (1157-1293) allutas ja ristiusustas Rootsi lõdvalt organiseeritud 
soomlased suhteliselt veretul teel. Soome ajalugu on inglise keeles esi
tanud Häikiö (1992) ja Alapuro (1988).

Ülemklassi keeleks sai rootsi keel. Sisserännu ja sulanemise teel tõu
sis aastaks 1600 rootsi keele kõnelejate osakaal 16%-ni ja jäi sinna pida
ma. Vastandina Eestile ei juurdunud pärisorjus Rootsis ega Soomes ku
nagi ja soomekeelsest talutarest sirgunust sai korra Soome piiskop. 
Mõnele Soome ajaloolasele meeldib Rootsi kuningriiki Rootsi-Soome 
kaksikriigina kujutada, ent Soome oli selgesti noorem vend, keda nõr
gestasid lakkamatud Rootsi-Vene sõjad, mille lahingud peeti suurelt 
osalt Soome pinnal. Esimene rahuleping Rootsiga (1323) jättis Novgo
rodile kolm veerandit praegusest Soomest, peamiselt saami asustuse
ga idas ja põhjas. Katoliiklikud ja hiljem luterlikud soomlased pidasid 
end rootslasiks, Novgorodi ortodokssed karjalased aga venelasiks. Aas
taks 1600 oli valdav osa nüüdis-Soome maa-alast rootslaste käes, kes oma 
valdusse said ka kogu Ingerimaa ja osa praegusest Karjala Vabariigist.

Luterlik reformatsioon pani aluse põliskeelsele usulisele haridusele, 
trükiti esimene soomekeelne raamat (1543). Teised järgnesid kiiremini 
kui Eestis, kaasa arvatud piibel (1642), mis viitab juba küllaltki arene
nud kirjakeelele. Ometi jäi soome keel põhiliselt talupojakeeleks.
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Rootsi kaotas Soome Venemaale tükkhaaval 1721-1809, kuid Soome 
rootsikeelsel ülemkihil õnnestus välja kaubelda ulatuslik autonoomia 
(1811) — rohkemgi, kui neil Rootsi all oli. Venemaa tsaarist sai Soome 
suurvürst. Soome säilitas osa 1772. a. Rootsi mööndud Valitsusvormi 
seadusest. Säilis ka Soome Riigipäev, kus olid esindatud nii aadel, vai
mulikud ja linnakodanikud, kui ka talupojad. Tsaar-suurvürst ei kut
sunud küll Riigipäeva ajavahemikus 1809-1863 kordagi kokku, kuid 
määras selle liikmete hulgast Soome valitseva nõukogu, Riigisenati.

See lepe oli erakordselt soodne ja erines Venemaa senisest mallist, 
välja arvatud hiljuti jaotatud Poolas. Aleksander I taipas, et katoliikli
ku Poola ja luterliku Soome arengutase nõuab teistsugust kohtlemist 
kui eelnevad vallutused ortodokssel, animistlikul või islamlikul alal. 
Poolakaile oli pelk autonoomia tagasilöögiks; nad tõusid selle vastu 
korduvalt üles ja kaotasid ka autonoomia. Soomele oli autonoomia sel
geks edusammuks ja ta pidas leppest kinni, kuni tsaarid sajandivahe
tusel Soome autonoomiat kärpima hakkasid, niimoodi ära raisates 
väärtusliku hea tahte kogumi.

Autonoomiast hoolimata tõi siire Vene ülemvõimu alla rootsikeelsele 
eliidile kaasa identiteedikriisi. Poliitiliselt polnud nad enam rootsla
sed. Kultuuriliselt ei lubanud tugev luterli usk ja kaasnevad ühiskond
likud tavad neil venelasiks saada. Parema puudusel said neist soo- 
memaalased, kes tootsid isamaalist kirjandust, mis ülistas Soomet 
rootsi keeles. See aga sundis neid vastu vaatama seigale, et enamik rah
vast kõneles Soomele ainuomast keelt, mis seetõttu paistis rootsi kee
lest isamaalikum. Samal ajal lisas ka romantism sellele talupojakeelele 
auväärsust, iseäranis siis, kui soomekarjala rahvaeepos "Kalevala" 
koostati ja ilmus (1835).

1863. a. tunnustati soome keelt ametliku keelena, põhimõtteliselt 
rootsi keele võrdsena. Võrdsus kavatseti ellu viia 20 aasta jooksul, tege
likult aga venis see 20. sajandi algusse. Tegevust alustasid soomekeel
sed keskkoolid ja seejärel ülikoolikursused, soome keele kasutamine 
laienes suuremale osale sotsiomajanduslikust keskkonnast. Sajandiva
hetuseks võis rääkida arenenud modernsest keelest.

Hõlpsasti see ei toimunud. 19. sajandi lõpp oli pingelise, kuigi rahu
meelse "keeleheitluse" tandriks. Mõnikord lõhestas see perekondigi, 
kui üks vendadest hoidis oma rootsi perekonnanime alles, teine aga 
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võttis soomepärase (mis mõnel puhul oli pere algne, linna asumisel 
hüljatud nimi). Soome Riigipäeva rootsikeelsel enamusel polnud muu
datustega kiiret. Keelehõõrded kestsid ka pärast Soome iseseisvumist 
(1917). Leevendust tõid 1930-ndad ja Talvesõja-aegne kokkukuuluvus
tunne. Siiski oli keelepinget tunda ka veel 1960-ndail, kui täheldasin 
üleolekutunnet rootsikeelsete hulgas ja alaväärsustunnet ning vimma 
soomekeelsete seas.

Ühe sajandi jooksul (1880-1980) kahanes rootslaste osakaal rahvas
tikus 14%-lt 6%-ni, ja soomekeelsed hakkasid neile vaatama kui toetust 
vajavale rahvuslikule väärtusele. Ametlik kakskeelsus püsib. Vähegi 
rootsikeelse elanikkonnaga linnades on tänavasildid kahes keeles, al
les hiljuti olid need puhtalt rootsikeelseis linnus nagu Hangö ainult 
rootsi keeles. Nüüdisaegne Soome paistab mustereeskujuna, kuidas 
keelevähemusi kohelda, ent peab meeles pidama, et seda ei saavutatud 
üleöö. Positiivne õppetund on see, et ka teistel, hetkel kibedas etnilise 
heitluse keerises olevail mail on siiski lootust, kui neil on julgust mitte 
kiirlahendusi sihtida, vaid vastu vaadata sajandipikkusele arengule.

Naaskem poliitilise ajaloo juurde. Tsaaririik katsus 1899-1905 Soome 
avalikku elu venestada. Kõrvaldati sellised sümbolid nagu Soome 
raha ning postmargid ja Riigipäeva tegevus katkestati. Vene 1905. a. re
volutsioon saavutas Soomes kõlapinda ja 1906. a. kiitis tsaarivalitsus 
heaks uue Soome põhiseaduse. Uus valimisseadus tegi Soomest esi
mese maa Euroopas, kus kõigil täiskasvanuil (ka naistel) oli valimis
õigus. Jagelemine tsaarivalitsusega võimupiiride üle jätkus.

Bolševike riigipöörde järel Venemaal kuulutas Soome end iseseis
vaks (6.12.1917). Kevad-talvel 1918 lahvatas verine kodusõda, kus pu
nasel poolel osales Vene üksusi. Saksamaa ekspeditsioonikorpus von 
der Goltzi juhtimisel aga aitas võidu valgele poolele kallutada. Oktoobris 
1918 valis Soome parlament ühe saksa printsi Soome kuningaks, kuid 
Saksamaa alistumine ja uued parlamendivalimised Soomes viisid siiski 
vabariigi tekkimiseni. Rootsikeelsest Ahvenamaa saarestikust sai auto
noomne maakond omaenda esinduskojaga ja õigusega piirata sisse- 
rändu.

Karjala oli noorele vabariigile eriliseks pähkliks. Karjala murded 
muunduvad sujuvalt soome omiks. Seetõttu tunnetasid soomlased 
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karjalasi sama rahva osana, keda eristas vaid ortodoksne usk, paljud 
karjalased jagasid seda vaadet. Suur osa edelapoolsest Karjalast oli ol
nud Rootsi all 1617. a. alates ning moodustas hiljem osa suurvürstiriigist 
ja Soome Vabariigist. Seepärast hüüdsid soomlased praegust Venemaa 
Föderatsiooni Karjala Vabariiki Ida-Karjalaks. 20. sajandi alguses kat
tus see ala enam-vähem Tsaari-Venemaa Olonetsi kubermanguga.

Kohalikud Ida-Karjala esinduskogud ühinesid 1917. a. autonoomia- 
avaldusega ja 1918. a. hakkasid toetama liitumist Soomega. Arvestades 
rahvusvaheliste riskidega püüdsid Soome ametkonnad asjast eemale 
jääda, kuid paljud soomlased pooldasid ühinemist ja Soome vabataht
likke liitus karjalaste heitlusega N.-Vene vägede vastu, kes lõpuks pea
le jäid (1920). Lõpetamaks segast ajajärku, mis algas Vene sekkumisega 
Soome kodusõtta, sõlmis Soome N.-Venemaaga rahu. Soome võitis juur
depääsu Jäämerele ja lubaduse, et Ida-Karjala saab autonoomia. Kui 
N.-Venemaa autonoomia teostamisega viivitas, tõmbasid uued karja
laste rahutused 1921-1922 jällegi Soome üksikvõitlejaid kaasa. Ida- 
Karjala pärast (millest sai Karjala ANSV) jäid Soome ametlikud suhted 
Nõukogude riigiga 1920-ndate ja 1930-ndate kestel jahedaks.

Saksamaa-N. Liidu 1939. a. augusti mittekallaletungi lepingu sala
protokoll asetas Soome N. Liidu huvisfääri. Kui Soome N. Liidu piiriala
de ümbervahetamise ettepaneku tagasi lükkas, ründas N. Liitja võitis lõ
puks johtuva Talvesõja (1939-1940), ehkki hiigelsuurte inimkaotustega. 
Soome säilitas iseseisvuse, kaotas aga oma kagunurga (s.t. edelapoolse 
Karjala), kust kogu elanikkond eelistas mujale Soome ümber asuda. 
Saksa rünnak N. Liidu vastu tõmbas ka Soome kaasa nn. Jätkusõtta 
(1941-1944). Soome väed võtsid tagasi Talvesõjas kaotatud alad ja sise
nesid ka Ida-Karjalasse, keeldusid aga osalemast Soome piirist 40 km 
kaugusel asuva Leningradi piiramisest koos sakslastega.

Soome palus 1944. a. rahu ja kaotas taas edelapoolse Karjala, millest 
ainult põhjaosa liideti alaga, mille Moskva nüüd nimetas Karjala-Soo- 
me NSV-ks. Suurem osa Soome poolt kaotatud maast läks 1946. a. Le
ningradi oblasti koosseisu. Soome kaotas ka juurdepääsu Jäämerele, 
mis suuresti muutis ta geopoliitilist asendit. Siiski pani Soome vapper 
vastupanu N. Liidu Soomesse teatava tõrkuva lugupidamisega suhtuma. 
Katsed Soomet sisemiselt õõnestada, ära kasutades soome kommuniste. 
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nii nagu N. Liit Ungaris ja mujal Kesk-Euroopas edukalt tegi, nurjusid, 
kuna N. Liidu sõjaväge polnud kohal ja mõned kodumaised kommu
nistid tundsid end kriitilisel hetkel rohkem soomlasina kui kommunis
tidena.

Pärast Teist maailmasõda võttis Soome suure naabri suhtes omaks 
äärmiselt lepliku hoiaku, vastupidiselt ajajärgule enne 1939. aastat. 
Enamik soomlasist pidas seda poliitikat edukaks—tunnete ratsionaalse 
valitsemise seisukohast see nõnda oligi. Häda oli ainult selles, et üles 
kasvas uus sugupõlv, kelle jaoks kuulekus venelastele polnud enam 
teadlik poliitika, vaid sissekasvanud hoiak. "Soomestumine" (finlandi- 
seerumine) sai ülemaailmseks halvustavaks sõnaks, mida soomlased 
ise väga pahaks panid. Oli ju lääs Soome hüljanud ja soomlased olid 
lootusetust olukorrast omal jõul välja rabelnud nii hästi-halvasti kui 
suutsid. Aga võib-oUa pakkusid nad leplikkusega pikapeale natuke üle.

Kui Ida-Euroopa oH kommunismist (ja väljaspool Venemaad ka Vene 
võimust) vabanemas, võttis Soome vabastusjõudude suhtes jahedama 
hoiaku kui Skandinaavia riigid. Soome vabatahtlikud aga aitasid palju 
kaasa, eriti Eestis. Vene turu kaotus põhjustas Soomes enneolematu 
tööpuudusega majanduskriisi. Soome investeeringud Eestis ja Ida- 
Karjalas siiski kasvasid. Soome valitsus vältis hoolikalt igasugust vii
det 1940. ja 1944. a. kaotatud alade tagastamisele, nentides, et Soomel pole 
lagastatud ja vene asustusega piirkonna ülesehitamiseks ressursse. Ar
vestades Lääne-Saksa kogemusega Ida-Saksamaal, kõlas see tõepära
selt. Soome võib oodata sedagi, kuidas samuti Teise maailmasõja ajast 
pärinev Kuriili saarte küsimus Jaapani ja Venemaa vahel laheneb.

Soome kogemused pakuvad idapoolseile soomeugrilasile paljugi 
õpetlikku, osalt aga vastuolulistes suimdades. Kui karjalased-soomla- 
sed Rootsi ja Novgorodi poolt alistati ning ristiusustati, siis oli venelas
te valdusse langenud ala algselt suurem nii pindala, rahvaarvu kui ka 
majandusliku väärtuse poolest — just karjalased olid kaubanduslikult 
ning sõjaliselt agaramad kui läänesoomlased. Ometi oli tulemuseks 
õitsev põliskeelne kultuur Rootsi poolel ja hääbuv muserdatud põlis- 
rahvastik Vene poolel, kus venelased ise elasid ületsentraliseeritud im
peeriumi ääremail viletsuses. Kui see kontrast rahvuse asemel usueri- 
nevuse kontosse panna, siis peab ära seletama, kuidas see erinevus 
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kestis, kui venelased ortodoksselt kristluselt marksismile-leninismile 
siirdusid.

Ebavõrdsus on eriti silmatorkav Edela-Karjala puhul. Pärast sadat 
aastat Rootsi all läks see ala uuesti Vene valdusse (1721-1811) ja sai kohe 
ainsaks Soome osaks, kus pärisorjus eales sisse viidi. Olles 1811 Soome
le tagastatud, oli see ala 20. sajandi alguses jõukuselt samal astmel üks
kõik millise teise Soome piirkonnaga, nüüd aga, pool sajandit pärast 
Vene võimu, on ta hõredalt asustet vireldis. Soome ja Karjala esinda
vad nii lähedalt kui võimalik "kontrolliga katset" (kui tarvitada tea
duslikku terminoloogiat) Vene mission civilisatrice'i mõju kohta Ida-Eu- 
roopas. Ja järeldus on, et Kaasangi võinuks olla Moskvast edukam. 
Võrdluses Soomega paistab idapoolsete soomeugrilaste puhul olevat 
Vene valitsuse näol tegemist pigem force anticivilisatrice'iga, kultuuri
arengut aeglustava teguriga.

Idapoolsete soomeugrilastega võrreldes on Soomel geopoliitilisi ja 
demograafilisi eeliseid. Kuid Soome kogemusil on pakkuda enamat kui 
jõuetu vimm geograafia ja ajaloo vastu, mis idapoolsed soomeugri- 
lased Moskva jalgu paigutas. Soomel on olnud suure naabriga nii vas
tasseisu kui ka kohandumise ajajärke. Tal on põhjust rahuloluks kahe 
peamise kohandumisperioodiga, ehkki 19. sajandi lepe lõppes vene- 
poolse ülesütlemisega ja 20. sajandi lõpu "soomestumisel" on olnud 
mõningaid ebasoodseid kaasmõjusid. Teisest küljest poleks Soomet 
ilma Talvesõja vastuseisuta "finlandiseeritud", vaid taandatud Ida-Eu- 
roopa tüüpi kommunistlikuks satelliidiks või koguni Eesti kombel lii
duvabariigiks N. Liidu koosseisus. Soome ajalugu ei paku lihtsameel
set retsepti, kuidas Venemaad kohelda, kuid süvenenum uurimine 
võib ehk anda viiteid, millal püsida kindlalt ja millal järgi anda.

Soome viis kohelda varem võimul olnud rootsikeelset vähemust pa
kub ehk jäljenduskõlbulikke malle, kui mõni idapoolne soomeugri 
rahvas peaks saavutama kontrolli vene vähemusega ala üle. Soome 
võib pakkuda eeskuju Karjala vene enamusele, juhul kui Karjalast peaks 
saama iseseisev või autonoomne riik, kus karjalased on sama väike vä
hemus kui rootsikeelsed olid Soomes 20. sajandi algul. Etnogeograa- 
filine samalaadsus on järgmine: mõlemal puhul leidub arvukama rah
vastiku kõrval (soomlased Soomes, venelased Karjalas) selline vähemus 
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(soomerootslased, karjalased), kes on etniliselt seotud suurema ja teh
noloogiliselt arenenuma riigiga oma läänepiiril (Rootsi, Soome)?

Pelgalt 25 000 elanikuga Ahvenamaa autonoomia võiks anda mõt
teid, kuidas kohelda pisikesi etniliselt erinevaid piirkondi. See auto
noomia teostus Rootsi ja rahvusvahelise surve tõttu. Ahvenamaal pole 
kunagi olnud soomekeelset asustust ja enne liitmist Tsaari-Venemaaga 
kuulus ta halduslikult Rootsi alla. Kui Soome 1917. a. iseseisvus, soovis 
Ahvenamaa Rootsiga taasühineda, autonoomia oli kompromisslahen- 
dus. Ehkki soomlased ei pakkunud autonoomiat omal algatusel, on 
nad lepingut ausalt täitnud. 1970-ndate sümboolsed sammud, nagu 
Ahvenamaa postmargid ja laialdasem lipu tarvitamine ei nõrgestanud 
ilmselt sidet Soomega, vaid hoopis tugevdas seda.

Seevastu pakuvad Soome hoiakud ja teod saamlaste suhtes kogu 
ajaloo jooksul vähe kiiduväärset. Saamlaste taandumise põhja poole 
põhjustasid need julmad tavad, mida paraku on tunda saanud mitmed 
põlisrahvad. Nii nagu imgarlaste hoiak austerlastesse ja slovakkidesse 
19. sajandil, nii ka soomlaste suhtumine rootslastesse ja saamlastesse 
meenutab, et sama rahvas võib ühelt poolt olla surve ohver ja teisalt ise 
samal ajal ahistada teisi veelgi nõrgemaid rahvaid (mis võivad isegi 
olla keelelised ja kultuurilised hõimlased). Alles viimaseil aastaküm
neil on Soome hoiak saamlastesse paranenud.

Idapoolseile soomeugrilasile on soomlased andnud kultuurilist tuge, 
uurides etnilist ühispärandit ja nendega lävides. Kokkupuuted olid 
suhteliselt hõlpsad siis, kui Soome kuulus Tsaari-Venemaale, tõkestusid 
aga N. Liidu ajal. 1990-ndate alguses avardus lävimine taas. Esimesi 
soomeugri hõimupäevi tähistati Soomes 1928. a. N. Liidu hegemoonia 
katkestas need, kuid 1991. a. tähistati neid üheaegselt enamikus Venemaa

2 Kui soomlased peaksid eales rootsikeelsete alade Soomest lahkulöömise 
vältimiseks mingeid turvameetmeid rakendama, siis looksid nad tõenäoli
selt esmakordselt Soome ajaloos separatismiliikumise. Nii turvameetmed 
kui ka separatismiliikumine kõlavad tegelikus Soome kontekstis absurd
selt, ometi aga on mujal just see viisiks, kuidas autonoomiast kaugemale 
pürgivad liikumised hoogu saavad — nad kosuvad vastunäidustet "turva
meetmete" varal. Soome kogemus kinnitab, et kultuurautonoomia saab olla 
tõhusaks lojaalsuse loomise vahendiks.
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Föderatsiooni soomeugri tuumaladest. Helsingis asub Soomeugri 
Rahvaste Konsultatsioonikomitee peakorter, mis hõlbustab teabe va
hendamist mitmesuguste rahvusorganisatsioonide vahel. Vene-Soo- 
me kultuurileping (1992) hõlbustas kontakte ja 1994. a. külastas Soome 
kultuuriminister Marimaad (Patrushev 1995).

Soome pakub idapoolseile soomeugrilasile arvatavasti rohkem rol- 
limudeleid kui Ungari, sest Soome rahvaarv on väiksem ja asukoht 
jääb samasse kliimavöötmesse. Soomel õnnestus rajada moodne ma
jandus ilma kommunistliku vahemänguta. Soome erisuhteid Karjala- 
ga vaadeldakse 4. peatükis. Soome rahastab õpikute kirjastamist nii 
Karjalas kui ka sealt ida pool. Komi paistab olevat teine Soome huviob
jekt, seda ehk samasuguse põhjapoolse asukoha pärast. Sinna on läi
nud suhteliselt palju soome keele lektoreid ja Soome on vastu võtnud 
Komi humanitaarteadlasi.

Eestlased

Läänepoolseist soomeugrilasist on kõige kauem olnud Vene võimu 
all Eesti. Ungaris oli see võim kaudne ja kestis neli aastakümmet 
(1945-1989), sellele lisaks lühike, ent saatuslik sekkumine 1849. Soome 
oli tsaaririigi osa ühe sajandi kestel (1809-1917), mõnes selle idapool
ses osas püsis Vene võim mitu sajandit. Eesti aga oli tsaaririigi osa kaks 
sajandit (1710-1917) ja faktiliselt N. Liidu osa veel pool sajandit 
(1940-1991), millele lisanduvad ajutised venelaste sissetungid kuni tu
hat aastat tagasi.

Peaaegu kõik venelased peavad Soomet välismaaks, kuid paljud ise
gi poliitiliselt vabameelsed venelased näevad Eestit osana deržaavasV, 
see Hitleri Vaterlandi vene vaste. Kui USA Senat 1994. a. oma abi Vene
maale seostas Vene vägede Eestist väljaviimisega, võttis Vene parla
mendi alamkoda vastu otsuse, mis taunis USA Senatit "end Vene sise- 
asjusse toppimise pärast" (Los Angeles Times 16. 07.1994), just nagu Eesti 
oleks Vene siseasi.

Nii murettekitavad kui sellised toorelt neokolonialistlikud väited ka 
eestlasile on, tõstavad need idapoolsete soomeugrilaste silmis eestlaste 
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väärtust. Nende maailmast on Ungari ja ka Soome kogemused kaugel. 
Kui aga miljon eestlast suudab moodsat kultuuri ja omavalitsust käi
gus hoida, seda pärast 1000 aastat ühispiiri venelastega ja 250 aastat 
Vene valitsust — siis peaks olema lootust ka poolel miljonil marilasel 
800 aastat pärast esimesi venelaste rünnakuid ja 400 aastat väldanud 
Vene võimu. Iseäranis on vahendid, mida eestlased on kasutanud ellu 
jäämiseks ja venelaste haardest välja rabelemiseks, rohkem rakendata
vad idapoolsete soomeugrilaste oludes, kui seda on soomlaste ja un
garlaste vahendid oma peaaegu pideva autonoomia kaitsmiseks.

Eesti vanemast ajaloost täheldagem vaid, et enam kui 300 aastat (13. 
sajandi algusest 16. sajandi lõpuni) kulges poliitilis-sõjaline piir kato- 
liiklik-luterliku Saksa ja ortodoksse Vene valitsusalade vahel eesti-vadja 
keelepiiril. See on jäänud usulis-kultuuriliseks piiriks tollest ajast saa
dik, hoolimata sellest, et Venemaa 1710. a. Eesti oma võimu alla heitis. 
Baltisaksa aadli eesõiguste kõrgpunkt ja eesti pärisorjade madalpimkt 
saabus umbes 1750. a. (Raim 1993). Eelneva viie sajandi kestel tõmbas 
ajaloo süvakeeris eestlasi üha rohkem põhja. Rootsi ponnistuste kiuste. 
Pärast 1750. a. näis keeris vastassuunda pöörduvat ja eestlasi taas pin
nale kergitavat, mitmesuguste vastuponnistuste kiuste.

Piibel (1739) oli pinnaletõusu esimesi märke. See ihnus terve sajand 
pärast soomekeelset Piiblit (1642). Tollal oli eestlasi umbes 300 000 ja nad 
kasutasid kaht kirjakeelt, mis mõlemad võinuksid jääda allapoole aren
guks vajalikku kriitilist massi. Piibel andis põhjaeesti kirjakeelele lõuna
eesti kirjakeele ees edumaa. Lõunaeesti kirjakeel pitsitati välja. Võib
olla olnuks teistpidi parem, ent oluline oli see, et ühinemine teostus. 
Selle tähtsus ilmneb, kui märgime, et marilasil, mokšerslasil ja komila
sil on kõigil 350 000 kuni 800 000 kõneleja jaoks kaks kirjakeelt (ja mitu 
kirjakeelt on isegi tillukesel handi rahval). Paraku ei saa nad tarvitada 
eesti retsepti, sest esiteks pole enam ühtainust teistest kaugelt tähtsa
mat raamatut nagu toona "Piibel" ja teiseks on vene keele oskus ida
poolsete soomeugrilaste hulgas kaugelt rohkem levinud kui võõrkee
lte oskus eestlaste hulgas 1739. Selmet kõige elujõulisema põlismurde 
ümber koonduda, võiksid vähemusmurde kõnelejad hoopis vene kee
lele üle minna. Eestlasist oskasid 260 aasta eest saksa keelt nii vähesed, 
et võistlus toimus puhtalt kahe eesti murde vahel.

8 Taagqiera
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Valgustusaeg tõi kaasa pärisorjade vabastamise 1816-1819, s.t. 40 
aastat enne Venemaad (ja 30 aastat enne Ungarit), kuigi järgnevad 40 
aastat tähendasid teoorjust, sest vabadusega kaasnes lõplik maaomandi 
õiguse minetamine. Mõnes mõttes valdasid sakslased Eesti maapinda 
nüüd täielikult. Halastamatu "vaba" töõjõu kumamine leevenes alles 
1850-ndail, kui luksuskaupade iha ergutas mõisnikke talusid müügile 
panema. Tsaarivalitsus soodustas pikaajaliste laenudega maa siiret ta
lupoegade kätte ja head lina- ning kartulihinnad võimaldasid paljudel 
19. sajandi lõpul talusid päriseks osta. Juba 19. sajandi algupoolel aitas 
romantismi mõju rajada ilmalikku eesti kirjandust ja ajakirjandust.

Venestamise varane vorm 1840-ndail tabas baltisaksa haldust tugevas
ti, puudutas talupoegi aga ainult ortodoksesse usku astumise kampaa
nia näol, mis tahtmatult aitas eestlaste kultuuripüüdeile kaasa. Nimelt 
pidi vene ortodoksne kirik loobuma ainult vene keeles tegutsemise ta
vast, sest ta pidi võistlema eestikeelsete luterlike trükiste ja jumalatee
nistustega. See võistlus omakorda intensiivistas saksa luterlike vaimu
like rahvavalgustuspüüdeid. Eesti talupoeg sai lähema ja kaugema 
isanda talupoja hinge pärast peetavast võistlusest kasu. Kirjaoskus 
tõusis juba 19. sajandi keskel 90%-le. 1881. a. oli ilmunud 8 eestikeelset 
nädalalehte, arvestatavat luulet, mõned näidendid ja romantilised aja
loolised romaanid. Algkoolis sai haridust eesti keeles, keskkoolis aga 
mitte, nii et paljud sotsiomajanduslikult ülespoole pürgivad eestlased 
saksastusid.

Teine venestuslaine (1885-1905) tabas eestlasi esimesest valusamalt. 
Kõigis koolides käskis tsaarivalitsus järsku sisse viia vene õppekeele. 
(Ainus erand oli luterlik usuõpetus, sest venekeelseid luteri trükiseid 
valitsus ei soovinud.) Soomes ei läinud asjad nii kaugele, seal puudutas 
venestamine peamiselt haldust. Kuna enamik eesti kooliõpetajaist ei 
vallanud vene keelt, pidid nad lahkuma ja otsene tulemus oli haridusta
seme langus. Pikas perspektiivis aga aeglustas venestamine eestlaste sak- 
sastumist, suutmata neid samas venelasiks muuta. Surve langes pärast 
1905. a. revolutsiooni ja võimalikuks said eestikeelsed erakeskkoolid.

1918. a. oli eesti rahvas iseseisvuseks valmis, kui selleks ootamatult 
soodne olukord tekkis. Järgneva 20 aasta jooksul tegi Eesti kiireid edu
samme kultuuris, tuli maa väiksusest hoolimata majanduslikult toime. 
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viskles demokraatia ja autoritaarsuse vahel ning andis etnilistele vähe
mustele kultuurautonoomia. Tagasivaates paistsid 20 iseseisvusaastat 
nii headena, et nende mälestust ei suutnud 50 aastat N. Liidu hõivan- 
gut kustutada. Eestlasil olid asitõend, et nad saavad omariiklusega ise 
hakkama, vajamata vanemat venda.

Iseseisvus saavutati erakordselt soodsate tegurite ühtelangemise 
ajal ja kaotati 1939-1940, mil Hitleri ja Stalini kokkumäng Eesti N. Lii
dule andis. Esiteks suruti Eestile peale vastastikuse abistamise pakt, 
mis Eestisse paigutas N. Liidu sõjaväebaasid. Viimaseid kasutati revo
lutsiooni näitlemiseks ning Eesti liitmiseks N. Liiduga. Vene terrori ja 
massiküüditamised katkestas kolmeks aastaks Saksa okupatsioon 
(1941-1944). Segarahvastikuga piirialad võttis Moskva Eestilt ära 1945, 
andes need Vene NFSV-le.

Vene võim tarvitas pärast 1953. a. suhteliselt pehmemaid, ent ikka 
veel totalitaarseid meetodeid. Eestlasi diskrimineeriti korteri saamisel. 
N. Liidu võimud ergutasid venelaste Eestisse asumist agaralt. Järele
andmatult surusid nad eesti keelt välja üha enamailt tegevusalult.

Eestlased elasid kaugelt viletsamini kui iseseisvusajal ja nende elatus
tase jäi üha enam maha Soome omast. Vene kolonisatsioon ähvardas 
neid vähemusse jäämisega omaenda maal. Kärbitud 1945.-järgsel alal 
langes eestlaste osakaal 92%-lt 1939. a. 61,5%-ni 1989. a. Eesti elatustase 
oli ikka veel kõrgem kui Venemaal. Paraku ei lohutanud vaestemaja 
jõukaimaks liikmeks olemine eestlasi, kes vaatasid Soome televisioo
nist (mis ulatus Põhja-Eestisse) põhjanaabrite heaolu. Liiduvabariigi 
staatus ja tugev varasemast ajast pärinev rahvuslik identiteet andis 
eestlasile rohkem kultuurautonoomiat kui seda oli soomeugri ANSV-des, 
ent mitte rohkem poliitilist või majanduslikku autonoomiat.

Idapoolseile soomeugrilasile pakkus Eesti liitmine N. Liiduga teata
vat kasu. Nad said lävida moderniseeritud hõimurahvaga, kes pakkus 
eeskuju ajal, mil Moskva tõkestas isegi keeleteaduslikke ekspeditsioo
ne nii neutraalsest Soomest kui ka kommunistlikust Ungarist. Hulk üli
õpilasi soomeugri ANSV-dest õppis keeleteadust Tartu ülikoolis ja 
koju naastes viisid nad kaasa teadmise, et vene keel pole ainus maail
makultuuri kandja.
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Kasutades ära liberaliseerumist Moskvas, alustas Eesti 1987. a. heit
lust tõelise autonoomia ja seejärel iseseisvuse eest. Eesti suveräänsus
deklaratsiooni novembris 1989 on mõnikord peetud sündmuseks, mil
le järel N. Liidu varisemine muutus vältimatuks. Eesti kuulutas iseseis
vuse taastatuks augustis 1991 ja võeti vastu ÜRO liikmeks septembris 
(üksikasju vt. Taagepera 1993).

Eesti kogemuste varal oleks peamine soovitus idapoolseile soome- 
ugrilasile valida omale teine geokultuuriline asukoht. Paraku oleks see 
soovitus sama kasutu kui parim retsept kaua elamiseks: valida omale 
kõrge eani elavad vanemad. Eestlased on püsima jäänud, kima nad 
juhtusid asuma katoliiklik-protestantliku lääne ja ortodokslik-mark- 
sistliku ida eraldusjoonel. Just siis, kui usuline samasus luterlike saks
lastega tegi sakslastesse sulanemise võomalikuks, kaotasid sakslased 
Eestis poliitilise võimu, kultuurierinevus venelastega aga oli nii suur, 
et needki eestlased, kes 19. sajandil ortodokssesse usku üle läksid, jäid 
kultuuriliselt protestantideks. (Sama kehtib ka soomlaste kohta: Rootsi 
võimu jätkudes võinuksid nad sulaneda.)

Vastupidiselt Eestile ei ole idapoolsed soomeugrilased islamliku 
Kaasani varisemisest saadik olnud tugeva kultuuripiiri läheduses (osa
lise erandiga Karjalas). Nad näivad olevat sügaval Venemaa tagaõues. 
Siiski nentisime seoses Ilminski üritusega, et moslemi-ortodoksi vahe
sein kehtis veel 19. sajandi lõpul ja andis idapoolseile soomeugrilasile 
esimese hingetõmbeaja. See kultuuripiir muutub edaspidi vist jällegi 
märgatavamaks, sõltuvalt sellest, kuidas tatari ja baškiiri rahvustead
vus kasvab. Mis puutub eesti ärkamisaja üksikasjusse, siis võivad näi
teks folklooripidustused, karskusseltsid ja hoiuühingud ikka veel kul
tuurilise teadvuse ja majandusliku arengu edendamiseks tõhusad olla.

Idapoolsete soomeugrilaste kultuurikontaktid Eestiga, mis N. Liidu 
ajal tekkisid, jäävad püsima, kui Venemaa jääb enam-vähem demo
kraatlikuks ja maailmale avatuks. Eesti Sihtasutus Fenno-Ugria, loo
dud 1927. a. ja suletud N. Liidu okupatsiooni alguses, sündis taas 1991 
rea teiste organisatsioonide tegevust kooskõlastama. Sümpaatia ida
poolsete soomeugrilaste vastu oli eestlaste seas laialt levinud, nende 
vene keele oskus hõlbustas kontakte (võrreldes vene keelt vähe valdava
te soomlastega). See oli tähtis, sest idapoolsete soomeugrilaste eliidi 
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liikmed valdasid 1990-ndail veel vähe võõrkeeli peale vene. Keskealis
te hulgas kohtas kehva saksa keele oskust rohkem kui inglise keelt, 
kuid noorte seas hakkas inglise keel levima.

1992. a. alguses võeti Mari Eh Vabariigi president Eestis vastu riigi
peale vastavate auavaldustega (samal ajal kui teda Soomes eraisikuna 
koheldi). Tulevikus aga järgib Eesti arvatavasti oma riiklikke huve, väl
tides sidemeid idapoolsete soomeugrilastega muul kui selgesti kultuu
rilisel pinnal. Sellel tasemel võimaldasid lepingud Marimaa ja Udmur- 
tiaga umbes sajal mari ja udmurdi tudengil (1995. a. andmeil) Eestis 
keele-, arstiteadust jne. õppida. Juunis 1995 laiendas kultuurileping 
Komi Vabariigiga seda võimalust komi üliõpilasile.

Nii nagu vähemusrahvaste kohtlemine Soomes, nõnda võib ka Eesti 
kultuurautonoomia 1925-1940 Venemaa Föderatsioonile eeskuju pak
kuda, kuidas kohelda hajutet vähemusi, näiteks mokšerslasi. Eesti vähe- 
muspoliitika 1990-ndail oli veel liiga ajutine, et otsustada selle tegeliku 
rakendamise ja tulemuste üle. Varajaste 1990-ndate tants kodakondsuse 
ümber võis pikapeale tähtsust kaotada. Mis aga omakeelsesse koohhari- 
dusse puutub, siis said idapoolsed soomeugrilased seda Venemaa Föde
ratsioonis määratult vähem kui venelased Eestis.

Kokkuvõte

Läänepoolsete soomeugri rahvaste saavutused kinnitavad, et kato- 
liiklik-protestantlik kultuur on olnud väikeste rahvaste arengule sood
sam kui vene ortodokslik-marksistlik kultuur. Siiski on vene mõju mõ
nikord rahvusidentiteedi arengule kaasa aidanud, näiteks siis, kui see

3 Idapoolsed soomeugri tudengid Tartus vaatasid teatava kadedusega pealt, 
kuidas eesti tudengeid läks õppima läände, kuid mõned neist tunnetasid 
ka, et kultuurišokk võiks nende jaoks liiga suur olla. Isegi postsovetlik Eesti 
tundus neile imelik ja vene keele oskus pani osa idapoolseid soomeugri tu
dengeid läbi käima pigem kohalike venelaste kui eestlastega. Samal ajal lä
visid nad ka omavahel ja hakkasid välja andma ajakirju eesti ja omas keeles: 
Student ilõš (mari k. Tudengielu) ja Udmurdi Postimees.
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katkestas ühe läänepoolse maa liiga kaua kestnud ülemvõimu. Isegi 
pikka aega Vene valitsuse all olnud Eestil on õnneshmud välja arenda
da moodne kultuur ja omariiklus, kinnitades sellega, et samalaadsed 
suunad idapoolsete soomeugri rahvaste juures pole võimatud. Tõsi 
küll, ka miljon eesti keele kõnelejat on suurem hulk kui ühelgi teisel 
idapoolsel soomeugri rahval. Kas neil on kriitiline mass oma kultuuri 
väljaarendamiseks, näitab tulevik. Eesti eeskuju kinnitab igatahes, et 
see on võimalik, juhul kui Venemaa hakkab sallima ehtsat autonoo
miat.



4.
Karjala: Soome Setomaa

Ott Kurs ja Rein Taagepera

Mieš lähtöy pöpön ajoh — 
kalmalauvat šelkäh.
Mieš lähtöy kašen ajoh — 
kalmalauvat šelkäh.
Nain'i tulou vatšan kera — 
kalmalauvat šelkäh.

Mees läheb karujähile — 
kirstulauad seljas.
Mees läheb alet tegema — 
kirstulauad seljas, 
naine asub sünnitama — 
kirstulauad seljas.

(Põhjakarjala rahvalaul aastast 1911, kogumikus "The Great Bear", 1993)

Karjala on mitmeti Soome ortodoksne kaksik, loodud Vene valluta
jate poolt 800 aasta eest, samal ajal kui Rootsi alistas läänepoolse Soo
me ja tõi sinna katoliikluse ning hiljem luterluse. See on mõneti nagu 
Setomaa Eestis, aga suurem. Pisut erinev ajaloo kulg võinuks terve 
Karjala paigutada Soome alla — või vastupidi, suurem osa põhja- ning 
idapoolsest Soomest võinuks olla osa Vene võimu all olevast Karjalast. 
Lääne-Soome murded muunduvad ihna selgete piirideta Kagu-Karjala 
murdeiks ja viimasedki on soome kirjakeelega vastastikku üsna aru
saadavad. Pärast katseid luua karjala kirjakeel võeti Karjalas tarvituse
le soome oma.

Ühine keel ei pruugi inimesi tingimata ühendada, eriti kui usk neid 
lahutab — nii on see serblaste, horvaatlaste ja Bosnia moslemite puhul. 
Sajandeid tagasi pidasid luterlased praeguses Soomes end rootslasiks 
ja ortodoksid Karjalas end venelasiks. Viimase kahe sajandi kestel on 
üksteisele lähenetud. Soome rahvuseepos "Kalevala" põhineb ulatus
likult just Karjalas säilinud ja kogutud ainestikule, tõstes soomlaste 
huvi oma ortodokssete hõimlaste vastu ja pakkudes karjalastele süm
boolse osa ühissoome kultuuris.
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Ajaloo kestel on "Karjala" tähendanud erinevaid alu. Soomes on 
Pohjois-Karjala nimeline maakond. Soome vaatenurgast on praeguse 
Venemaa Föderatsiooni Karjala Vabariik ajalooline Ida-Karjala. Kuna 
ajaloolise Karjala lääneosa on pea täielikult soomestunud, siis tarvitan 
sõna "Karjala" ainult Venemaa Föderatsiooni Karjala Vabariigi kohta, 
kui täpsustust pole lisatud.

Etnilised karjalased moodustavad nüüd pelgalt 10% Karjala elanik
konnast (või 13%, kui hõlmata ka soomlased ja vepslased), seda eriti 
N. Lüdu võimu all teostatud Vene kolonisatsiooni tõttu. Vabariigi valit
suses on jäme ots venelasil, ometi aga kuulutas see 1991. a. Karjala su
veräänseks, kuna Moskva jättis ääremaa heaolu unarusse. N. Liidu 
ajal oli ju Karjala "Moskvale lähim Siber" (Lehtinen 1994) ja Soo- 
me-Karjala piir oli suletumaid maailmas (Eskelinen jt. 1994: 7). See 
muutis mõlemad maad umbtänavaiks — Soome Lääne-Euroopas ja 
Karjala Vene võimualal. Venepoolne piiritõkete kahandamine võib 
Karjala ja Soome muuta umbsopi asemel liikluskoridoriks, mis ulatub 
Skandinaaviast Arhangelski oblastisse ja edasi Komi Vabariiki otse- 
raudtee abil, mida Soome abiga kavandatakse (Nemkovic jt. 1994).

Ka Karjalast põhja ja lõuna pool on Barents! ja Läänemere perifeerne 
iseloom vähenemas. Läänemere kõrval oli Barents! meri tähtis kauba
tee juba siis, kui komilasist või karjalasist Biarmia kaupmehed 1200 aas
ta eest muinasnorralastega lävisid. Ülemaailmne soojenemine võib rik
kuda igikeltsale rajatud teed ja hooned, võib aga ka arktilise meretee 
lahti sulatada. Karjala liigub taas—400 aasta järel — tegevuskeskmesse.

Suhted Soomega on Karjalal vaja selgeks saada, juhul kui saavu
tatakse kestev sisuline autonoomia. Karjala on huvitatud Soome inves- 
teeringuist ja on ehk nõus karjalasoome kultuuri arenguga. Kui see 
juhtub, seisab ortodoksse Karjala identiteet luterliku Soome naabruses 
samade küsimuste ees, mis on tuttavad teistele etnostele, keda keel ar
vukama etnosega liidab, religioossed tavad aga lahutavad — näiteks 
katoliiklikud latgalid ja ortodokssed setod peamiselt luterliku taustaga 
Lätis ja Eestis.

Karjala venekeelsed elanikud jälle tunnevad pinget Soome heaolu 
majandusliku külgetõmbe ja Moskva keelelis-kultuuriliste sidemete 
vahel. Soome-Karjala piir on maailmas üks järsemaid elatusstandardi 
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murrangujooni (Eskelinen jt. 1994:7). See vahe suurenes N. Liidu ajal ja 
muutus kuristikuks selle varisemise järel. Majanduslik ja kultuuriline 
koostöö Soomega aitaks Karjalal järele jõuda, aga see oleneb tugevasti 
Karjala võimest ise ihna Moskvata leppeid sõlmida. Igasugu püüded 
oma olukorda autonoomia laiendamise teel parendada suunaks koha
liku vene eliidi silmad autonoomia õigustamiseks piirkonna mineviku 
poole — ja see minevik on läänemeresoomelik. Seepärast võivad nii 
ajalooliste juurte otsingud kui ka Soomega lävimise majanduslikud 
eelised ergutada osa venekeelset elanikkonda omandama teise keelena 
soome keelt.

Karjala ja Soome kultuurimõju kasv võib tekitada vastureageeringu 
nii kohalike vene natsionalistide seas kui ka Moskvas. Kui Moskva kat
sub vastukaaluks Karjala autonoomiat kärpida, võib ta saavutada nen
de venekeelsete elanike vastu-vastureageeringu, kes hoolivad keele ja 
kultuuri küsimusist vähem kui autonoomiast ja Soomega lävimise ma- 
jandushüvedest. Seega on Moskva jaoks soodsaim käitumisviis Karja
la autonoomia küsimuses tasakaalukaks jääda.

Mis Soome puutub, siis on seal arvamused tihedamate Karjala-side- 
mete suhtes vastakad. Emotsionaalselt soovitaks muidugi Kalevala- 
laulude maad Soomega ühendada. Majanduslikult oleks aga Karjala 
liidendamine Soomele veelgi suuremaks koormaks kui Ida-Saksa on 
olnud Lääne-Saksamaale. Demograafiliselt oleks arvuka venekeelse 
elanikkonna lisandumine vastuvõetamatu pea kõigile soomlasile. Ko
gusummas ei soostuks Soome liidendama Karjalat isegi siis, kui seda 
palutaks teha.

Moskva on Soome hoiakust teadlik ja see tõstab Soome majandusliku 
osaluse väljavaateid Karjalas. Geograafilist külgnemist arvesse võttes 
on selline osalus loomulik — ajalugu ning karjalasoome vähemuskul- 
tuur Karjalas aitab asjale kaasa. Pikapeale võib majanduskoostöö Soo
mega ja kohalike venelaste hõivamine anda karjalasoome vähemus- 
kultuurile taastõusu võimaluse. Nagu peatüki alguses esitet rahvalaul 
nendib, on elu täis surmaohte, ent see läheb edasi ka kalmulaudu seljas 
kandes.

Maailmale pakub Karjala huvi just Vene-Soome lävimise ja kokku
põrgete vältimise nurga alt. Karjala on piirkond, mis ühendab Moskvat 
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tähtsa Murmanski merebaasiga Jäämerel ning asub ka Peterburi lähe
duses. Seepärast vaatleb siinne peatükk ka teisi saami ja läänemeresoo
me rahvaid Karjala lähedal. Murmanski piirkonna saamlased pakuvad 
võrdlusvõimalusi teiste arktiliste põlisrahvastega. Peterburi ümbruses 
asuvad läänemeresoome hõimud — vadjalased, isurlased, ingerisoom- 
lased ja vepslased — on osa selle kunagise keiserliku pealinna erakord
selt keerulisest ja läänes vähetimtud demograafilisest ajaloost. See toob 
esile Peterburi ääremaise asendi Venemaal ja paneb küsima, kas selle 
linna etnilise identiteedi kujunemise ajalugu on ikka juba lõpule jõud
nud.

Ajalugu

Karjalaste juured ulatuvad uuema kiviaja rahvastikku, kes elas 6000 
aasta eest Soome lahest ida pool (Kirkinen 1993). Tuhande aasta eest 
asusid karjalaste esivanemad peamiselt nüüdsest Karjala Vabariigist 
edela pool. Soome lahe ja Laadoga järve vahelisel Karjala maakitsusel, 
mis praegu kuulub Leningradi oblasti alla, ning sellest põhja pool. See 
oli Skandinaavia saagade Kirjalaland ja vene kroonikate Korela.

Laadoga põhjakallas on niisiis ainus Karjala Vabariigi osa, kus karja
lased on vähemalt tuhat aastat pidevalt elanud. Vabariigi lõunapool
seimat riba asustasid tollal j a osalt nüüdki vepslased, kelle asualad ula
tusid ka 300 km kagu poole — neid vaatleme hiljem põhjalikumalt. 
Tuhande aasta eest olid idapoolsed läänemeresoome keeled (karjala, 
isuri, vepsa, vadja) vaevu erishmud (Tõnisson 1990). Põllundusega oli 
muinasgermaanlaste mõjul algust tehtud. Vanimad teadaolevad asu
kad praeguse Karjala Vabariigi peamistes osades olid kalur-küttidest ja 
korilastest saamlased, kelle keel eristus läänemeresoome omast umbes 
3000 aasta eest (Itkonen 1984; Sammallahti 1984; vt. joonis 2.1). Paljud 
saamipärased kohanimed on Karjalas säilinud (Mamontova ja Mul- 
lonen 1991:12; Kert 1991).

Rikkalikud arheoloogilised leiud Laadogast lääne ja põhja pool vii
tavad 11.-st 14. sajandini õitsenud kultuurile. Skandinaavia varingri



Joonis 4.1. Karjala ja selle ümbruskond.
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(varjaagi) siirdlaste survel, kellele järgnesid slaavi siirdlased lõunast, 
hakkasid karjalased liikuma põhja ja ida poole, tõrjudes saamlasi üha 
enam põhja surmas. Karjala eepilises luules esineb saamlaste Lapimaa 
müstilise samaanide ja ravitsejate maana, kuhu osav lõunamaalane, ise 
tihti tark, matkab viimase häda puhul elustavat teavet otsima (Honko, 
Timonen ja Branch 1993: 85). Tõelisus oli vastikum. Piirkonnas ülem
võimu saavutanud Vene valitsejad müüsid oma väidatavad andami- 
kogumise "õigused" tihti edasi karjalasile, kes saamlasi armutult röõv- 
andamiga kimbutasid ja neid põhja poole tõmbumisel jälitasid.

Vene vallutus

Karjalased vältisid poliitiliselt varjaagi russi ülemvõimu isegi Kiievi 
riigi kõrgajal (u. +1000), kuid 11. sajandil allutas Novgorod lõunapool
sed karjalased ristiusustamise katte all andamile. 1250. a. oli terve 
praeguse vabariigi ala alistatud, saami asustusega põhjapoolsem osa 
kaasa arvatud. Novgorodi mõju ulatus Põhjalahe (Botnia lahe) põhja- 
sopini praegusel Soome-Rootsi piirimaal. Ristiusustamine jäi lünkli
kuks ning pealiskaudseks ja uus võistleja soome ja saami hingede ning 
maise vara pärast kerkis esile lääne poolt.

Katoliikliku Rootsi edasitung Lääne-Soomest ja ortodoksliku Nov
gorodi edasitung Karjalast põrkusid 13. sajandil. 1293. a. ehitas Rootsi 
Viiburisse, ajaloolise Karjala läänerajal ja praegusest Soome-Vene piirist 
natuke ida pool, tugeva kindluse.^ Kestvate sõdade tulemuseks oli esi
mene Novgorodi-Rootsi rahuleping — Pähkinäsaari (rfs Nöteburgi, vn 
Orešeki) rahu 1323. Karjala ja Soome maad jagati joonel, mis kulges 
Viiburist Soome lahel Põhjalahe põhjasopini, jättes seega Novgorodile 
kogu praeguse Soome-Lapi. Purist ida pool nihkusid soomlased ja kar
jalased pidevalt põhja poole saami aladele, andes kagus omakorda 
teed Vene kolonisatsioonile karjalaste kulul. Läänes piirdus Rootsi ko- 
lonisatsioon rannikuga.

Võistlus kahe riigi vahel jätkus ka pärast seda, kui Moskoovia liitis 
1478. a. Novgorodi ja Rootsi muutus luterlikuks. Stolbovo rahuleping

1 Eelistatud on karjala, vepsa või soome kohanimed. Vastavad ametlikud 
vene (ja omal ajal rootsi) nimed on antud sulgudes.
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(1617) andis võidukale Rootsile praeguse Soome Lapimaa põhjas, sea
des Soome piiri ligilähedaselt praegusse paika. Lõimas tungisid roots
lased Laadoga kirderannani ja vallutasid terve Soome lahe ranniku, 
mille idatippu rajasid Nyeni linna (praegune Peterburi). Suur osa orto- 
doksseist karjalasist (umbes 30 000) eelistas pigem Venemaale lahkuda 
kui jääda luterliku valitsuse alla, seda enam et neile pakuti head maad 
Tveri piirkonnas (ja ka Valdai ning Tihvini kandis), mille Moskva valit
semisviisid olid rahvast tühjaks teinud.^ Nende järeltulijad elavad seal 
veel nüüdki. Tverikarjalasi käsitleme omaette alapeatükis.

Pärast venelaste võite 1721. ja 1743. a. nihutati piir Viiburist lääne 
poole, puhtalt luterlikule alale. Idas asutati 1703. a. Petroskoi (vn Petro
zavodsk), praegune Karjala Vabariigi pealinn, Äänisjärve läänekaldal 
Q<r) Oniegu, vn ee Onega, vps Änižd'är"v). Linna ülesandeks oli Nyeni 
jaoks rauda toota ja suurtükke valmistada. Nyen — läänemeresoome 
asustusega ja äsja Rootsüt vallutatud ala—nimetati Sankt-Peterburgiks 
ning ülendati Venemaa pealinnaks.

1809. a. liideti kogu Soome autonoomse suurvürstkonnana Vene
maaga ja selle idapiirina taastati 1812. a. Stolbovo rahu piir. Tuhande 
aasta eest karjalastele kuulunud asuala läks sellega suurelt osalt Soo
mele, selle ortodokssed asukad võtsid ajapikku omaks soome identi
teedi, säilitades uhkuse oma piirkonna ja usu üle. Laadoga ja Äänisjärve 
vaheline ala, mille karjalased asustasid teise aastatuhande kestel, moo
dustas vene Olonetsi kubermangu, mida karjalased hüüdsid Anuseks 
ja soomlased Annuseks. Praeguse Karjala Vabariigi tollal veel saami 
asustusega põhjaosa (vn Lopskije pogosti) kuulus Arhangelski kuber
mangu alla (Polin 1993). Joon Soome-Karjala ja Vene (Ida-)Karjala va
hel, mis sai alguse 1617. a., kindlustus niisiis 1812. Kui Soome 1917. a. 
iseseisvus, sai sellest sisepiirist rahvusvaheline piir, mis peatselt muu
tus vaidlusküsimuseks.

Terve Ida-Karjala kohalikud kogud ühinesid 1917. a. autonoomiadek- 
laratsiooniga. 1918. a. hakkasid paljud neist toetama liitumist Soomega. 
N.-Vene relvajõud said aga ühinemismeelseist karjalasist, keda abistasid

2 Laine (1994) kirjutab, et 50 000 lahkus ja nad kõik tulid Soome praegusest 
väikesest Põhja-Karjala maakonnast, kuid see lihtsustab mitmelainelist väl
jarändu. Vt. tverikarjalaste alaosa.
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soome vabatahtlikud, jagu. Soome valitsus püüdis heitlusest eemale 
hoiduda, kuid tulutult. Soome-Vene Tartu rahuleping 1920. a. (Ees- 
ti-Vene Tartu rahust umbes kaheksa kuud hiljem) kinnitas olemasole
va piiri, kuid saavutas ka N.-Venemaalt lubaduse anda Ida-Karjalale 
ulatuslik autonoomia (vt. 3. ptk. Soome alaosa).

Nõukogude-Vene võimu all

Ehtne autonoomia ei teostunud, kuigi vormiliselt loodi 1920. a. Kar
jala autonoomne oblast (täpsemalt Töökommuun). Idakarjalased tõu
sid 1921-1922 korduvalt bolševike vastu üles, seda piiratud eraviisilise 
abiga Soomest. Ülestõusud suruti maha ja umbes 33 500 põgenikku 
lahkus ning asus elama Soome (Vahtola 1993). Soomlasi jälle liikus vas
tassuunas, sest Soome kodusõda (1918) simdis arvukaid sõja kaotanud 
punaseid N.-Venemaale põgenema ja osa neist asus Ida-Karjalasse.^ 
Nende näol sai Ida-Karjala endale esmakordselt soomekeelse haritlas
konna ja see kallutas kirjakeele küsimuses otsuse soome keele kasuks, 
selmet välja arendada karjala kirjakeel. 1930-ndail asus Karjalasse ka 
Ameerika soomlasi, sooviga välja ehitada soomekeelne sotsialistlik 
ühiskond.

Ida-Karjala ülendati 1923. a. ANSV-ks Vene NFSV koosseisus. Kar
jalaste vastuseisu kiuste liitis Moskva endise kommuuni aladega (115 
000 km^, 147 000 elanikku, neist 58% karjalased) valdavalt idapoolseid 
vene alu, lahjendades sellega vabariigi rahvuslikku iseloomu. Tulemu
seks oli 146 000 km^ ja 220 000 elanikku, kellest 1926. a. ainult 37% olid 
karjalased. Siiski saavutas kultuurautonoomia 1920-ndail kõigi aegade 
kõrgpunkti. Eksisteeris isegi väike Karjala kaitsevägi.

Vabariigi valitsust juhtis 15 aastat dr. Edward Gylling, endine Hel
singi Ülikooli majandusstatistika dotsent. Peale tema kuulus valitsusse

3 Esineb väga erinevaid hinnanguid. Gadolin (1943: 28) pakub 7000, Markia- 
nova (1993) aga arvestab ainult 2500 Ida-Karjalasse siirdunud soomlasega. 
Ja Laine (1994) ütleb, et ainult 10 000-15 000 karjalast lahkus Soome. Luter
likku Soomet nägi osa idakarjalasi ikka veel "Rootsina", nii nagu seda ühele 
selle peatüki autoreist kirjeldas lahkumise ajal umbes 10-aastane karjalane. 
Ta parim sõber jooksis talle veel järele, hüüdes “Älä mene Ruottihin!” 
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veel 5 soome pagulaskommunisti (Gadolin 1943: 38) ja ka mõned 
ingerisoomlased. Kuna idakarjalastel olid vene nimed (ja mõned olid 
venestunud), siis ei saa kindlaks teha, kui palju oli valitsuses karjalasi 
ja kui palju venelasi. Karjala kaitseväge juhatas vist karjalane.

1930-ndail suurendas N.-Vene võim teadlikult sisserändu Karjalasse, 
eriti kurikuulsa Valge mere-Läänemere kanali ehitamiseks sisse too
dud sunnitööjõu näol (1931-1932). Kuigi enamik sunnitöölisist kõn- 
ges, jäi küllalt palju ellu, langetamaks 1939. a. karjalaste osakaalu ela
nikkonnas 23%-ni. Gylling vangistati ja lasti kas maha või suretati 
orjalaagris külma ja nälja kätte. Sama saatus tabas enamikku Karjalas 
asuvaist soome kommunistidest. Moskva keelustas soome keele, asen
dades selle ülepeakaela kokkuklopsitud Lõuna-Karjala murrete ja vene 
keele pudruga, mis tarvitas vene tähestikku.

1939. a. alustas N. Liit Soome vastu Talvesõda. Kui punavägi Soomes 
Terijoe piiriasula hõivas, kasutas Moskva seda kulissina, et välja kuu
lutada "Soome Demokraatliku Vabariigi" valitsus pagulaskommunist 
Otto Ville Kuusise (1881-1964) eesistumisel, kes oli sidemeid Karjalaga 
hoolikalt vältinud. See nukuvalitsus nõustus N. Liidule loovutama 
Karjala maakitsuse ja Soome lahe saared, saades vastu mõned Ida-Kar- 
jala alad. Paraku ei jõudnud "Terijoe valitsus" kunagi Helsingisse ja 
Stalin pidi asju ajama Soome seadusliku valitsusega. Talvesõja tulemu
sena annekteeris N. Liit 1940. a. suurema osa Soome-Karjalast. Loovuta
tud alade elanikud evakueerusid Soome ja nende asemele toodi vene
lasi. Nõukogulaste meelevalla alla jäid kohe sõja alguses hõivatud 
Hyrsylä piirisopi (sm Hyrsylän mutka) elanikud, kes kõik küüditati Ve
nemaale.

Talvesõja järel ülendas Moskva Karjala ANSV "Karjala-Soome 
NSV-ks" väljaspool Venemaa liiduvabariiki, ettevalmistusena hilisemaks 
Soome liitmiseks või vähemalt pidevaks Soome hirmutamiseks. Selle 
poliitilise fiktsiooni kõrvaltulemusena legaliseeriti vabariigis soome 
keel. Soome-Karjala annekteeritud aladest jäi ainult väike kirdeosa pü
sivalt vabariigi koosseisu. Tükk-tükilt võeti 1940-1946 Karjala maakit- 
sus ja Soome lahe rannik koos Viiburiga (vn Võborg) Karjala-Soome 
NSV küljest ära ja liideti hoopis Venemaa Leningradi oblastiga.

Jätkusõja ajal (1941-1944) võitis Soome kaotatud ala lühikeseks 
ajaks tagasi ja tungis ka sügavale Ida-Karjalasse, vallutades Petroskoi,
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vältis aga ahistamast Murmansk-Arhangelski raudteed või Leningra
di. Soome kaotas lõpuks sõja ja 1940. a. piirid taastati (v.a. põhjas, kus 
Soome kaotas juurdepääsu Jäämerele Petsamos). 1956. a. taandas Mosk
va Karjala-Soome NSV taas Karjala ANSV-ks Vene vabariigi koossei
sus. Vene sisseränd jätkus aeglasemalt, nüüdseks hajutet karjalaste su
lanemine aga kiirenes. Nende arv vabariigis jõudis tippu (109 000) 
1930-ndate lõpul ja langes 85 000-ni 1959. a. ning 79 000-ni 1989. a.

Soomes hoiavad loovutatud aladelt lahkunud ja nende järglased oma 
tavu alles, katsudes luua omaenda soomekarjala kultuuri (Kirkinen 
1993). Väike Pohjois-Karjala maakond püsis läänina Soomes jäänusena 
varasemast suuremast, kuni 1997. a. Soome maakonnad liideti 6 suu
reks lääniks.

Karjala keel ja kultuur

Karjala ja soome keele samasusest annavad pildi 2. peatüki näited. 
Grammatika on laias laastus sama, enam-vähem samade käände- ja 
pöördelõppudega ning vokaalharmooniaga. Erinevusena püsivad kar
jala keeles häälikud z, ž ja s, mis soome keeles on kõik taandunud s-iks. 
Sõnavaras esineb erinevusi, sest soome keel on vastu võtnud arvukaid 
rootsi laensõnu ja karjala murded veel enam vene keelest. Karjalased 
kalduvad soomlasist nobedamini rääkima, viimaseil on alguses raske 
kiiret juttu jälgida.

Osa keeleteadlasi peab soomet ja karjalat samaks keeleks. On ju tõesti 
raske tõmmata selget geograafilist piiri nende kahe vahel, kui idapool
seim soome keele murre (Savo) ja läänepoolseim karjala murre sarna
nevad teineteisele rohkem kui Savo Lääne-Soomele või Põhja-Karjala 
Kagu-Karjala murdele, mis omakorda on lähedal vepsa keelele. Tegeli
kult on muutus Lääne-Soome murdeist karjala ja vepsa keele murdeini 
pidev.^

4 Üksikasjalise ingliskeelse soome grammatika kirjelduse annab Karlsson 
(1983). Kõiki läänemeresoome keeli võrdlevad Turunen (1988), Suhonen 
(1988) ja Laakso (1991b).
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Kolmest karjala keele peamurdest peetakse Lüüdi murret kagus 
(rahva enesenimetus: luudiköif) karjala ja vepsa seguks. Aunuse mur
del lõunas (rahva enesenimetus: liwiköit) on samuti vepsa sugemeid. 
Mõlema sõnavaras on tugev vene mõju. Vabariigi kesk- ja põhjaosa 
karjalased on ainsad, kes end ise vanast ajast karjalasiks on hüüdnud 
(karjalaisef) ja nende keel on õige lähedal soomele. Põhja-Karjalat asus
tasid peamiselt läänepoolseimad karjalased, kes Laadoga järvelt põhja 
ja kirdesse liikusid. Aunuse ja lüüdi rahvas ei osalenud põhjakoloni- 
satsioonis.

Joonis 4.2. Karjala 13. sajandi pikseloits kasetohul.

Karjala keel tõuseb esile sellega, et selles keeles on kirjutatud vanim 
teadaolev läänemeresoome kirjalik tekst — 13. sajandil. Kolmerealine 
kohmakas kirillitsas kiri on kraabitud tohuribale, mis leiti 1957. a. väl
jakaevamisi! Novgorodis (joonis 4.2), seda peetakse aunusemurde- 
liseks pikseloitsuks: "Jumala nool, kümme on su nimi. See nool oli ju
mala. Jumal kohtumõistja suunab." Üksikuid karjalakeelseid sõnu ja 
nimesid esineb Pähkinäsaari lepingus (Punžina 1991). Karjalakeelseid 
luuletõlkeid ja vene-karjala sõnakirju ilmus 16. ja 17. sajandil. Ligi 300 
karjala sõna on esitatud Peter Pallase ülemaailmses võrdlevas kogumikus 
"Linguarum totius urbis vocabularia comparativa" (1787-1989).

Esimene trükitud karjalakeelne raamat ("Mõnede palvete ja lühen
datud katekismuse tõlge") ilmus 1804. a. Peterburis kirillitsas nii Aimuse 
kui ka Tveri-Karjala murdes. See sai teoks umbes 250 aastat pärast 
esimest eesti- ja soomekeelset raamatut teiselpool usulist veelahet. Järg
miseks karjalakeelseks raamatuks oli Tveri murdes "Matteuse evangee
lium" (1820).

9 T aagepera
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Kui "Kalevala" Soomes ilmus (1835), sai Ida-Karjala kuulsaks muusi
ka- ja luulemaana. Enamik selle karjalasoome eepose nmodest koguti 
Ida-Karjalas, kus rikkalik rahvalaulu tava peegeldas muinaskarj alaste 
kõrget vaimset kultuuri. Johtuv hiigelhuvi Soomes tõi taidurite ja heli
loojate seas esile "kultuurilise karelianismi". Tosinaid Soome keeletead
lasi, samuti maade- ning loodusteadlasi sooritas ekspeditsioone roman- 
tilisile Karjala maile. Rahvakunstis tõsteti esile üpris arhailisi tikandeid 
ja tähelepanuväärset puuarhitektuuri (Põllu 1990:109). Ühe taolise ret
ke tagajärjel loodi 1887. a. Soome Maadeteaduse Ühing (Laine 1993).

Selliste kokkupuudete kiuste oli Ida-Karjala kultuuriline areng visa. 
Soomlased kaevandasid kohalikku folkloori toorainena, millest ehitati 
moodsat Soome kultuuri. Samal kombel kaevandasid venelased Peter
buri jaoks toorainena kohalikku rauamaaki. Külalised Soomest kippu
sid huvituma rohkem vanurite laulude üleskirjutamisest kui lastelas
tele koolide loomisest, mis elava Kalevala arhailist õhustikku rikuksid. 
Soomes endas aitas kultuurikarelianism säilitada kultuuripidevust, 
rahvuslikku identiteeti ja isegi sotsiaalset rahu keset kiire moderni- 
satsiooni poolt toodud majanduslikke hiigehnuudatusi. Ilma sellise 
modemisatsioonita suutis aga Karjala ise Soomest vähe vastu saada. 
Soomlased aitasid siiski Ida-Karjala põhja- ja lääneosas, kus keel oh lä
him soome kirjakeelele, koole luua. Sortavalas, suurvürstkonna ida- 
veerel, asutati Ida-Karjala tarbeks õpetajate seminar.

Soomlaste idakarjalasüe pühendet tähelepanu tõstis kindlasti viimaste 
eneserespekti vastukaaluks venelaste halvustamisele, kuid ei erguta- 
nud ehk muudatusi, mida oli vaja moodsas maailmas toime tulemi
seks. Karjalasi julgustati jääma elusaks muuseumiks — mida arhailisema 
eluviisiga, seda kenam. Kui aga noormees külast lahkus, et Petroskois 
venelastega tehnoloogilisis ameteis võistelda, siis võis tema karjala 
identiteet Soome kultuurikarelianismist üsna vähe tuge saada.

19. sajandi lõpupoolel näivad karjalakeelsed trükised ikka veel sama 
haruldasina kui sajandi algul: Anastasia Tolmatševskaja Moskvas trü
kitud karjala-vene aabits (1887), teine aabits Arhangelskis (1894) ja 
mõned laulikud ning brošüürid on kogu lugu. Pole selge, kui ulatusli
kult soomekeelsed raamatud Ida-Karjalasse ulatusid. Ladina tähestik 
tegi juurdepääsu vaevaliseks neüegi väheseile idakarjalasüe, kes kiril
litsat lugeda oskasid.
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Nõukogude-Karjalas said vene keel ja ladina tähestikuga soome kir
jakeel ametlikuks. Tolle perioodi Esimene Karjala kongress (1921) kõhk
les uue karjala kirjakeele loomise ja soome kirjaviisi omaksvõtu vahel. 
Lõpuks otsustati soome kasuks, pidades seda küllalt lähedaseks ena
mikule karjala murdeist, mis omavahel sedavõrd erinesid, et kokkule
pet olnuks raske saavutada. Liiatigi eeldasid soome kommunistidest 
juhid Karjalas, nii nagu Gylling seda 1925. a. otse välja ütles, et Soome 
muutub peatselt kommunistlikuks ja liitub N. Liiduga. Karjala pidi sel 
puhul andma vajaliku kogemuse (Markianova 1993). Ladina tähestikuga 
kirjakeel arendati 1931. a. siiski välja Tveri-Karjala diasporaa jaoks.

Alates 1927. a. trükiti Karjalas rohkem raamatuid soome kui vene kee
les. Ilmus soomekeelne ajaleht ning ajakiri ja Petroskois loodi 1932. a. 
Soome Teater. Esmakordselt tekkis Karjalas soomekeelne ilukirjandus, 
seda peamiselt Soomest (ja mõnel puhul Ameerikast) saabunud kom
munistide toimel. Nende surma-aastad, sünniaastast hoolimata, väljen
davad hilisemat stalinistlikku terrorit: Santeri Mäkelä (1870-1938), 
Hilda Tihlä (1872-1944), Eemeli Parras (1984-1939), Jalmari Virtanen 
(1889-1939), Oskari Johansson (1892-1939), Ragnar Rusko (Nystrõm, 
1898-1939) jne. (Pisateli 1971). Ilmne on, et karjalasoome kultuuril võeti 
1939. a. pea maha, s.o. enne autonoomse vabariigi ülendamist liiduva
bariigiks.

Aastail 1937-1939 katsus Moskva soome (ja samuti ladina tähestiku
ga tverikarjala) keelt asendada uue kirillitsat kasutava karjala kirjakee
lega. Katsest loobuti juba 1940. Soome kirjakeel taastati teise ametliku 
keelena Karjala Vabariigis, tverikarjalased aga suunati vene kooli.

Uus kirjanike sugupõlv sirgus pärast lausterrori lõppu. Lisaks soom
lasile ja ingerisoomlasUe oli nüüd nende hulgas ka idakarjalasi, nagu seda 
näitavad perekonnanimede venelikud lõpud -ov ja -ev — näiteks Jaakko 
Rugojev (1918-1993). Enamik neist kirjutas soome keeles. 1960-ndail ja 
isegi 1970-ndail oli veel ligi pool Karjala raamatutoodangust soomekeel
ne. Kohalikud venelased said tarvitada Venemaal trükitud raamatuid, 
nii et kohaliku venekeelse raamatu järele oli nõudlust vähe.

Karjala soomekeelne ajakirjandus hõlmas ajalehte Neuvosto-Karjala 
ja igakuist kultuuriajakirja Punalippu. Põhja-Karjala kirjanikud kohane
sid hõlpsasti soome keelega. Aimuse murdes aga kirjutas oma luulet
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Vladimir Brendojev (1931-1990) ja aeg-ajalt ka Paavo Lukin (1922-1988). 
1990-ndate keskel kirjutas lüüdikeelset luulet Miikul Pahhomov. Kar- 
jala-teemalrne venekeelne kirjandus piirdus paari autoriga, näiteks 
Emest Kononov (1930-19??).

N. Liidu varisemine tõstis ajakirjade nimetuste arvu, kuid majan
duskriis kahandas arvatavasti trükiarvu. Neuvosto-KarialasV sai Katjalan 
Sanomat, mis 1990-ndate keskel ihnus kaks korda nädalas. Punalippu 
asemele tekkis nüüd Carelia ja ümus ka uus kirjandusajakiri Verso. Kõi
gi kolme trükiarv oU umbes 2000 ja kõik olid soomekeelsed. Lasteajaki- 
ri Kipina (^Säde) avaldas üht-teist ka karjala ja vepsa keeles. Ainsaks kar- 
jalakeelseks perioodiliseks väljaandeks oli 1990. a. alustet kvartalileht 
Oma Muq (trükiarv 890).

Venekeelses uurimiskeskuses ja Petroskoi ülikoolis olid karjalasoome 
keele ja kultuuri osakonnad. Silmapaistvaimad rahvusteadlased on ki
revat läänemeresoome päritolu, soomlasist tverikarjalasini.^

Geograafia ja majandus

Termin ''Karjala" esineb käesoleval ajal viies geograafilises või hal
duslikus nimes. Soomes oli kimi 1997. a. Pohjois-Karjala lääni ning on 
edasi vastav maankunta (pealinn Joensuu); samuti ajaloolise Lõuna- 
Karjala maakonna jäänus (keskus Lappeenranta) osana endisest Kymi 
(1945-1997), praegusest Lõuna-Soome läänist. Karjala maakitsust Soo
me lahe ja Laadoga järve vahel piiritleb lõimas Peterburist läbi voolav 
Neeva jõgi. Praegu jääb maakitsus tervenisti Leningradi oblastisse ja

5 Mõned etnilised taustad olid järgnevad. Ingerisoome — folklorist Elina 
Timonen (1916-1987) ja kirjandusteadlane Eino Karhu (s. 1931); soome — 
maalikunstnik Sulo Juntunen (1918-1980) ja helilooja Helmer Sinisalo 
(1920-1989); vepsa — keeleteadlased Maria Zaitseva (s. 1927) ja Nina Zait
seva (s. 1946); tverikarjala — keeleteadlane Aleksandra Punžina (s. 1934); 
lüüdikarjala — keeleteadlane Aleksandr Barantsev (s. 1931); aunusekarjala  
keeleteadlased Grigori Makarov (1918-1972) ja Ljudmila Markianova (s. 
1941); põhjakarjala — keeleteadlane Pekka Zaikov (s. 1946).



Geograafia ja majandus 133

Soome-Karjala elanikkonnast enam jälgi pole. 1812-1944 aga kuulus 
pool maakitsust Soomele ja sealne peamiselt karjala rahvastik elas alal, 
kus nende esivanemad olid asunud üle tuhande aasta. Ingeri osana 
tuntud maakitsuse lõunapoolmiku rahvastik oli samuti soomekarjala 
päritolu. Selle lisaks on olemas Karjala Vabariik Venemaa Föderatsioo
nis ja lõpuks Tveri-Karjala ala endisel Lõuna-Vepsa põlismaal, kus 
1930-ndail eksisteeris lühiajaliselt autonoomne Karjala rahvusringkond.

Käesolev geograafia ja majanduse ülevaade piirdub Karjala Vabarii
giga.^ See asub lõunas Laadoga ja Äänisjärve (Onega) vahel ning ula
tub põhjas Valge mere rannale. Lõunapiiri on Moskva seadnud nii, et 
see ulatub peaaegu, ent mitte päriselt, järvi ühendava Syväri (vn Sviri) 
jõeni. Karjalat ümbritseb läänes Soome, lõunas Leningradi ning Volog
da oblast, põhjas Murmanski ja idas Arhangelski oblast. Pindala on 
(pärast 1946. a.) 172 400 km^ ja 1991. a. hinnati rahvaarvu 802 000-le, 
mis kahanes 779 000-ni 1997. a. Nii on elaniketihedus ainult4,5 in./km^ — 
madalam kui Norras (13 in./km^), kus see on madalaim mandrilises 
Lääne-Euroopas, kuid kõrgem kui Islandis (2,5 in./km^).

Osana Fennoskandia kilbi vanast kaljustikust on Karjala valdavalt 
avar, tasaneja soine tasandik 100-200 m kõrgusel merepinnast. Kõrgei
mad paigad (üle 250 m) — Maanselkä ja Lääne-Karjala kõrgustik — 
asuvad Soome piiri ligidal. Madalaimad piirkonnad (0-5 m) on Valge 
mere rannal. Maastikku on tugevasti mõjutanud mandrijää tegevus. 
Lõunas paiknevad sõrmekujulised järved ja soised orud pikkade kitsas
te moreenseljandite vahel. Põhjas on jää pinnakihid minema nühkinud, 
tekitades tuhandeid järvedega täidetud õnarusi ja kaljumuhke, mis 
loovad arvukais lühidais jõgedes lugematuid kärestikke. Karjalas on 
üle 11 000 jõe ja 60 000 järve, mis katavad 18% pindalast. Karjalast

6 Geograafia ja majanduse alaosa, mis hõlmab ainult praegust vabariiki, on 
paigutatud palju laiemal alal toimivaist ajaloo ja kultuuri alaosist tahapoole. 
Majandus haakub ka demograafia ja nüüdisküsimuste alaosadega, mis tu
levad lõpus. Sama järjestus kordub teistes peatükkides. Suhteliselt hiljuti il
munud "Karelia in Search of a New Role" (1994, toimetajad Heikki Eske- 
linen, Jukka Oksa ja Daniel Austin) on väga tugev majanduse, keskkonna ja 
mõnede sotsiomajanduslike tahkude osas. Kultuuri ning rahvusküsimuste 
kohta leiab sealt vähe ja ajalugu esitatakse lausa munadel käies. 
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umbes poole katab mets — tihe taiga, kus mänd, kuusk ja kask kasvab 
kehvas leetmullas. Ligi kolmandikku pindalast katab mitmesugime 
soo, peamiselt raba.

Külmi talvi mahendavad soojad ja niisked õhumassid läänest, arkti
lise õhu sissemurd toob aga ränki külmahooge. Külmim kuu on veeb
ruar, kui keskmine temperatuur on lõunas -9 °C ja põhjas -13 °C. Su
ved on lühikesed, jahedad ja hallarohked, 16 °C lõunas ja 14 °C põhjas. 
(Helsingis on võrdluseks jaanuaris -6 °C ja juulis 17 °C.) Sademed, pea
miselt lume näol, vahelduvad: 400 mm aastas põhjas, 600 mm lõunas ja 
1000 mm Laadogal. See on idapoolse Soome moodi.

Kuni 20. sajandini oli Karjala väljaspool Petroskoi rauatööstust val
davalt traditsioonilise põhjamaise põllunduse, metsaraie ja karusna- 
hajahi maa. Nüüdisajal on põllunduse all vähem kui 3% pindalast, ja 
seegi on peamiselt karjamaa piimakarjale. Ainult kolmandik põllun- 
duslikust maast on põllud (rukis, kaer ja aedviljad).^ Karusnahaks kas
vatatakse naaritsat ja hõberebast. Kalastus on tähtis Valge mere rannal 
ning suuril järvil (Laadoga ja Äänisjärv).

Majandusgeograafiliselt jaguneb Karjala viieks piirkonnaks: põhi, 
keskosa, edela, kagu ja pealinn. Suurem osa rahvastikust ja majandusest 
asub lõunas. Äänisjärve läänerannal 1703. a. asutet pealinn Petroskoi 
(Petrozavodsk, 1996. a. 282 000 elanikku) koondab tervelt 34% Karjala 
elanikkonnast (nagu Tallinn Eestis) ja paikneb ainult 60 km Karjala lõu
napiirist, ent 525 km põhjapiirist. Ta nüüdisaegne tööstus hõlmab ka 
masinaehitust (traktorid ja tööriistad). Peamised teadus- ja haridus
asutused on Petrozavodsk! Riiklik Ülikool, pedagoogiline instituut ja 
Venemaa Teaduste Akadeemia Karjala teaduskeskus.

Peamiseks transpordimagistraaliks on Peterburist läbi Petroskoi 
Murmanski suunduv raudtee. Selle raudtee äärde Petroskoist põhja 
poole jääb enamik Karjala linnadest: Kontupohja (vn Kondopoga,

7 Rannikko ja Varis (1994) hindavad haritud maa osakaalu 0,5%-le, võrreldes 
5%-ga üsna samus loodustingimusis asetsevas idapoolses Soomes. Soome 
pisikeses Põhja-Karjala läänis on rohkem talumaad kui kümme korda suu
remas Karjala Vabariigis. Karjalas polnud üldsegi kolhoose, vaid kogu põl
lundus oli koondatud umbes 60 sovhoosi. Need riigimajandid kestsid veel 
vähemalt 1993. aastani (Nemkovic jt. 1994).



Geograafia ja majandus 135

kij Kondupohju, 37 000 elanikku 1996), Karhumäki (vn Medvežjegorsk, 
krj Karhumägi, 20 000), Sekehe (vn Segeža, 36 000), Sorokka (vn Belomorsk, 
17 000) ja Kemi (vn Kem', 18 000). Ainsad erandid on Kostamus (vn 
Kostomukša, 32 000) ja Sortavala (22 000) Soome piiri lähedal (endisel 
Soome territooriumil). Neid läbib teine lõima-põhjasuunaline raudtee, 
mis Petroskoist põhja pool pole veel magistraaliga ühendatud. Põhja 
pool on omavahel ühendatud maanteede võrgustik rajatud alles vii
mase 30 aasta jooksul (Oksa ja Varis 1994; EE 13,1999).

Tugev tööstus rajati Karjalasse alles N. Liidu ajal. Suurimaks tööstus
haruks on alati olnud puidutööstus, eriti Sekehe ja Kontupohja kandis. 
1990. a. tootis Karjala üle kolmandiku N. Liidu ajalehepaberist. Kae
vandatakse rauamaaki, vaske, migmatiiti, titaani ja pegmatiiti. Uusim 
rauamaagilinn on Kostamus. Metallitööstuse keskusiks on Petroskoi, 
Värtsilä (endisel Soome territooriumil) ja Nadvoitsa (vn Nadvoitsõ, 
Sekehest põhja pool). On ka masinaehitust ja toidutööstust. 1990. a. 
tootis Karjala kolmandiku N. Liidu paberimasinaist. Umbes 70% 
energiavajadusest katavad kohalikele jõgedele rajatud veejõujaamad. 
Äänisjärvel on laevaehitusdokid Pindušis (Karhumäe ligidal) ja Pet
roskois, mitmel pool leidub laevaparanduskohti. Otseselt sõjaliseks 
otstarbeks paistab Karjala tootvat vähe.

Karjala ekspordi väljapoole Venemaa Föderatsiooni moodustas 1992. 
a. peamiselt puit, rauamaak ning alumiinium, sellest 32% läks Inglis
maale, 27% Soome ning 11% Saksamaale. Alumiiniumi valmistati sis
setoodud boksiidist Karjala hüdroelektri varal (Nemkovic jt. 1994). 
1989. a. rahvaloenduse ajal elas 82% Karjala rahvastikust linnades (645 
700). Silmas pidades kaduvväikest põllimdust ja puidule rajatud töös
tuse ulatust, iseloomustavad Oksa ja Varis (1994) Karjalat "linnastu
nud metsavabariigina".

Halduslikult on Karjala jagatud Petroskoiks, 15 rajooniks ja Sortavala 
ning Kostamuse linnaks, mis oma eristaatuse vist võlgnevad aegunud 
sõjalisile kaalutlusile. Pildi teeb keerulisemaks see, et neli muud linna 
(Sekehe, Kontupohja, Kemi ja tilluke Pitkäranta Laadogal) alluvad ot
seselt vabariigile, Sortavala ja Kostamus aga haldavad ka ümbritsevat 
maapiirkonda. Teised maakonnad (rajoonid) jagimevad 101 külanõuko
gu alaks, millest kolm liideti 1994. a. Vepsa rahvusvallaks (kagus).
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Rahvusvahelise tähtsuse annab Karjalale raudtee, mis Sorokkast (vn 
Belomorskist) põhja pool Valge mere ääres on Murmanski ainsaks 
ühendusteeks Venemaaga. Murmansk on nii Venemaa kui ka kogu maa
ilma suurim mereväebaaside linn. Ainus maanteeühendus, nii palju 
kui seda kaugel põhjas üldse on, liibub raudtee külge. Sorokkast (Belo
morskist) lõtma pool hargneb teine raudteeharu läbi Arhangelski ob
lasti itta. Karjalast mööda. Teise maailmasõja ajal vallutasid soomlased 
Petroskoi ning katkestasid sellega raudteeühenduse Murmanski ja Le
ningradi oblasti vahel, kuid venelased hoidsid oma käes põhjapoolset 
Karjalat, nii et kriitilise tähtsusega USA abi (Lend-Lease) jõudis Mur- 
manskist Kesk-Venemaale Arhangelski oblasti kaudu. Niisiis on just 
põhjapoolseim Karjala oma majanduslikust kehvusest hoolimata Ve
nemaale strateegiliselt tähtsaim.

Valge mere-Läänemere kanal (227 km), mis ehitati 1931-1933 re- 
kordkiirusega ja rekordhoolimatusega inimelude suhtes, laseb mere- 
laevul Sorokkast (Belomorskist) Karhumäeni (Medvežjegorsk) liikuda, 
et siis Äänisjärve ja Laadoga kaudu Peterburi suunduda. See oli propa
gandistlik üritus, mil võis varem olla sõjalist tähtsust, erilist majandus
likku mõju aga polnud sellel kunagi.

Demograafia

Rahvastiku kasv Karjalas 1926. a. saadik on näha tabelis 4.1. Kasv oli 
kiireim ajavahemikus 1926-1939, kui elanike arv vabatahtliku ja sun
niviisilise sisserännu tõttu 13 aasta vältel peaaegu kahekordistus. Sa
mal ajal kasvas karjalaste ja vepslaste arv vaevu, nii et nende osakaal 
langes järsult. Massiivne sissevool jätkus 1940-ndail küüditatute ja sõ
japõgenike näol ja aeglustus 1950-ndail. 1959. a. rahvaloenduse ajaks 
hakkas mingi tasakaal taastuma, kui karjalased ja vepslased olid suru
tud kaheksandikuni kogu rahvastikust.
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TABEL 4.1. RAHVAARVU MUUDATUSED KARJALAS 1926-1997

Koguarv Juurdekasv 
aastas

Karjalasi ja 
vepslasi

Juurdekasv 
aastas

Karjalaste ja 
vepslaste 
protsent

1926 270 000 101 000 37,4%
1939 469 000 4,37% 109 000 +0,6% 23,2%
1959 651 000 1,65% 85 000 -1,2% 13,1%
1970 713 000 0,83% 84 000 -0,1% 11,8%
1979 732 000 0,29% 81 000 -0,4% 11,1%
1989 790 000 0,77% 85 000 +0,5% 10,8%
1997 779 000 -0,18%

Allikas: Rahvaloenduse andmed (Mežs 1992). Juurdekasvu protsent on aasta keskmine terve 
ajavahemiku jaoks pärast eelnevat koguarvu.

1989. a. rahvaloenduse arvud erinevad suhteliselt vähe 30 aastat va
rasemaist. Karjalasi oh 10,0% ja vepslasi 0,8%, millele peaks lisama 
soomlaste (peamiselt ingerisoomlaste) 2,3%. Venelasi oli 73,6% ja teisi 
idaslaavlasi 10,6%. Sündimus vabariigis (11,2 sündi 1000 elaniku koh
ta) oli 1991. a. madalam kui üheski teises Venemaa vabariigis või AR-is 
(Harris 1993).

Tabelid 4.2-4.4 esitavad demograafilist ja haridushkku andmestik
ku standardvormis, mis kordub teistes peatükkides. Tabel 4.2 näitab 
karjalaste (ja ka soomlaste ning vepslaste) arvu ja keelesäilet üle terve 
N. Liidu 1989. a. rahvaloenduse alusel. Kuna keeleolud omaenda va
bariigis ja väljaspool võivad olla vägagi erinevad, on need kaks rühma 
antud ka eraldi. Kõigist N. Liidu karjalasist asus umbes 60% Karjalas ja 
18% Tveri piirkonnas. Nagu võiks arvata, säilib keel paremini Karjala 
Vabariigis, ent sealgi pidas emakeelt oma peakeeleks ainult 51% kõi
gist karjalasist — noored märksa vähem. Niisiis oli karjalaste tuumrah- 
vastikku — oma vabariigis elavaid karjala keele kõnelejad — ainult 41000 
hinge.
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TABEL 4.2. KARJALASTE, SOOMLASTE JA VEPSLASTE ARV N. LIIDUS 1989

Karjalased Soomlased Vepslased
KOGUARV ENDISES N. LIIDUS
Kõik rahva lükmed 130 900 67400 12 500
Omakeelsed 62 600 23 300 6 350
Omakeelsete protsent kõigist rahva liikmeist 47,8% 34,6% 50,8%
KARJALA VABARHGIS
Vabariigi elanike koguarv: 791 300
Kõik rahva liikmed 78 900 18 400 6 000
Osakaal vabariigis 10,0% 2,3% 0,8%
Omakeelsed 40 600
Omakeelsete protsent kõigist rahva liikmeist 51,5%
VÄLJASPOOL KARJALA VABARIIKI
Väljaspool vabariiki 52 000 48 900 6 500
- Mujal Venemaa Föderatsioonis 46 00CP 28 700 6 200
- Endistes NSV-des 6 000 20 300 400

Protsent rahvast väljaspool vabariiki 39,7%= 72,7% 52,4%
Omakeelsed 22 000
Omakeelsete protsent kõigist rahva liikmeist 42,3%

Allikas: LaUxikka 1992a: 5, 7, 9,14-21 ja sellele rajatud arvestused.
a: Neist on 23 200 tverikarjalased, kes moodustavad 17,7% kõigist endise N. Liidu karjalasist.

Kui Karjala kogurahvastikust asus 82% linnas, siis karjalasist elas 
linnas ainult 61,8%. Petroskoi elanike seas oli karjalast 5,3%, koos 
soomlaste (3,5%) ja vepslastega (1,1%) kokku 9,9%.8 Sulanemine oli 
kiireim linnades. Ainult 40% linnakarjalasist pidas karjala keelt oma 
peakeeleks, võrreldes 50,5%-ga pisiasulais ja 64,6%-ga maal.

Tabel 4.3 aitab hinnata demograafilisi tulevikusuundi, esitades kar
jalaste ja venelaste umbkaudse vanusejaotuse nii Karjalas kui ka mujal 
Venemaa Föderatsioonis. Üldise võrdlusaluse pakub terve Venemaa 
elanikkond (kus venelased tooni annavad): sellest oli 24,5% alla-

8 Karjalased olid 1989. a. enamuses ainult ühes rajoonis (Aunus, 62,4%) kok
ku 17-st (väljaspool Petroskoid), samuti kahes väikelinnas (Aunus 56,4% ja 
Alavoine/Olonka 53,3%). Kahes rajoonis oli märgatav läänemeresoome vä
hemus: 36% karjalasi Kalevalas kaugel põhjas ja 36% karjalasi ning soomlasi 
Prääsäs (Petroskoist lääne pool).
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16-aastaseid ja 18,5% pensioniealisi. Et andmestikku veelgi koondada, 
on viimase kahe arvu vahe võetud "nooruslikkuse näitajana", mis Ve
nemaa Föderatsiooni puhul on niisiis 24,5 -18,5 = + 6,0.

TABEL 4.3. KARJALASTE EALINE JAOTUS 1989

Karjala Mujal Venemaa
________________________________________________________ Vabariigis Föderatsioonis*’
VANUSRÜHMADE PROTSENDID;»
Alaealised: karjalased 

venelased
16,6%
29,8%

4,6%
24,5%

Tööealised: karjalased 57,6% 56,0%
venelased 56,5% 57,0%

Pensioniealised: karjalased 25,8% 39,4%

NOORUSLIKKUSE NÄITAJA:
venelased 13,7% 18,5%

(Alaealiste protsent miinus karjalased -9,2 -34,8
pensioniealiste protsent) venelased 16,1 6,0

a: Alaealised: 0-15.
Tööealised: naised 16-54, mehed 16-59.
Pensioniealised: naised 55 ja üle, mehed 60 ja üle.

b: Need arvud hõlmavad kõiki rahvusi Venemaa Föderatsioonis, aga kuna venelased moodus
tavad üle 80% rahvastikust, siis määravad nad suurelt osalt üldtulemuse.
Allikas: Lallukka 1992a: 10 ja sellele rajatud arvestused.

Karjala venelased on keskmisest märksa nooremad (nooruslikkuse 
näitaja +16), mis peegeldab suhteliselt hiljutist tööealiste sisserändu ja 
võib-olla ka tagasirändu lõuna poole pensioniea saabudes. Karjala kar
jalased seevastu on vananev rühm: näitaja on -9. Karjala identiteediga 
rahvastiku alaealiste hulka surub alla pigem sulanemine kui madal sün
dimus, mis ennustab jätkuvat karjalaste koguarvu kahanemist, kui 
suhteliselt arvukad eakamad karjalased surevad. Pilt on äärmuslik 
karjalaste hulgas väljaspool Karjalat (nooruslikkuse näitaja -35!), kus 
1989. a. vaevu leidus karjala identiteediga alaealisi.

Klementyev (1994) esitab eraldi vanusepüramiidid Karjala karjalas
te, soomlaste ja vepslaste jaoks nii linnas kui ka maal 1989. a. Kõik kuus 
graafi näevad välja pea peale pööratud püramiididena. Kui ainult ema
keelse peakeelega rühmi vaadata, muutuvad tagurpidised püramiidid 
peaaegu täiuslikuks: alla-5-aastaseid põliskeele kõnelejaid pole ollagi.
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TABEL 4.4. HARIDUS KARJALA VABARHGIS

Klassid.
1989

Klassid
1995

Õpilasi 
1990

Karjala keel lubatud õppekeelena Pole Pole 0
Soome keel lubatud õppekeelena Pole 1.^. 7

Karjala keel lubatud valikainena Pole 1.-4. 400
Soome keel lubatud valikainena I.-IO. l.-ll. 7

Vepsa keel lubatud valikainena
Õpib karjala keelt a. 1990 vähemalt valikainena:®

Pole 1.^. 7

Protsent kooliealisest karjala rahvastikust üle 3%
Protsent kooliealisest karjalakeelsest rahvastikust üle 5%

a: Oletatakse, et 15% rahvastikust on I.-IO. klassi ealised. 1993. a. õppis umbes 1000 õpilast 
mitmeid karjala keele murdeid, 100 õppis vepsa keelt ja 6000 soome keelt (Markianova 1993). 
Allikas: Lallukka 1992a: 25-27 ja sellele rajatud arvestused.

Viimane tabel (4.4) annab pildi karjala, soome ja vepsa keele staatu
sest Karjala Vabariigi koolides minevikus ja praegu. 1980-ndate lõpus 
oli soome keel lubatud ainult valikainena ja karjala ning vepsa keelt 
polnud nagu olemaski. 1990-ndail lubas föderatsiooni haridusminis
teerium õpetada karjala ning vepsa keelt valikainena ja täielik soome
keelne õpe oli lubatud esimese nelja klassi ulatuses. Sel määral kui ha
ridus neis keelis süveneb (ja sellega koos ka keele prestiiž), võib eelne
vas tabelis täheldet hääbumine aeglustuda või osalt isegi lakata.

Andmeid õpilaste arvu kohta (tabel 4.4) peab võtma ettevaatusega. 
Ehkki ainult 5% karjala peakeelega õpilasist said selles keeles õpet, võib 
arvata, et märksa suurem hulk õppis soome keeles. Ka ei näita tabel 
võimalikku keeleolude parenemist 1990-ndate jooksul. See pakub ainult 
võrdlusaluse teiste idapoolsete soomeugri vabariigega ja võimalike 
edusammudega Karjalas endas.

Juba 1992. a. olid arvud kasvanud. Ainena õpetati karjala keelt 1100 
lapsele 23 koolis ja 13 lasteaias (Lahikainen ja Mashin 1993:47). Umbes 
80 000-lises rahvastikus on tavaliselt umbes 12 000 kooliealist last (15% 
koguarvust) ja 6000 nooremat. Karjala karjalasil oligi 1989. a. 5247 alla- 
6-aastast last, ainult et pelgalt 55 neist (1% !) kõneles karjala keelt. Seda 
arvesse võttes oli oodata head algust karjala keele õpetamises — jääb 
vaid üle näha, kui ulatuslikuks kujuneb edaspidine areng.
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Nüüdisküsimused ja tulevikuväljavaated

Karjala Vabariik pole enam rahvusvabariik, nii nagu 1920-ndail ka
vandati. Tollal oli venelaste peamisi argumente Soomega ühendamise 
vastu see, et karjalaste kultuurivajadusi saab sama hästi ja soodsamalt- 
ki rahuldada nende enda vabariigis. Tõelise autonoomia nad said, 
kuid see surmati 1939. a., järele jäeti vaid tühi kest. Karjalast sai Vene
maa halduslik allüksus, kus venelased ja vene keel end raskelt peale 
surusid hariduses, halduses ning majanduselus. Niipea aga, kui totali
taarne N. Liit varises, tungis Karjala eripära mõnel määral esile kahel 
kujul: järele jäänud karjalaste kultuuripürgimused ja kohalike venelas
te territoriaalpürgimused.

Vabariigi poliitika ja majandus

13. novembril 1991 kuulutas Karjala ANSV end Karjala Vabariigiks 
ja kinnitas oma suveräänsust Venemaa Föderatsiooni koosseisus, mis 
tähendab, et vastuolu puhul on vabariigi seadused ülemuslikud fõde- 
raalseaduste suhtes. Uus lipp asendas Nõukogude sirbi ja vasara pu- 
na-sini-rohelisega, mille horisontaalsed triibud on küllaltki erinevad 
Vene valge-sini-punasest (kuid veelgi erinevamad Soome siniristist). 
Venemaa president Boriss Jeltsin nõustus (1991 ja taas 1993) Karjala eri
staatusega. Suurema autonoomia raames tohtis vabariigil olla majan
dusliku arengu fond ja välisministeerium väliskaubanduse ergutami
seks. Autonoomia tegelik ulatus jäi ebaselgeks.^

Nagu tervet Venemaa Föderatsiooni, haaras ka Karjalat pärast N. Liidu 
kokkuvajumist "majanduslik halvatus" (Nemkovic jt. 1994). Karjala 
toodang langes 1992. a. föderatsiooni keskmisest aeglasemalt, 1993. a. 
aga kiireminigi, kahe aasta kogusummas umbes 30%. Raiefirmade 
erastamine viidi 1993 lõpule, seda aga peamiselt omaenda töölisile, nii 
et uut kapitali juurde ei tulnud. Lääne investeering oli minimaalne.

9 Peamised allikad selle alaosa jaoks on Oksa ja Varis (1994), Nemkovic jt. (1994) 
ning Rannikko ja Varis (1994). Vt. ka Dahlström jt. (1995) ja Paasi (1995).
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Talunikud said maad ikka veel ainult riigitalundeilt rentida. Raskete 
elutingimuste pärast olid palgad Karjalas 60% kõrgemad kui mujal 
N. Liidus, uued turumehhanismid aga surusid palgad Venemaa kesk
misele tasemele. Esimest korda pärast Teist maailmasõda kahanes 1992. 
a. Karjala rahvaarv, mil sündimus langes 1,0%-ni (olles 1985. a. 1,7%) ja 
suremus nihkus üles 1,2%-ni, kuigi sisseränd ületas väljarännu.

Uus Karjala põhiseadus võeti vastu detsembris 1993 toimunud refe
rendumil. See asendas eelneva 120-liikmelise kogu märksa väiksema 
kahekojalise neljaks aastaks valitud esinduskoguga. 25-liikmeline Va
bariigi Koda valiti ühemandaadiseis ringkonnis ja töötas täisajaliselt. 
Igal 18-1 rajoonil oli õigus vähemalt ühele esindajale ja üle ühe sai 30 000 
valija kvoodi alusel tegelikult ainult Petroskoi (7 kohta). Ka Vepsa rah- 
vusvald valis ühe esindaja, ent kuna vepslased moodustasid ainult 42% 
piirkonna elanikest, võisid nad kergesti alla jääda. Neist arvukamad 
karjalased võisid esindatusele loota ainult Aimuse ringkonnas, kus 
nad olid enamuses. 36-liikmelisse Esindajate Kotta valiti kaks liiget igast 
rajoonist, nii et pealinn oli alaesindatud. See koda pidi vanade N. Liidu 
kogude kombel ainult paar korda aastas paariks päevaks kokku tulema, 
et eelarvet ja maksuseadus! vastu võtta, ja nii oli sellel vähe võimu, kui
gi ta põhimõtteliselt võinuks vallandada ministreid ja isegi riigipead.

Mõlemad kojad jäid võimuka ja otseselt valitud valitsuse esimehe 
varju. Tema moodustas valitsuse, määras selle töökava, esitas seadus
eelnõud esinduskogule, osales ise selle töös ja esindas Karjalat Vene
maa Föderatsioonis ja välismaal. Rahvuvahelisi lepinguid pidi ratifit
seerima Vabariigi Koda.

Esimestel valimistel (aprill 1994) oli osalus madal (42%) ja võitis mit
mesuguste huvirühmade tsentristlik Avangardi koalitsioon, jättes kom
munistid teisele kohale. N. Liidu aegse ülemnõukogu esimees Viktor 
Stepanov valiti valitsuse esimeheks. Ühe biograafia kohaselt (McAuley 
1993: 604-605) on ta rahvuselt karjalane.
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Karjala ja vepsa rahvusküsimused

Karjalased ja teised läänemeresoomlased moodustasid 1989. a. kok
ku 13% elanikkonnast. See on võrreldav maooride osakaaluga Uus- 
Meremaal — keegi ei jäta enam maooridega arvestamata (Macdonald 
1990). Vastupidiselt maooridele on aga karjalaste iive madal. Nende 
keskmine perkonna suurus (2,7) oli madalaim kõigi Föderatsiooni pea
miste etniliste rühmade hulgas.

Mitteriiklike organisatsioonide keeld kadus Karjalas hiljem kui Mosk
vas või Balti riiges, kuid 1989. a. sai teoks Karjalan Kulttuuriseura, pür
gimaks kultuurilise ärkamise poole. Peatselt sai see uue nime Karjalan 
Rahvahan Liitto. Alates 1990. a. avaldas liit karjalakeelset teatelehte 
Oma Mua. Liidu juht, keeleteadlane Pekka Zaikov koostas ja avaldas 
Põhja-Karjala murdes õpikuid. Olulise sammuna õpetajate väljaõp
peks moodustati karjala ja vepsa keele osakonnad Petroskoi ülikoolis 
(1991) ja pedagoogilises instituudis (1992). Soome Teater nimetati üm
ber Rahvusteatriks ja see hakkas 1992. a. aeg-ajalt esitama aunusemur- 
delisi näidendeid. Algasid karjala- ning vepsakeelsed raadio- ja tele
saated.

Dilemma püsis, kas tarvitada soome kirjakeelt, või arendada välja 
karjala oma — ehk õigemini mitu, arvestades murdeerinevustega. Ap
rillis 1989 andis N.-Karjala valitsus loa asuda välja töötama ladina tä
hestikuga aunuse kirjakeelt ja 1992 olid esimese kolme klassi õpikud 
trükitud (Markianova 1993). Põhjakarjalakeelsed õpikud ilmusid sa
muti, kuid põhja- ning keskkarjala keelevormi samasuse pärast soome 
keelele leidus neid, kellele see üritus mõttetuna tundus (Laakso 1991b).

Karjalased püüdsid töötada koos teiste Karjalas elavate läänemere
soome rahvastega. 1989. a. asutati Vepsa kultuuriühing ja Karjalan 
Suomalaisten Inkeri-Liitto. Viimane katsus teenindada kõiki soomlasi, 
kuid iseäranis Ingerist pärinevaid (vt. peterburisoomlaste alaosa). 1992. a. 
kutsuti kokku karjalaste, soomlaste ja vepslaste rahvuskongress, mis 
püstitas küsimuse nende rahvuste esindatusest Karjala Vabariigi par
lamendis. Asi on selles, et ühemandaadiringkonnad diskrimineerivad 
hajutatud vähemusi ja karjalased on vähemuses kõigis ringkonnis pea
le Aunuse. Nagu märgitud, said ainult vepslased erisoodustusi 1993. a. 
põhiseaduses.



144 4. Karjala: Soome Setomaa

Soomepoolne toetus aitas kaasa karjala kultuuri taassünnile, kuid 
tekitas ka raskusi. Ingerisoome päritoluga aktivistidel oli kiusatus liht
salt Soome kolida, kui N. Liidu-poolsed takistused kõrvaldati. Soome 
välissoomlasüe mõeldud paluunmuutto (naasemise) seadus kehtib ka 
ingerisoomlaste kohta. NeU on õigus ilma sisserännuloata Soome asuda. 
Saab näha, kui paljud pikapeale seda võimalust kasutavad.

Eredaim Karjala-liikumise poliitiline aktivist 1990-ndate keskel oli 
Anatoli Grigorjev, kes soovitas kaaluda mitut radikaalset võimalust: 
1) ühinemine Soomega (võimalus, mülest ta hiljem lahti ütles); 2) tuge
vasti kärbitud pindalaga Karjala, kus karjalased oleksid enamuses; 
3) teise variandi nurjumise korral — karjalaste ümberasustamine Soo
me. Grigorjev kandideeris Karjala parlamenti oma Aunuse koduring- 
konnas, kaotas aga valgevene päritoluga võistlejale.

Grigorjevi teine võimalus kannatab arutelu. Kas poleks võimalik moo
dustada rahvuspiirkonnad mitte ainult vepslasUe Karjala kagusopis 
vaid ka karjalasile Aimuses, Prääsäs (vn Prjaža) ja Kalevalas — alad, 
kus nendel oleks siis otsustamisõigus? Sel teel saaks saavutada kul
tuurautonoomia seal, kus karjalasil on enamus või suur vähemus. 
Miinuseks oleks see, et rahvuspiirkondade loomisel oleks sedavõrd 
hõlpsam välistada soome keel teise ametliku keelena mujal Karjalas. 
Samuti võiksid kaduma minna Petroskois asuvad kultuuriasutused 
(eriti ülikoolid).

Lävimine Soomega

Karjala jagas 1990-ndate keskel terve Venemaa Föderatsiooni arme
tut majandusolukorda — ääremaad olid üldiselt veelgi sandimas sei
sundis kui Moskva. Mitmed N.-Karjala tööstused olid otseselt või 
kaudselt elanud dotatsioonidest, eriti odavast kütusest. Kui postsovet
likud kütusehinnad maailmahindade poole üles sööstsid, hakkasid 
tootmise ja korterikütte kulud põhjas lõunapoolseid kõvasti ületama ja 
ähvardasid kaasa tuua tootmise ning töökohtade ulatusliku nihke Kar
jalast lõuna poole. Küsimuseks jäi veel, kas lävimine Soomega suudab 
seda suunda tasakaalustada. Lühemad eksporditeed läände ja teatav 
Soome investeering asetas Karjala sise-Venemaa oblastitest ja vabariigest 
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pisut paremasse olukorda. Kuid Soomegi tegi 1990-ndate alguses läbi 
majanduskriisi, kus töötus ajuti tõusis 20% lähedale.

Soome on idas peamiselt huvitatud 1940-1944 kaotatud maadest 
Laadogast läänes, ja seda mitte ainult emotsionaalseil põhjusU. Need alad 
on ka majanduslikult väärtuslikumad, nagu näitab nende sõjaeelne 
suhteliselt kõrge elanike tihedus. Ainult osa kaotatud alast (Sortavalast 
idas) kuulub praegu Karjala Vabariiki. Igasugune mõeldav piiri muu
tumine saab toimuda alles siis, kui Venemaa ja Jaapan on Lõima-Kurii- 
lide küsimuse lahendanud. 1990-ndate keskel Soome valitsus ei iitsata
nudki piirimuudatusist. Selmet sattuda vastutavaks laostatud ala eest, 
sooviks Soome endise jäiga piiri asendada laia lõdva pürivööndiga 
(Paasi 1994) — midagi USA-Mehhiko tänapäevase frontera moodi, mis 
samuti ühendab väga erineva elatustasemaga alu, kuid seda 1992. a. 
sõlmitud Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu (NAFTA) raames.

Peamiseks tõkkeks sellisele piirimajandusele oli Karjala vilets trans
pordi ja teabe infrastruktuur. Soome-Karjala piiril oh ainult kaks piiri- 
ületuspunkti maanteel ja kaks raudteel. Esmatähtis oli need välja ehita
da ja lisada uusi ida-läänesuunalisi raudteid, mille kogutulemuseks 
oleks raudteeühendus Skandinaaviast Komi Vabariigini, avades terve 
Kirde-Euroopa ka sealpool Karjalat. Finnair alustas 1994. a. lende Hel
singi, Joensuu ja Petroskoi vahel. Põhjamaade mobiiltelefonivõrk jõu
dis Sortavalasse ja Petroskoisse. Eraautode arv Karjalas kasvas nobe
dasti ja olenes suuresti Soome kasutatud autodest. Samal ajal aga 
halvenes Karjala-sisene avalik transport ja õhuliiklus (Oksa ja Varis 
1994).

Ühisüritusis tuli 70% Karjala läänepartnereilt Soomest, ent välisin
vesteering oli minimaalne Balti riikide ja Peterburiga võrreldes. Soome 
firmad olid vägagi huvitatud odava puidu ostmisest, kui kvaliteet 
nõudmisele vastas ja oma metsandusoskuste müümisest, kui Karjala 
seda osta suutis. Puhtast enesekaitsest võiks Karjala tööstuse õhusaas
te panna Soome investeerima sealsesse biotehnoloogiasse. Varem Soo
mele kuulunud ja N. Liidu all imarusse jäänud Sortavala vana kesklin
na säilitamine on huvitanud Soome linnaplaneerijaid ja võiks Laadoga 
rannal turismi arendada. Sealt edasi liikus nostalgilise karehanismi 
mõte "runoküladesse" investeerimise poole, mis säihtaksid arhailise 

10 Taagepera
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Õhustiku. Koostöö hariduse ja uuringute alal on alanud, kaasa arvatud 
arenguabi karjalasoome ning vepsa kultuuridele (Nemkovic jt. 1994; 
Lehtinen 1994; Austin 1994).

N. Liidu ajast päritud madal töömeisterlikkus ning raske, aeglane ja 
korrumpeerunud postsovetlik bürokraatia tegi Karjalale raskeks lää- 
neturule jõudmise muuga kui toorainetega nagu puit. Koduturulgi 
võisid Karjala valmistooted uut võistlejat kohata, sest kuigi enamik 
rahvast tuli vaevalt omadega toime, võisid need, kes endale uut mööb
lit lubada võisid, eelistada paremini viimistletud Soome oma. Jätkuv 
vabariigi autonoomia laienemine oli oluline ahendamaks bürokraat
likku ringi ja hoidmaks osa kasumist Karjalas.

Madala sündimuse ja piiratud majandusliku ahvatluse tõttu võis ette 
näha, et Karjala rahvaarv jääb 1990-ndail samaks või isegi kahaneb, kui 
rahvast lahkub lõuna poole ja ingerisoomlasi ka Soome. Rahvuskoossei- 
su selline võimalik väljavool palju ei muudaks, sest majanduslikud 
väljarännuajendid oleksid samad nii venelasil kui ka karjalasil.

Koola poolsaare saamlased

Lywdsõla munn, lywdsõla munn, 
lyVd keaza munn, 
lyVd keaza munn, keaza munn 
sama šur lyVd keaza munn, 
lywdjdsta munn, lywdjästa munn, 
kooxxt jeanangaannze jü llen c earest. 
Lywdsõla, kooxxt jeanna 
lywdsõle cearest 
a myjj lii’jjem u 'ccxa

Laulan, laulan, 
laulan pikalt, 
venitan pika laulu, 
venitan pikimat laulu, 
laulan laulu, laulan sellest, 
kuis mu vanemad hmdras elasid. 
Laulan nagu ema 
laulis tundras, 
kui olime väikesed.

(Koolasaami rahvalaul aastast 1964, kogumikus "The Great Bear", 1993)

Põhja pool Karjalat, Koola poolsaarel ja sealt lääne pool, on ida- 
saamlaste viimane pelgupaik. Sealt kaugemale nad enam tõmbuda ei 
saanud ja ka karjalased loobusid neid selles karmis kliimas jälitamast.
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Venelaste hilisem edasitung läbi Karjala jõudis aga ka koolasaamlaste 
juurde. Halduslikult on see nüüd Murmanski oblast — õige tühi maa 
väljaspool mereväebaase. Saamlaste arv on 20. sajandi kestel jäänud 
hämmastavalt samaks (umbes 1600), ent kogurahvastik on sajakordis
tunud, nii et kaaluka vähemuse asemel saja aasta eest (18%) moodusta
vad saamlased nüüd tühise 0,14%.

Koolasaamlased moodustavad kõigist saamlasist, kelle arvu hinna
takse 50 000-st 80 000-ni ja kes elavad peamiselt Norras ja Rootsis, 
ainult pisikese osa (umbes 3%) (Lehtiranta ja Seurujärvi-Kari 1991). See 
arvuline kontrast teeb saamlaste olukorra eri maades võrdlemise ras
keks, sest saamikeelseil raamatuil (nende hulgas ka Piilupardi pildi- 
sarjad!) on rohkem turgu Norras ja Rootsis. Ainus koolasaamlastega 
arvuliselt vähegi võrreldav rühm on Soome 6000 saamlast. Neil on 
kümme ja võib-olla sadagi korda rohkem saamikeelseid tükiseid kui 
koolasaamlasil.

Saami kirjanduse arengule Soomes aitab kaasa lävimine Norra ja 
Rootsi saamlasiga, kuigi murded on vägagi erinevad. Alles Kümnes saa
mi kongress (1978) alustas ühise saami kirjakeele loomiseks tõsiseid 
katseid, nüüdseks aga on peamised murderühmad Norras, Rootsis ja 
Soomes kokku leppinud (Beach 1994: 159). Pole mõistlikku põhjust, 
miks koolasaamlasil kuni 1990-ndaini keelati selles ühisürituses osale
mine. Üksikasjalisem saami olude võrdlus eri maades jääb väljapoole 
selle raamatu raame.

Koolasaamlaste olusid võib võrrelda ka teiste Venemaa Föderatsiooni 
arktiliste rahvaste omadega, kellest see raamat vaatleb ainult hante, 
mansisid ja neenetseid (9. ptk). Siingi on võrdlemine raske, sest kõik 
need rahvad on koolasaamlasist arvukamad, teisest küljest aga puu
duvad neil hõimlased väljaspool Venemaa Föderatsiooni. Hetkel vaat
lema koolasaamlaste ajalugu ja nüüdisaega omaette, venelaste Arkti- 
ka-hõivamise raamistikus.
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Ajalugu

Saami ja läänemeresoome keeled eraldusid arvatavasti umbes 3000 
aasta eest. Õpetlased oletasid varemalt, et saamlased sulandasid en
dasse kaugel põhjas tundmatu rahva, mis seletaks tõulist koosseisu. 
Nimelt on Soome saamlasil 27% mongoliidseid jooni (Mark 1970; 
Uibopuu 1984: 80), samuti leidub aga ka valgeverelisi saamlasi.

Koola poolsaarele jõudsid saamlased ehk juba mitu tuhat aastat taga
si, nende arv seal arvatavasti kasvas, kui läänemeresoomlased lõunapool
seid saamlasi põhja poole surusid. Novgorodi andaminõudjad jõudsid 
koolasaamlaste juurde umbes 4-1300, ristiusustamine aga toimus alles 
16. sajandi algul vormilise Vene tsaarile allumise märgina (Homen 
1921: 22-24). Koolas rajati kloostreid ja maad nimetati "valgeks Lapi
maaks" vastandina veel animistlikule "mustale Lapimaale" läänes.

Siire küttimiselt-kalastamiselt pookiomaadsele põhjapõdrakarjan- 
dusele algas alles 4-800 ja oli 1500 laialt levinud (Lehtiranta ja Seuru- 
järvi-Kari 1991: 127; Beach 1994: 170). Varasemate küttide kombel 
järgnesid karjakasvatajad loomadele sinna, kuhu need ka sambla ja 
sambliku otsingul läksid. Põhjapõder andis loiduseks piima, juustu ja 
liha ning nähku telkide, tekkide, saabaste, sääriste ja rakmete jaoks 
(Nickul 1970). Koolasaamlasil oli vähemalt kaks elupaika — püsivam 
talveküla (siifa) ja sealt kuni 100 km kaugusel suvepaigad mere või jär
ve rannal.

1897. a. rahvaloenduse ajal oh Koola-Lapimaal (Aleksandrovski ku
bermangus) ainult 9191 elanikku, kuid vene kalurid olid rannikul 
(63%) juba saamlasist (18%) arvukamad; ülejäänud asukad olid peami
selt soomlased. Mõlemad maailmasõjad kiirendasid sisserändu. Esi
mese sõja ajal rakendas tsaaririik vange, et rajada strateegiline raudtee 
Peterburist jäävabale rannikule, kus 1915. a. asutati Murmanski sada
malinn. Fosforväetise jaoks hakati kaevandama rikkalikke apatiidila- 
demeid, samuti niklit ja siis abniiniumi sisaldavat nefeliniiti, vaske, 
rauda ning tsirkooniumi.

Stalini massiterror saatis kaevandusisse lisavange ja Teises maail
masõjas oh Murmansk peamiseks sadamaks, kuhu Inghse-Ameerika 
konvoid tõid N. Ludule sõjavarustust. Praegu on Murmansk maailma 
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suurim polaarlinn (1990. a. 427 000 elanikku). Terves Murmanski ob
lastis (144 900 km^) oli 1989. a. 1 155 000 elanikku, neist saamlasi ainult 
1615. Enamik uustulnukaist kuhjus Murmanski lähedale ja raudtee 
äärde. Tegevust leiti peamiselt olid sõjaväebaasidest ja kaevandustest, 
samuti tegeldi kalapüügiga. Poolsaare idaosas puuduvad teed ja asus
tust on ainult rannikul.

N.-Vene võimud hävitasid 1930-ndail tavapärase saami asustuse, 
asendades vaba rändkarjanduse käsukorras suurte kolhooside ja sov
hoosidega. Põhjapõtrade kokkukoondamine hävitas tundra ja palju 
loomi suri nälga (Lukjatšenko 1971: 39). Venelased hävitasid saami 
asulad, sõites tihti hütid buldooseritega maatasa, ja asustasid põlisela
nikud vanust talveküladest ümber uutesse kolhoosikeskustesse. Osa 
saamlasi asustati korduvalt ümber (Kurs 1981a). Nii viidi Murmanski 
piirkonna kildisaamid esiteks 1935. a. Tsudzjauri (100 km Murmans- 
kist kagus), kui see aga 1959. a. likvideeriti, edasi Lujauri (vn Lovozero, 
sa Lujävri), veel 40 km kaugemale kagusse (Kiseljev ja Kiseljeva 1979: 
27). Palju hiljem kirjeldas Lovozerskaja Pravda (5.11.1988) teist kohalikku 
küüditamist Lujaurist 140 km ida pool järgmiselt:

Jälgisin isiklikult Varzino küla elanike ümberpaigutamist. Elamuid nende 
jaoks polnud ette valmistatud. Nad paigutati kas sugulaste juurde või ma
hajäetud onnidesse. Kolm peret, 11 inimest, asusid sugulaste juurde ühte 
väiksesse majja. Kujutlege vaid kaht tuba koos köögiga, kus 16 inimest elas 
kuus aastat! Ja nüüd küsitakse silmakirjalikult, et miks ometi on saamlaste 
seas nii palju kuritegevust, et miks nad küll nii palju joovad! (Tõlgitud 
Vakhtin 1992:19 vahendusel.)

Praegu saami asulaid enam ei leidu — need on hajutatud muu ela
nikkonna sekka. Umbes pooled koolasaamlasist asuvad Lujauri rajoo
nis (Pärdi 1982), oblasti geograafilises keskmes, kus nad moodustavad 
umbes veerandi elanikest.

Koolasaami keel ja kultuur

Keeleerinevused on saamlaste hulgas nii suured, et keeleteadlased 
eristavad kolme kuni kümmet eri keelt. Kolmveerand saamlasist kõne
leb põhjasaami variante, seda eriti Norras, aga ka Rootsis ja Soomes
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(Magga 1993). "Saamlased" ja "saami keel" on põhjasaamis sapmelas ja 
same giella, ent koolasaamis (kildisaamis) sammlene ja sam kill. Järgnevad 
näidislaused (Lehtiranta ja Seurujärvi-Kari 1991), kus enamik diakriiti
lisi märke on ära jäetud, hõlmavad ka soome keelt, andmaks pilti erine
vusist. (Eelnev tabel 2.1 esitab võrdlusi enamate keelte vahel.)

Põhjasaami: Mon gullen, ahte äddjä ii dovdan dan lottäža.
Koola-(kildi-)saami: Munn kulle, što a'jj ij tomd, ma term la'nda.
Soome: Minä kuulin, että isoisä ei timtenut sitä lintusta.
Eesti: Ma kuulsin, et vanaisa ei tundnud seda lindu.

Saami keeltes on 7-8 käänet, seega vähem kui enamikus läänemere
soome keeltes. Enamikus saami keeltes (mitte aga koolasaamis) on li
saks ainsusele ja mitmusele eriline "kaksus" (duaal): mina ja sina, teie 
kaks, nemad kaks. Selline duaal esineb mitmel pool maailmas, soome- 
ugri keeltest aga ainult saami ja handi-mansi keeltes. Rahvusvaheline 
sõna "tundra" pärineb koolasaami keelest (ehkki ülalesitet rahvalau
lus kõlab see teisiti). Saami keelte üksikasju kirjeldab Korhonen (1981 
ja 1988a, b).

Esimene koolasaami raamatuke trükiti 1878. ja esimene aabits 1895. 
a., mõlemad kirillitsas, kuid need leidsid vähe kasutamist. Koolasaami 
kultuuriline ärkamisaeg oli 1920-ndail ja Kildi murdes aabits trükiti 
1933. a. ladina tähestikus (Eek 1984). Sellega hakkas N.-Venemaa järele 
jõudma Skandinaavias paarsada aastat varem toimunule (vt. tabel 2.3). 
Skandinaavias lõppes ettevõtmine 20. sajandi alguses assimileeriva 
vastulöögiga. Veelgi järsemalt tegutsesid N. Liidu võimud, käskides 
1937. a. kõik saamikeelsed trükised hävitada. Saami keele õpe lakkas. 
Skandinaavias ja Soomes jäid sulandamismeetodid tsiviliseeritumaks. 
1960-ndail saabusid läänes saami kultuurile soodsamad ajad (Magga 
1993).

Venemaal jõuti alles 1978. a. nii kaugele, et Lujauris hakati saami keelt 
taas valikainena õpetama. Aabits trükiti 1982, saami-vene ja vene-saami 
sõnaraamatud 1985 ja 1986, millele järgnes põhiõpikuid (Korhonen 
1991: 46). Selleks ajaks aga leidus esivanemate keelt oskavaid lapsi 
vähe. Ainult 42,2% koolasaamlasist oskas 1989. a. oma keelt ja enamik 
neist olid eakad. 1990. a. õppis saami keelt valikainena ainult 30 esime
se ja teise klassi õpilast (Mürk 1992).
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Uus koolasaami kirjakeel kasutas kirillitsat, keelealane koostöö Soome 
ja Norra saamlastega oli raske. Kestis äge vaidlus, kas säilitada lastele 
vene koolist tuttav kirillitsa, või liituda üldsaami ladina kirjaviisiga, nii 
et lapsed pääseksid Fennoskandias avaldatava palju ulatuslikuma saa
mi kooli- ja ilukirjanduse juurde (Beach 1994:159).

Lujauri vene ajalehes ihnus 1994. a. saamikeelseid lehekülgi ja Mur- 
manskis trükiti pisut ilukirjandust. 1989. a. loodi koolasaami ühing, 
mis astus ülemaailmse, aastas kaks korda koguneva Saami Nõukogu 
liikmeks (Sämiräddi, loodud 1956 Norras). Koolasaami noorteorgani- 
satsioon Samnuras tekkis umbes 1993. Kontaktid Fennoskandia saam- 
lasiga on märgatavalt tihenenud, ulatudes kultuuri- ning karjandus- 
alasest koostööst poliitilise nõustamiseni.

Erastamine asetas saamlased samade ohtude ette nagu havailased 
sajand varem (vt. Dudley ja Agard 1993). Olles tegelikult oma varandu
se N. Liidu võltskollektiiviseerimisega kaotanud, võisid nad nüüd ra- 
hakaile venelasile kaotada isegi põhimõttelise õiguse oma karjale ja 
karjamaadele. 1993. a. reorganiseeriti endine "Tundra" sovhoos Lujauris 
saamlase Olga Anufrjeva juhtimisel aktsiaseltsiks Tundra, mille 12-liik- 
melises nõukogus olid enamuses saamlased. Raugad ja lastega pered 
elasid nälja äärel ja Sämiräddi kaalus hädaabi (Beach 1994:182, 204).

Rahvusvaheline koostöö Barents! mere piirkonnas tõi saamlasile (ja 
neenetseile kaugemal idas) nii uusi ohte kui ka lootust abile. Oht pei
tub Barents! maagaasi (väidetavalt kuni 40% maailma varudest), nafta, 
kala ja metsa ulatuslikumas kasutamises. 1993. a. loodud Barents! 
piirkonna nõukogus on esindatud kõhn Norra maakonda. Rootsi Nor- 
botten. Soome Lapi lään ja Venemaa Föderatsiooni Murmanski ning 
Arhangelski oblastid (ja viimase kaudu ka Neenetsi AR). Lootust an
nab see, et nõukogu juurde on loodud Barents! piirkonna põlisrahvaste 
komitee, kuhu kuuluvad Põhjamaade saami parlamentide ning koo
lasaami ja neenetsi ühingute esindajad (Trosterud 1995). Põhjamaade 
rahalise toetuse varal võib osa komitee suurejoonelisist kultuuripro- 
jektidest teoks saada.
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Vepslased: Karjalast lõuna pool

Stulatoi mina kõrged 
sobita mina sanged 
lämiita minun roža palab 
tervata minun südain kehub: 
en lübi ni keda krome sindäiš.

Toolitagi olen kõrgel, 
rõivaitagi tüse, 
tuletagi nägu põleb, 
tõrvatagi süda keeb: 
ei armasta kedagi kui vaid sind.

(Vepsa rahvalaul aastast 1889, kogumikus "The Great Bear", 1993)

Vepslased on läänemeresoome rahvas, kes varemalt elas laial alal 
Karjalast lõuna ja ida pool. Novgorodi kroonikais esinevad nad nime 
all Ves'. 1897. a. rahvaloenduse ajaks oli Karjala lõunaveere küladesse 
allesjäänud 25 600 inimest. Arv tõusis 1926. a. 32 800-ni ja 1939. a. arva
tavasti üle 35 000. Keel on lähedane aunusekarjalale ning eriti lüüdile ja 
on eestlasile ning soomlasile kohati mõistetav (vt. näited tabel 2.1). 
Moderniseerimise ja selle eriti tigeda Nõukogude vormi kiuste tunnis
tas umbes 16 400 inimest end 1959. a. rahvaloendusel ikka veel vepsla
seks ja 1979. a. 8100 inimest. Kui venestussurve 1989. a. langes, tõusis 
arv 12 500-ni. Neist 6350 (peamiselt eakamad) pidas vepsa keelt oma 
peamiseks keeleks (vt. tabel 4.2).

Ei julge vepslaste säibnise küsimuses optimistlik olla. Võidaks ko- 
gtmi küsida, mida maailm (v.a. keeleteadlased) kaotaks, kui nad hää
buksid. Huvitav tahk on hääbumise kestus. Kulus sada aastat, et nende 
arvu poole võrra vähendada (või veerandini, kui keeleoskus aluseks 
võtta), kuigi nende kõrvaldamiseks rakendati tugevat ja ajuti isegi too
rest survet. Sellise kahanemiskiiruse juures võivad nad veel 2100. a. 
olemas oUa, eriti praegust kultuurilist ärkamisaega arvesse võttes. 
Keele säilitamiseks vajalik kriitiline mass võib olla madalam kui varem 
arvatud. Vepslastega võrreldes on vabariike omavate idapoolsete soo- 
meugri rahvaste rahvaarv lausa suur ja kahanemine 20. sajandi kestel 
on olnud väike (või olematu). Vepslaste eeskuju kinnitab, et oma vaba- 
rügega rahvad võivad kesta sajandeid.

Just vepslaste tilluke rahvaarv asetab N. Liidu venestamispoliitika 
eriti räigesse valgusse. Miks peaks küll vaeva nägema 25 000-lise rahva 
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ahistamisega, kes ümbritsevaile miljoneile venelasile silmnähtavalt 
mingit julgeolekuriski või muud ohtu ei kujuta?

Ajalugu

1200 aasta eest asusid vepslased peamiselt Laadogast ja Äänisjärvest 
(vps Anižd'är'v, krj Oniegu, vn Onega) kagu pool, ulatudes praeguse 
Pestovo ja Vesegonskini lõunas ja Vologdani kagus. Põhjas võis nende 
hõre asustus jätkuda Valge mereni. Vepslased harrastasid alepõllun- 
dust, karjandus! ja küttimist (Kurs 1981b). Valgjärve (vn Beloje ozero) 
kandi vepslased (idaslaavi kroonikais nimega Ves') osalesid Novgorodi 
riigi rajamises ja laiendamises (Sedov 1979; Birnbaum 1981: 15-16). 
Slaavi survel nihkusid nad põhja poole, lükates eest ära Syväri jõe (vps 
Süvar', vn Svir) orus asunud saamlased. Vepslased segunesid lääne 
poolt saabuvate karjalastega, moodustades niimoodi eelmainitud 
aunuse- ja lüüdikarjala hõimud.

Mitmete sajandite kestel olid vepslased ajalooveergudelt kadunud, 
kui Peterburi Teaduste Akadeemias töötav keeleteadlane Andreas 
Sjögren (1794-1855) nad 1820-ndail taasavastas. Tollal hüüdsid põhja
poolsed vepslased endid Vüdinikad (mis meenutab nende lüüdi-karjala 
naabreid), lõunapoolsed aga tšuhar (mitmete läänemeresoome rahvas
te kohta kehtiv vene sõimunimi). "Vepsa" oli Syvärist lõuna pool tarvi
tusel keelenimena ja hiljem ka rahvanimena (bepsZain'e). Veel palju kau
gemal lõunas Vesegonski lähedal (mille nimest kõlab vastu muistne 
Ves') ütlesid tverikarjalased 19. sajandil olevat kohanud tuttavavõitu 
keelt kõnelevaid inimesi, keda nad kutsusid vessiläiset (Snellman 1894:47).

Venemaa 1897. a. rahvaloendus registreeris 25 607 vepslast, neist 
umbes 6700 Syvärist põhja pool ja seega enamasti praeguses Karjala 
Vabariigis; teised elasid kaugemal lõunas ja kagus (Matley 1976). Tege
vusaladeks oli põllundus, kiviraiumine, metsandus, pottsepatöö ja 
muu käsitöö. Tooted turustati suurtel laatadel, mis koos usupühadega 
pakkusid kohtumisvõimalusi, aidates kaasa rahvusidentiteedi 
säilimisele (Kährik 1990). N. Liidu võim surus peale suuri muudatusi 
vepsa ühiskonnas, majanduses ja kultuurielus. Majanduse ümberku
jundamine eiras tavapärast tegevust ja tegi kahju. Kultuurimuudatusi 
olid mitut laadi.



154 4. Karjala: Soome Setomaa

1920-ndail kaaluti kõigi vepslaste asualade halduslikku ühenda
mist. Alguses moodustati 24 rahvuskülanõukogu ala, millest osa koon
dati kahte rahvusrajooni: Vidla ehk Vingla (vn Vinnitsõ) Leningradi ob
lasti kirdesopis ja Soutjärvi (vps Soutar'v, krj Šoutjärvi, vn Šeltozero) 
Karjala ANSV kagxmurgas. Keskused olid üksteisest 90 km kaugusel. 
Vidla rahvusrajoon likvideeriti 1937, nii nagu ka kõik rahvuskülanõu- 
kogud, Soutjärvi (vps Šoutar'v) aga kestis kuni 1957. a. Puhtalt vepsa 
asustusega Vepsa kõrgustik lõhestati 1937 halduslikult Leningradi ja 
Vologda oblasti vahel ja piirivööndis lasti teedel lagimeda. Vene või
mud katsusid kõiki kaugemate külade vepslasi ümber asustada. Näi
teks viidi 1959 kõik Šimjärve (vn Šimozero) vepslased Leningradi ob
lastis üle Podporožje ja Vidla piirkonda (Problemõ 1989: 59).

Vepsa ärkamisaeg oli 1930-ndail. Ladina tähestikuga kirjakeel loodi 
1931 ja ihnus u. 25 raamatut, peamiselt õpikud ja ka väike vepsa-vene 
sõnaraamat. Vepsakeelne kool alustas tegevust 1937. a. alguses ka Kar
jalas, asendades soomekeelse, millest vepslased aru ei saanud. Sama 
aasta lõpus aga keelustas N.-Vene võim igasuguse kultuuritegevuse ja 
käskis vepsakeelsed õpikud hävitada (Strogalštšikova 1990). Pärast 
Teist maailmasõda katsusid Leningradi ja Vologda oblastivõimud su
lanemist kiirendada, kandes kõik noored vepslased 16-aastaseks saa
des venelasina isikuttõendavaisse dokumentidesse ja külanõukogu ni- 
mistuisse.

Seda laadi surved kestsid N. Liidu varisemiseni. Karjalas tunnustati 
vepslasi omaette rahvusena. Vene Leningradi ja Vologda oblastis aga 
mitte. 1979. a. rahvaloendusel kanti kõik inimesed Leningradi oblasti 
Vepsa külades sisse venelasina, seda kohmakal ettekäändel, et blanket
tidel ei leiduvat vepslaste nimelist rahvust. Sulanemine oli osalt sunni
viisiline, osalt vabatahtlik ja osalt lakkamatu ajupesu tulemus.

Nende olevikku ja tulevikuväljavaateid iseloomustas 50-aastane mees 
erakordse täpsusega, ja seda juba 1980-ndate algul...: "Vepslased ei 
sure välja, neid suretatakse välja."

"Tema on venelane," ütles vanaema, vaadates oma 2-3-aastast lapselast, 
mis tähendas, et see laps ei hakka kunagi vepsa keelt rääkima. Ja ometi ei 
väljendanud ta hääl ega silmad kurvastust, vaid pigem uhkust ja rahuldust 
(Salve 1998).
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Nüüdisküsimused

Kohalike venelaste ühiskondlikku survet vepslasile on kirjeldatud 
2. peatükis. Paljud noored vepslased andsid järele, läksid linna tööd ot
sima, astusid segaabiellu ja unustasid oma emakeele ning rahvuse. 
Praeguseks on pooled vepslasist linnas. Silmapiiri avardumine tõi aga 
kaasa ka uut eneseteadvust.

Mulle tundub, et Peterburis elavad vepslased on enesekindlamad ... kui need, 
kes asusid lähimasse linnakesse. Nendel ei ole sellist annaks-jumal-et nad- 
mind-tšuhariks-ei peaks (vene halvustav sõna vepslaste kohta) kartust. Nen
dele paistab isegi lõbu pakkuvat näidata oma vepsa keeleoskust. Nii võib 
mitmerahvuseline suurlinn mõnel puhul sälitada ja isegi ergutada nõrka 
rahvusteadvust. Need, kes end 1979. a. rahvaloendusel vepslasena märkisid, 
olid (peale Äänisjärve kaldal asujate) peamiselt linnarahvas (Salve 1998).

Neis tsitaatides kirjeldet dialektilised protsessid võivad kehtida ka 
teiste idapoolsete soomeugri rahvaste puhul.

Esimeseks vepsa vastukajaks N. Liidu liberaliseerumisele olid Elu
puu kultuuripeod 1987. a. juimist alates. 1988. a. saadik on vähemalt 
üks kool pakkunud vepsa keelt valikainena. Petroskois peetud konve
rentsi tulemusena sündis 1989. a. Vepsa kultuuriselts. 1990-ndate algu
ses juhtis seda etnoloog Zinaida Strogalštšikova (s. 1948), kes on ka 
Karjala Vabariigi agar parlamendiliige. Kirjanik Anatoli Petuhov selgi
tas vepsa küsimusi Karjala soomekeelses Punalippus (1989).

Keeleteadlane Nina Zaitseva (s. 1946) asus innukalt ladina tähesti
kuga õigekirjutust arendama. Pärast aastakümneid kestnud vene
keelset õpet ilmus 1991. a. Petroskois vepsakeebie ladina tähestikuga 
aabits, autoreiks Zaitseva ja Maria Mullonen. Honko jt. (1991:35) esita
tud trükiarv (10 000) tähendaks üht eksemplari igale, ükskõik mis va
nuses vepslasele. Ilmus teisigi õpikuid. Nii nagu koolasaamlastegi hul
gas, tekkis vaidlusi kummagi tähestiku eeliste üle. Soome abiga ilmus 
mitmesugust õppe-ja usulist kirjandust. Kolm evangeeliumi läks trük
ki ja 1990-ndate keskel oli käsil terve piiblitõlge. Kõik see viis kaalukee
le ladina tähestiku poolele. Märtsis 1995 sai Petroskois teoks Kolmas 
Vepsa kooliõpetajate seminar.
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Ajaleht Kodima hakkas ilmuma 1993, osalt ladina tähtestikuga vepsa 
keeles ja osalt vene kirillitsas. Kirjakeele puudumise tõttu võis iga autor 
tarvitada oma kodumurret. Esimene luulekogu, Nikolai Abramovi 
"Koumekümnekoum", Umus 1994. Vepsakeebre õpe laienes ja "heal pa
beril trükituna paistab vanemate keel prestiižikam" (Salve 1998). Väikese 
rahva (12 000) kohta oli tegevust uskumatult palju.

Vene bürokraatlik vastupanu kestis. Abramov kirjeldas ajalehes Ko
dima, kuidas ta katsed oma passirahvust venelasest tagasi vepslaseks 
muuta põrkusid venitamistaktikale. Vigased andmed kanti eelnevail 
aastakümneil teadlikult paari minutiga sisse, nende parandamisel aga 
räägivad ametnikud nüüd "korraliku protseduuri" järgimisest ja nõua
vad väiklaselt täpseid tõendeid vepsa päritolu kohta, samal ajal viida
tes võimalikele kahjulikele tagajärgedele.

Paistab, et Mihhail Gorbatšov kirjutas juulis 1989 aUa käskkirjale, mis 
andis loa luua Vepsa rajoone ja külanõukogusid, ent sinna see jäi. Post
sovetlikus õhustikus hakkas haritumate vepslaste hulgas taas levima 
mõte ühendada kõik Leningradi ja Vologda oblasti ning Karjala vepsa 
alad ühiseks rahvusmaakonnaks: Vepsän rahvhaline makund (vn Vepss- 
kaja natsionalnaja volost). Pretsedendiks on 1920-ndate olukord ja pea
linnaks olnuks Voznessenje — kohal, kus Syväri jõgi (vn Svir, vps 
Süvär') Äänisjärvest välja voolab. Vene kohaUk ja riigivõim olid vastu. 
Nad väitsid, et piirkonna sandid teeolud teeksid maakonna majandus
likult elujõuetuks, küsimata, miks just need teed sedavõrd hooletusse 
on jäetud. Suomi-Karjala Seura poolt 1995 välja antud teedekaart näi
tab siiski, et Vidlat, Voznessenjet ja Soutjärvit (vps Soutar'v) ühendavad 
üsna sirged teise järgu teed.

Karjalas kohtas vepsa autonoomia taassünni mõte soodsamat suh
tumist. 20. 01. 1994 taastus 1957. a. likvideeritud Soutar'vi rahvusra- 
joon, ainult madahnas astmes, Vepsa rahvusvallana. Selle 14 külal ja 
külakesel on 3373 elanikku, neist 1569 (42%) vepslased. Selles ringkon
nas sai vepsa keel 1.-4. klassis ametlikuks valikaineks (vt. tabel 4.3). 
Mäng pole läbi enne kui ta on läbi.
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Tverikarjalased

Tveri oblasti karjalased asuvad vaevu 300 km Moskvast loodes ja 
nende päritolu ning varane ajalugu on äärmiselt erinev vepslaste omast. 
Nende saatus N. Liidus aga pakub nii palju samast, et on ehk paras 
esitleda neid kohe pärast vepslasi. Enne 1940-ndate genotsiidi asus 
Tveri kandis rohkem karjalasi kui Karjala ANSV-s.^° Praegugi on seal 
18% kõigist Venemaa Föderatsiooni karjalasist ja nende emakeele säili
tamise määr on enam-vähem sama kui Karjalas (vt. tabel 4.2)

Soomeugri merjalaste põlismaile Volga ülemjooksu ligidal asus 17. 
sajandil uusi soomeugrilasi Karjalast. Esimesed asunikud tulid juba 
16. sajandi lõpul (Veršinski ja Zolotarev 1929). Neile järgnes kõhn pea
mist lainet (Jofa 1940): Käkisalmi (rfs Kexhohn, praegune vn Priozjorsk 
Laadoga läänekaldal) Rootsiga liidendamisel 1606; nurjunud Vene rün
nakute ajal Rootsi-Karjala ja -Ingeri vastu 1640-1660; ja Põhjasõja ajal 
1703-1721. Keskmine laine oli ulatuslikem, sest Vene sõjavägi meelitas 
ja mõnikord sundis ortodoksseid karjalasi asuma tühjaks jäänud 
venelaste aladele, seda peamiselt Tveri kandis.

Tavaajalugu rõhutab usulist tegurit, kuid väljarände aegadel oli ka 
ilmastik Karjalas erakordselt vilets. See paistab välja nii ajalooallikaist 
kui ka dendrokronoloogilisist andmeist. Alguses olid tverikarjalased 
riigitalupojad, ent 19. sajandi algul alandati paljud neist pärisorjadeks. 
Enamik karjalaste asualadest oli suurema vene külakogukonna osaks. 
Esimeseks tverikarjala raamatuks oli eelmainitud "Lühendatud kate
kismus" (1804), millele järgnes "Matteuse evangeelium" (1820); mõlemad 
kasutasid kirillitsat. Esimene tverikarjala kool avati 1846. a. Tolmatšis, 
70 km Tverist põhja pool.

1920-ndail moodustati 45 üksteisest eraldet rahvus-külanõukogu 
ala. 1931 siirduti ladina tähestikule ja Lihhoslavlis (30 km Tverist loodes)

10 Saja aasta eest (1897) oli Tveri kandis 117 700 karjalast, praeguses Karjala 
Vabariigis aga ainult 78 900. Veel 1939 oli Tveri ülekaal peaaegu sama suur 
(150 600 ja 108 600), kuid juba 1959 oli suhe vastupidine (59 100 ja 85 500). 
Kahe aastakümne jooksul oli 60% seni vägagi elujõulisist tverikarjalasist 
haihtunud.
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avati karjalakeelne õpetajate seminar. Samal aastal moodustati eelne
vate külanõukogude alusel neh rahvusrajooni (Lihhoslavl, Tolmatši, 
Rameški ja Makstihha), mis ulatusid kimi 150 km Tverist põhja poole. 
Viies rahvusrajoon Kozlovos lisati 1935. Neis piirkonnis sai karjala keel 
õppeaineks ja 1931 asutati ajaleht Kolhozoin puoleh, mis hiljem sai uue 
nime Karielan toži (Karjala Pravda?).

Augustis 1937 koondati kõik viis rahvusrajooni Karjala rahvusring- 
konnaks — 5500 km^ ja 163 000 elanikku, neist 87 500 (53,7%) karjalasi. 
Kokku 150 600 tverikarjalasest asus 58% rahvusringkonnas. Tveri- 
karjala kirjakeelel kästi siirduda kirillitsale ja väljaspool ringkonda 
keelati karjalakeelne õpe (Kurs 1994b). Vähem kui kaks aastat pärast 
loomist rahvusringkond likvideeriti (veebruaris 1939) ja jaotati mitme 
Vene rajooni vahel. Tverikarjala kirjakeel keelustati ja kõik raamatud 
kästi hävitada. Algas räige venestamine (Lallukka 1992b, 1996a) ja selle 
mõjul hakkas rahvaarv kiiresti langema.

Siiski püsis tverikarjala kultuuriteadvus kauem kui N. Liit ise. Uus 
kultuuriselts loodi 1990. a. Tveris. Tverikarjala aabits trükiti 1992. a. ja 
karjala keel sai 1993. a. mõnes koolis vahkaineks. Praegu õpitakse kar
jala keelt üheteistkümnes koolis.

Peterburi läänemeresoomlased

Lähtekää tytöt kokoille 
vanhat ämmät valkijoille. 
tuokaa tuita tullessanne 
kekäleitä kenkissännö! 
Kuka ei tule kokoille 
eikä vaarra valkijoille 
se saakon savisen lapsen 
hemevarsisen hedelmän!

Minge, tüdrukud, lõkkele 
vanad eided tulele: 
tooge tulles kaasa tuld 
sütevakka kingades!
Kes ei tule lõkkele 
ega veere tulele 
saagu see savise lapse 
hemevarrese vilja!

(Ingerisoome rahvalaul aastast 1894, kogumikus "The Great Bear", 1993)
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Peterburi asub iidsel läänemeresoome pinnal, kus etniline koosseis 
on viimase tuhande aasta kestel võnkimud. Vene kolonisatsiooni ja ülem
võimu voogude vahel on saabunud uusi läänemeresoome sisserännu 
ja Rootsi ülemvõimu laineid (Amburger 1980). Alguses elasid Neeva 
jõest põhja pool karjalased, lõima pool vadjalased ja idas Laadoga ääres 
vepslased. 9. sajandil olid slaavlased Laadogale jõudnud lõunast ja 
Skandinaavia varjaagid Soome lahe kaudu, pannes paika järgnevate 
sajandite poliitiliste heitluste raamistiku. 11. sajandil siirdus karjalasi 
Neevast lõuna poole ja neid hakati hüüdma ingerlasiks ehk isurlasiks. 
Vadjamaa asemel hakati kogu ala nii lõima kui ka põhja pool Neevat 
nimetama Ingerimaaks (rts Ingermanland, sm Inkeri, vn Ižorskaja zemlja).

Novgorodi poliitililine ülemvõim 12. sajandil soodustas uut slaavi 
sisserändu ja animistlikud vadjalased ning isurlased pöörati rohkem 
või vähem vägivaldselt ristiusu ortodokssesse vormi. 1300 asutasid 
rootslased Neeva suudmes (praeguse Peterburi kohal) Landskrona 
kindluse, mille venelased aasta hiljem hävitasid. Stolbovo rahu (1617) 
andis aga kogu Ingerimaa rootslasile, kes Neeva suudmesse Nyeni lin
na asutasid. Hea hulk ortodoksseid aadlikke, munki ning talupoegi 
siirdusid seejärel Venemaale, osa tverikarjalaste esivanemaid kaasa ar
vatud. Nende asemele tuli luterlikke talupoegi Soome Savo läänist 
(savakot) ning Karjala maakitsuse Äyräpää kihelkonnast (äyrämöiset), 
keda pikapeale hakati nimetama ingerisoomlasiks. 1695. a. moodusta
sid nad 73,8% Ingerimaa elanikkonnast. Lisades vadjalased ja isur
lased näeme, et Ingerimaa oli taas peaaegu puhtalt läänemeresoomelik. 
Sõna "ingerlased" on tarvitatud nii peamiselt ortodokssete isurlaste 
kui ka luterlike ingerisoomlaste kohta. Segaduse vältimiseks hoidutakse 
käesolevas raamatust seda terminit tarvitamast.

Põhjasõja ajal (1700-1721) hõivasid venelased Ingerimaa, tegid Nyeni 
maatasa ja ehitasid selle uuesti Sankt-Peterburgi nime all üles (1703). 
Venemaa pealinnaks oli ta 1712-1918 ja sellega kaasnes venelaste sisse
vool. Ida-Ingerimaal (pealinnast kagu pool) said venelaste külad pika
peale valdavaks, kuid Loode- ning Edela-Ingerimaa jäid tugevalt lää- 
nemeresoomelikuks. Ka Peterburi linnas oli nende osis märgatav — 
oli isurlasi, ingerisoomlasi, karjalasi, eestlasi ning soomlasi. Stalini 
küüditamised ja mitu evakuatsiooni Teise maailmasõja ajal hajutasid
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ingerisoomlased täielikult, seda enam, et venelased ei lubanud neil pä
rast sõda koju pöörduda.

Peterburi tulevikuasend on ähmane. Ta asub vähem kui 150 km nii 
Eesti kui ka Soome piirist. Pärast seda kui Venemaa kaotas ülemvõimu 
nonde kahe maa üle, on Peterburi jäänud Venemaa jaoks ääremaaks ja 
pole tõenäone, et ta saaks taas Venemaa pealirmaks. Ta on edasi Vene
maa tähtsamaid sadamaid, kuid teda lahutab teisist Venemaa tööstus- 
keskusist suur tükk üsna tühja maad. Lähimad suurlinnad on väljas
pool Venemaad: Helsingi ja Tallinn. Need ja Peterburi moodustavad 
Soome lahe ümber majanduslikult aktiivse kaare ja on valmis koos
tööks, kui poliitika neid ei lahuta. Sellise koostöö puhul võib lääneme
resoome osis Peterburis taas mõnevõrra tõusta. Nü madal kui viimasel 
poolsajandil pole see osis veel kunagi olnud.

Ka Skandinaaviamaad on palju enam huvitatud Peterburist kui muust 
Venemaast. See pürkond on tuhat aastat olnud läänemeresoomlaste- 
slaavlaste-skandinaavlaste kokkupuutealaks ja jääb selleks edaspidigi. 
Peterburi-TaUinn-Helsingi kolmnurga kõrval tuleb majandusgeograafi
liselt sümas pidada ka Peterburi-Tallinn-Helsingi-Stockholmi rombi. 
Sellel taustal vaatleme nüüd läänemeresoome hõime Edela-Karjalas ja 
Peterburi ümbruses.

Vadjalased

Eesti keelele vägagi lähedast vadja keelt kõneles 1989. a. 30 vanurit. 
Ajalooürikuisse ilmusid vadjalased 9. sajandil, kui nad tšudi ja vodi ni
mede all osalesid russi riikide loomisel. Esimese Novgorodi kroonika 
"Russi maa alguse" peatükk kirjutab 854. a. kohta järgmist, tuues esile 
slaavi sloveenide ning kriivitšite koostööd vadjalaste rung merjalastega:

Ja nad maksid andamit varjaagidele, üks valge orav [= oravanahk] inimese 
kohta. Ja need [varjaagid], kes elasid nende keskel, rõhusid sloveene ja 
kriivitšeid ja merjasid ja tšuude. Ja sloveenid ja kriivitšid ja merjad ja tšuu- 
did tõusid varjaagide vastu ja ajasid nad välja üle mere. Ja nad hakkasid end 
ise valitsema ja linnu asutama. Ja nad tõusid üksteise vastu ja nende vahel 
oli suur sõda ja vaen (Tõlgitud Birnbaum 1981:14-15 vahendusel).
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Nii nad siis kutsusid kolm varjaagi venda tagasi enda üle valitsema ja 
nood tõid kaasa mitteslaavi nime russ'. Muistne Novgorod arenes üpris 
tõenäoselt läänemeresoome asulast ja säilitas seejärel tugeva lääneme
resoome osise mitmete sajandite kestel (Birnbaum 1981: 34,38,56,89). 
Selle osise täpsem identiteet pole kindel, kuid geograafiline lähedus 
annab eelise vadjalasile ning vepslasile. Kui Novgorodi riik 13. sajandi 
lõpul vüeks haldussektoriks jaotati, siis oli põhjapoolne vüendik "Vadja 
viiendik" (Vodskaja pjatind). See ulatus praegusest Eesti piirist Laadogani 
ja Novgorodi linnast sügavale Karjalasse (Birnbaum 1981: 70).

Vadjalaste sulanemist kiirendas nende ristiusustamine 14. sajandil 
ning ikaldused, aga ka nende küüditamised venelaste poolt (eriti 1484 
ja 1488). Kui nende ala 1617. a. Rootsi-Soome riigiga liideti, võtsid mõ
ned vadjalased luterluse omaks ja sulanesid ingerisoomlasisse, teisi 
jälle rändas välja Vene ülemvõimu all olevaile maile, kus nad venestu- 
sid. Pärast liitmist Venemaaga (1704) asustati vadjalaste hulka venelasi 
ja seati sisse pärisorjus. 1848. a. oli järel ainult 5147 vadjalast. 1926. a. oli 
neid 705,1942. a. alla 500 ja 1982. a. umbes 50. Vadja rahva tuhandeaas
tane ajalugu on lõpule jõudmas.

Isurlased

Isurlased ehk ingerlased (sm inkeroiset, inkerikot; neid ei tohi ingeri- 
soomlasiga segi ajada) on karjalased, kes 11. sajandil Neeva jõest lõuna 
poole asusid ja peatselt Novgorodi mõju alla langesid. Vähehaaval lii
kusid nad lääne poole. 16. sajandil, kui enamik neist oli ortodoksse ris
tiusu vastu võtnud, moodustasid isurlased endisel vadjalaste maal 
Eesti piiril ääres enamuse.

Rootsi valitsuse ajal astus osa isurlasi luteri usku ja osa lahkus Vene
maale (Laanest 1964) — nii nagu vadjalasedki. Esimene hinnang nende 
arvu kohta pärineb 1838. a. —17 800. Vastandina vadjalasile kasvas aga 
nende arv hiljem, jõudes tippu 1926. a. — 26137 (pluss ligi 1000 Eestis). 
Keel on lähedal karjala ja soome keelele. 1932-1937 ihnus rida isurikeel- 
seid ladina tähestikuga raamatuid ja keelt õpetati mõnes koolis, 1937 
aga keelustasid N.-Vene võimud isuri kirjakeele ja alustasid massilist 
vangistamist-küüditamist (Gelb 1996). Saksa okupatsioonivõimud 

11 Taagepera



162 4. Karjala: Soome Setomaa

evakueerisid enamiku isur lasist (nagu ka vadj alasist) Eestisse ja suu
rem osa võttis vastu pakkumise edasi Soome siirduda. Sõja lõpul nõu
dis N. Liit sõjapõgenikud sealt välja ja küüditas. Alles 1956 hakati isur- 
lasi kodukülla lubama.

1989. a. rahvaloendus leidis isurlaste põlisalal ainult 315 isurlast ja 
Venemaal ning Eestis kokku 829. VäÜuuringud viitasid suuremale ar
vule (Pärdi 1988), kuid lõpp on ilmselt lähedal. Keelt valdab ainult va
nem põlv (Laakso 1991b: 78). Kadu on olnud palju kiirem kui vepslasil 
(keda 1926. a. oli samuti u. 25 000), kuna isurlaste ala jäi Teises maail
masõjas pikaks ajaks lahinguvõöndisse ja N.-Vene võimud kasutasid 
seda ettekäänet Leningradi lähikonna lõplikuks etniliseks puhastami
seks mittevenelasist.

Ingensoomlased

Rootsi aja lõpul moodustasid Ingerimaa elanikkonnas enamuse lu
terlikud sisserändajad Soomest ja Karjala maakitsuselt, kes pikapeale 
hakkasid end ingerisoomlasiks nimetama ja kelle arv 1848. a. oli 76 000. 
Nende jumalateenistustel ja koolides kasutati soome kirjakeelt. Kon
taktid Soomega paranesid, kui Venemaa Soome 1809. a. lutis. Pärisor
juse lõpp 1861. a. ergutas majandust ning haridust.

Soome-N.-Vene rahuleping 1920 tõotas ingerisoomlasUe mingis ula
tuses autonoomiat. 1919. elas neid Ingerimaal 132 000 ja lisaks veel 10 000 
Peterburis. N. Liidu 1926. a. rahvaloendus leidis 114 831 "Leningradi 
soomlast". Rahvusrajoon moodustati 1928 ja kokku oli 54 soome rah- 
vuskülanõukogu (Kurs 1994a). Soome keelt kasutati koolis, raadios ja 
halduses. Ihnus raamatuid ja ajalehti.

Kaos algas 1928. a. talude likvideerimise ja sunniviisilise kolhoosis- 
tamisega. 1929-1931 küüditasid N. Liidu võimud Põhja-Ingerimaalt 
Soome piiri äärest 18 000 inimest (4320 peret). See oli 16% kõigist 
ingerisoomlasist. Kõik ülejäänud elanikud neljast piirikihelkonnast 
küüditati 1936 ja neid asendasid venelased (Gelb 1996). 1937 sulgesid 
N. Liidu võimud kõik luteri kirikud ja soomekeelsed koolid, ajalehed 
ning raadiosaated. Selleks ajaks oli ingerisoome elanikkond kahane
nud umbes 50 000 võrra — 28% üheksa aasta jooksul. See oli genotsiid.
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Saksa väed hõivasid 1941 suurema osa Ingerimaa lääne- ja keskosast. 
1942. a. alguses küüditasid N.-Vene võimud kõik 20 000 Leningradis ja 
Põhja-Ingerimaal piiramisrõngasse jäänud ingerisoomlast Siberisse. 
Kokkulepppel Soomega evakueerisid sakslased 1943-1944 kokku 63 200 
ingerisoomlast, isurlast ja vadjalast Soome. Kui Soome rahu palus, 
nõudis N. Liit, et kõik evakueeritud "tagasi koju" saadetaks. Detsemb
ris 1944 ja jaanuaris 1945 andsid Soome võimud venelastele üle 55 773 
inimest, ent koju ei jõudnud nad kunagi (Tuuli 1988). "Tagasi koju" tä
hendas sundasustamist kaugele Venemaale.

Pärast 1956. a. anti põhimõtteline naasmisluba, kuid N.-Vene võimud 
tegid tegeliku tagasituleku võimatuks. Soomes õnnestus enam kui 
7000 põgenikul "koju" saatmisest pääseda. Pooled neist põgenesid eda
si Rootsi. lan Matley uurimus "Ingerisoomlaste hajutamine" (1979) an
nab selle rahva saatusest põhjaliku pildi.

Simdasustamised on kaasa toonud ingerisoomlaste kiire sulanemi
se. Ingerimaal ja Peterburis elas 1989. a. pelgalt 18 000 soomlast. Kui 
kojupöördumist takistati, asusid paljud võimalikult lähedale: ligi 18 000 
Karjalasse ja 20 000 Eestisse. N. Liidu rahvaloendused ei eristanud 
ingerisoomlasi muist soomlasist. Soomlaste koguarv N. Liidus oli 67 813, 
kellest ainult 34,7% pidas soome keelt oma peamiseks keeleks.

Ingerisoome kultuuriselts sai 1989. a. tegutsemisloa ja Puškinos Pe
terburi lähistel algasid soomekeelsed jumalateenistused. 1990-ndate 
keskel tegutses Peterburi ning Leningradi oblasti Inkerin Liitto maade- 
teadlase Wladimir Kokko (s. 1956) ja hiljem Aleksanteri Kirjase juhti
misel. Sihiks oli elavdada ingerisoome kultuuritegevust ja muuta 
reaaluseks endiste küüditatute põlismaile pöördumine. Samal ajal oli 
juba 13 000 ingerisoomlast Soome ümber asunud ja veel 7000 oli 1995. 
a. avalduse sisse andnud (Vaba ja Viikberg 1995).
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Kokkuvõte

Karjala kandis elavate väiksemate läänemeresoome ja saami rahvas
te kirjeldus on ehk üldpilti killustanud. Katsugem seda kokku kleepi
da, rõhutades olulist.

Enam kui tuhat aastat on Läänemere ja Valge mere vaheline ala ol
nud poliitiliselt ning demograafiliselt vaidlustatud skandinaavlaste, 
venelaste (ja nende slaavi eellaste) ning varasemate saami ja lääneme
resoome asukate vahel. Suurvõitjad on olnud venelased, kuid nende 
tungimine Läänemere suunas on olnud ittatungiga võrreldes aeglane. 
Skandinaavlased, kes üksvahe valitsesid suuri territooriume, millele 
nad nime Russ' tõid, ja kes lõimapoolses Soomes 600 aastat võimul pü
sisid, paistavad mängust väljas olevat (väike rootsikeelne elanikkond 
Soomes välja arvatud).

Läänemeresoome rahvad olid enamiku sajast poliitiliselt allutatud 
ja vaevu nähtavad, on aga lääne pool viimase 200 aasta kestel tähelepa
nuväärselt taas esile tõusnud iseseisva Soome ja Eesti näol, mistahes 
korduvate ahistuskatsete kiuste. Isegi läänepoolsed saamlased paista
vad praegu tugevamad kui saja aasta eest. Selle peatüki keskmes on 
aga idapoolsed läänemeresoome ning saami hõimud, kes on pea kogu 
aeg olnud taandumas. Huvitav tahk on see, kui aeglane see taandumi
ne on olnud.

Slaavi hõimud ei jõudnud arvatavasti Novgorodi asupaigani enne 
700. a., ometi aga paistis see ala juba 400 aastat hiljem üleni slaavli- 
kuna. Novgorodist ida pool kadusid 9. sajandil tähtsat osa mänginud 
merjalased kroonikaist pärast 907. a. ja keegi ei tea, kui kaua nende kee- 
lesaared seejärel veel püsisid. Novgorodist kirde pool jõudis venelaste 
edasitimg Valge mere randa kõige varem HOO, kuid juba 200 aastat hil
jem olid "tšuudid" kadimud ja kogu piirkond Arhangelskini paistis 
olevat etniliselt venelik.

Novgorodist põhja ja lääne pool on ajaline raamistik hoopis erinev. 
Vadjalased ja vepslased allutati slaavlasile osaliselt 10. sajandist alates 
ja täielikult 13. sajandi lõpuks. Vadjalaste hääbumine kestis pärast seda 
tervelt 700 aastat ja vepslastegi saatus pole veel otsustatud. Karjala 
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alistamine toimus umbes 1150-1250, aga ometi on 800 aastat hiljem 
veel olemas Karjala Vabariik, kus soome keel on vormiliselt teiseks 
ametlikuks keeleks. Pihkva ja Võru vahel püsib keelepiir ikka veel sa
mal kohal kus tuhande aasta eest. Peterburist Soome nüüdispiirini on 
vene keelepiir 200 aastaga vähem kui 200 km edasi nihkunud. Pärast 
hõlpsat sulandamist Novgorodi ümbruses ja sealt ida pool on see prot
sess niisiis lääne pool nõudnud märksa pikemat aega.^^

Venelasisse sulanemise aeglust pole tingmata põhjustanud lääne
meresoome sitkus. Mängu on tulnud veelgi läänepoolsemad poliitili
sed tegurid, nii nagu sada aastat Rootsi võimu Ingerimaal. Skandinaa
via ja Saksa vastusurve aeglustas kindlasti Vene edasitungi ja see 
kasvas, mida kaugemale läände Venemaa jõudis. See tegur pidas vastu 
ajani, mil soomlased ja eestlased olid ise valmis raskusist jagu saama.

Jutu iva on see, et Vene edasitungi ja seda pidurdavate tegurite tasa
kaal Läänemere ja Valge mere vahel on ehk saavutatud. Läänemere
soome keelte vähese jätkuva taandumisega Karjala kandis võib kaasneda 
kasvav Soome kohalolek Peterburis, seda Soome lahe äärse piirkondli
ku koostöö tulemusena. See tasakaal teostus enne kui Venemaa Karjala 
täielikult endasse sulandada jõudis. Nüüd võib juhtuda, et täielikku 
sulanemist ei toimugi.

11 Kontrast kiirelt hääbuvate merjalaste ja visade vepslaste vahel on ehk üle 
pakutud. Kui vepslased hääbunuksid just enne kui Sjögren nad kahe sajan
di eest taasavastas, võinuks hõlpsasti oletada, et nad sulandusid täielikult 
juba 700 aastat varem, siis kui Ves' kroonikaist kadus. Teiselt poolt vaadates 
võis siis ka merja keel mõnes külas 18. sajandi lõpuni püsida, ilma jälgi jät
mata. Kui aga merjalased tõesti arvatust kauem kestsid, siis annaks see veel
gi rohkem kaalu väitele, et sulanemine venelasisse on olnud aeglane. On 
muide imelik, et eelpool osundet Novgorodi kroonika vadjalasist ja merja- 
lasist räägib, vepslased vahele jättes. Kas vepslased ja merjalased olid siis 
nii eristamatud?
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Mokšerslased: Siiami kaksikud

Ts'oranaj, ts'oranaj, 
Živoi lazks kajat'a, 
Živoi kalmõs kalmat'a.
Ts'oranaj, mastõrõn' n'il užõnzõn, 
n'il'itska užõnzõn vardžamat, 
n'il'itska užõnzõn kapšamat. 
Tosa aš es'-v'ed'eva al'dn'dts'd, 
aš es'-Ved'eva täd'än'äts'ä, 
aš s'ed'i-mar'äjn'äts'ä.

Mu poeg, mu poeg! 
elusalt kirstu su panin, 
elusalt kalmu su matsin. 
Mu poeg, maailmal on neli kaart, 
nelja kaart pead nägema, 
nelja kaart pead rüüstama. 
Seal ei ole sinul isa, 
ei ole sinul ema, 
ei ole südant haletsevat.

(Mokša rahvalaulu katkend aastast 1911, kogumikus "The Great Bear", 1993)

See on ema itk, kelle poeg on väevõimuga võõrasse väkke võetud. 
Kas Tatari? Või Vene? Ükskõik. Nii ema kui ka mokša ühiskonna seisu
kohast on see küsimus mõttetu. Aga selline on olnud väga paljude 
noorte mokšerslaste saatus sellest ajast saadik, kui nad 500 aasta eest 
kaotasid võimaluse oma poliitilist saatust määrata.

Mokšerslaste näol jõuame rahva(ste) juurde, kel on ühine asuala ja 
seetõttu ka ajaloos palju ühist. Nad elavad seal, kus metsa ja rohtla 
kokkupuutejoont läbib piirkonna suurim jõgi. Volga. See jõgi moodus
tab kaare, umbes 400 km raadiusega poolsõõri mokšerslaste põlismaa- 
de ümber, olles alaline tegur neist põhja, ida ja kagu pool. Selle Volga 
"suure käänu" juures vaibusid mitmed riigi loomisega lõppenud sisse
tungid — bulgaaride, mongolite, tatarlaste üritused — tuues kaasa 
võistluse ja sümbioosi peamiselt turgisugu uustulnukate ja soomeugri 
põlisrahvaste — mokšerslaste, marilaste ja udmurtlaste — vahel. Hil
jem koondus sirma piirkonda sajandeid kestev islami tatarlaste ja orto
dokssete venelaste heitlus, milles animistlikud soomeugrilased mitmel 
viisil osalesid.



Joonis 5.1. Soomeugri ja bulgaari alad Volga lähistel.
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Vene võit 400 aasta eest ei teinud sellele võistlusele ja sümbioosile 
lõppu. Kõik kolm keelkonda (soomeugri, türgi, slaavi) ja usundit (ani
mism, islam, ristiusk) püsivad veel, ehkki ebavõrdses ulatuses. Usk 
ning keel pole alati üheselt seotud (näiteks türgi tšuvašlased ei ole 
moslemid).

See mitmekesisuse saar tõuseb valdavalt vene asustusega ümbru
sest esile. Ühisjoonte kõrval pakub Volga-äärsete rahvaste ajalugu ja 
nüüdisaeg ka lummavaid erinevusi, mis asetavad ühisjooni uude val
gusse. Piirkonna jõukeskmeks on olnud Kaasan, mis jätkuvalt saadab 
kultuurilist ja poliitilist kiirgust ümbritsevaisse vabariigesse. Nii nagu 
teisedki bulgaari taustaga rahvad (tšuvašlased ja baškiirlased) jäävad 
tatarlasedki väljaspoole selle raamatu vaatlusringi. Kuid piirkonna 
kõhn soomeugri rahvast pakuvad küllaltki palju vaheldust.

"Me oleme nii ligidal Moskvale!" hüüatas üks mokšersa õpetlane, 
katsudes mulle selgitada oma rahva raskusi. Mordva Vabariik paikneb 
tõesti kõigest 350 km kaugusel Moskvast, Karjala näiteks 600 km kau
gusel ja Tšuvaššia, mis on järgmine Moskvale lähim Volga-ääme vaba
riik, 550 km kaugusel. N. Liidu orjatöölaagrid paigutati eeliskorras 
mittevene alule, seetõttu tegi lähedus Moskvale vabariigi eriti huvita
vaks, nii et "Mordva" omandas Moskva elanike suus kurjakuulutava 
kõla.

Volga "suure käänu" soomeugri ning bulgaari rahvaist on mokšers- 
lased enim hajutatud ning Vene kolonisatsiooni haardes. Nende vabariigi 
territooriumi ümbritsevad peaaegu täielikult Vene oblastid (v.a. lühi
kene ühispiir Tšuvaššiaga). Arvestades, et välismaailm nende vastu 
erilist huvi ei tunne (nii nagu Soome on huvitatud Karjalast), oleks ras
ke ennustada mokšerslasile muud tulevikku kui kiire sulanemine. 
Kuid lähedus Moskvale võimaldab ka vastupidist tõlgendust. Kõik tei
sed mitteslaavi rahvad, kes asusid praegusel Kesk-Venemaal, sulane
sid juba mitme sajandi eest. Mokšerslased, keda esimene teadaolev ve
nelaste rünnak tabas juba 1103. a., on olnud hämmastavalt visad. 900 
aastat vastu pidanud rahva puhul on matusekõned ehk enneaegsed. 
Isabelle Kreindler (1985b) on Mokšersia ajalugu nimetanud "püsima
jäämise saagaks".
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Siiami kaksikud: erslasedja mokslased

Olukorra on teinud keerulisemaks lõhe kahe lähedase keelerühma — 
erslased (u. 700 000) ja mokslased (u. 350 000) vahel. Venelased tarvita
vad mõlema kohta nime mordva (ja vabariigi puhul Mordovskaja res- 
publika ning Mordovia), aga kõnealustel endil puudub mõlema haru 
jaoks ühisnimi. Keelte ilmse samasuse kiuste vältisid erslased ja moks
lased enne 18. sajandil alanud ristiusustamist segaabielusid (Kreindler 
1985b: 238). Ersa tavakujutluses on mokslased riukaid täis, nood aga 
võivad erslasi näha lihtsameelseina. Tihti ei vasta sellised stereotüübid 
tõelisusele, ent nende olemasolu ise on psühholoogiline tõik, mis suht
lemist raskendab.

Alguses kaldusid keeleteadlased mokša ja ersa keelevorme mordva 
keele murdeiks pidama. 20. sajandi keskel hakati rääkima kahest mord
va keelest. Nüüd on pendel pisut tagasi liikumas. On avaldatud arva
must, et ersa ja mokša keeled on teineteisele lähemal kui soome ja eesti 
(Salo 1993) või isegi nõnda lähedal, et neid tuleks pidada samaks kee
leks (Alhoniemi 1995; Butylow 1995). Psühholoogiline kaugus ületab 
ehk keelelist. Mitmedki mokslased ja eriti erslased rõhutavad oma eri
nevusi, niipea kui teema üles kerkib.

Nagu eelnevast tabelist 2.1 nähtub, on ersa ja mokša põhisõnavara 
üsna samane, ent sama kehtib ka soome ja eesti kohta, mis ometigi on 
kujimenud erinevaiks kultuurkeeUks. Erslased ja mokšlased ei saa tei
neteise olemasolu eirata, ent vaidlus kestab, kas nad on sama rahvas 
või kaks hõimurahvast. Oma ettekandes esimesel ersa ja mokša rah
vaste konverentsil (14. 03. 1992) pidas Mastorava (Maaema) ühingu 
esimees professor Ehnitri Nadkin (1934-1992) neid lahutamatuteks 
kaksikuteks:

Viimasena tahaksin puudutada erslaste ja mokšlaste ehk õrnimat küsimust: 
kas oleme üks rahvas või kaks? Kas meil on kaks kultuuri või ainult üks? Üt
leksin, et erslased ja mokšlased on kaks rahvast, kuigi tihedalt seotud ja oma 
sidemest teadlikud. Nende eraldamine pole võimalik (Nadkin 1992).

Kultuuriaktivistid panevad sageli pahaks vene terminite mordva ja 
Mordovia kasutamist, öeldes: "Need, kes kõnelevad ersat, nimetavad 
end erslaseks. Need, kes kõnelevad mokšat, nimetavad end mokšlaseks.
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Ainult emakeele minetanud inimesed hüüavad end mordvalaseks." 
Erzjan' mastori (Ersamaa) ühingu esindaja Jevgeni Tšetvergovi arvates 
on "mordva" pseudoetnonüüm: "Sellist etnost pole olemas... "Mord
va" on ülitõhus venestamise katalüsaator" (Tšetvergov 1994). Endised 
venekeelsed marilaste, udmurtlaste jne. nimed (tšeremissid, votjakid 
jne.) on ammu asendatud omakeelseiga. "Mordva" on normist põikuv 
erand.

Sellega arvestades poleks poliitiliselt erapooletu tarvitada eestikeel
ses raamatus sõna "mordvalased". Aina "erslased ja mokšlased" öelda, 
nii nagu mõned nende kultuuriaktivistid teevad, on lohisev. Vahepeal
se lahendusena on mõned soovitanud põliskeeltes tarvitada "Mordva 
Vabariigi" asemel Mokšerzjan' või Erzjamokšon' respublika (Salo 1993). 
Teisalt on soovitatud ka vene keeles Mordovskaja respublika asemel 
Ersgano-Moksanskaja või Moksano-Erganskaja respublika (I. Ivanova, 
Erzjan' mastor nr. 12, august 1995). Mõned ersa aktivistid (nt. KemaT 
1995) tahavad omaette tegutseda ja on vastu igale terminile, mis neid 
mokšlasiga ühte viib.

Siinses raamatus kasutan lühiduse huvides ja ka kõlalist samasust 
"mordvaga" arvesse võttes vormi "mokšersa", kui mõeldud on mõle
maid rühmi (või kui ajalooürikuis pole võimalik neid eristada). 
"Mokšersia" tähistab põlisala, kus mokšerslased elasid, ja kultuurili
selt ka piirkondi, kuhu nad praegu on hajutatud ja kus neil oleks õigus 
vähemusrahva staatusele ning kultuurautonoomiale. Olemasolevat va
bariiki aga nimetan siiski "Mordva Vabariigiks" või "Mordvaks", seda 
mitmel kaalutlusel. Tegemist on ametliku nimega, vabariik hõlmab 
ainult väikest osa (27%) kõigist mokšerslasist ja vabariigis endas on 
nad vähemuses (32%). Mordva Vabariigi Vene kolonialistliku juhtkon
na käitumine 1990-ndate algul oli räuskavalt mokšersavastane ja so
vetlik. Mordva oli ehk viimane endise N. Liidu osa, kus veel 1994. a. 
tarvitati punalippu, millel "MSSR"-i kohal ilutses sirp ja vasar. Sellise 
ala nime tuleb tõesti rahva(ste) omast eristada.
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Ajalugu

Mokšersa põlismaad hõlmavad praegust Mordvat ja nüüdseks ve
nestatud maid sellest põhja, lääne ja lõuna pool — Nižni Novgorodini 
Volga ääres, Rjazanini Oka ääres ja Tambovi ning Penzani lõrmas, kus 
mets muundub rohtlaks. Kuna märgid suuremaist sisserändeist puu
duvad, võisid mokšerslaste esivanemad seal asuda juba 8000 aastat ta
gasi ja nendega on seostatud eelajaloolist Gorodetsi kultuuri (u. -500) 
Oka orus (praegusest Mordvast lääne pool). Lõuna pool sulandasid 
nad arvatavasti endisse iraani sarmaate.

Umbes 2000 aasta eest võis nende asula ulatuda Moskvani, kui sil
mas pidada, et veel 16. sajandi algul oli neist teateid Rjazani kandis, 
miUe nimi võib tuletuda "ersast" ja mis jääb Moskvast kõigest 200 km 
kagu poole (Kappeler 1982: 60). Nende loodenaabreiks olid muromla- 
sed ja merjalased, kelle keel võis olla kas läänemeresoome või mokšersa 
moodi ja keda edasitungivad idaslaavlased umbes +1000 endasse su
landasid. Põhjas Volga ääres puutusid mokšerslased kokku üsna kau
gete keelesugulaste marilastega. Idas ulatus mokšerslaste ala Volga 
"suure käänu" kumerusse, enne kui bulgaarid +700 sinna tungisid. 
Hiljem eraldasid hõredalt asustet metsad neid paiksest bulgaari (hil
jem tšuvaši) rahvast ida pool Sura jõge ja kirevaist nomaadivoogudest 
lõunapoolseis rohtlais. Nende nomaadide hulgas olid iraani kasaarid, 
kes 8. sajandil ehk allutasid osa mokšerslasi. Keel hakkas mokša ja ersa 
suunas hargnema 1000 aasta (Salo 1991) või isegi juba 1500 aasta eest 
(Lallukka 1990: 53).

Umbes 1000 aastat tagasi olid mokšerslased lõdvalt organiseeritud 
põlluharijad, mesinikud ja osalt ka kütid, kelle põUuharimistehnoloo- 
gia oli naabritega samal tasemel. Väärismetallidest ehete sepistamine 
oli alguses naiste töö, ent umbes +1000 võtsid mehed selle üle (Sarv 
1995b). Erslaste tuumala oli põhjas, tulevase Nižni Novgorodi lähistel, 
kus praegune Vene sõjatoodangu keskus Arzamass nende nime säili
tab. Nad on suhteliselt valgeverelised ja mõned keelelised omapärad 
viitavad jätkuvale kokkupuutele läänemeresoomlasiga. Mokša tuum
ala paiknes lõuna pool, nüüdses Mordvas ja sealt lääne pool, ühe Oka 
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harujõe orus, mille nimi mokša keeles on Jov (= jõgi), vene keeles aga 
Mokša. Olles rohkem iraani ja hiljem bulgaari ning muude türgi rohtla- 
hõimude mõjustustele kättesaadavad, on mokšlased tõmmumad ja 
nende keeles sisaldub rohkem türgi laensõnu.

Venelaste survel liikus osa erslasi hiljem laias kaares mokšlasist mõõda, 
asudes praeguse Mordva idaossa ja veelgi kaugemale itta ning kakku. 
Vaadates pelgalt nende praegust asuala oleks raske mõista, miks jäi 
türgi mõju erslasile väiksemaks kui mokšlasile. Vastuse aimab erslaste 
varasem loodepoolne põlismaa, kust venelased nad nüüd on välja 
tõrjimud.

Esimest korda mainitakse neid Jordanese 6. sajandi kroonikas, mille 
kohaselt idagoodid alistasid umbes +250 idapoolseid lagendikke läbi
des rahva nimega mordens. Umbes +800 tekkis Mokšersia ligidal kaks 
suurriiki: slaavi Kiievi vürstiriik keskusega praeguses Ukrainas, mis 
ristiusustus, ja türgi bulgaaride kuningriik Volga ja Kama liitumispai- 
gal, mis võttis omaks islami. Vähemalt osa mokšlasist maksis kuni 12. 
sajandini bulgaaridele andamit. Kiievi mõju võis ulatuda läänepoolse- 
mate mokšlasteni, arvestades, et esimesed slaavi seiklejad jõudsid sinna 
juba 8. sajandil (Salo 1991). Välisriikide ülemvõim jäi aga pinnapeal
seks. 10. sajandist alates esineb araabia allikais korduvalt nimi arisu 
(ersa).

Mokšerslaste ühiskondlik korraldus põhines patriarhaalsel hõimul, 
mida juhtis kudati (= kodu-ätt?). Mitmed hõimud valisid tegevuse 
kooskõlastamiseks laiemas piirkonnas suurvanema tekštai. Nende vä
gitegudest jutustavad rahvalaulud. See lõtv kvaasidemokraatlik kord 
jäi pikapeale bulgaaride ja slaavlaste jõhkrama juhikeskse korralduse 
vastu nõrgaks. Kui bulgaarid islami vastu võtsid ja slaavlased ristiusu, 
jäid mokšerslased animistideks.

Vene vallutus: miks see 500 aastat aega võttis?

Kui Kiievi-Novgorodi joonelt ida pool asuvad idaslaavi vürstiriigid 
üsna kiiresti merjalaste ja muromlaste maile laiusid, kasvas surve 
mokšerslasile. Venelased rajasid 1080. a. Oka alamjooksule, kõigest 90 
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km kaugusele praeguse Mordva loodetipust Muromi linnuse. Seejärel 
aga edenes venelaste edasine sissetung teosammul. Kulus 450 aastat, et 
järgmised 130 km edasi liikuda ja Mokša jõel Temnikovi kindlus rajada 
(1536).

Põhjuseks oh Bulgaari ja hiljem Tatari jõukeskuste lähedus, ent val
lutuse esimese 300 aasta kestel mängis sama tähtsat osa visa mokšers- 
laste vastupanu.^

Juba 10. sajandi lõpul hakkas idaslaavi talupoegi imbuma mokšers- 
laste hulka, kellega nad olid tehnoloogiliselt samal tasemel. Alates 12. 
sajandist lisandusid Rjazani ja Muromi vene vürstide sihikindlad val
lutused. Kui mõnel pool mujal piirdusid venelased andami nõudmise
ga ilma kolonisatsioonita, siis Mokšersias juhtus seda harva (Kappeler 
1982: 30). Bulgaari võim seevastu rõhutas andamit (peamiselt vaha, 
mesi ja karusnahad). Bulgaarid mõjustasid küU kultuuri, kuid nende 
vähese arvu tõttu oli kolonisatsiooni vähe ja nii kujutasid nad endsat 
vähemat ohtu mokšerslaste olemasolule.

Nestori kroonika alusel katsus Muromi vene vürst 1103. a. lääne
poolseid mokšerslasi alistada. See esimene teadaolev agressioon nur
jus. Olles vastamisi bulgaaride ja venelaste sõjalis-poliitiHselt tõhusa
ma ühiskonnakorraga, hakkas ka Mokšersia talupojarahvas feodaalset 
laadi juhtkonda arendama ja müüridega kindlusi rajama. Üht seUist 
kindlust nimetasid selle 1172 hõivanud venelased Abramov Gorodiks, 
asukoht on teadmata (Uibopuu 1984: 205).

Vähehaaval allutati mokšersa läänealad Rjazani ja Muromi võimu
le. Vene kallaletungi uus ja agressüvsem järk algas 1221, kui neil õnnes
tus Oka ja Volga liitumispaigas asuva ersalaste küla asemele (Salo 
1991), kus muromlaste, marilaste ja mokšerslaste maad arvatavasti va
rem kokku jooksid, kindlustel eelpost rajada. See eelpost sai hiljem 
nime Nižni Novgorod ja kujunes edaspidise Vene kolonisatsiooni ja 
põlisasukate väljasurumise peamiseks ettevalmistuspaigaks.

1 Nii selle kui ka paari järgmise alaosa puhul olen palju tänu võlgu Andreas 
Kappeleri kapitaalsele uurimusele "Russlands erste Nationalitäten" (1982). 
Kappeler annab põhjalikult dokumenteeritud pildi tsaaririigi ja kõigi Vol- 
ga-äärsete rahvaste suhetest, eriti 16.-19. sajandil. Mokšerslaste ajaloo osas 
olenen tihti tema teabest.
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Mokšersa vastupanu nõrgestasid sisemised vastuolud. Venelaste-bul- 
gaaride heitluses toetasid mokšersa vürstid erinevaid pooli. Üht juh
tumit kirjeldab Laurentsiuse kroonika. Lõunapoolne (ja seega tõenäoli
selt mokša) vürst Pureš hakkas Vladimiri vene suurvürsti vasalliks või 
liitlaseks, sellal kui põhjapoolne (tõenäoliselt ersa) rivaal Purgaz asus 
liitu bulgaaridega. 1228 tungis Vene vägi Purgazi maile, kuid ta varitses 
neid ja hävitas osa ründajaist. Samal ajal ohustasid bulgaarid Purešit. 
Järgmisel aastal sooritas Purgaz vasturünnaku Nižni Novgorodini väl
ja ja põletas maha kindluse ees oleva kloostri. Üks Pureši poegadest 
aga lõi Purgazit türgi polovetside abiga, kes sel korral aitasid venelasi 
türgi bulgaaride vastu.

Kappeler (1982:27) järeldab, et mitmesuguste hõimu-ja feodaaljuh- 
tide võimumängudes oli rahvusel ja usul vähe kaalu. Antud juhul asus 
kumbki mokšersa vürst liitu temast kaugemal paikneva võimukes
kusega, kaitsmaks end lähemal asuva vastu. Purgazi-Pureši juhtumi 
lihtsustatud üldistus on aidanud erslaste ja mokšlaste praeguse koostöö 
narrilt sassi ajada. See vähene, mida N. Liidu õpikud mokšersa ajaloo 
kohta kirjutasid, rõhutas teadagi just kirjeldatud lõhestavat juhtumit. 
Osa mokšerslasi on paraku liimile läinud.

1230-ndail ründasid mongolid Volga piirkonda ja kaugemaidki vene 
rüke. Teiste kõrval allutati ka mokšerslased andamile. Mongolite rün
naku üheks tulemuseks oli venelaste edasitungi katkestamine. Esimest 
korda mainitaksegi mokšlasi seUel ajal, sest flaamlasest frantsiskaani 
munk Wilhelm von Rubruk, kes toimis saadikuna mongolite juures, 
mainib rahvast nimega moxel (Uibopuu 1984: 204).

Mongoli võim Volga ääres muundus peatselt Türgi-Tatari võimuks 
Kuldhordi nime all. Põhja pool kogusid ersa vasallid ise neile andamit. 
Lõunas mokša mail aga haarasid 14. sajandi lõpul võimu väikesed tatari 
vürstkonnad, milledest tähtsamad olid Kassim ja Temnik (vn Kassimov 
ja Temnikov). Nende suhteline lähedus Kuldhordile (mille keskus oli 
Volga alamjooksul) põhjustas ränka maksustamist, nii et rahvast põge
nes põhja poole.

Vene vürstide vähehaavaline pääsemine Kuldhordi alt tähendas uut 
vene survet mokšerslasile, seda eriti Volga ülemjooksul, kaugel Kuldhor
di võimukeskmest. Vene Kurmõši kindluse rajamine Sura jõel (1372)
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haaras erslasi küljelt ja hakkas neid lahutama bulgaari-tšuvaši aladest 
ida pool Surat. Vene vürstide röövretked taastasid ja laiendasid nende 
vöimuala põhja- ja läänepoolsete mokšerslaste maal, kes vastuseks 
ründasid oma maile ehitatud vene linnu ja ühinesid tatarlaste retkedega. 
Venelaste-tatarlaste sõjakäigud laastasid Mokšersiat, mUle äärmaad olid 
tihedamalt seotud ühe või teise võimuga. Vene poolel võttis vene talu
poegade asustamine hoogu. Vist sellel ajal hakkasid erslased oma Nižni 
Novgorodist lõima pool asuvailt põlismaüt kagu poole siirduma.

Kaasani khaaniriigi moodustamine (u. 1440) kallutas Tatari võimu- 
keskme kaugemale põhja kui Kuldhordi või isegi bulgaaride oma. 
Erslased elasid Kaasande küll suhteliselt ligidal, ent venelasedki tungi
sid Volga kaudu nende aladele. Seetõttu püsis Kaasani võim mokša 
aladel tugevamalt. Kohalikud valitsejad säilitasid ulatusliku autonoo
mia, kui nad korralikult kogusid ja edastasid jasakki — andamit, mis 
koosnes peamiselt vahast, meest ja karusnahkadest. Paraku olid paljud 
neist kohalikest valitsejaist tatarlased. Khaanid asustasid osa mokšers- 
lasi riigi keskossa ümber, tehes niimoodi algust nende hajutamisega 
Volga mõlemale kaldale.

Kappeler (1982: 60) nendib, et vastandina eelnevale kolmele sajan
dile ei maini vene 15. sajandi ja 16. sajandi alguse allikad mokšerslasi 
peaaegu enam üldse. Nad olid kas Vene või Tatari võimu all ja neis ei 
nähtud enam sõltumatuid tegijaid. 15. sajandi saabudes jõudis võõr
võimude vastu 300 aastat kestnud võitlus lõpule. Pärast seda kulus 
veel 200 aastat, enne kui terve Mokšersia kindlalt Vene rüki liidendati, 
kuid selles hilisemas järgus tuli peamine vastupanu Kaasanist ja sellest 
lõuna pool asuvailt tatarlasilt.

16. sajandil oli erslaste põlismaa põhjaosa kindlalt venelaste käes. 
1536. a. rajas Moskoovia mokšlaste südamaile neli kindlust, taandades 
kohalikud valitsejad oma vasallideks. Temnikovis koosnes "etniline 
kook" mitmest kihist, sest Moskva oli lääniisandaks tatari murza (aadli, 
mursaa) üle, kes omakorda kamandas mokša väikevürste. Ersa asulad 
praeguse Mordva idaosas jäid kuni 1551. aastani vormiliselt Kaasani 
valitsuse alla (aasta pärast vallutasid venelased Kaasani).

Kas tatarlased ja venelased kohtlesid mokšerslasi erinevalt? Kaua
aegsed kokupuuted türgi rahvaiga, mis algasid bulgaaridega, võisid 

12 Taagepera
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vähemalt mokšlaste puhul kaasa tuua teatava sümbioosse suhte. Kaa
san ja Moskva olid tehnoloogiliselt võrdsed — nii sõjapidamises kui 
halduse julmuses. Animismi suhtusid islamiusulised tatarlased arva
tavasti sallivamalt, kuid ka venelased ei surunud ristiusku esialgu eriti 
kõvasti peale. Venelased võtsid tatarlasilt üle mitmed haldusmeetodid, 
k.a. jasaki nõudmine mokšerslasilt ja teistelt animistidelt. Mokšersias 
asuvate tatari vürstide positsioon, kes enne Kaasani varisemist Moskva 
poole üle läksid, püsis ja isegi tugevnes.

Väga erinev oli see, et tatarlased ei koloniseerinud Mokšersiat kuigi 
palju, pürdudes vürstide ja nende kaaskondade õhukese kihiga. Vene 
poolel seevastu ületas vene talupoegade arv peatselt mokšerslaste 
oma. Ajades mokšerslasi nende viljakaimailt mailt minema, kihutas 
Vene võim neid massiliselt ida poole, nii et khaanide sundasustamised 
olid selle kõrval kübe. Kokkuvõttes tõi Tatari võimu asendamine Vene 
omaga mokšerslasile vähe head. (Parim olnuks teadagi, kui mõlemad 
võimud neid rahule jätnuks.) 

Halvim mõeldav variant oh jääda sajandeiks venelaste ja tatarlaste 
vahel peetava heitluse tandriks, kus laastamine ja tapmine oh kohutav. 
Mõlemad pooled murendasid kohalikku autonoomiat ja ajasid mehi 
oma sõjaväkke. Mokšerslaste arv kahanes arvatavasti 13. sajandist ala
tes pidevalt. Nad olid edasi sama tubhd põUumehed kui venelased või 
tatarlased, ent neil takistati talupojaseisusest kõrgemale tõusmine. Vas
tupidi, võrreldes Purgazi ja Pureši taoliste vägevate vürstide ajaga oh 
näha taandarengut.

Ka pärast Kaasani varisemist jäi lõunapoolne Mokšersia Moskoovia, 
Krimmi ja nogaitatarlaste vahel vaidlusaluseks vööndiks. 1570-ndail 
asusid venelased läbi praeguse põhjapoolse Mordva laante, Temnikovist 
Alatõrini (fšuv Ulator), kindluste liini rajama. Jätkuva agressiooni ajal 
pidi seUest saama vägede koondamise baas. Praeguse Mordva pealin
na Saranski asutamisega nihutati liin 1630-ndail edasi lõuna poole. 
Edasitung hõredalt asustet metsa kindlustas lõpuks enam kui 500 aas
tat pärast esimesi üritusi Vene võimu tervel mokšersa põlismaal.

Praeguse Mordva Vabarügi ala vastab suuris pürdeis 1570. ja 1630. a. 
kindlustatud liinide vahelisele vööndile, kus püsiv Vene võim on kest
nud alla 400 aasta. Märksa viljakamad põhjapoolsed põlisalad on 
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kaotsi läinud. Jätkuv venelaste pealetung võimaldas neil rajada 
1670-ndail järjekordse kindluste rea Penza joonel, 80 km praegusest 
Mordvast lõunas.

Venelased sundvärbasid mokšerslasi massiliselt metsaraiele ja kind
luste ehitamisele oma ründeliinidel. Osa Temnikovi ja Alatõri mokšers
lasi simdasustati nüüdis-Mordvasse, aga ka sealt ida poole Volga kal
daile. Teistele pakuti lahkelt maad Vene riigi uues piirivöõndis, jätmaks 
põlismaad Vene kolonistidele. Mokšersa asundused ulatusid peatselt 
veelgi kaugemale lõunasse — metsadesse, mida nad varemalt olid ka
sutanud ainult mesinduseks.2

Põhja pool jätkus halastamatult ersa talupoegade maade ja laante 
võõrandamine. Kasutades ära erslaste vähest ametliku keele ja seaduste 
tundmist, omandasid venelased tihti nende maa vormiliselt "seadusli
kul" teel. Aga vene mõisnikud tungisid ka avalikult mokšersa mesilas- 
laantesse ja lasksid oma talupoegadel läbi kolkida need põlisomanikud, 
kes röövimisele vastu astusid. "Arzamassi maakonna arhiiviürikud 
räägivad paljudest vägivaldseist konfiskeerimisist, maahõiveist ja väl- 
jatõstmisist; 1603 tapsid mokšersa talupojad isegi ühe vene mõisniku" 
(Kappeler 1982: 144). Ka Vene kloostrid ahnitsesid maad. Misjonitege- 
vust oli seejuures enne 17. sajandi keskpaika vähe. Selle keskuseks oli 
1585. a. asutet Põmõševaja Poljana klooster (Uibopuu 1984: 205).

Kappeler (1982:146) nendib, et peaaegu kõik 16. sajandi lõpul kirja
pandud kokkupõrked Volgamail leidsid aset lääne pool Sura jõge, s.t. 
juba mitu sajandit venelaste poolt koloniseeritud mokšersa mail, mitte 
endises khaaniriigis, kus ülestõusude oht taltsutas Vene ahnust. Rahul
olematuse väljendus jäi kohalikuks, välja arvatud Venemaa talurahva- 
sõja ajal 1605-1607, kus alistet erslased osalesid mitmerahvuslistes 
rühmades, vallutades Arzamassi ja piirates Nižni Novgorodi. Piirajate 
juhtide hulgas oli paar ersa vanemat. Mokšerslased väljendasid

2 Üks Volga keskjooksu piirkonna omapära on olnud mesinduse märgatav osakaal 
tavapärases majanduses. Metsmesilaste mett ja vaha korjasid kõik sealsed 
rahvad, enamik allikaid peab aga mokšerslasi tippmeistreiks (Kappeler 
1982:341,449). Vähese püsiasustusega tihedad laaned praegusest Mordvast 
lõuna pool olid mokšerslaste meemetsadeks, kus nad veetsid vajalikud 
kuud selgesti märgistet isiklikel aladel looduslikke tarusid korrastades. 
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kolonialismivastaseid tundeid, rüüstates kloostrit ja ikoone Jelatmas 
(100 km praegusest Mordvast lääne pool) ja hävitades mitmel pool 
maavaldusse puutuvaid ürikuid (Kappeler 1982:150-154).

Ka pärast suurülestõusu mahasurumist tõrkusid Nižni Novgorodi 
piirkonna erslased kolm-neli aastat makse maksmast ja "meeandamit" 
tarnimast. Volga-äärsete maade viimne etnilise surmaga ülestõus, mida 
1615-1616 vedasid marilased ja tšuvašlased, tõmbas jäUegi mokšerslasi 
kaasa. Hiljem sundis meeletu maksukoorem paljusid oma põlde, mee- 
metsi ja kalastuspaiku vene või tatari mõisnikele müüma või pantima. 
Osa jättis oma vara lihtsalt maha, "sest et me enam ei suuda oma esiva
nemate maa pealt andamit anda, krma oleme vaesed" (nagu tsiteerib 
Kappeler 1982:169).

17. sajand: Vene võimu kindlustamine

Pideva lahingutandriks olemisega võrreldes pakkus pax russica eeli
seid. Suurriiklik rahu oli parem kui suurriiklik sõda. Mokšerslaste arv 
hakkas taas kasvama. Vene-Tatari võistluse keerises olid nad omava
litsuse külast kõrgemal tasemel juba minetanud ega saanud enam roh
kem kaotada. Vastandina tatarlasile ja isegi marilasile suutsid väga vähe
sed mokšersa soost murzad (aadlikud) oma seisrmdit säilitada. Enamik 
mokšersa ülemkihist paigutati Vene nomenklatuuris "teenistusmees- 
te" hulka (vabatmehed allpool aadlistaatust).^

Ammuses Vene kolonisatsioonipiirkonnas (Nižni Novgorod, Arza- 
mass ja ka Alatõr/Ulator praeguses Tšuvaššias) olid mokšerslased 
enamasti õukonnatalupojad, s.t. tsaariperekonna omand. Osa säilitas 
vaba jasakitalupoja õigused, kuni nad ristiusku ei astunud. Nendegi 
staatust aga kärbiti järk-järgult. Halduslikult olid mokšersa maad jaga
tud mitmete maakondade vahel ilma rahvust kuidagi arvesse võtmata.

Simdväeteenistus oli raskeks koormaks. Mokšerslasi osales Vene 
sõjakäikudes Rootsi ja Leedu vastu 18. sajandi algul, mil enam kui 10% 
Vene väest koosnes Volga-äärseist rahvaist. Koos tatarlaste, tšuvašlaste 
ja marilastega saadeti ka mokšersa üksusi 1654-1667 Poola vastu. Ind

3 Peamine allikas selle alaosa jaoks on Kappeler (1982), eriti lk. 172-184ja 206-215.
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Venemaa eest võidelda oli madal. Polotskisse (praeguses Valgevenes) 
paigutet mokšersa rügemendist lasid 1661. a. pooled mehed jalga. Pea
tüki alguses esitet rahvalaul võib tagasi ulatuda sellesse aega: "Maail
mal on neli kaart, mu poeg, ja neid kõiki pead sa rüüstama."

Kuni 17. sajandini jäi enamik mokšerslasist animismile truuks, jagades 
uskumusi marilaste, udmurtlaste ja ka tugeva soomeugri substraadiga 
tšuvašlastega. Mokšerslased uskusid teatavat hea ja kurja duaalsust, 
taevalikke ning maapealseid jumalusi (eriti maaema Mastor-ava) ja selle 
lisaks vähemaid jumalusi ning vaime, näiteks metsaema Vir'-ava ja tuu- 
leema Tol-ava. Selle kihi all peitus iidne esivanemate kultus, kelle auks 
pühis ohvrihiites mälestussööminguid peeti. Sagedasemad oli kodused 
palvused ja loomaohvrid vaimude lepitamiseks. Tatari moslemi abielu- 
ja toidutavade mõju esines mokšlaste juures, kes harrastasid mitme
naisepidamist, sõid hobuseliha ja vältisid sealiha. Erslased olid mono
gaamsed ja eelistasid sealiha. Varasemail ajul matsid erslased surnuid 
peaga põhja poole, mokšlased aga bulgaaripäraselt lõuna poole.

Esimene sundristimise kampaania algas umbes 1655. a. Rjazani ja 
Tambovi peapiiskopi eestvedamisel.'* See Moskvast kagu pool asuv ala 
ei olnud Kaasani khaaniriiki kuultmud ja peale kagupoolse veeru olid 
venelased seal vist ammu enamuses. Satski maakonnas 40 km praegu
sest Mordvast lääne pool ja lõunapoolsemas Tambovi maakonnas allus 
4000 mokša ja tatari talupoega vastumeelselt ristimisele, kaugelt suuremi 
osa aga keeldus. Peapiiskopile allutet Vene väeosad põrkusid suure 
relvastet talupoegade rühmaga ja peapiiskop suri usuvabadust kaitsva 
mokšlase noole läbi. Sellise meelekindluse ees andis Vene riik järele. 
Mokša animistide vastupanu andis hingetõmbeaega mari ja udmurdi 
animistidele.

4 Enne 1655. a. võttis Vene riik ette ainult meetmeid eraldamaks kristlasi (k.a. 
vastristitud) võistlevaist mõjudest. Tsaari 1651. a. ukaas keelas Temnikovi 
kristlasil "kanda paganlike tatarlaste ja mordvalaste räpaseid rõivaid, eriti 
kirikus, siseneda ristimata mordvalaste majadesse, või kutsuda neid oma 
juurde sööma" (tsitaadi allikas Kappeler 1982: 165). Vastukäivalt aga heitis 
üks kohtu-uuring mokšerslasile ette, et nad ei luba uudishimulikel venelasil 
oma puhist mälestuspidudest osa võtta. Pidusid endid ei vaidlustatud.
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Kasakaataman Stenka Razini vallandet ülestõus 1670-1671 saavutas 
mokšerslaste juures soodsat vastukaja. Tsaariametnikud teatasid, et 
"kõigist Alatõri ja Saranski tšuvaššidest ja mordviinidest on saanud 
reeturid [loe: vabadusvõitlejad — RT]". Nižni Novgorodi erslased 
moodustasid koos vene talupoegadega ühe vastupanukeskme, kus 
osa juhtidest olid erslased. Näib, et Mokšersia ülemkiht liitus ülestõu
suga, kuigi on kirjas ka juhtum, kus ühe jõukama mokšerslase talu teis
te poolt rüüstati. Laialdane Vene maaomandiürikute hävitamine näi
tab, et sotsiaalse protesti taga oli ka rahvuslikku kolonisatsioonivastast 
tunnet.

17. sajandi lõpul olid mokšerslased halduslikult Vene riiki integree
ritud, eristusid aga usu ja kultuuri poolest. Kuna venelased kasutasid 
tatarlasi vahendajaina, siis võis tatari islami mõju kasvada kiireminigi 
kui vene ristiusu oma. Mokšersia ülemkiht kas vaesus või tataristus (ja 
loodes võib-olla venestus).

Mokšerslaste majanduslik olukord halvenes. Paljud säilitasid küll 
Vene pärisorjusele eelistatavama jasakitalupoja staatuse, ent võõrkeel
sete võõrinstitutsioonide raamistikus ei suutnud nad oma õigusi kaits
ta. Algav tööstusrevolutsioon kasutas neid pelgalt abitööjõuna ja nen
de kaubanduslik tegevus ulatus harva maakonnalinnadesse. Peamine 
häda oli see, et mokšerslaste maa-alaline ühtsus oli purustatud. Vene 
kolonisatsioon nende põlismail oli ränk ja nad ise olid hajutatud oma 
endisisse mesilaslaantesse lõunas ja täiesti võõraile maile Volga ääres.^

5 Kappeleri (1982: 233) andmeil moodustasid erslased 1700. a. ainult 7% 
Nižni Novgorodi, 14% Arzamassi ja 25% Alatõri maakonnas elanikkonnast 
(mis hõlmas praegust Ida-Mordvat). Temnikovi ja Insari maakonna (prae- 
gtme Lääne-Mordva) moodustasid mokšlased ja tatarlased umbes 50% 
elanikest, Saranski maakonnas aga olid venelased juba enamuses. Tähele
panuväärne on, et tollest ajast saadik on mokšerslaste osakaal praeguse 
Mordva piires üsna samaks jäänud. Vene kolonistid leidsid edaspidi vilja
kamaid maid kaugemal idas — nagu ka paljud minema aetud mokšerslased.
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18. sajand: vägivaldne ristimine

18. sajandil viis Vene riik lõpule mokšersa talupoegade tasalülitami
se vene talupoegadega ja likvideeris mokšersa "teenistusmeeste" kihi. 
Hajutamine jätkus, nüüd ka teisel pool Volgat. Mokšerslased osalesid 
Pugatšovi ülestõusus, mis kõigutas tsaaririigi alustalasid, ent nurjus. 
Peamine muudatus oli aga sundristimine.^

Peeter I otsustas 1700. a. kõik oma alamad ristiusku sundida. Enne 
seda pakuti mokšersa talupoegadele präänikuna kuut maksuvaba aas
tat, kuid eriliste tulemusteta. Nüüd lisati präänikule piits. Ristimata 
"teenistusmordviinid" saadeti ülipikaajalisele tööle "laevametsadesse", 
kus 1718. a. raiuti uue Vene laevastiku ehitamiseks tammesid. Säärane 
koorem laostas nad. Oma maa müüdi ära või nõustuti ristimisega. 
Vene riik pani maksu alla mokšersa õlle pruulimise, mõdu valmistami
se, mittekristlikud pulmad ja animistlikud ohvrid ning palvehiied.

Suurrünnak animismi vastu algas 1740. Usuhülgajaile mööndud 
ajutise maksuvabadusega kaasnes nüüd seda rängem maksukoorem 
neile, kes esivanemate usule truuks jäid. Papid või ka lihtsad soldatid 
hakkasid mööda maad rändama, teatasid, et tsaar on andnud käsu 
usuvahetuseks, ajasid terved külad jõkke ja nimetasid seda jumalaval
latust ristimiseks. Enamik läänemokšerslasist (Nižni Novgorodi ja Voro- 
neži kubermangudes) andis 1740-1743 järele. Idapoolsed mokšerslased 
(Kaasani kubermangus) murti 1746-1747. 1760. a. olid peaaegu kõik 
mokšerslased ristiveest läbi käinud. Vene võimud võtsid oma petlikud 
maksukergenduse lubadused niipea tagasi, kui massiristimine õnnes
tuma hakkas. Mõnel pool tõlgendasid nad usuvahetust koguni staatuse 
muutusena vabast talupojast pärisorjaks. Tegelik kumamise määr kasvas.

Esines ka vastupanu, kõige enam Nižni Novgorodi maakonnas, kus 
erslased olid märgatavas vähemuses, ent tunnetasid, et elavad oma 
põlismaal. Endised õukonnatalupojad Terjuševos (Nižni Novgorodist 
lõuna pool) olid juba varem vihale aetud, kui tsaar nad ühele vürstile

6 Selle alaosa peamised allikad on Kappeler (1982:294-364 ja 387-393), Honko, 
Timonen ja Branch (1993:63-77), Salo (1991), Uibopuu (1984:206) ning Vaba 
ja Viikberg (1995).



184 5. Mokšerslased: Siiami kaksikud

pärisorjadeks kinkis. Nad teatasid sedamaid misjonäridele, et nad ei 
võta ristiusku vastu ja pigem põgenevad, või põletavad oma majad või 
iseendid", sest "meie palume oma ersa usu kohaselt väljadel ning laa
nes" (üriku tsitaat, Kappeler 1982: 294).

Kui uus vene piiskop 1743. a. Terjuševo kalmistu pühad puud laskis 
põlema süüdata, haarasid usukaitsjad relvad ja kihutasid piiskopi salga 
minema. Erslased ävardasid mõisnikku ja astusid vastu väeüksustele, 
millest mõned olid koguni Moskvast kohale toodud. Enamik Terjuševo 
erslasist koos mõne vene talupojaga põgenes metsa ja organiseeris 
6000-pealise võitlusrühma. Nesmejan Vasiljevi juhtimisel pidasid nad 
tsaariväele kaks aastat vastu. Kartes, et vastupanu levib teiste animisti- 
deni, lasi valitsus käiku terrorismi. Vene jõugud hävitasid pühi hiisi, 
vägivallatsesid naiste kallal ja peksid 200 vangi tümaks, lõigates lõhki 
nende kõrvad ja sõõrmed. Kui Terjuševo erslaste juht Nesmejan Vasiljev 
kätte saadi, põletati ta surnuks.

Pappide näol oh Vene rük lõpuks küladesse tugipunktid leidnud, 
animistlikud tavad ja ohvripeod aga jätkusid, ainult kohahkele ametni
kele pidi altkäemaksu andma. Vahepeal oh Kagu-Mokšersias kehtinud 
jasakistaatus tühistatud. 1718-1724 kahe- ja kohnekordistati makse 
ning jasakitalupojad paigutati värskelt loodud "riigitalupoegade" ka
tegooriasse, kes ohd mõneti viletsamas olukorras kui Loode-Mokšersia 
õukonnatalupojad. Sõjaväkke nõuti mokšerslasi venelastega võrdsel 
alusel, kuid nad saadeti pigem Läänemere äärde kui lähedal toimuvas
se sõtta baškiirlastega, kust neid kardeti minema jooksvat.

Varsti pärast sundristimist liitusid mokšerslased lühiajalise ent ula
tusliku ülestõusuga (1773-1775), mida juhtis Jemeljan Pugatšov, kasa
kas, kes väitis end olevat tsaar Peeter III. Pugatšovi retk kulges Uurali 
jõelt Kama keskjooksu kaudu Volga "suurele käänule" (kus ta hõivas 
Kaasani) ja edasi läbi Ida-Mokšersia, kuni ta lüüa sai. Võib-olla suunas 
ta oma tee nimme läbi mittevene alade, kus mässuvalmidus oli veelgi 
suurem kui vene talupoegadel. Rahvas liitus ülestõusuga, kui ta lähe
duses viibis, kaldus aga alla andma, kui ta lahkus.

Mokšersa diasporaa Uuralites ja Volga idakaldal ühines ülestõusu
ga varakult. Praeguses Ida-Mordvas ja selle lähistel, kus Pugatšov hõi
vas Alatõri, Saranski ja Penza, liitusid esmalt vene talupojad, erslased 
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hiljem. Lääne-Mordvas (kuhu Pugatšov ei jõudnud) võisid mokšlased 
olla ülestõusnute peajõuks, juhtideks aga olid venelased ja tatarlased. 
Saranskis ja Alatõris andis Pugatšov kohaliku võimu ristitud tatarlaste 
kätte. Mokšersa viha suundus peamiselt vene pappide, mõisnike ja vii- 
napõletajate vastu, kes neile ränga tööorjuse olid peale surunud. Mit
med mokšersa rahvalaulud säilitavad mälestuse sellest heitlusest.

18. sajandi lõpul jäi suur osa mokšerslasist edasi õukonnatalupoega- 
deks. Ülejäänud olid enamasti riigitalupojad, kelle olukord üha enam 
eelmiste omaga sarnanema hakkas. Mõned olid pärisorjad või vürstide, 
kloostrite ja tatari teenistusmeeste teenijad. Vähesed käsutati tuhasoola 
tootmisele või saadeti transpordi- ja mustatöölisina Uurali ja Volga 
keslqooksu metallitööstusse. Omaaegne "teenistusmeeste" eliit oli lan
genud talupoja tasemele. Kaubandus hõlmas ainult talupoegade endi 
tooteid ja neile vajalikku kaupa.

Mokšersa tööeetika tõttu olid nende talud paremas korras kui vene
lasil ja vist ka tatarlasil. See suhteline heaolu kahandas indu minna lin
na või tööstusse. Toime oli aga ka vastupidine, sest talent, mis venelas
te ja tatarlaste puhul siirdunuks kõrgema prestiižiga tegevusse, jäi 
mokšerslaste puhul maale ja tõstis sellega talupoegade keskmist või
mekust. Mokšerslased olid endiselt tippmesinikud, ainult et metsmesi
last asendasid nüüd kodused tarud.

Liikuvaimaks rahvaiks Volga ääres jäid tatarlased ja mokšerslased. 
Viimased nihkusid jätkuvalt lääne pool Volgat Penza ja Simbirski kanti 
ning Kama-tagusesse. Uusim liikumissuund oli Samara ja Saratov! ku
bermangudesse Volgast idas ning sealt edasi Baškortostani ja Orenbur
gi Uurali jõe ääres. Vanad põlismaad olid juba venelasi enam kui täis, 
nii et näiteks Alatõr muutus kolonistide sisserännumaast väljarännu- 
maaks. Mokšerslaste osakaal põlismail kahanes aga veelgi.^

Kultuuriliselt pidas Vene riik mokšerslasi juba nii venestatuks, et 
nende kohta ei rakendatud marilasile ja udmurtlasile tehtud järeleand
misi, nagu näiteks põliskeelse misjonikooli asutamine 18. sajandi algul.

7 Kappeleri andmestik (1982: 328) kinnitab, et 1762. a. oli 9% Arzamassi ela
nikkonnast mokšerslased ja 16-22% maakonnis, mille osad moodustavad 
praegu Mordva (Temnikov, Alatõr, Saransk, Kadom, Insar jne.). Mokšers
laste praegune suurem osakaal Mordvas (32%) tuleb osalt sellest, et Mord- 
vasse hõlmati nende maakondade mokšerslikumad osad, osalt aga ka vene
laste hilisemast väljavoolust siis, kui impeerium paisus.
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Sundristimine tõi esimest korda koole ja kirjaoskust neile väheseile 
mokšerslasile, kes vene keelt valdasid. (Naistest ei osanud seda pea 
ükski.) Ersakeelne katkismus ilmus 1788. a., pärast seda on ersakeelset 
kirjandust vähe ilmxmud.^

19. sajand: näiline sulanemine

19. sajandil edenes mokšerslaste venelasisse sulanemine nobedalt ja 
protsessi lõpule jõudmine paistis olevat lähedal. Lähedal paistab see 
olevat ka praegu, ent mitte lähemal kui toona. See paneb küsima, milli
sed tegurid viivitasid näivalt paratamatut vähemalt sajandi võrra ja 
võivad seda viivitada edaspidigi.^

Ristiusu surve kahanes 19. sajandi algul ja võimaldas paljudel ida- 
poolsemail animistidel oma pealesunnitud ristimisest avalikult loobu
da, mokšerslased aga vandusid alla, välja arvatud üks kummaline juh
tum 1808-1810. Tegevuspaigaks oli taas Nižni Novgorodi Terjuševo 
maakond. Ristitud ersa mõisaori (s.t. pärisori) Kuz'ma Aleksejev hak
kas kuulutama rahvusliku alatooniga maailmalõppu: "Varsti tõuseb 
taas teie vana ersa usk, ristiusk aga alandatakse... Erslased saavad va
baks, ei kuulu enam ühegi mõisniku alla ega maksa maksu, sest nad 
saavad esimeseks rahvaste hulgas" (üriku tsitaat, Kappeler 1982:386). 
Kuz'ma Aleksejev tõmbas tavakohaseile palve- ja ohvrikogunemisile 
kokku sadu inimesi. Vene järeleuurimine ulatus tsaari endani, kes 
prohveti vangistada laskis, siis aga armu andis. Sel korral lahendati 
küsimus relvade abita.

Teisist erslasist ära lõigatud terjuhaanide jaoks oli see viimne heit
lus, enne kui nad ersa keele kaotasid.Kuz'ma Aleksejev jäi aga ersa

8 Keiserlik Uue Seadusraamatu Komisjon 1767 (vt. 2. ptk., märkus 11) hõlmas 
oma 560 saadiku hulgas viit mokšerslast Volga kandist ja ühte Uuralist. Kui nad 
üldsegi Moskvasse jõudisd, siis igatahes ei võtnud nad seal sõna. Mokšersa 
talupoegade poolt 1767-1768 komisjonile saadetud kaebused rõhutavad 
tööstusliku abitöö karmust ja vabakaubanduse ning riigilaenu vajalikkust.

9 Selle alaosa allikate hulgas on Kappeler (1982: 430-453, 479, 496), Lallukka 
(1990:89,99), Raun (1988a), Salo (1991 ja 1993) ning Uibopuu (1984:205-208).

10 Venekeelsed terjuhaanid säilitavad etnilise identiteedi, mis väljendub rah
varõivais ja rahvalauludesse pikitud ersa sõnades. ("Terjuhaan" on Terju
ševo elanik.) 
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rahvapärimuses sangarikujuks. Hilisemaist rahutusist mokšerslaste 
seas on märkida ainult "kartulimässe" Saratov! kubermangus, mil va
litsus andis esmakordselt käsu seda kuratlikku mugulat maha panna. 
Meelekibedus purskus esile palju hiljem, kui 1905. a. revolutsiooni ajal 
laastati viiendik piirkonna mõisahäärbereist — pole aga selge, mil 
määral mokšerslased osalesid.

1829. a. tehtud uuring otsustas, et kõigi (sund)ristitud animistide 
seas on mokšerslased ainsad "head kristlased", üle Tl*?) marilasist, ud- 
murtlasist ja tšuvašlasist seevastu püsib põlisusu juures. Mokšerslaste 
sügav usk ühendas animistlikke sugemeid kristlusega, muutes viima
se sünkreetseks messianistlike alatoonidega (Kappeler 1992: 189, Lal- 
lukka 1990:56). Ristiusule paindumise üheks eeliseks oli koolihariduse 
suhteliselt kiire levik. Teadagi oli see venekeelne — usuline sai alguse 
umbes 1800. a. ja ilmalik 1828. aastal. Järjekordne ersa katekismus ihnus 
1806. a., kui kõigest 4% mokšerslasist lugeda oskas. Ersakeelne Uus Tes
tament järgnes 1820-ndail, esimene mokša raamat (jällegi katekismus) 
aga alles 1861.

Talupoegade sotsiaal-majanduslik olukord paranes pärisorjade va
bastamisega 1861 (neid oli mokšerslaste hulgas 1/6) ja "udellitalupoe- 
gade" vabastamisega kaks aastat hiljem (neid kunagisi õukonnatalu- 
poegi oli mokšerslaste hulgas ehk 50%). Nad said maa omandiks, kuid 
udellitalupoegade puhul vähem, kui nad seni olid harinud.Tradit
siooniline ühiskondlik koetis 40- ja enamaliikmeliste suurperedega 
püsis mokša tuumaladel, hakkas aga mujal murenema. Võrreldes tata
ri ja vene küladega säilitasid mokšersa omad vastastikuse ühisabi tava 
ja külastajad märkasid kerjuste ning muude äärmise viletsuse tunnus
te puudumist. Vene keele oskus kasvas ja sellega ka segaabielude hulk.

Mokšerslaste loomulik iive püsis venelaste omast kõrgemal. Nende 
hajumine Volga-taguseisse rohtlaisse aeglustus, kuid juba 1857. a. polnud

11 Senised mokšerslaste talud olid suhteliselt suured, kima nad olid surutud 
kehvemale mullasele. Tänu oma üldtunnustet usinusele olid nad jõukamal 
järjel kui venelased, kes omakorda ületasid tatarlasi. Käsitöö piirdus pärna- 
kooremattide ja -kottide, kasetõrva, lambanahaparkimise ja muidugi meega. 
Põllunduse talvisil jõudekuil kauplesid mõned mokšersa talupojad soola, 
sealiha ja lambanahkadega kxmi Moskvani, enamik neist aga müüsid oma 
tooted vene ja tatari vahendajaile. Need vähesed, kes täisajaliselt kauban
dusse läksid, sulanesid peatselt.
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enam maakonda, kus nad olnuksid enamusesMoskva-Rjazan-Sim- 
birski raudtee ehitamine 1890-ndail ergutas nende hajumist viimast 
korda, siis see enam-vähem lakkas.

See hajumine oli Vene impeeriumis ainulaadne. Teised suure dias
poraaga rahvad (nt. marilased) säilitasid siiski ka mingi tuuma põlis- 
mail. Oli teisi rahvaid (nt. muromlased ja merjalased), kes kohapeal 
täiesti sulanesid. Mokšerslased on ainus näide olukorrast, kus rahvas 
põlismaa enam-vähem kaotab, diasporaas aga arvuliselt edasi õitseb. 
Hajumine valmistas siiski pinda tulevasele sulanemisele, mille esime
seks tunnuseks oli põlisusu minetamine. Vene keele oskus kasvas, tek
kisid mitmerahvuselised külad ja johtuvate segaabieludega kaasnes 
peaaegu alati laste vene identiteet. Erslaste ja venelaste tõuline sama
sus (muude Volga-äärsete rahvastega võrreldes) hõlbustas sulanemist veelgi.

Hajumise peapõhjuseks oli see, et Mokšersia asus Vene kolonisat- 
sioonilöögi peateljel. See demograafiline tuul puhus venelasi esiteks 
sisse ja siis edasi ida poole, põlisasukaid kaasa tõmmates. Kindlasti 
osalesid ka merjalaste-muromlaste järeltulijad Volgamaade ja Uuralite 
asustamisel, ent seda juba venelasina. Mokšerslased jäid iseendiks ja 
nende arv sulanemise kiuste isegi tõusis, nagu alljärgnevast näha 
(Lallukka 1990: 53, 86), kus on näidatud ka aastane juurdekasv.

Pikk esimene ajavahemik hõlmab arvatavasti aeglast kasvu aastani 
1200, kahanemist aastail 1200-1550 ja seejärel aeglast kasvu. Peab mär
kima, et isegi juhul kui rahvaarv 1550. a. olnuks 50 000, oleks juur
dekasv 1719. aastani olnud ainult 0,45% aastas. See tähendab, et suur 
kasv ei tulnud mitte veel pax russica saabumisel, vaid alles ülemaailmse

12 Mokšerslased olid 1857. a. peaaegu enamuses mokša tuumalal Spasskis 
(48%) ja ersa tuumalal Ordanbujes (Ardatovis) Alatõri ja Saranski vahel 
(38%). Need maakonnad moodustasid hiljem Mordva Vabariigi peatelje. 
Järgmised kõrgema keskendatuse maakonnad (27%) olid Alatõr ja Goro- 
dištše (Saranskist kagu pool). Nimetatud alad külgnevad praeguse Murd
vaga. Ülejäänud neljas maakonnas, kus mokšerslased moodustasid vähe
malt viiendiku elanikest, paiknesid kaks tulevases Mordvas (Krasnoslobodsk 
ja Temnikov), kolmas aga Volga ääres Samarast kaugel lõuna pool (Hva- 
lõnsk) ja neljas (Buguruslan) Baškortostani piirimail. Praeguses Kesk-Mord- 
vas oli mokšerslasi Insaris 18% ja Saranskis 14%.



Ajalugu 189

põllundus- ja seejärel tööstusrevolutsiooni kiiluvees. Sulanemiskaotuste 
kiuste jätkus see kasv võimsalt 19. sajandil. 1719-1897 ületas mokšers- 
laste juurdekasv (1,27% aastas) suurelt venelaste oma (0,9% aastas), lan
ges aga 20. sajandi algul järsult allapoole venelaste oma. 19.-20. sajandi 
vahetus oli ehk stabiilseim aeg Mokšersia ajaloos viimase 800 aasta jook
sul. Ränne peatus enam-vähem.

TABEL 5.1. MOKŠERSLASTE JUURDEKASV 1000-1917

MOKŠERSLASED Arv Juurdekasv 
aastas

1000 70 000
1719 107000 0,06%
1835/1848 492 000 1,26%
1897 1 024 000 1,29%
1914/1917 1 188 000 0,88%

Vahepeal algas ersa ja mokša kirjasõna areng. Nii tagasihoidlik kui 
see ka oli, võib see ehk siiski seletada sulanemise aeglust. 19. sajandi 
keskel oli juba palju vene sõnu kõnekeelde laenatud, eriti ersa mur
deis. Sellal kui naised jäid emakeele juurde, olid mehed juba niivõrd 
vene keelega kodus, et välisvaatlejad võisid neid täiesti venestunuks 
pidada. Sellel põhjusel otsustas Kaasani tõlkekomisjon mokšerslasist 
mööda minna, kui 1868. a. Volga-äärsete rahvaste tarbeks raamatuid ka
vandati. Nikolai Ibninski (vt. 2. ptk.) muutis hiljem seda otsust, kui tai
pas, et mokšerslaste võimet vene kirjakeelest aru saada oli ülehinnatud.

Kolmes erinevas mokša murdes kirjastati mitu tosinat raamatut, 
kasutades kirillitsat ja paari lisatähte. Ersa osas paistis pilt samane. 
Makar Jevsevjev, Ihninski avastet töölispoiss, tõlkis umbes kümme 
usulist raamatut esiteks ersa ja siis ka mokša keelde. Ta õpetas Ihninski 
seminaris mokšersa rühma, mille pika aja jooksul lõpetas 110 inimest. 
Sama tähtis oli, et Jevsevjev külastas kuni 450 küla, kogudes keelelist, 
ajaloolist ja etnograafilist ainest. Tulemuseks oh mokšersa-vene sõnaraa
mat ja mokša rahvalaulude ning -juttude kogumik (1897). Jevsevjev! 
"Mordovskaja svadba" ("Mordva pulmad") rajaneb väidetavalt ta ema 
mälus talletatule. Ehkki vene keeles kirjutel, oli sel tugev mõju nende 
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mokšerslaste rahvuslikule eneserespektile, kes olid saanud \"enekeelse 
hariduse. 1882-1883 avaldati kaks köidet rahvaluulet.

Sellega oli haritud eliidi arendamiseks tagasihoidlik algus tehtud. 
Mõnes algkoolis õpetati põliskeelt valikainena. 1887 olid mokšerslased 
hariduse poolest marilasist ning udmurtlasist ees ja tõenäoliselt samal 
tasemel piirkonna vene talupoegadega. Tsaariaja lõpuks oli umbes 
sada mokšerslast lõpetanud ülikooli, mis oli märksa parem näitaja kui 
ühelgi teisel idapoolsel soomeugri rahval.

Kogu tsaariaja kestel trükiti umbes 70 ersa- ja 40 mokšakeelset raa
matut. Vastupidiselt marilasile ja udmurtlasüe ei ibmmud aga 1905. a. 
revolutsiooni järel ühtegi mokša või ersa kalendrit või ajalehte. Mokšersa 
aja-ja ilukirjandus sai alguse alles tsaarijärgsel ajajärgul. Kaks mokšers
last vahti esimesse Vene Duumasse; valimisõiguse piirangute tõttu su
ruti nad hiljem välja.

Nõukogude-Vene võimu all

Mokšerslased reageerisid vähe Vene demokraatlikule revolutsioo
nile märtsis 1917 ja ka bolševike vasturevolutsioonile novembris 1917. 
Loodi küll Mastorava (Maaema) kultuuriühing, ent vastandina marila
sile ja udmurtlasüe ei kutsutud kokku rahvuskongressi. Mokšersa saa
dikud osalesid väiksemate Kesk-Volga rahvaste kongressil (mai 1917), 
mis oli mõeldud vastukaaluks nii venelasile kui ka tatari moslemeüe. 
Mokšerslaste rahvaarv kahanes segaseü aastail 1917-1920 suhteliselt 
vähe (22 500), kuid kodusõjaaegsed põgenemised hajutasid neid veelgi 
(Sarv 1995a).

Neli väiksemat soomeugri rahvast said 1920-1921 autonoomsed ob
lastid, Mokšersia rahvuspiirkonna moodustamine aga viibis, sest sel
get tuumala polnud järele jäänud. N.-Vene juhtkond võis jätta mulje, et 
mokšerslasi polnud päriselt enam olemas. Esimene ülevenemaaline 
Mordva kommunistide kongress toimus õige hüja — juunis 1921 —

13 Selle alaosa allikate hulgas on Kappeler (1982: 430), Lallukka (1990: 84, 87) 
Raun (1988a), Salo (1991 ja 1993), Sarv (1995a, b ja 1996) ning Uibopuu (1984: 
207).
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Samaras Volga ääres. 1924. a. paiku olid Mordva AO poole suunduvad 
sammud sisuliselt katkestatud. Need jätkusid hiljem, aga range nõudega, 
et peab leitama maa-ala, kus mokšerslased moodustavad vähemalt 
50% elanikest.

Rahvuskülanõukogud seati siiski sisse mitmel pool tulevases Mord
va Vabariigis ja Volga ning Uurali kandis. Autonoomiat oli neil vähe, 
kuid ometigi andsid nad mingi aluse mokšersa ajakirjandusele, kirjan
dusele ja koolile. Mokša- ja ersakeelne õpe viidi sisse algklassidesse ja 
laiendati vähehaaval 10. klassini. Seda oli rohkem kui ühelgi teisel 
idapoolsel soomeugri rahval. Tolle aja kirjanikke ja ajakirju vaatleme 
kultuuri alaosas.^** Sündiva rahvuseliidi ponnistused veensid N. Liidu 
valitsust kultuuri eluvõimes. Madala staatusega Mordva rahvusring
kond moodustati 1928. a. praeguses Mordvas Kesk-Volga krai raames.

Aasta 1930 märgib mokšerslaste jaoks vormilise autonoomia kasvu 
rahvusringkonnast autonoomseks oblastiks ja sellesama autonoomia 
sisulise tühistamise algust genotsiidlike küüditamistega. Veerand mokš
ersa elanikkonnast küüditati 1930-ndail maa-alalt, mis just siis oli kuu
lutatud "nende omaks".^^ Ajavahemikus 1926-1939 langes mokšerslaste 
arv nende vormilisel territooriumil 24%, sellal kui mittepõliselanikud.

14 Kui vaadata mokšersa kultuuri eraldi, võiks järeldada, et tsaarivõimu asen
damine N. Liidu võimuga tõi murrangu: seal, kus enne polnud ajakirjandust 
ega kirjanikke, ilmus järsku tosinaid. Kui aga võrrelda seda teiste rahvastega, 
siis paistab osa ajastusest juhuslik. Ka tsaariaja jätkudes oleksid mokšers
lased peagi jäljendanud marilasi ja udmurtlasi, kes juba tsaariaja lõpul ka
lendreid üllitasid. Aeg, mil mokšerslased vastavasse arengujärku jõudsid, 
langes lihtsalt N. Liidu loomisega kokku. Teisalt puhkesid siiski kõik ida
poolsed soomeugri kultuurid 1920-ndail õitsele, sest alguses oli N. Liidu 
hoiak vähemuste suhtes tsaaride omast arukam.

15 Bukin (1990, vt. Sarv 1995b) väidab, et iga kolmas mokšersa pere küüditati. 
Suurt arvulist langust kinnitavad Lallukka (1990:87) esitet, muidu aga vähe 
märgatud 1926. a. rahvaarv: 534 000 mokšerslast tulevases Mordvas. 
1926-1939 langes nende arv seal 405 000-ni, seega 24,2%. Muidugi võib 13 
aasta jooksul eeldada teatavat sulanemist ja majanduslikult ajendet välja
rändu — aga ka kopsakat loomulikku iivet. Jõukamail ersa aladel võisid ve
nelased tõesti küüditada kolmandiku talurahvast, mis on kooskõlas Bukini 
hinnanguga.
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peamiselt venelased, kaotasid 14%?^ Mõlemad elanikkonna osad kan 
natasid, ent põlisrahvast tabas märksa suurem löök. Viimase osakaal 
langes 37,7%-lt 1927 (Kulikov 1993) 34,1%-ni 1939. Rahvuspiirkonnana 
oli Mokšersia 1920-ndail võimalikum kui 1939. a. arvud kinnitavad. 
Kui 1920-ndail venelastest koosnev N. Liidu valitsus arvas, et mokšersa 
põlismaad enam alles polnud, siis 1930-ndail võeti ette samme, et öel
dut tõelisuseks muuta.^^

Põllumajanduse sundkollektiviseerimine tabas mokšerslasi iseära
nis rängalt kahel põhjusel. N.-Vene kollektiviseerijad Mordvas ja Pen
za oblastis kasutasid võimalust hävitada just mittevene talundust. Aga 
ka ersa-mokša omavaheline nääklus tegi venelasil asja hõlpsamaks. 
Erslased olid 1930. a. AO-s juhtivkohtadel ja suunasid küüditamis- 
kvoote mokša aladele. Tipus olemine aga muutis ersa kommunistid 
peatselt altiks puhastusile "kodanlike natsionalistidena". Moskva asen
das nad valdavalt mokšlasist koosneva seltskonnaga, kes võla tasa 
tegi, aidates kaasa järjekordsele küüdituslamele, mis esmajoones erslasi 
tabas. Fratritsiid (vennatapp) tõhustas genotsiidi.

16 1939. a. moodustasid mokšerslased 34,1% Mordva elanikest ja harilik oletus 
on, et küllap see oli nii ka 1920-ndail. Kuid küüditamisigi tuleb arvesse võt
ta. Hiljuti andis Kulikov (1993:252) mokšerslaste osakaaluks Mordvas 1927. 
a. hoopis 37,7%. Kombineerides selle Lallukka (1990: 87) absoluutarvuga 
1926 (543 000) annab see Mordva elanike koguarvuks 1926/1927 umbes 
1 416 000. Kui nii, siis kaotasid mokšerslased suurküüditamisi hõlmaval 
ajavahemikul 24,2% oma arvust, uustulnukad aga ainult 13,6%. Küüdita- 
mistel oli niisiis etnotsiidlik varjund.

17 On tõsi, et Mordva piiride kujimdamine oli keeruline, sest vähesed mokšersa 
enamusega alad ei külgnenud üksteisega. Mokša peamine tuumala Spasski 
maakonnas asus erslaste tuumalast Ordanbuje (vn Ardatovi) maakonnas 
130 km eemal. Neid lahutas vähese mokšersa asustusega Saranski maa
kond. Vanade kaartide vaatamine süvendab muljet, et Spasski ja Ordanbuje 
ühendamiseks liideti veel neli vahepealset tsaariaegset maakonda (Temnikov 
ning Krasnoslobodsk läänes ja Insar ning Saransk idas), ilma et oleks katsu
tud külgnevaid mokšersa küli liita või piiriäärseid vene küli lahutada. Ülla
tav on, et Alatõri maakond anti Tšuvaššiale, kuigi see oli 1857. a. tugevasti 
ersalik ega olnud seal tšuvaši asustust (Kappeler 1982: 430). Praegu on 
Tšuvaššias 11 ersa küla (Salo 1993). Lõunas Penza oblasti piiril liideti 100 
km^ ja 1800 elanikku 1959. a. Mordvaga (Lallukka 1990: 84).
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Juba neli aastat pärast loomist —1934 ülendati Mordva AO ANSV-ks, 
seda isegi Mari AO-st varem. Katsed omistada mokša ja ersa keelele 
Mordvas riigikeele staatus nurjusid (Kargin 1995). Mordva ANSV loo
mise ajal oli põlisrahva osakaal seal madalam kui üheski teises soome- 
ugri vabariigis, v.a. Karjalas (vt. tabel 2.3). Põlisrahva osakaal muutus 
vaevu järgmise 60 aasta jooksul, olles 1989. a. ikka veel 32,5%, Komi ja 
Udmurdi vabariiges aga oli langenud sellest allapoole. Isegi mokšers- 
laste küüditamisega tekkinud tühikud ei suutnud uusi venelasi juurde 
tõmmata. Mordva kogurahvastik kahanes pidevalt (vt. demograafia 
alaosa).

Ühise mokšersa kirjakeele loomise katsed nurjusid, kuigi selle või
malikkust kinnitab diasporaas Samara kandis tekkinud segamurre 
(Agafonova 1995). Moskvas 1928. a. peetud konverents, millel osalesid 
peamiselt keeleteadlased, otsustas rajada ersa kirjakeele kitsalt Kirde- 
Mordva Otjaželje rajooni (vn Atjaševo) Kozlovka küla murdele. Mokša 
kirjakeel rajati Loode-Mordva Krasnoslobodski ja Temnikovi murrete 
alusel. 1932. a. loodi Mordva kultuuri teadusliku uurimise instituut, 
mille peamiseks ülesandeks pidanuks olema ühise kirjakeele kujunda
mine. Selle asemel keskenduti aga kahe erineva kirjakeele vormistami
sele. Mitmed mokšersa keeleteadlased soosisid ladina tähestikku, kuid 
selle kasutamine viibis, kuni Moskva selle üldse ära keelas.

Mordva ANSV loomise aegu hakkas Moskva ahistama mokšersa 
kultuuri väljaspool Mordvat. Kultuuriasutused suleti, samuti ajakirjad, 
nagu näiteks Od er'amo {Uus Elu, 1924-u. 1935 Novosibirskis), mida luges 
200 000 Siberi mokšerslast. Hajutet rahvale nii tähtis külatasemeline 
kultuurautonoomia kõrvaldati.

Haritud eliidi vastu suunatud terror algas 1930-ndate keskel. Kaks 
kirjanikku surid noorelt, põhjust ma ei tea: esimene modernne mokša 
luuletaja Mihhail Bezborodov (1907-1935) 28-aastaselt ja esimene ersa 
romaanikirjanik Timofei Raptanov (1906-1936) 30-selt. Järgmised kaks 
lasti N.-Vene võimude käsul maha: ersa kirjanduse rajaja Jakov Grigošin 
(1888-1939) ja ersa kirjanduselu ja õpikute korraldaja Fjodor Tšesnokov 
(1896-1939) (Salo 1991).

N.-Vene võimud hakkasid mokšersa keele arendamises nägema 
vangla või hullemaga karistatavat "kodanlikku natsionalismi". Vene 

13 Taagepera
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laensõnu pidi tingimusteta vastu võtma. Nii kästi näiteks uudissõna 
vatks (= sõnaraamat, tüvest vai, sõna) asendada vene sZovariga. Poliitili
ne patt oli mainida soome ja mokšersa keele sarnasusi. 18 ajalehest ja 4 
ajakirjast, mis veel 1936. a. ümusid, jäi 1954 järgi 2 ajalehte ning 2 täis
kasvanute ja 2 lasteajakirja (Salo 1991 ja 1993).

Vene keel muudeti 1938. a. mokša ja ersa koolides kohustuslikuks 
õppeaineks, samuti püüti vene keelt üha enam ka õppekeeleks muuta. 
Terroristlikus õhustikus ei julgenud keegi seUe vastu protestida. Desta- 
linisatsioon ei tervendanud olukorda, vaid muutis seUe veelgi hulle
maks. Pärast koolide nn. "reformi" 1958-1959 lubati Mordvas ainult 
esimeses 4 klassis õpetada mokša või ersa keeles. Vene oblastites kee
lustati mokšersa kool täielikult, kuid mõnes rahvusvabariigis (nt. Baš- 
kortostanis) mitte. Aastaks 1980 taandasid N.-Vene võimud põliskeelse 
kooli külades kahele-kolmele klassile, linnades keelustati põliskeelne 
õpe üldse. 1936. a. kirjastati 179 mokšersa raamatut ja raamatukest. 
1979. a. oh aastane toodang langenud 55-ni — 27 mokša ja 28 ersa keeles.

TABEL 5.2. MOKŠERSLASTE ARVU MUUTUMINE 1897-1989

Koguarv Juurdekasv 
aastas

Ersa/mokša peamise keelena

Protsent Arv Juurdekasv 
aastas

1897 1 024 000
1914/1917 1 188 000 +0,81%
1926 1340 000 +1,15% 94%
1939 1 456 000 +0,64% 78,1% 1 260 000
1959 1 285 000 -0,63% 78,1% 1 004 000 -0,6%
1970 1 263 000 -0,16% 77,8% 983 000 -0,17%
1979 1 192 000 -0,64% 72,6% 865 000 -1,43%
1989 1154 000 -0,32% 67,0% 773 000 -1,13%

Allikad: Lallukka (1990: 86); EE 6 (1992: 409) ja nendele rajatud arvestused. Juurdekasvu 
protsent on aasta keskmine terve ajavahemiku kohta pärast eelnevat koguarvu.

Tabel 5.2 näitab mokšerslaste arvu muutumist N. Liidus. See arv 
kasvas kuni 1930-ndaini ja hakkas siis kahanema. Tegelik tipp oli arva
tavasti 1930-ndate algul. 1939. a. arv võib olla küüditatute suremuse 
varjamiseks võltsitud, mis 1959. a. rahvaloendusel ilmseks saab.
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Sulanemine venelasisse süvenes 1970-ndail, s.t paar aastakümmet pärast 
mokšersa koolide piiramist.

Ometi oli 1989. a. mokšerslasi rohkem kui sada aastat varem ja kirja
keeled olid välja arenenud. Sulanemine aga hakkas lõpuks iibele järele 
jõudma. Vene keele valdamine oli saanud peaaegu üldiseks ja emakee
le oskus oli kahanemas nendegi seas, kes end mokšerslaseks pidasid. 
Keelekaotus süvenes identiteedikaotusest palju kiiremini. 1959-1989 
kahanes mokšerslaste koguarv 10,2%, ersa või mokša keele kõnelejate 
arv aga 20,0%.

Mokša-ersa duaalsus püsis. Ersa-mokša arvulist suhet on üldiselt 
hinnatud kui 2:1, aga see on väga umbkaudne, sest rahvaloendused ei 
erista neid.^® Mordva Vabariigis olid erslased alguses mokšlasist arvu
kamad, ent nende arv kahanes kiiremini ja 1959. a. oli neid vabariigis 
vähem (tabel 5.3). Alguses võisid küüditamised neid valusamalt taba
da, kuid erslaste arv kahanes kiiremini ka hiljem. Teisi rahvastiku 
suundi vaatleme demograafia alaosas.

TABEL 5.3. MOKŠLASTE JA ERSLASTE
ARVU MUUTUMINE MORDVAS 1926-1989

MokŠlased Erslased. Täpsustamata 
“mordviinid” Kokku

1926 237 000 297 000 3 000 537000
1959 178 300 164 800 13 900 357 000
1979 170 800 150 100 17700 338 600
1989 155 000? 145 000? 13 000? 313 300

Allikas: Lallukka (1990:87-88). 1989. a. puhul on teadaolev koguarv alarühmade vahel jagatud 
vastavalt 1979. a. ja 1994. a. "mikroloenduse" suhete keskmisega. Mikroloendus 1994. a. hõl
mas 48 512 inimese valimit. Mokšerslased jaotusid: 49,0% mokšlasi, 48,0% erslasi ning 2,9% 
täpsustamata "mordviine" (Ergan' mastor nr. 11, juuli 1995).

Poliitiliselt oli mokšerslasil Mordva ANSV-s vähe sõnaõigust, kuigi 
mõned sümboolsed tippkohad neile jäeti. Ka selles küsimuses said

18 Ainus loendus, kus erslasi ja mokšlasi eraldi arvestati, toimus 1926. a., ja siis 
ainult Volga-Uurali piirkonnas. Tulemuseks saadi 795 000 erslast ja pisut 
üle 390 000 mokšlase (Lallukka 1990:87). 1979. a. eristati neid ainult Mordva 
piires. 2/1 on ka Salo (1991) mainitud kirjanike arvuline suhe.
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kohalikud Vene võimud kahte põlisrühma teineteise vastu välja män
gida — seda ka tehti. 1980-ndate alguses näis enamik sümboolseid 
kohti olevat erslaste käes, ent 1990-ndate keskel olid mokšlased üle
kaalus. Tegelikud võitjad olid kohalikud venelased, kelle käes olid tõeli
sed võimuhoovad. See menutab navaho ja hopi indiaanlaste nääkle
mist USA Arizona osariigis, kus vahekohtunikeks on valged — need, 
kes parimad maad endale on võtnud ja kaht indiaani rahvast riismete 
pärast kaklema ässitavad.

Ersa ja mokša keel ning kultuur

Mokšlaste enesenimetust moksa on seostatud nende ala läbistava 
jõe venekeelse nimega, kuid mokšlased ise hüüavad Mokša jõge teisiti: 
Jov. Erslaste eneserdmetuse (erz'a) päritolu on samuti ebaselge. Vene
keelne ühisnimetaja mordva ja hiljem mordvin ulatub tagasi 1500 aasta 
eest kirja pandud vormile mordens, mis on taandatud oletatavale soo- 
mepermi sõnale merta (mees). Sama tüvi esineb enesenimetusis udmurt 
ning komilaste seas pruugitavas komi-mort, mis võis olla ka mokšers- 
laste esivanemate enesenimetus enne erslasiks ja mokšlasiks jagune
mist. Nentigem, et ka marilaste, merjalaste ning muromlaste nimed al
gavad m-r-iga.i^

On täheldatud, et vähese haridusega erslased tõlgivad "mordva" 
sageli "ersaks", eirates mokšlasi, kes omakorda "mordva" tõlgivad 
"mokšaks". Üks ersa aktivist esitab asja aga hoopis teistpidi. Väikese 
tüdrukuna parandas ta venelast, kes tema kui mordovka poole pöördus:

"Mina olen erslane..."
"Aga kes siis on mordva?"
"Ei tea. Meie külas on kõik erslased. Võib-olla, et mokšlased on 

mordva" (Mariz' KemaT 1995). Haritud inimesed on siiski teadlikud

19 Peamisi allikaid keele ja kultuuri alaosas on Merja Salo "Mordvalaiset" Jo
hanna Laakso toimetatud kogumikus "Uralilaset kansat" (1991). Keele pu
hul olid Raim (1988a, b). Uibopuu (1984:201-210), Mägiste (1958a) ja Erzjan' 
mastor nr. 1-13 (1994-1995) samuti kasulikud. Ajakirjanduse 1995. a. trüki
arvude allikaks on Finno-ugorski vestnik nr. 1 (1995).
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teise hõimu olemasolust, öeldes tihti: "Oleme ühe peaga, ent kahe suu
ga rahvas" (Sarv 1995b).

KeePo

Mordva keel eristus oletatavasti permi, saami-läänemeresoome ja 
mari keelest umbes 2700 aasta eest (vt. eelnev joonis 2.1) ja jagunes 
1500 kuni 1000 aastat tagasi ersa ning mokša harudeks. Mõned keele 
omapärad on järgmised.

Sõnarõhk vaheldub, seda peamiselt esimese ja teise silbi vahel. 
Kaashäälikuühendeid sõna alguses on vähe, kuid esineb siiski ka kol
mekordseid ühendeid: kšn'i (raud). Peenendet kaashäälikuid on palju, 
eriti sõna alguses (eesvokaalide ühenduses); siin on nad märgistatud 
aktsendiga kaashääliku järel.Vanim laensõnade lade (eriti iraani lae
nud) on mõlemal keelel ühine. Bulgaari-tatari laene on rohkem mokšas 
ja vene laene ersas.

Vokaalharmoonia esineb ersa keeles, mokšas mitte. Nimisõnul võib 
olla 10 käänet ja võib-olla rohkemgi, sest mõned järgsõnad kipuvad ni
misõnadega liituma. Ersa keeles on kõhn deklinatsiooni: määramata, 
määratud ja possessiivdeklinatsioon. Omadussõnad nimisõna ees ei 
käändu — see erineb eesti ning soome keelest ja sarnaneb Ungarile. 
Nagu soome ja ungari keeleski on tarvitusel possessiivsufiksid: mdE 
kudo/m, mdM kud'e/z'e ("minu kodu, maja"); mdE kudo/n, mdM 
kud'e/n'e ("minu majad").

Esineb rohkesti kõneviise (tegusõnade pöördevorme): nii kindel ja 
käskiv kõneviis kui ka sooviv, ergutav ja kolm tingivat kõneviisi. Nii 
nagu Ungaris (mitte aga eestis-soomes) on transitiivseil (süülistel) pöörd- 
sõnul kaks konjugatsiooni, subjekti- ja objektikonjugatsioon: n'eiat 
("näed"), aga n'esamak (sa näed mind). Eitus(pöörd)sõna esineb ainult 
minevikus. Pöördelõppe saab lisada ka nimisõnule: kudo/s/an ("ko- 
dus-olen") ja kudo/s/at ("kodus-oled").

Kui erinevad on ersa ja mokša keeleharud? Välisvaatlejad nagu Salo 
(1993) leiavad, et need on natuke lähemal kui soome ja eesti, Alhoniemi

20 Ersa keele kohta vt. põhjalikumalt Valdek Palli raamatut "Ersa keel. Õpiku 
konspekt ja sõnaloend". Tallinn, 1996 (T. T.).
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(199 5) arvates on "raske neid omaette keelteks pidada". Kohalikest 
uurijaist arvab Butylow (1995), et häälduse, sõnavormide ja sõnavara 
erinevused on väheldased ja "ühise kirjakeele loomine on praegu 
ainus tee mordva rahva, kultuuri ning keele päästmiseks". Esimese 
sammuna peaks olemasoleva kahe "kirjakeele uksed laialt lahti pais
kama murdesõnavarale" (Tsypkynina 1995). Lisaks ersa ja mokša kirja
keelte rikastamisele sünonüümidega lähendaks see neid ka omavahel, 
sest ühe ametlik vorm võib teises esineda murdesõnana.

Kahe murde või sugulaskeele vastastikime arusaadavus oleneb väga 
palju sellest, kui palju teist keelt on kuuldud. Kujutagem põhjasakslast, 
kes esmakordselt kuuleb šveitsisaksat, või lõunaprantslast, kes esma
kordselt kuuleb Quebeci prantsuse keelt. Alguses ei saaks nad midagi 
aru, kuid edusammud on kiired, kui nad ühiste sõnade erineva hääl- 
dusmalli ära tunnevad. Väheseil mokšlasil on võimalust kuulda ersat 
ja vastupidi. Kui erslane ja mokšlane kohtuvad, siis praegusis tingimu
sis siirduvad mõlemad tõenäoliselt vene keelele, nii et teise keeleharu- 
ga tutvumine jääbki ära. Ühise kirjakeele loomise katsed 1920-ndail ja 
uuesti 1950-ndail purunesid inertsi ja kolkluse karidel, teatava vene 
divide et impera (jaga ja valitse) lisandiga. Vahepeal on peale surutud 
vene sõnu ja isegi grammatilisi vorme, keelates uute sõnade tuletamine 
mokšersa tüvede alusel.

Kui avame oma praegused [mokša ja ersa] sõnaraamatud, siis näeme ma
sendavat ja ähvardavatki pilti: družamo, družba, druželjubija, druželjubnoi, 
družeskoi, družestvennoi [kõik vene tüve "sõber" alusel ja enamasti vene lõp- 
pudegagi — RT]. Kas see on ersa sõnaraamat? Panen ersa ja mokša kirjani
kele südamele, et nad looksid uusi sõnu, ja õpetlasile, et nad töötaksid välja 
terminoloogia. Selleks saavad nad uuesti kasutusele võtta murdelisi, vana
nenud ja poolsünonüümseid sõnu (Nadkin 1992).

Kirjandus ja ajakirjandus

Esimene mokšersa mokša keele kirjapanek sündis 1692, ja seda ei 
teinud mitte keegi vene Kulturträger vaid hoopis lääneeurooplane N. Wit- 
sen, kelle "Noard en Oost Tartarie" sisaldab ka hollandi-mokša sõnas
tikku (Kreindler 1985; Polyakov 1994). Esimesed ersa näited pärinevad 
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aastast 1787. Vene impeeriumis algas mokšersa trükisõna ersa katekis
musega 1788. Teine katekismus anti välja 1806 ja Uus Testament 
1820-ndaU. Esimene mokša trükis ida pool Hollandit ihnus alles 1861 
Ilminski projekti raames publitseeritud katekismuse näol. Esimene 
mordva grammatika ilmus vene keeles 1838. a. Lisaks usulisele kirjan
dusele ilmus tsaariaja kestel mokšersa-vene sõnaraamat, paar Makar 
Jevsevjevi toimetet rahvaluule köidet ja mõned õpikud — kokku um
bes 70 ersa ja 40 mokša raamatut ja raamatukest.

Esimesed ersa (1921) ja mokša (1924) aabitsad hakkasid neis keeltes 
lugejaskonda looma, kuigi N. Liidu võimud mokša aabitsa peatselt ta
gasi nõudsid, sest seal esines Trotski ja mitte Stalini nimi. Esimesed aja
lehed näisid ilmuvat väljaspool tulevast Mordva Vabariiki, peamiselt 
Volga ääres. Jakst'er'e fest'e (Punane Täht, Moskva 1921-1931) avaldas 
alguses kirjutisi mõlemas keeles, siis aga keskendus ersale. Sama võis 
olla lugu järgmiste ajalehtedega: Jakst'e're s'okits'a (Punane Kündja, 
Saratov 1921-1926), Tšin' st'am'o (Koit, Simbirsk 1921-?) ja Od er'amo 
(Uus Elu, Novosibirsk 1924-1930-ndad). Mokša ajakirjandus tekkis kolm 
aastat hiljem Penzas (Mordvast lõuna pool): Od veVä (Uus Küla, 1924-?) 
ja Valda jan (Päiksene Rada, alates 1927. a.), millest hiljem sai mokšakeebre 
ajakiri, mis veel püsis 1990-ndail. Vastav ersakeelne ajakiri oli Sjatko 
(Säde, Simbirsk, 1929. a. alates).

Kui Mordva "riik" (AO) ja kommunistliku partei Saranski trükiko
da sisse seati (1930 ja 1933), koondus ajakirjandus sinna, seda enam et 
N.-Vene riik asus keelustama mokšersakeelset üllitamist väljaspool 
Mordvat. 1936. a. ilmus 4 ajakirja ja 18 ajalehte. 1954. a. oli riik väljaan
nete arvu kärpinud, ilmus 2 täiskasvanute ajakirja, Sjatko ja Mokša, 2 
lasteajakirja ja 2 ajalehele: Erzjan' pravda ja Moks'en' pravda. Salo (1991) 
kirjutab, et mõlemad lehed asutati 1921, pole aga selge kus ja mis nime 
all. Ersa lasteajakiri Pioneren' vaigeV (Pioneeri Hääl) sai alguse 1931 ja ta 
mokša vaste Jakster' t'estenja (Punane Täheke) 1932.

Mokša ilukirjandus algas Zahhar Dorofejeviga (1890-1952), kes tsaa
riajal tohtis oma luuletusi avaldada ainult vene keeles. 1920-ndail aval
das ta mokša keeles ja tõlkis ka vene luulet, keskendus aga peamiselt 
õppematejalidele. Esimene püsiva väärtusega töö on ehk Mihhail Bez
borodov! (1907-1935) pikk poeem vaese talumehe elust, "Jofks kona 
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uPs"' ("Tõestisündinud lugu", 1929). Autor suri 28-aastaselt teadmata 
põhjusil. Proosat ihnus enne 1950-ndaid vähe.

Ersa ilukirjanduse teke oli jõulisem. Esimesena kasutas 1920-ndate 
leebemat aega Dorofejevi kombel ära Jakov Grigošin (1888-1938), aval
dades luulet ja õpikuid. 1930-ndail järgnesid lühijuttude kogumikud, 
samuti ooperilibreto Terjuševo animistliku prohveti teemal: "Kuz'ma 
Aleksejev". Tsaar andis Kuz'male armu, N. Liidu võimud teose autori
le aga mitte: Grigošin lasti maha. Sama saatust jagas Fjodor Tšesnokov 
(1896-1939), kelle "Sir'e utsit'eT" ("Vana õpetaja", 1922) oli vist esime
ne trükitud ersa noveU. Kirjaoskamatute lauluemade Jefimia Krivošejeva 
(1867-1936) ja Fjokla Bezzubova (1880-1966) lauluvarast pääses osa 
trükki, peamiselt nende ülistuslaulud N. Liidu võimule ja punatege- 
laste leinaitkud. Krivošejeva poeg Ilka Morõtsja (Ilka-laulik, Ilja Krivo- 
šejev, 1898-1967) kasutas folkloori edukalt ära kunstluules.

Näitekirjandus algas ersa keeles Ksenia Petrovaga (1892-1942), kelle 
"Tašto koise" ("Vanal kombel", 1930-ndad) arvustas vanematepoolset 
paaripanemist. Timofei Raptanov (1906-1936), kes lapsena suure osa Ve
nemaast koos oma pimeda isaga kerjates läbi rändas, kirjutas oivalise 
lühiromaani "Tatiu" (1933) ja siis esimese täispika ersa romaani "Tšihan 
pando alo" ("Tšihani mäestiku all", 1934), enne kui ta teadmata põhju
sil 30-aastaselt suri. Esimese ersa opereti komponeeris 1943. a. L. Kirjukov 
(1895-1965), võttes aluseks 1940. a. ilmunud Pjotr Kirillovi (1910-1955) 
värssnäidendi. Teos kujutas 18. sajandi suuri talupojamässe. Vastandi
na Kuz'ma Aleksejevile oli see ohutu proletaarse internatsionalismi 
ülistus ja Krjukov kasutas seda uuesti esimese tegelikult lavale jõudnud 
ersa ooperi jaoks, "N'esmejan di Lamzur'" ("Nesmejan ja Lamzur").

Mokša proosa sai jalad alla alles 1950-ndail Timofei Kirdjaškini 
(1888-1972) romaaniga "Kehi Mokša" ("Lai Mokša jõgi", 1953), mis 
käsitleb 1905. a. revolutsiooni külas. Luuletaja Maksim Beban (1913-1986) 
kirjutas libreto Kirjukovi järjekordse ooperi jaoks, "NormaPnä" ("Nagu 
ikka", 1960-ndate algus).

Kogusummas mainib Salo (1991) 14 ersa ja 7 mokša autorit, mis vastab 
rahvaarvu oletatavale suhtele, ent mokša osa paistab olevat nõrgem. 
Midagi tehti ka lausterrori ajal ja pärast seda saabus uus väike tõus. 
Vassili Radajevi (s. 1907) "Sijažar" (1960), mida on nimetatud rahvus
eeposeks, kujutab erslasi "võidukama", kui nad astuvad venelasiga 
tatarlaste vastu (keda "Nõukogude rahvaste sõprus" ei paistnud hõlmavat).
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Salo (1991) peab "äsjaseima mordva kirjanduse" tippesindajaks tootlikku 
Kuzma Abramovit (s. 1914), kes 1991. a. oli 77-aastane. Temalt on ilmu
nud triloogia kujur Ersia kohta (kellest peatselt juttu tuleb) ja perestroi
ka ajal söandas ta talurahvamässude teemat kõrvale jättes 13. sajandi 
vürst Purgazi juurde asuda, kes venelaste vastu võitles ("Purgaz", 
1988).

Vaadates Salo ülevaates esitatud sünniaastaid (noorima sünniaasta 
on 1923), tekib ebamugav läheneva lõpu tunne. Võib-olla oli Stalini ajal 
ellu jäänud sükofantide (salakaebajate) haare venelaste heakskiidetud 
kirjanduses nii tugev, et ükski noorem ei suutnud läbi murda. Postso
vetlikes oludes on siiski uusi talente kerkinud. 1994. a. ilmus kaks luu
lekogu nöörilt autoreilt, varem mainitud Mariz' KemaTi (Raissa Kemai- 
kina) "Štatol "("Küünal") ja Nikolai Išutkini "Tešten' mastor" ("Tähe- 
maa").

Ajakirjanduse trükiarvud langesid postsovetliku majanduse lagu
nedes kõhn korda. Päevaleht Moks'en pravda (5500 eks. mais 1995) üle
tas suuresti Ergan' pravda (2650), kuid ersa igakuine kultuuriajakiri 
Sjatko (2400) ületas Mokša (1350), seda arvatavasti suurema lugejas
konna tõttu arvukas ersa diasporaas. Lasteajakirjadel, mokša Jakster' 
feštenja (trükiarv 4900) ja ersa Tšilisema (Koit, endine Pioneeri Hääl, 4700) 
oli üks kõrgemaid trükiarve idapoolsete soomeugri lasteajakirjade 
seas.

Erinevalt enamikust idapoolseist soomeugrilasist ei ole mokšers- 
lased postsovetlikku lõdvenemist uute ajakirjade ja -lehtede alustami
seks eriti kasutanud. Ainus uustulnuk paistab olevat Erzjan' mastor 
(Ersamaa, septembrist 1994), mokšlasi eiravate erslaste kord kuus il
muv ajaleht. Mordva 21 rajoonilehe seas avaldab ainult veerand mida
gi kohalikus keeles.

Kujur Ersia

Mokšersa peamine panus maailmakultuuri on olnud kujutava kunsti 
vallas. Kujur Ersia (Stepan Nefjodov, 1876-1959) saavutas tunnustust 
Prantsusmaast Argentiinani. See Ordanbuje (vn Ardatovi) talupoiss 
hakkas Kaasanis ikoonimaalija õpipoisiks ja võeti 26-aastaselt Moskva 
kunstikooli vastu. Ta töötas ja esines näitustel Prantsusmaal ning Itaalias
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(1906-1914) ja naasis 1926 Prantsusmaale, saavutades menu monu
mentaalsete puuskulptuuridega. Lühiajalisena kavatset oleskelu Argen
tiinas venis mitme aastakümne pikkuseks (1927-1950), kuna Ersiat 
paelus Lõuna-Ameerika puit. Ta naasis N. Liitu, töötas Moskvas, kuid 
on maetud Saranskisse. Juba ta kunstnikimimi kinnitab, et ta oli uhke 
oma päritolule ajal, mil enamik hariduse saanud mokšerslasi sulanesid.

Geograafia ja majandus

Käesolev ülevaade piirdub Mordva Vabariigiga. Pindalalt (26 200 km^) 
on Mordva Belgiastpisut väiksem ja rahvarv (1990. a. 964 000 ja 1996. a. 
956 000) on kümnendik Belgia omast. Põhja-Ameerika vaatepunktist 
on Mordva New Hampshire'ist pisut suurem, kuid rahvaarv on sama. 
Elanike tiheduse poolest (37 in./km^) on ta Rootsi (20 in./km^) ja Iiri
maa (50 in./km^) vahel. Maa Mokša ja Sura jõgede vahel on tasane, 
kõrgeim tipp (337 m) ületab napilt Suure Munamäe. Kliima on mandri- 
line: suved (+19 °C juulis) on natuke soojemad kui pisut põhjapoolse
mas Taanis (+16 °C), talved (-11 °C jaanuaris) aga on märksa külmemad 
(Taanis +1 °C) — peaaegu sama külmad kui Soome-Lapis (-14 °C). 
Mets (peamiselt tamm ja vaher) katab veerandit maast. Lõuna pool on 
rohtla ulatuslikult üles haritud. Maardlad piirduvad turba ja fosforii
diga.

Pealinn Saransk (1996. a. 320 000 elanikku, neist u. 20% mokšers
lased) hõlmab tervelt 33% Mordva elanikkonnast (just nagu Tallinn 
Eestis) ja kaalub mõjuvõimu poolest kõik muu üles, seda enam et ka 
suuruselt järgmine linn (Ruzajevka, 53 000 ei.) asub kõigest 20 km kau
gusel Sarcinskist. Sellesse vööndisse koondub tööstus: masinaehitus 
(eriti ekskavaatorid), elektripirnid ja ehitusmaterjalid (eriti tsement- 
torud). Suuruselt kolmas linn, Ruzajevkast ida pool paiknev Kovõl- 
kino, on juba õige väike (23 000 ei.). Moskva-Samara ja Nižni Novgo
rod-Penza raudteed ristuvad just Saranski ja Ruzajevka vahel. Koos 
tagavad nad üsna hea ühenduse nii vabariigi sees kui ka väljaspool. 
Ainult Temnikovi piirkond loodes paistab olevat eraldatud. Põllunduses 
on esikohal nisu-, rukki- ja suhkrupeedikasvastus. Tavapärane mesindus 
on teisejärguliseks muutunud. Umbes 58% elanikest asub linnas.
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Omal ajal kasvasid väga kiiresti Mordva orjatöölaagrid, pole selge, 
millises ulatuses nende infrastruktuur püsib. Kurikuulsaim laager oli 
edelas Potina, kuid Mordva idaveerandis on teada veel kaheksa laagrit 
(Temnikov, Javas, Zubova Poljana jne.) ja isegi Ruzajevkas (Shifrin 
1980; Uibopuu 1984: 203).

Saranskis on kaks kõrgkooli: 1957. a. asutet Mordva Riiklik Ülikool 
ja alates 1962. aastast ka Jevsevjevi Pedagoogiline Instituut. Õppetöö 
toimub vene keeles. 1994. a. moodustasid mokšerslased üliõpilasist 
34,3% (Erzjan' mastor nr. 1, september 1994). Nende osakaal oli suur 
põllumajanduslikel erialadel ("zootehnikas" 55,6%), keskmine huma
nitaaraladel, füüsikas ja keemias ning madal tööstustehnoloogias ("me- 
tallilõikamisvahendeis ja instrumentides" 8,3%). Ilmselt on Mordva 
ülikoolil märgatav tehnoloogiline kallak. Põlisrahva väikest üleesinda- 
tust seletab asjaolu, et osa Mordva venelasi siirdub Venemaa paremais- 
se ülikoolidesse.

Demograafia

Nõukogude propaganda kohaselt oli Mordva mitmekülgne arene
nud tööstuslik-põllunduslik maa, ent kahanev rahvaarv (tabel 5.4) vii
tab stagnatsioonile. 1926-1959 langes nii põlisrahva kui ka venelaste 
arv järsult. 1959. a. alates on mittemokšersa elanikkond püsinud sama 
suurena, põlisrahva arv aga on 1959-1989 kahanenud 12,2% võrra, kas 
väljarännu või sulanemise tõttu. Valdavalt venelik ja majanduslikus 
surutises viibiv Mordva pakub mokšersa kultuurile vähe turvatun- 
net.2i Ainus hea külg on see, et Mordval ei olnud võimalik paljude teis
te piirkondade (k.a. Marimaa ja Udmurtia) kombel majanduskriisi lan
geda, kui ülepaisutatud sõja- ja tsiviiltööstused 1990-ndail palga maks
mise lõpetasid, sest Mordva viibis püsivas kriisis juba enne seda.

21 Mordva rahvaarv kasvas lühiajaliselt 1959-1970 (võib-olla küüditatute naas
mise tõttu), jätkas aga seejärel langemist. Näilise paradoksina kasvas 
mokšerslaste osakaal 1959-1989 märgatavalt nii maal (41,2%-lt 47,0%-ni) kui 
ka linnas (11,8%-lt 19,8%-ni), kahanes aga kogurahvastikus. Seletus peitub 
linnarahva osakaalu kasvus, linnas oli mokšerslasi ikkagi vähe.
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Tabel 5.4 näitab mokšerslaste arvu ka väljaspool Mordvat. 1959-1989 
on see diasporaa kahanenud 9,4% võrra, s.t aeglasemalt kui mokšers
laste arv Mordvas. Põhjuseks peab olema jätkuv väljaränd Mordvast 
(või vähemalt tagasirännu puudumine).

TABEL 5.4. RAHVAARVU MUUDATUSED
MORDVAS JA MOKŠERSA DIASPORAAS 1926-1996

MORDVA Mokšerslased

Aasta Koguarv Arv Protsent Juurdekasv 
aastas Teised Juurdekasv 

aastas
1926/1927 1 416 000? 534 000 37,7% 882 000?
1939 1 188 000 405100 34,1% -2,2% 783 000 -0,9%?
1959 1 000 000 358 000 35,7% -0,6% 642 000 -1,0%
1970 1 029 000 364 700 35,4% +0,2% 664 000 +0,3%
1979 990 000 338 900 34,2% -0,8% 651 000 -0,2%
1989 964 000 313 300 32,5% -0,8% 651 000 0,0%
1994 — — 30,6% —
1996 956 000
MOKŠERSLASED VÄLJASPOOL MORDVAT

Aasta Koguarv Juurdekasv 
aastas

1926/1927 806 000
1939 1 051 000 +2,1%
1959 927 000 -0,6%
1970 898 000 -0,3%
1979 853 000 -0,6%
1989 841 000 -0,1%

Allikad: Lallukka (1990: 86-88), Mežs (1992) ja nendele rajatud arvestused. 1994: "mikroloen- 
dus" 48 512 elaniku valimiga (Er^jan 'mastor nr. 11, juuli 1995).
Pole selge, millisel määral on orjatöölaagrite vangid Mordva elanike arvu sisse arvatud. 
Mokšerslasi oli Mordvas 1926. a. 534 000 (Lallukka 1990: 87) ja nad moodustasid 1927. a. seal 
37,7% elanikest (Kulikov 1993: 252) — vt. märkused 15 ja 16.

Tabel 5.5 annab üksikasjalisema pildi mokšerslasist 1989. a. Üle 2/3 
neist elas hajutatult väljaspool Mordvat, enamasti mujal Venemaa Fö
deratsioonis. See diasporaa oli nõrgas asendis nõudmaks kohalikku 
omavalitsust ja emakeelset kooliharidust. Pealegi pidas ainult 59% 
neist mokša või ersa keelt oma peamiseks keeleks, nii et diasporaa hak
kab paratamatult kiiresti kahanema, kui keelt paremini oskav vanem 
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põlvkond sureb. Mordvas oli emakeele säilitamine märksa kõrgem 
(88,5%) — sama kõrge kui Marimaal ja selgesti kõrgem kui Udmurtias. 
See tähendab, et Mordva piires võivad mokšerslased vastu pidada — 
kui nad sinna jäävad.

TABEL 5.5. MOKŠERSLASTE ARV N. LIIDUS 1989

Mokšlased Erslased “Mordviinid” Kokku
KOGUARV ENDISES N. LIIDUS^ 
Kõik rahva liikmed 350 000? 700 000? 100 000? 1 154 000
Omakeelsed 275 000? 500 000? 0 774 000
Omakeelsete protsent 
kõigist rahva liikmeist 79%? 71%? 0% 67,1%

MORDVAS*’
Vabariigi elanike koguarv: 964 000
Kõik rahva liikmed • 155 000? 145 000? 13 000? 313 000
Osakaal vabariigis 16,1%? 15,0%? 1,3%? 32,5%
Omakeelsed 144 000? 133 000? 0 277 000
Omakeelsete protsent 
kõigist rahva liikmeist 93%? 92%? 0% 88,5%

VÄLJASPOOL MORDVAT
Väljaspool vabariiki 195 000? 555 000? 90 000? 841 000
- Mujal Venemaa Föderatsioonis 760 000
- Endistes NSV-des 81 000

Protsent rahvast väljaspool vabariiki 56%? 79%? 90%? 72,8%
Omakeelsed 130 000? 365 000? 0 497 000
Omakeelsete protsent 
kõigist rahva liikmeist 66%? 66%? 0% 59,0%

Allikad: Koguarvu puhul Lallukka (1992a: 5,7', 14-21) ja sellele rajatud arvestused.
a: Alarühmile (mokšlased, erslased ja "mordviinid") omistet arvud on minu mitmelaadseile 
kaalutlusile rajatud hirmangud, ümmardatud 5000-ni, kusjuures summa peab andma loendu
sel fikseeritud arvu. Oletan, et need, kes ei täpsusta end erslase või mokšlasena, ei oska kumba
gi keelt. Need kaudsed hinnangud võivad hälbida ± 50 000 võrra.
b: Alarühmade arvud on hinnatud 1979. a. rahvaloenduse ja 1994. a. "mikroloenduse" alusel 
(vt. tabel 5.4). Need arvud võivad hälbida ± 5000 võrra.
c: Alarühmade arvud on saadud lahutades Mordva arvud N. Lüdu omist. Olles kahe ebatäpse 
arvu vahed, on need eriti ebatäpsed ja võivad hälbida ± 50 000 võrra.

Ealine jaotus (tabel 5.6) kinnitab eelnevat, lisades mõned nüansid. 
Mokšersa diasporaas on vanurite osakaal väga suur (nooruslikkuse 
näitaja -15,3), kuid olukord ei ole nii hull kui karjalaste diasporaas
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(- 34,8). Segaabielude ja eraldatud rühmade kiire sulanemise tõttu on 
alaealisi vähe. Kui oletada, et enamik pensioniealisist valdab emakeelt, 
peab nooremate hulgas emakeele valdajaid olema kaugelt alla 50%.

TABEL 5.6. MOKŠERSLASTE EALINE JAOTUS 1989

M-rdva. SB

VANUSRÜHMADE PROTSENDID®:
Alaealised: mokšerslased 

venelased
22,1%
24,5%

11,2%
24,5%

Tööealised: mokšerslased 56,9% 62,3%
venelased 54,4% 57,0%

Pensioniealised: mokšerslased 21,0% 26,5%
venelased 21,1% 18,5%

NOORUSLIKKUSE NÄITAJA:
(Alaealiste protsent miinus mokšerslased 1,1 -15,3
pensioniealiste protsent) venelased 3,4 6,0

Allikas: Lallukka 1992a: 10 ja sellele rajatud arvestused.
a: Alaealised: 0-15.

Tööealised: naised 16-54, mehed 16-59.
Pensioniealised: naised 55 ja üle, mehed 60 ja üle.

b: Need arvud hõlmavad kõiki rahvusi Venemaa Föderatsioonis, aga kuna venelased moodus
tavad üle 80% rahvastikust, siis määravad nad suurelt osalt üldtulemuse.

Venelaste ealine jaotus Mordvas (nooruslikkuse näitaja +3,4) vastab 
enam-vähem terve föderatsiooni omale (+6). Lähemal vaatlusel kinni
tab tööealiste väiksem ja pensioniealiste suurem osakaal, et osa venela
si otsib ehk tööd mujal ja naaseb pensionieas Mordvasse. Mordva 
mokšerslasil on natuke vähem noori (näitaja +1,1) kui kohalikel 
venelasil (seda ehk sellepärast, et segaabielude lapsed muutuvad vene
lasteks), kuid vahe on väike. Kui mokšerslaseks olemist hakataks väär
tustama ja segaabieludest sündinud laste hulgas hindama, võib suhe 
muutuda. See oleneb suuresti mokša-ersakeelse hariduse kättesaada
vusest ja kvaliteedist.

Tabel 5.7 näitab, et nagu teisteski vabariikides, on föderatsiooni ha
ridusministeerium Mordvaski lubanud rohkem põliskeelset õpet. Ra
kendamist piiras kohalike venemeelsete võimude tõrjuv hoiak ja 
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mokšerslaste vähene suutlikkus õpetajaid välja koolitada. Kõigist koo- 
liealisist lastest, kel mokša või ersa peamiseks keeleks, õppisid 1990. a. 
ligi pooled oma keelt vähemalt valikainena, kuid alla kuuendiku said 
kogu hariduse emakeeles. Tõenäoliselt olid need alamklasside õpila
sed külakoolides.

TABEL 5.7. HARIDUS MORDVAS

Klassid
1989

Klassid
1995

Õpilasi 
1990

Mokša/ersa keel lubatud õppekeelena 1.-3. 1.-4. 4 700
Mokša/ersa keel lubatud valikainena I.-IO. l.-ll. 15 400
Õpib mokša/ersa keelt 1990. a. vähemalt valikainena®:
Protsent kooliealisest mokšersa rahvastikust 43%
Protsent kooliealisest mokša/ersakeelsest rahvastikust 49%

Allikas: Lallukka 1992a: 25-27 ja sellele rajatud arvestused.
a: Oletatakse, et 15% rahvastikust on I.-IO. klassi ealised. Lisaks 289 koolile Mordvas oli ersa 
või mokša keelt võimalik valikainena õppida 27 Uljanovski, Samara ning Orenburgi oblasti 
koolis ja teadmata arvul Baškortostanis ning Tatarstanis.

1994. a. oli võimalik umbes 390 koolis (48% kõigist koolidest) õppida 
mokša või ersa keelt vähemalt valikainena.^^ Teoksil oli Mordva rahva 
ajaloo ja kultuuri õpik, samuti keeleõpikud jms. venekeelsete koolide tar
beks. Jäi vaid oodata, kui kaugele need võimalused 1990-ndate lõpuks 
ulatuvad, eriti valdavalt venelikus Saranskis.

1994. a. 48 512 inimese valimiga "mikrorahvaloenduse" alusel oli 
Mordva rahvastikus mokšlasi 15,0%, erslasi 14,7% ja "mordviine" 0,9%, 
kokku seega 30,6%. See tähendaks järsku langust 1989. a. saadik — seda 
ajal, kui mujal rahvuslik uhkus tõusis. 92% mokšlasist ja 89% erslasist

e: Järgnev 1994. a. andmestik pärineb Mordva haridusminister V. Kadakini ja 
Ersa keele päästmise fondi liikmete vahelisest poleemikast Erqan' mastons 
(nr. 5, jaanuar 1995) ja Jaak Prozeselt. Kokku 558 lasteaiast toimis 64 mokša, 
46 ersa ja 12 tatari keeles. Saranski 100 lasteaiast oli üks osaliselt ersakeelne, 
mokšakeelsete arvu ei tea. 815 üldhariduslikust koolist õpetati 240 kooli 
neljas esimeses klassis põliskeeltes, mis olid seal vist ka kohustuslikud 
ained 5.-9. klassis. Veel 83 koolis oli põliskeel kohustuslik aine l.-ll. klassis 
ja 67 koolis valikaine.
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(ning oletatavasti 0% "mordviinidest") pidas emakeelt oma peamiseks 
keeleks. Ainult 20% mokšlasist ja 26% erslasist eelistasid oma laste jaoks 
venekeelset kooli (Erzjan' mastor nr. 11, juuli 1995).

Nüüdisküsimused ja tulevikuväljavaated

Ennekõike peame taastama rahva mälu. Totalitaarne süsteem katsus seda 
kustutada. Meie ajalugu koheldi Vene või Nõukogude ajaloo alaosana. Me 
saime sellise ajupesu, et hakkasime isegi oma alaväärsust uskuma. Hiljuti 
on aga esile kerkinud uurijad ja kirjanikud, kes katsuvad taastada meie mi
neviku kadunud lehekülgi (Nadkin 1992).

Kulus mitu aastat, enne kui N. Liidu liberaliseerumine Murdvasse 
jõudis. Marimaalgi loodi sõltumatu mari organisatsioon juba 1987 ja va
bariigi valitsus hakkas põlisrahva nõudmisi märkama. Mordvas juhtus 
see oma kaks aastat hiljem ja valitsuse sammud jäid lünklikuks. Käsit
len siin mokšerslaste organisatsioonilisi hädasid ja Mordva (üld)polii- 
tikat lahus, ehkki need teadagi seostusid. Lõpus puudutan ainulaad
selt mokšershkku küsimust: kas Mordva peaks jaotatama erslaste ja 
mokšlaste rahvuspiirkondadeks, kolmeks osaks (arvestades valdavalt 
veneliku keskosaga), või taandatama tavaliseks Vene oblastiks?^^

Mokšersa organisatsioonide taastamine ja lõhenemine

Rahvarinded Balti liiges (1988) ja hiljem mitmel pool mujal N. Liidus 
ergutasid samalaadse organisatsiooni loomist Mokšersias oktoobris 
1989. Järgides 1917. a. pretsedenti sai selle nimeks Mastorava (Maa
ema). Peamisiks algatajaiks olid ersa kirjanikud ja keeleteadlased. 
Asutav kongress tuli kokku aprillis 1990, esimeheks valiti Dmitri Nadkin, 
Saranski Jevsevjevi Pedagoogilise Instituudi mordva keelte professor. 
Mastorava surmas oma tegevuse kahe erineva toetajaskonna poole.

f: Peamised allikad nüüdisküsimusis on Salo (1991 ja 1993), Prozes (1995c, e ja 
vestlused) ning Erzjan' mastor nr. 1-13 (1994-1995).



Nüüdisküsimused ja tulevikuväljavaated 209

ühelt poolt katsus ta majanduslike argimurede ja keskkonnakaitse kü
simustes ühendada kõiki Mordva elanikke, rahvusest olenemata. Tei
selt poolt püüdis ta kaasa aidata kõigi mokšerslaste kultuurivajaduste 
rahuldamisele terves N. Liidus. Territoriaalse Mordva ja kultuurilise 
Mokšersia duaalsust oli raske tasakaalus hoida.

Mordva Riikliku Ülikooli mordva keelte osakonnas loodi 1991. a. 
mokšersa kultuuri ja keele edendamise ühing — mdE Vai§eV/mdM 
VaigäT (Hääl). Esimeheks sai professor Dmitri Tsõgankin. Nii Vaigel 
kui ka Mastorava taotlesid Mordva halduses ja argielus ühekülgse 
venetsemise asemel ehtsat vene-mokšersa kakskeelsust. Kevadel 1990 
toimus Saranskis meeleavaldus, kus nõuti Mordva ätivalitsuse erru
saatmist ja samme kakskeelsuse suunas.

Ajalehtedes dokumenteeriti mokšersavastast diskriminatsiooni. 
1988. a. polnud Saranskis enam ühtegi kooli, kus oleks võimalik valik- 
ainenagi põliskeeli õppida. Põliskeeli sai taas õppida 1990. a., ent lisa- 
tundidena pärast koolipäeva lõppu, nii et lapsed tunnetasid seda 
karistusena. Saranski koolide alamais klassides käivitati siiski 
ersa/mokšakeelne õpe. Televisioonis ja ülikoolis algasid 1989. a. vene
lasile põliskeelte kursused.

Esimene Ersa ja Mokša Rahvaste Kongress kogunes 14.-15. märtsil 
1992 Saranskis. Mastorava esimees Nadkin juhtis tähelepanu seigale, 
et Mordva Vabariik oma praegusel kujul röövib tegelikult mokšerslasilt 
rahvusvähemuste puhul kehtiva kaitse, kuna neil juba väidetavalt on 
oma riik, olgugi et nad selles riigis on selge vähemus ega suuda seetõt
tu kuidagi mõjutada riigi asjaajamist.

Olen veendunud, et MSSR-i põhiseadus vajab järgmisi põhilisi muudatusi 
ja täiendusi.

1. On hädavajalik, et ersa-mokša diasporaa liikmed saaksid soovi korral 
võtta MSSR-i kodakondsuse [mis oletatavasti võimaldaks neil osaleda Mord
va valimistel — RT].

2. Ersa-mokša kultuurautonoomia jätkuva toimimise jaoks kompaktsel! asu
aladel väljaspool Mordva piire on vaja taastada rahvusrajoonid, -vallad, ja 
külanõukogud.

14 Taagepera
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3. Erslasile ja mokšlasile peab antama [Mordvas] rahvusvähemuse staatus, 
koos põhiseaduslike ja muude seaduslike garantiide ja teostusmehhanismi- 
dega (Nadkin 1992).

Kongress pani ette põhiseaduse muudatuse, mis nõuaks, et vabarii
gi president ja haridus- ning kultuuriministrid peavad oskama mord
va keeli. Kongress nõudis ka iseenda ametlikku tunnustamist põlisrah
va esindajana, kaasa arvatud seaduste algatamise õigus. Nõuti veel 
kohalikku autonoomiat (rahvusrajoonide ja -külade näol) kompaktse 
mokšersa asustusega aladel väljaspool Mordvat, rahvuskultuuri suu
remat rahalist toetamist, riigikeele staatust ersa ja mokša keeltele ning 
põliste kohanimede taastamist.

Ettepaneku jagada Mordva ersa ja mokša osadeks lükkas kongress 
tagasi tagasi 628 : 34 (Mokshin 1995). Valiti 93-liikmeline nõukogu ja 
kaks esimeest: ersa teadur Ivan Jefremov ja mokša ajakirjanik Grigori 
Pinjasov. Rahustamaks valitsust (ja saamaks riigilt rahalist toetust) jäe
ti mõned silmapaistvad ersa aktivistid (Devjatkin, Kemaikina ja Tšet- 
vergov, kellest peatselt juttu tuleb) nõukogust välja.

Ersa ajakirjandus esitas radikaalsemaid nõudeid, mokšlased see
vastu olid ettevaatlikud ja kauplesid Vene võimudelt ametikohti välja: 
formaalse riigipea, kultuuriministri, vabariigi trükikoja ülema ja riigi- 
ülikooli rektori kohad läksidki nende kätte. Erslasil selliseid kohti pol
nud ja nad tundsid end petetuna. Nad olid ka alaesindatud Mordva 
Ülemnõukogus. Nii kongressi nõukogu kui ka Mastorava hakkasid üha 
enam eraldi tegutsema ersa ja mokša sektsioonides ning isegi ülikooli 
mordva keelte osakond jagunes 1992. a. kaheks.

Taktikaküsimused tekitavad kõigi idapoolsete soomeugri rahvaste 
radikaalide ja mõõdukate vahele erimeelsusi. Sageli kujuneb see noor
te ja vanade vaheliseks pingeks. Mokšersias mandus see aga etniliseks 
lõheks. Ersa moderaadiks või mokša radikaaliks olemine muutus üha 
raskemaks.

Mastorava ersa osakonna koosolek oktoobris 1992 arutas ägedalt et
tepanekut muuta vabariigi nime ja võtta vene Mordovskaja respublika 
asemel kas Mokšerzjan' või Erzjamokšon' respublika (Salo 1993). Otsust ei 
tehtud, sest arvamused jagunesid mitte ainult viimase kahe valiku va
hel, vaid esile kerkisid ka radikaalsemad vabariigi poolitamise mõtted.
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Tulemuseks oli, et kõigile vastik "Mordva" jäi protestimata. Ja see ise
loomustab mokšerslaste (ja huvitaval kombel ka Mordva venelaste) 
poliitikat üldisemalt: üksteist nullistavate reformiettepanekute rajus 
jääb status quo (vana kord) ilusasti püsima.

1993. a. jõudis asi nii kaugele, et Pinjasov ähvardas kongressi kaas- 
esimehe kohalt lahkuda, sest tema arust oli kongress mittepoliitiline 
ühing, mida erslased püüdsid politiseerida. Leides, et mokšlaste rah
vusteadvus on lootusetult puudulik, lahkus enamik erslasi ja lõi mit
meid teisi organisatsioone. Agronoom Jevgeni Tšetvergovi juhtimisel 
asutati veebruaris 1993 Ersa Keele Päästmise Rjabovi Fond, mis 1994. a. 
hakkas välja andma igakuist ajalehte Erzjan' mastor (Ersamaa), mis 
paraku avaldas valdavalt venekeelseid artikleid. Idapoolse soomeugri 
perioodika seas paistab leht sellega silma, et püsis vähemalt 1998. aas
tani ilma riikliku toetuseta vee peal. Kahes esimeses numbris leidub 
keskaegset vürst Purgazit mainiv luuletus (üks neist vene keeles). Nr. 3 
(november 1994) pidas vajalikuks lisada ühe venekeelse ajaloolise 
teksti faksiimile, mis tarvitas terminit "mordva" ning toimetuse mär
kusi: "Purgaz oli erslane" ja "mokšlased võitlesid erslaste vastu".

Septembris 1993 registreeriti insener Valentin Devjatkini juhtimisel 
Erzjan' mastori nimeline sotsiopoliitiline organisatsioon. See taotles 
Mordvas ersa rahvusrajooni loomist, millele peaks lisatama mõned 
Mordvaga külgnevad ersa alad. Ühingu juhid olid tugevasti vastu ni
medele "Mordva" ja ka "Mokšersia", sest nad ei tahtnud mokšlasiga 
üldse tegemist teha. Vastav naisorganisatsioon Erz'ava (Ersaema) loodi 
detsembris 1993 luuletaja ja ajakirjanik Raissa Kemaikina (Mariz' Kemal') 
juhtimisel. Ersa organisatsioonid tekkisid ka Orenburgi oblasti tugeva 
diasporaa hulgas, kus iidsed tavad on paremini säilinud: Lis'ma-pria 
(Läte) Buguruslanis ja teine ühing Orskis. Ersakeelsed õpetajate semi
narid avati Buguruslanis ja ka Samaras.

Vastupidiselt erslasile kaldusid mokšlased sõnaga "Mordva" nõus
tuma. 1993. a. loodud Mordva Kodanike Kongress oli peamiselt mokša 
üritus ersa ja ka vene lisandiga. Juhatajaks valiti mokšlane ja hakati välja 
andma bülletääni Novaja Mordovia. Mokša naisorganisatsioon Jurtava 
(Koldeema) asutati tõenäoliselt 1995. a. veebruaris Mordva Riikliku Üli
kooli saksa keele osakonna esimehe Nina Kudašova juhtimisel. Tal oli 
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toetus intellektuaalse eliidi hulgas ja ta kavatses osaleda poliitikas, tõs
tatades naisküsimus!.

Nadkini surm 1992. a. (Vääri 1993) süvendas etnilist pinget Mastora- 
vas. Uuel esimehel. Mordva Rahvusraamatukogu direktor Nikolai Tšin- 
jajevil, õnnestus 1993. a. lõpul ersa ja mokša sektsioonid uuesti kokku 
tuua, ent mitmete erslaste väljakõndimise hinnaga. Kui Tšinjajev 1995. 
a. suri, lakkas Mastorava praktiliselt olemast, välja arvatud diasporaa- 
osakonnad Samaras ja Simbirskis (Uljanovskis) Volga ääres. VaigeÜ 
ühing hoidus poliitikast ja jäi ehk ainsaks mokšersa ühisorganisatsioo- 
rdks, kuid rahapuudus simdis 1995. a. tegevuse enam-vähem katkestama.

Lõhest hoolimata tuli märtsis 1995 kokku teine Mokša ja Ersa Rah
vaste Kongress. 271 delegaadist registreerus 157 (58%) erslasena, kõi
gest 35 (13%) mokšlasena ja 70 (36%) mordvalasena. Kongress taunis 
Vene Tšetšeenia-vastast sõda, samuti ettepanekuid muuta Mordva 
Vabariik oblastiks. Nenditi mõõdukaid edusamme rahvuskooli ja -kul
tuuri alal ja kutsuti üles neid kiirendama. Esimeheks valiti Mihhail 
Mosin, ülikooli keeleteaduskonna dekaan ja ersa osakonna juhataja. 
Ersa delegaatide napp enamus aga (87 delegaati ehk 55% kõigist ersa 
delegaatidest) moodustas Aleksander Malovi juhtimisel omaette Ve
nemaa Föderatsiooni Ersa Rahvuskongressi. See võttis 23. märtsil 1995. a. 
vastu üpris lühikese deklaratsiooni "Ersa rahva ametlikust nimest", 
mis vältis mainimast mokšlaste olemasolu.

Mordva riigipoliitika

Mordva Ülemnõukogu deklaratsioon detsembris 1990 garanteeris 
formaalselt mokša, ersa ja vene keele võrdse toimimise riigikeeltena. 
Paraku ei jõudnud seda rakendava keeleseaduse eelnõu esimesest lu
gemisest kaugemale, sest oldi vastu kahele sättele: kohustuslik Mordva 
keelte õpe kõigis koolides ja ühe mordva keele valdamine riigiteenistu
ses olemise eeltingimusena (Kargin 1995). Mordva oli ainus soomeugri 
vabariik, mis ei kuulutanud end suveräänseks.

Otsesed presidendivalimised detsembris 1991 võitis noor venelane 
Vassili Gusljannikov, kes majandusküsimusis oli liberaal, rahvusküsi- 
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musis aga reaktsionäär. Ta keeldus esimest Mokšersa Rahvuskongressi 
rahaliselt toetamast, õigustades seda väitega, et ta olevat kõigi Mordva 
elanike president, vaadates üle tõigast, et kõik riigiasutused olid te
gelikult venelikud ja mitte mokšerslikud. Tema haridusminister oli 
mokša/ersa keele koolides kasutamisele vastu, kuna pidas neid sure- 
vaiks keeliks — ilmselt püüdis ennustusele ise kaasagi aidata. Kui ta 
säärased mõtted 1992. a. kevadel avalikult välja purskas, provotseeris 
ta sellega nädalapikkuse üliõpilaste streigi (Salo 1993).

Presidendist allpool elas Mordva reaktsionääme juhtkond post
sovetliku reformiaja päris kenasti üle. Aprillis 1993 kuulutas Mordva 
Ülemnõukogu omaalgatuslikult vabariigi presidendi ametikoha tühis- 
tatuks. Selles nähti peaproovi sama sammu kordamiseks Moskvas 
(Dahlburg 1993). Alles tükk aega pärast teisi ANSV-sid loobus Mordva 
1994. a. vastumeelselt oma nimes lisandist "'nõukogude sotsialistlik" 
(Tšetvergov 1994). See oli küll vist ainus endise N. Liidu vabariik, kus 
pimalipp püsis vabariigi lipuna 1995. a. keskpaigani, sirbi ja vasara all 
väljakutsuvalt "MSSR".^^

Kõigis teistes vene enamusega rahvusvabariikides kasutasid koha
likud Vene juhid vabariigi silti omaenda õiguste laiendamiseks, mitte 
aga Mordvas. Vastupidi — jõuliselt toetati ettepanekut vabariik ära 
kaotada ja tavaliseks Vene provintsiks ("Saranski oblastiks") muuta, 
kus mokšerslasil üldse mingeid kultuurilisi õigusi poleks. Miks vihkab 
osa kohalikke juhtivaid venelasi mokšerslasi nii kõvasti, et nad on val
mis omaenda autonoomiat kahandama? Põlisrahva võimuletuleku ohtu 
küll ei ole, arvestades venelaste arvulise ja tehnoloogilise ülekaaluga,

24 Venitamine johtus osalt ka valitsuse ebastabiilsusest. Sagedased koosseisu 
muudatused peegeldasid pidevalt majanduslikus kriisis oleva vabariigi 
võimetust tegutseda üle-Venemaalise majandusliku varisemise olukorras. 
1994. a. moodustasid Moskva toetused 40% Mordva eelarvest, 1995. a. aga 
kärpis Moskva oma osa 15%-ni (Fenno-Ugria Infoleht nr. 3,1995, lk. 6). Tulu
maksumäär oli 35%, millest 13% läks Moskvale ja 22% vabariigile. Keskmi
ne kuupalk 1995. a. suvel oli 40 USA dollarit, mida maksti pahatihti välja 
mitmeid kuid hiljem. Väljaspool endist N. Liitu olid Mordva peamisiks 
kaubapartnereiks Saksamaa ja Ungari.
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millele lisandub võime mokšlasi erslaste vastu välja mängida.Üks
kõik mis selle taga on, võib igatahes küsida, kas Mordva võib kujimeda 
Venemaale selleks, mis Alžeeria oli Prantsusmaale 1950-ndate lõpul ja 
Hispaania tsoon Marokos Franco jaoks, nimelt mässuliste imperiaalse
te reaktsionääride kogtmemispaigaks?

Mõningaid järelandmisi põliskultuurile tehti. Ülikoolis avati soome- 
ugri osakond (lisaks kitsamalt piiritletud mordva keelte omale). 1990. a. 
algasid mokšersa telesaated, 2 tundi nädalas. Raadiosaateid oli 15 mi
nutit päevas (Prozes 1995c). Saranskis, kus mokšersa osakaal on ligi 
20%, märkas üks külastaja 1995. a. ainult kahte põliskeelset silti: "Leib" 
ja "Matusebüroo". Aastaks 2000 kavandati pisut ersakeelset keskastme 
õpet (Fenno-Ugria Infoleht nr. 3, 1995, lk. 6), kuid 1995 oli täielik 
mokša/ersakeelne täielikõpe lubatud ainult esimeses neljas klassis.

See Mordva riiklik toetus, mida mokšersa kultuurialased üritused 
said, jagati harilikult kahe keeleharu vahel pooleks. Mokšlased võiksid 
natuke rohkem nõuda, sest neid elab vabariigis pisut arvukamalt. Osa 
erslasi aga nõudis väga selgesti suuremat osa, sest nende meelest vas
tutas "rahvus"vabariik ka suure diasporaa kultuurivajaduste eest, dias
poraa aga oli valdavalt ersalik.

Vormiliselt olid mokšerslased Mordva Ülemnõukogus ülegi esinda
tud (30 liiget 70-st), samuti valitsuses (1994. a. 50%) — see aga johtus 
osalt suure hulga denatsionaliseeritud "mordviinidest". Sümboolseks 
riigipeaks (Ülemnõukogu esimeheks) oli mokšlane N. Merkuskin, kes 
juhatas ka vabariigis väga populaarse Agraarerakonna Mordva haru.

25 Sõjatööstuse jõud peaksid olema vabariigis, kus tööstus on 50 aastat kängu
nud, suhteliselt nõrgad. Venelasist rahvastiku vananemine võib olla määra
vaks teguriks: 21% Mordva venelasist on pensionieas (Marimaal nt. 19%, 
terves Venemaa Föderatsioonis 18,5%, Udmurtias 16%, Karjalas 14% ning 
Komis 8%). Vananemine võib jäigendada reformidevastast hoiakut. Vangi
laagrite 70-aastase kestvuse ajal on ehk palju vangivalvureid Mordvas erru 
läinud, rajades sellega erilise huvirühma. Vallutuse ja kolonisatsiooni pikal
dase kestvuse tõttu suhtub ka osa kohalikke venelasi põlisrahvasse Mord
vas ehk põlglikumalt kui hiljem koloniseeritud aladel.
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Erinevalt Marimaast, Udmurtiast ja Komist polnud Mordval 1995. a. 
ikka veel kultuurikoostöö leppeid Eesti, Soome ega Ungariga.

Kevadel 1995 võttis Mordva Ülemnõukogu viimaks vastu uue lipu, 
hümni ja vapi, millele järgnes uus põhiseadus (21.09.1995). Põlisrahva 
õiguste poolest oli see kõigist soomeugri vabariige põhiseadusist nõr
gim. Ersa ja mokša keeled kuulutati küll koos vene keelega riigikeel- 
teks, ent selle praktilisi järeldusi ei täpsustatud. Kas solidaarsusest või 
laiskusest matkib Mordva lipp Mari Eli Vabariigi oma: keskel lai hori
sontaalne valge väli folkloorse märgiga. Ülal on punane ja all sinine 
triip, vastupidiselt Mari Elile.

Territooriumi ümberjagamise valikud

Sisemiselt jaguneb Mordva kolmeks etniliselt väga erinevaks osaks, 
nagu seda näitavad 1979. a. rahvaarvud (Lallukka 1990: 92-93 alusel 
arvutatud), mis suures joones ikka veel kehtivad. Tollal oli elanikkond 
59,7% vene, 34,2% mokšersa, 4,6% tatari ja 1,5% muu päritolu.

MORDVA 1979 Elanikke Mokšerslasi Protsent
Ersa kolmandik 220 000 116 000 53%
Vene kuuendik 422 000 72 000 17%
Mokša pool 351 000 151 000 43%

Ersa kolmandik pindalast (8 idapoolset rajooni, Kotškuron' ja Kemljat 
ümbritsev Itsjalon' kaasa arvatud) oli keskmiselt tihedalt asustatud ja 
seal oli väike ersa ülekaal. Vene kuuendik keskelt ida poole (Ruzajevka, 
Ljambir, Romodanovo ja eelkõige Saransk) oli väga tihedalt asustatud ja 
valdavalt venelik. Mokša pindalast pool (10 läänepoolset rajooni, Insar

26 Mõned vene marurahvuslased pidasid mokšerslasile tehtud järeleandmisi 
meeletult suureks. Vetšerni Saranskis väitis üks neist (I. Aladov, "Vene küsi
mus Mordvas", 1. 09. 1994), et mokšerslased tõusid metsikuist hõimudest 
tsiviliseeritud tasemele venelaste heasoovlikkuse tõttu. Edasi väitis ta, et 
kohalikud võimud olevat "mordvamaania" meeleolus ja mängivat miniva- 
bariiki natsionalistide ettekirjutusel, kes omakorda on osa laiemast Soome 
ja Eesti poolt ärgitet venevastasest liikumisest.
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ja Staroje Šaigovo kaasa arvatud) oli hõredalt asustatud ja mokšlasi 
ning venelasi oli arvatavasti võrdselt, sellele lisaks märgatav tatari 
osis.

Selline jaotus tähendab, et Mordva ersa ja mokša poolteks jagamine 
(nagu osa ersa aktiviste soovib) tooks vastuseisu venelaste poolt, kes 
jagamise puhul küllap sooviksid oma ala saada. Sel puhul oleks tule
museks kahest autonoomsest ringkonnast ja Vene pisioblastist koos
nev vabariik — aga võib-olla ka hoopis kaks pisivabariiki ja pisioblast, 
mis kõik otseselt Moskvale alluvad. Nagu juba mainitud, eelistaksid 
paljud vene äärmuslased Mordva Vabariigi likvideerida ja kogu ala 
ümber nimetada "Saranski oblastiks", kus põlisrahval mingeid eri
õigusi poleks.

Neil ersa aktivistidel, kes pigem ersa-mokša erinevusi kui sarnasusi 
rõhutavad, on tugev kiusatus jätta Saranski ala kus seda ja teist ning 
taotleda eraldi ersa ja mokša vabariike või autonoomseid ringkondi. 
See aga tähendaks loobumist Saranski kultuuriasutusist (näiteks üli
kooli ersa ja mokša keele osakonnad) ja nende töötajaist. Eraldatud ter
ritooriumid oleksid üpris pisikesed ja mokša oma oleks üleni vene ala
dega ümbritsetud (selle üle ersa aktivistid ei muretse!). Peaks välja 
arendama uued vabariigi keskused ja see võiks ka senisele ersa enamu
sega alale juurde tõmmata uusi venelasi, nii nagu juba juhtus 60 astat 
tagasi, kui ANSV-de keskusi välja arendati.

Tõenäolisem on, et Moskva peaks nimelt alasid vabariigi jaoks liiga 
pisikeseks ja taandaks need autonoomse ringkonna staatusse nagu see 
on permikomilasil — seal on põlisrahvale jäänud väga vähe õigusi. 
Ersa ala taotlused võiksid osutuda veeks Saranski oblasti taotlejate 
veskile. Siiami kaksikud saavad eralduda ainult enesetapu hinnaga.

Kas ühineda või lahustuda?

Mokšersa kultuuriaktivistid ei ole Mordvas võimupositsioone saa
vutanud. Vastupidi — rahvuslikud kultuuriliikumised võivad olla 
agentidega ulatuslikult läbi immutatud. Mõnedel idapoolsete soo- 
meugrilaste kogunemistel on Mordvast kohale saadetud inimesed nii 
ettevaatlikud olnud, kas raskete koduste olude pärast või muil põhjusil. 
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et nad on igasuguste otsuste langetamist tõkestanud. Minu väga põgu
sad kokkuputed mokšerslasiga tekitavad küsimuse, kas nende rahvus
lik tahe pole kokku varisenud. Teotahte ja enesehaletsuse kaalukeel ki
pub kalduma viimase poole.

Leidub ka optimistlikke hääli. Mokšin (1995) arvab, et ühise rahvuse 
poole suunduvad jõud on ülekaalus. Möksina (1995) näeb ette, et rah
vusuhkuse kasv paneb segapäritoluga inimesi järgmisel rahvaloendu
sel end venelase asemel mokšerslasena kirja panema, tuues sellega 
kaasa rahvaarvu tõusu.

Eesseisev aastakümme on otsustav. Mokšerslased kas haaravad taas 
algatuse oma kätte, või jätkavad liugu olematuse poole. Karjuvaimaks 
vajaduseks on ühinemine. See tähendab, et on vaja leida teid ühise kul
tuurrahva väljakujtmdamiseks, kahte kirjakeelt teadlikult teineteisele 
lähendades. Poliitikas oleneb mõndagi sellest, mida saavutatakse lähe
dal asuvais mittemoslemi vabariiges, Tšuvaššias ja Marimaal. Kui seal 
rahuldav kompromiss Moskva ja kohalike venelasiga teostub, siis on 
Mordval eeskuju, mida järgida. Sisemine koostöö on aga tähtsaim. Kui 
erslased ja mokšlased eralduvad, siis nad lahustuvad. Vägagi mõiste- 
tavail ajaloolisil põhjusil eelistavad paljudki erslased lahustuda.

27 Arvulist kinnitust annab vähemuskeelsete koolide arv Tatarstanis umbes 
1994 (Tönts 1995): Segakeelsed koolid on sisse arvatud. Ei näe põhjust, miks 
Tatarstan peaks mokšerslasi teisist vähemusist erinevalt kohtlema, ja nende 
arv oli sama suur kui marilasil. Mänguväli oli sama. Erinevus võib tule- 
nenda mokšerslaste endi hoiakust ja piiratud aktiivsusest.
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Marilased: Euroopa viimsed animistid

Jälža šacõnõt talza-sotõ godõm: 
tidandonok sarõ, jažõ linat.
Mqž3 šacõnna packemaš jõdõn: 
tidandonok šima, huda linna.

Jälža šacõnõt
nemesta kušmõ weremäšta: 

tidandonok kužõ, wackaž linat. 
Mäža šacõnna

nemešta romõ weremäšta: 
tidandonok katak, kažga linna.

Jälža šacõnõt
lapka šäram weremäšta: 

tidandonok parsõn sawõcõštat ulõ. 
Mäža šacõnna

lapka pogõmõ weremäšta: 
tidandonok parsõn sawõcna uke.

Teised rahvad sündisid kuuvalgel — 
sellep nad on valgeverelised ja kenad. 
Meie sündisime pilkasel ööl — 
sellep oleme tõmmud ja inetud.

Teised rahvad sündisid 
kui noor pärnapuu kasvas — 

sellep nad on pikad ja saledad.
Meie sündisime

kui noor pärnapuu raiuti — 
sellep oleme lühikesed ja paksud.

Teised rahvad sündisid 
kui poed olid lahti — 

sellep neil on siidirätid. 
Meie sündisime

kui poed olid kinni — 
sellep meil neid pole.

(Mäemari rahvalaul aastast 1905, kogumikus "The Great Bear", 1993)

On üsna vastuoluline, et säärane enesehalvustus märgiti üles kõigi 
idapoolsete soomeugrilaste seast just marilastel, sest kõigi andmete koha
selt on nemad enim võõrvallutusele vastupanu osutanud nii sõjaliselt 
kui ka vaimselt ja on ka praegu kõige paremini organiseeritud. Võib
olla on nad suutnud oma alateadlikest kahtlusist üle saada neist lauldes.^

1 Laul kuulub soomeugri rahvaluules laialt levinud tüüpi, kus eri rahvaile 
omistet häid ja halbu omadusi seletatakse loomise kestel juhtunuga. Selle 
taga peitub eeldus, et olemasolevad rahvad ja keeled tekkisid otsese loomi
se teel, koos taime- ning loomaliikidega, ja on seetõttu püsivad, muutmatud 
ning jumaliku heakskiidu osalised.
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Marilasi on nimetatud "idapoolsete soomeugri rahvaste lipulaevaks" 
(Jaak Prozes, Fenno-Ugria tollane direktor Eestis, Student ilõš, nr. T, 
1995), kuna nad on sageli esimesed katsetama uute kultuuriliste, ühis
kondlike ning organisatsiooniliste võtetega. Kui neil on edu, jäljenda
vad neid teised idapoolsed soomeugrilased. Marilased moodustavad 
suhteliselt suure osa omanimeUse vabariigi rahvastikust (43%), neil on 
kaugelt enam sõnaõigust vabariigi asjus ning osaltki emakeelset hari
dust omandavate laste osakaal on neil suurim. Mari Eli Vabariik on ka 
parimas asendis geopoliitiliselt, sest ta külgneb autonoomiameelsete 
vabariikidega — idas Tatarstani ja lõimas Tšuvaššiaga, muud idapool
sed soomeugri maad aga on valdavalt ümbritsetud Vene oblastitega.

Kui ainult üks idapoolne soomeugri rahvas peaks jõudma modern
se rahvuskultuuri ja tõelise poliitilise autonoomiani, siis oleksid need 
marilased. Mitmed teisedki rahvad võivad selleni jõuda, ent selle "pil
kasel õõl sündinud" rahva puhul on see tõenäolisem. Nad saavad siis 
oma südirätid kätte.

Üks marilaste silmatorkavamaid jooni on oma muistse animistliku 
usu visa säilitamine. Kujutage vaid ette, et 20. sajandi Euroopas pühit
setakse vabariigi president ametisse ristiusu piiskopi ja animistliku 
targa poolt! See juhtus 1992. aastal, kui Vladislav Zotin seati Mari Eli 
Vabariigi presidendiks. Mari animismis pole muide midagi ebamo- 
demsemat kui sintoismis, mis on jaapani kultuuri oluliseks osaks. 
Oma respektiga looduse vastu on animism nüüdisaegsete keskkondli
ke muredega isegi rohkem samal lainel kui ristiusk, nü et Marimaal 
võib olla midagi pakkuda "rohelisele" mõtlemisele terves Euroopas.

Kuidas on animism suutnud marilaste hulgas püsida? Nad asuvad 
tatari moslemite ja vene kristlaste kokkupuutevööndis. Kui islamiusu
lised Volgamaid valdasid, suhtusid nad animismi märkimisväärselt 
sallivalt. Maiilasil (ning nende mokšersa ja udmurdi naabreil) oli või
malus kaua vaagida monoteismi eeliseid, kuid nad ei saanud nähta
vasti veenvat muljet. Hilisemad agressiivsed ristiusustamise meetodid 
võisid kristlust näidata islamist hullemana. Mokšersa animismi hävi
tas nende rahva hajutamine, ent 7,5% udmurtlasist ja koguni 27,6% 
marilasist julges end 1897. a. rahvaloendusel avalikult animistiks tun
nistada. Arvesse võttes kristlike Vene ametnike survet, pidi animistide 
tegelik osakaal veelgi suurem olema.
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Vene kommunistid ründasid animismi ristiusust ägedamalt, sest 
see oli neile võõras. Kõiki usundeid peale marksismi alla surudes võisid 
nad ometigi anda animistidele suhtelise eelise, kuna viimaseil oli kaua
aegne kogemus, kuidas võimude tagakiusamist üle elada. 1990-ndail 
tõusis animism Marimaal taas esile. Esimest korda 400 aasta kestel tun
nustati seda legitiimse usimdina.

Alates 1992. a. on vabariigi ametlik nimi Mari Eli Vabariik (Marij El = 
Marimaa), seda isegi vene keeles. Mari Eli Vabariigi lipul on horisontaal
ne sinine, topeltlaiuses valge ning punane triip. Valge triibu vasakul 
äärel on kirillitsas "MARIJ EL" ja selle kohal punane neljakülgne emb
leem, mis kujutab päikest (mõne arvates ka stiliseeritud hobusepäid).

Ajalugu

1500 aasta eest asusid marilaste keelelised esivanemad praegusest 
Mari Eli Vabariigist (allpool: Mari El) märksa laiemal alal. Võib-olla on 
nad seal elanud viimased 8000 aastat, kuna puuduvad jäljed järsust 
rahvastiku muudatusest. Läänes ulatusid nad Unža jõeni, mis suubub 
Volgasse lääne pool praegust Nižni Novgorodi (mr Ugarman). Lääne- 
naabreiks olid merjalased, kelle keel võis sarnaneda mari keelele (seda 
kinnitab rahva nimede sarnasus) või vepsa keelele. Põhjas puutusid 
nad Vütla (vn Vetluga) ja Vitše (udm Vatka, vn Vjatka) ülemjooksul kok
ku kas vepslaste, permikomilaste, vene kroonikais paadikandekoha 
tšuudideks (zavolotšskaja tšud') nimetatud läänemeresoome rahva, või 
koguni saami või samojeedi hõimudega. Idas näisid nad aeglaselt eda
si liikuvat udmurdi maile Vitše (vn Vjatka) jõe orus, nii et esines hõõr- 
deid, mis siiani annavad alatooni udmurdi-mari suhteile. Lõunas ula
tusid nende elualad arvatavasti tüki maad üle Volga.

Raua kasutamine levis sinna 2500 aasta eest, samuti loomakasvatus 
ja põllundus. Praegune mari keele jagunemine kahte (peamisesse) 
murderühma, niidumari idas ja mäemari läänes, võib ulatuda tagasi 
uuema kiviaja kultuurideni. Vjatka ja Kama alamjooksul -800 kuni 
-300 õitsenud Ananino kultuuri seostatakse peamiselt permi rahvastega.



Joonis 6.1. Marimaa ja selle ümbruskond.
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arvatavasti aga hõlmas see ka niidumari esivanemaid. Gorodetsi kul
tuuri Oka jõe orus, marilaste alast edelas, seostatakse mokšerslaste, 
aga ka mäemari esivanemaiga. Viimaseil omakorda leidub ka Volga 
ülemjooksu merja piirkonna Djakovo kultuuri jooni, millel on lääne
meresoome sugemeid. Paistab, et mäe-ja niidumarilased hakkasid su
lanema umbes 1500 aastat tagasi. Samal ajal sulandasid nad endisse ka 
rohtlast põhja poole taanduvaid iraanlasi.^

Võib-olla mainib marilasi 6. sajandi kroonik Jordanes, loetledes 4. 
sajandil gootidele allunud rahvaid: mordens, merens^a imniscaris. Esime
sed kaks tähendavad üsna tõenäoliselt mokšerslasi ja merjalasi. Kõhnas 
võib tähendada marilasi, ent õpetlaste hulgas pole selles küsimuses 
üksmeelt (Lallukka 1990: 294).

8. sajandil olid lõunapoolsed marilased vist rohtlas elunevate iraani 
kasaaride ülemvõimu all. Peamiseks tegevusalaks oli alepõllundus 
koos küttimise, kalastuse, koriluse ja ulatusliku mesindusega — nii 
nagu mokšerslasil. Arenes riide ja metalli töötlemine. Marilased kasu
tasid 14-kuulist kalendrit, mis Baškortostani marilastel veel püsib (Lau- 
lajainen 1995a: 64).

Esimesed türgi nomaadid võisid Volga keskjooksule jõuda +400 pai
ku. Umbes +900 mõjutas türgi bulgaaride riik Kama ning Volga ääres 
enamikku marilasist ja rahvastik segunes ulatuslikult. Volgast lõuna 
pool (v.a. praegusel mäemari alal) jäi peale bulgaari keel, millest arenes

2 Eelajalugu — vt. Lallukka (1990:51) ja Bartens (1991). Nii mokšerslased kui 
ka marilased hõlmavad kaht alarühma, kuid rühmade päritolu näib olevat 
lausa vastupidine: mokšlased ja erslased hakkasid ühisest mordva kännust 
hargnema just siis (1500 aasta eest), kui mäe- ja niidumarilased oletatavasti 
hakkasid mordva- ja permitaolisist osiseist rohkem ühte sulama. Kui nii, 
siis peaks tavapärase hargnemiskujundi (joonis 2.1) asendma taasühinemi
sega. On aga liiga vara esitada sellist radikaalset hälvet enamana kui hüpo
tees. Seoses tabeliga 2.1 nentisin, et mari keel paistab keskse uurali keelena 
selles mõttes, et sellel on enim teiste keeltega ühist põhisõnavara. Kasutet 
valimis on mari keelel pisut rohkem ühissõnu komi keelega (40%) kui ersa 
keelega (36%). Viimasega rühmitatakse mari keelt kui volga keelt tavaliselt 
ühte. Kui oletada permi ja mordva kõnelejate ühtesulanemist, siis võiks 
oodata, et mõlemale rühmale tuttavad tüved jäävad uues segakeeles pare
mini püsima, tõstes sellega uurali põhisõnavara osatähtsust.
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praegune tšuvaši keel, põhja pool Volgat aga tungis taas esile mari keel. 
Esimest korda mainitakse vaieldamatult marilasi 900-ndate kasaari alli
kais — tsarmis, millest venelased tuletasid oma kunagise nime maiilas- 
te kohta, tšeremis.

Mari muistendid ülistavad hiigelsangar Tšotkari ja poolmüütilist 
mari kimingat Tšumblatti (türgi nimi), kes vaUtses umbes +1100 Vitše 
(Vjatka) orust idas Ugarmanini (Nižni Novgorodini) läänes (Laula- 
jainen 1995a: 25). Ta pidavat puhkama Tšumblati mäes muistse mari 
Kukarkani linnuse ligidal (Vjatka/Kirovi oblastis, praegusest Mari 
Elist põhja pool).

Pärast merjalaste hävitamist kippusid venelased esmakordselt mari 
maade kaUale. Novgorodi družinnikute röövsalgad olevat 1174 mööda 
Volgat edasi tunginud, hõivates marilaste Kokšarovi kindluse (Nikola
jev 1995). Suur ja Väike Kakšan (vn Kokšaga) on kahe Kesk-Marimaa 
jõe nimed, mis suubuvad Volgasse Kokšaiski lähedal. Novgorodi saa- 
giotsijate vallutatud paik oli tõenäoliselt samuti Kakšani alamjooksul 
ja 1174. a. tähistab seega 400 aastat kestva mari heitluse algust Vene val
lutuse vastu.

Umbes +1200 hõivas vene Vladimir-Suzdali vürstiriik vähehaaval 
Volga ülemjooksu oru kuni Vütla (Vetluga) suudmeni praeguses Ida- 
Marimaal. Vene agressioon süvenes pärast Nižni Novgorodi asutamist 
mari, mokšersa ja endiste muroma maade puutenurgas (1221). Ida
poolsed marilased jäid Bulgaari riigi aUa. Kahe võõrvõimu vahele 
jäänud hõimud katsusid arvatavasti sõltumatust säilitada, hoolimata 
Bulgaari või Vene valitsejate vormilistest omandinõudlustest

Mari-tatari sümbioos

Mongoli sissetung 1236. a. paiku alistas marilased koos naabritega 
jõule, millest pikapeale koordus tatarikeskne Kuldhord ja hiljem (1443) 
Kaasani khaaniriik. Kuldhordi survel liikusid paljud bulgaarid põhja 
poole, enne kui nad tatari uustulnukatesse sulanesid, seeläbi kasvas 
bulgaari mõju mari kultuurile. Kaasan, uus Tatari pealinn, paiknes 
muistsel mari alal. Rahvastik segunes jällegi ja mari keelepür taandus, 
ent püsib siiani kõigest 30 km Kaasanist loodes.
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Olles nii lähedal Bulgaari ning Tatari keskustele Kama ja Volga ühi- 
nemispaigas segunes mari rahvastik ja kultuur ulatuslikumalt kui ena
mikul soomeugri rahvaist. Mari keele sõnavaras on märgatav türgi 
mõju, samuti esineb rohkesti mongoli tõujooni. Juuksed on enamasti 
tumedad, ehkki leidub ka heledapäiseid. Kokkupuuted tatarlastega olid 
ulatuslikumad idapoolses Mari Elis ja piiratumad mäemarilaste hulgas.

Tatari ülikud jätsid mari ühiskondliku ja kultuurilise koetise üldiselt 
rahule. Islami peale ei surutud. Marilasi haldasid nende endi kohali
kud vanemad või vürstid (lužavui), kelle ülesandeks oli Tatari ülemus
te jaoks jasakki koguda — andamit, mida maksti peamiselt karusnah- 
kades ja mees. Lužavuide sõjaline koostöö khaaniriigiga oli osalt peale 
surutud, osalt vabatahtlik, kaitsmaks oma maid venelaste vastu või ot
simaks seiklusi võõrsil. Mari vürstid ja nende asemikud loeti Kaasani 
aadlike hulka ja mõned neist olid vabastatud jasakist. Nad osalesid 
Kaasani riigikogus ja välisdelegatsioonides. On võimalik, et mõned 
neist võtsid islami vastu ja tataristusid. Võib täheldada sarnasusi ma- 
ri-tatari ja soome-rootsi sümbioosi vahel (vt. 3. ptk.). Soomlased ja ta
tarlased varustasid riiki suure osaga relvajõust, kuid ei osalenud üld
juhtimisel.

Venelaste surve kasvas 14. sajandil. Nad käisid üha mari ning tatari 
maid rüüstamas ja sealt vastati samaga. Mõnel korral ulatusid mari ret
ked kaugele läände, Nižni Novgorodist mööda — Muromi, Vladimiri, 
Kostroma ja isegi Vologda kanti. Marilased ründasid Vjatkat ja isegi 
Ustjugi põhjas ning Permi idas, kus Vene kolonisatsioon marilastest 
külje pealt mööda läks ja neid ümber piirama hakkas.

Ajapikku murenes Kaasanis valitsevate tatarlaste sõjaline valmidus 
ja halduse otsustavus. Alates 1460. a. läks suur osa khaaniriigi kaitsest 
marilaste kätte, kellede vahvus sai legendaarseks nende vene vastaste 
juures. Kui marilased 1524 Tšalõmi lahingus (täpne asukoht pole tea
da) hävitasid vene jõeröõvlite laevastiku Volgal, tõi see kaasa uue vene 
väljendi Skylla ja Charybdise vahel olemise kohta: s odnoi storonõ tše- 
remissa, s drugoi beregisja — ühel küljel marilased, teisel vaata ette! (Lal- 
lukka 1990: 293-294). Venelased vastasid metsikute röövkäikudega. 
Veel 1500 ulatus Moskva võim ainult Vütla (Vetluga) äärsete marilaste- 
ni läänes ning Vitše (Vjatka) ülemjooksuni põhjas. Enamik marilasi 
olid vormiliselt Kaasani ülemvalitsuse all, ent tegelikult vabad.

15 Taagepera
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Vene pealöök tuli Volgast lõuna pool, kus nad aegamööda alistasid 
erslased ja tšuvašlased. Juba varakult (1372) rajasid venelased Sura jõe 
ääres Kurmõši eelposti, 20 km praeguse Mari Eli piirist edelas, haarates 
mäemarilasi küljelt. Vassilgradi asutamine Sura suudmes 1523 (prae
gune Vassilsursk otse Mari Eli piiril) avas mäemari ala otseselt Vene 
ohule. Keeleerinevused nõrgestasid mäemarilaste koostööd niiduma- 
rilastega. 1546. a. soostusid Akpars ja üks teinegi mäemari esindaja lii
tuma Moskva sõjakäiguga Kaasanisse, andmata aga venelastele truu
dus- (s.t. alistumis)vannet. Venelased nõudsid 100 mari vanemate poega 
pantvangiks. Retk Kaasani vastu luhtus.

1551. a. rajasid venelased Volga lõimakaldal, vaevu 40 km Kaasanist 
Svijažski tugipunkti. Olles nüüd Vassilgradi ja Svijažski vahele pitsita- 
tud, andsid Volga parema kalda "mäerahva" volinikud truudusvande 
Šahh-Alile, kelle taotlust Kaasani troonile Moskoovia toetas. "Mäerah- 
va" sildi alla paigutasid vene allikad kõik paremkalda elanikud — 
tšuvašlased, tatarlased ja marilased. Toetades Šahh-Alid Kaasani troo- 
nipretendendina tunnistasid delegaadid end ilmselt Kaasani alamaiks, 
ent Moskva eelistas nende teguviisi tõlgendada Kaasanist lahkulöömi
se ja vabatahtliku Moskva alla heitmisena (Kappeler 1982: 70-74). Sel
lest sulitembust teada saades tõusis osa mäerahvast Moskva vastu 
üles, nende ülestõus suruti aga kiiresti maha.

Venelaste lõplik rünnak Kaasani vastu toimus 1552. Mäemari abiväed 
osalesid koos muu "mäerahvaga", mitut sorti tatarlaste ning tatarlaste 
poolt juhitud mokšerslastega pealetungis. Enamik niidumarilasi (ja 
udmurtlasi) jäi kibeda lõpuni Kaasani tatarlaste poolele. Nende katsed 
linnale abi tuua tõid hävitust mari küladele, kui julmad Vene väesal
gad rüüstasid ja põletasid, hukates palju vange (Kappeler 1982: 77).

Vene sõjad Marimaat: Mamitš-Berdei ja Poltõš

Pärast Kaasani vallutamist arvasid venelased, et marilaste maad 
kuuluvad neile. Tegelik vallutamine toimus vaevaliselt ja kaua. See al
gas 12. sajandi lõpul. Loodes ning mäemari aladel oli vallutus osalt 
teostatud juba enne 1552. aastat. Mujal jälle kestis marilaste vastupanu 
ka pärast seda, kui Kaasan alla andis, tuues kaasa heitluse, mida vene 
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historiograafid nimetavad "tšeremissi sõdadeks" (1553-1587). See, mida 
Briti koloniahstid samas vaimus "maoori sõdadeks" nimetasid, oli maoo
ride poolt vaadatult "valge mehe raev" (Macdonald 1990). Samuti 
võiks 1553-1584 toimunut nimetada "vene raevuks" marilaste alista
matuse vastu. Uus-Meremaal olid agressoreiks britlased ja Mari Elis 
venelased. Selle alajaotuse pealkiri on vastavalt valitud. Kibedaimad 
lahingud peeti 1553-1557,1570-1574 ja 1581-1584.3

Volga madala põhjakalda "niidurahva" (peamiselt marilaste) vastu
panu vallandus juba paar kuud pärast Kaasani langemist ja levis 1553. a. 
algul "Arski rahva" (tatarlaste ja udmurtlaste) ning osa "mäerahva" 
juurde. Marilased oma liitlastega võitsid ühe Vene armee, ületasid Vol
ga ja hävitasid teise armee. Talvel 1553/1554 said Vene lisaväed mujal 
vabadusvõitlejaist jagu, entniidumari aladele julgesid nad tungida al
les suvel. Nad võtsid kaasa Arski ja "mäerahva" abivägesid, need aga 
liitusid marilastega ja vallandasid uue ülestõusu. 1554. a. lõpuks oli 
Vene okupatsioon mujal taastatud, ent katsed vallutada Mari Eli tuu
ma nurjusid jällegi.

Mari vastupanu tippkujuks oli üks nende paljudest lužavuidest 
(vürstidest), Mamitš-Berdei. Tal olid erakordselt head kontaktid nii 
vallutuseelses Kaasanis kui ka lõunapoolsemate tatarlaste hulgas. Jär
gides tava kutsus ta ühe Astrahani khaani poegadest Kaasani khaani- 
riigi taastamist juhtima, kuid see keeldus. Üks Nogai khaani poegadest 
nõustus, tõi aga Mamitš-Berdei pettumuseks kaasa kõigest 300 meest — 
ja luksusejanu koos poliitilise ning sõjalise võimetusega. Selle kiuste 
kuulutati ta 1553 "marilaste tsaariks". (See on vene allika sõnastus. Mari 
pärimuste põhjal ootaks pigem "marilaste khaani" tiitlit.)

Paari aastaga tegi mari poliitiline mõtlemine edusamme, mis paraku 
ei suutnud 16. sajandil olukorda päästa. Nad rajasid aga pärimuse, mis 
aitas rahvast ning animistlikku usku järgneva 300 aasta vältel säilitada 
ning mis kerkis taas pinnale nii 20. sajandi algul kui ka lõpul. Kaasani 
khaaniriik oli vähehaaval muutunud kahe rahva riigiks, kus tatarlaste 
poolt olid ajud ja marilaste poolt lihased. Varasem Tatari vallutus oli

3 Peamised allikad Vene-Mari sõdade kohta on Kappeler (1982:87-93,138-142) 
ja Jaak Prozese loeng Tartus 15.11.1995.
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arenenud sümbioosiks, mille raames mari juhid olid oma osaga rahul — 
võib-olla liigagi rahul ka siis, kui tatarlaste võimekus ja tahtejõud mu
renema hakkasid. Tatari varing sundis mari lužavuisid langetama po
liitilisi otsusi, kuna nad tahtsid vastu panna Vene võimule, mida nad 
ilmselt vastuvõetamatuks pidasid. Tulemuseks oli pigem "marilaste 
tsaar" kui uus Kaasani khaan.

Sel hetkel tõusis lühikeseks ajaks esile üks nooremaist lužavuidest, 
kes kindlustas endale mari kollektiivses mälus isegi Mamitš-Berdeist 
silmapaistvama koha. See oli Poltõš^ (kirjutatud ka Bolduš, Boltuš 
jne.), kes juhtis üht rahvarikkaimat mari maakonda — Mabnõž, mis asus 
kitsas nurgas Udmurdi-Tatari Arski maakonna ja idapoolsemate ud
murdi alade vahel. Poltõšist on teada ainult see, et ta langes lahingus, kus 
venelased Malmõži ümber piirasid ja tormijooksuga 26. aprillil 1556 
(teisil andmeil 1553) vallutasid. Surres pärandas Poltõš tulevasele mari 
rahvusele midagi tähtsat: mälestamisväärse kuupäeva. 26. aprilli tä
histatakse nüüd Mari sangari päevana (Mari taleske ketse). Kui lüüasaami
se kuupäev peaks olema võidupäeva kehv aseaine, siis küsige amee- 
riklasüt, mida tähendab "Remember the Alamo!" (meenuta Alamod).^

Osa marilasi peab Poltõšit iseseisva Mari riigi mõtte algatajaks (Ni
kolajev 1994), kuid see on kaheldav. Nihe mari-tatari sümbioosi juu
rest iseseisva Mari riigi poole paistab olevat toimunud Mamitš-Berdei 
enese vaadetes, ja seda mitte mingi moodsa etnilise natsionalismi

4 Siinne variant on valitud Mari ülikooli prof. Juri Anduganovi soovitusel 
(keeletoimetaja märkus).

5 USA sõjaväe rünnakuhüüd "Meenuta Alamod!" meenutab USA rängimat 
lüüasaamist 19. sajandil, hoiatades sellega, et võit pole ilma meeleheitliku 
pingutuseta sugugi kindel. Poltõši matsid ta kaaslased künkale, mida mari
lased siiani austavad kui Poltõši mäge. Muistendeis sai temast nii sõjaline 
juht kui ka vägev kart (animistlik tark), osav karši (kandle)mängija ning eri
lise mari kirja oskaja, mida targad ja pealikud ühenduse pidamiseks tarvi
tasid (Nikolajev 1995). Komi tähestik oli küll olemas, pole aga tõendeid, et 
marilastel oma kirja olnuks. 1980-ndail avastati nõukogude võimu poolt 
mõrvatud udmurdi luuletaja Kuzebai Gerdi käsikiri, mis ülistab Malmõži 
kaitsel seisvat Poltõšit. Poeem (soome tõlge: Laulajainen 1995a: 23-27) põhi
neb venekeelsel eepilisel laulul, mis omakorda võib põhineda marikeelsel. 
Kui venelased Marimaa vallutasid, keelasid nad marikeelse eepika ära. 
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eelaimduste pärast, vaid praktilisil kaalutlusil. Marilased ei saanud 
ilmselt enam arvestada tatarlaste kui juhtivate liitlastega. Mamitš- 
Berdei marilased tapsid hiljem ka oma lõbuahne Nogai tsaari: "Sa ei 
kaitsnud meid, vaid ainult sõid ja jõid!"

Mais 1553 vallutasid venelased Mamitš-Berdei peamise tugipunkti 
Meša jõe ääres (70 km Kaasanist kirdes). Ta seadis sisse uue pealinna 
Tšalõmis (sealsamas, kus marilased 1524 Vene laevastiku hävitasid), vist 
selleks, et "mäerahvast" kaasa tõmmata. 1556 a. algul levis vabadus
võitlus veelkord marilaste juurest tatari aladele. Tehes näo, nagu lä
heks ta sellega kaasa, kutsus Altõš, üks mäerahva juhtidest ja üsna tõe
näoliselt mäemarilane, Mamitš-Berdei läbirääkimistele, lõi ta saatjad 
maha ning andis ta märtsis 1556 venelaste kätte, kes Mamitš-Berdei 
tapsid. Reeturid vabastati kolmeks aastaks maksudest.

Võib kujutella, kuidas see juhtum veel 400 aastat hiljem ikka mõjutab 
niidu- ja mäemarilaste suhteid. Mäemarilased tahaksid au ja kuulsust 
mari vastupanu üle jagada, taunimata üht omaenda juhtidest. Võib
olla tajus Mari sangari päeva algataja 1917. a., et Poltõš oleks ühenda
vam sümbol kui temast silmapaistvam Mamitš-Berdei.

Uusi väljapaistvaid juhte ei ilmunud Mamitš-Berdeid asendama. 
Venelaste genotsiidlik sõjapidamisviis sundis marilasi valima alistu
mise ja täieliku hävingu vahel. Kima venelaste endi pered olid kodu
maal kindlalt varjus, läksid nende väeosad argpükslikult naiste ja laste 
kallale. Sebnet rünnata relvastatud marilaste üksusi, pidasid venela
sed ajujahti mari naistele-lastele, võtsid need vangi ja põletasid külad 
ning viljaväljad. Vene barbaarsused viisid poole mari rahvastikust sur
ma (Bartens 1991; Patrušev 1995).

1557. a. algul jõudis niidumari vasturünnak veelkord Arski ja mäe
kalda aladele, ent venelased lõid vabadusvõitlejad tagasi ja sooritasid 
hävitavaid vasturetki Marimaale, mõrvates kõik, kes ette juhtusid. 
Vene ajalooallikad keskenduvad teadagi mari julmustele, kuid terrori 
kaalukeel kaldus ikkagi valdavalt venelaste häbiks. Mais 1557 saavuta
sid venelased olukorra, mida kõigi maade imperialistid "rahustami
seks" armastavad nimetada (prantsuse-inglise pacification?). Hävitus
töö ja nälg sundis veel ellu jäänud marilasi alistuma.

Veel veerandsaja aasta kestel lahvatasid marilaste ning tatarlaste üles
tõusud. "Niidu" alal kandis enamik juhte mari nimesid, kuigi mõned 
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neist võisid olla islamistunud. Venelased laiendasid ajapikku oma 
kindluste võrgustikku tatari aladel, ent hoidusid 20 aastat neid raja
mast Marimaale, kuna see oli majanduslikult vähepakkuv ja poliitili
selt tuline. Esimene venelaste kindlus Marimaal oli Kokšaisk (1574). See 
ehitati peaaegu Volga äärde pärast seda, kui järjekordne suurülestõus 
(1570-1574) levis kulutulena üle terve endise khaaniriigi. Jällegi olid 
niidumarilased aktiivseimad. Nende väliskontaktid ulatusid Krimmi 
tatarlasteni. Mäemarilased ja tšuvašlasedki osalesid, samuti tatarlased. 
Rakendades rdi piitsa kui präänikut lõhestas Moskva selle vastupanu.

Viimase laialdase ülestõusu (1581-1584) algatasid jäUe niidumari
lased, kes ajuti tatarlasi ja "mäetšeremisse" (mäemarilased, aga võib
olla ka tšuvašlased) kaasa tõmbasid. Jälle liikusid marilased Kaasani, 
aga ka Nižni Novgorodi poole, põletades Vene kolonistide asulaid, ent 
mitte mokšerslaste omi. Venelasil läks vaja mitut retke tatari ja mari 
aladele, et ülemvõimu taastada—ja süs otsustas Moskva ehitada kind
luste võrgustiku "üle terve tšeremissi maa".

Tsikmä asulast mäemarilaste maal sai 1583 müüriga ümbritsetud 
Kozmodemjanski linn. Kõik marilased ja teised mittevenelased aeti 
välja. Seda jõhkrat menetlust korrati mujalgi. Koos kaubanduskeeluga 
hävitas see igasuguse linnakultuuri, mis marilastel oli või areneda või
nuks. Tsarjovokokšaisk (praegune Mari Eh pealinn Joškar-Ola) rajati 
1584 koloniaalse eelpostina Marimaa südames. Marilased lühendasid 
linna nime peatselt "tsaarilinnaks": nmr (kõnekeeles) Tšarla ja mmr 
Tsärlä. Tsarjovosantšursk (praegune Santšursk) ja Jaransk põhjas ning 
Vürzõm (vn Uržum) ja Malmõž kirdes (kõik praeguses Kirov/Vjatka 
oblastis) viisid ümberpiiramise 1594 lõpule. Sellega lõppesid venelaste 
"tšeremissi sõjad" — enam kui 400 aastat pärast Kokšarovi hõivamist 
vene rõövsalga poolt.

Soomeugri ja bulgaari rahvaste hulgas osutasid ainult baškiirlased 
samasugust visa vastupanu Vene imperiahsmile. Venelaste genotsiidli- 
kud sõjameetodid lõid marilastele kohutavaid haavu. Need paistsid ka 
asjatuna, kuna lõpuks tuli ikkagi alistuda. Kui aga võrrelda marilaste 
praegust olukorda ja tulevikuväljavaateid mokšerslaste ja udmurtlaste 
omadega, siis ei saa väites enam nii kindel olla.

Kui marilased ohd allutatud, säihtas Vene riik varemkehtinud oman
disuhted maal ja mesilasmetsades. Mari talupojad jäid edasi jasaki- 
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talupoegadeks, kelle olukord oli vene pärisorjade omast parem. Mari 
väeüksused lülitati Moskoovia sõjaväkke ja neid oli varsti märgata 
Moskva Balti-sõjakäikudel (1563 ja võib-olla isegi juba 1556). Animist
likud lužavuid võeti "teenistusmeeste" (mestserjaki) väikeaadlisse vas
tu, nad olid jasakist vabad. Erinevalt tatari moslemi ülemklassist ei 
tunnistatud neid Vene aadliga võrdseks.

17. sajand: Vene võimu kindlustamine

Nii marilased kui mokšerslased olid animistlik rahvas, kes siirdus 
Bulgaari-Tatari mõju alt Vene võimu alla. Ometigi oli Vene okupat
siooni kindlustamises 17. sajandil päris suuri erinevusi. Mari Eli pea- 
misis osades oli Vene valitsus äsja kanda kinnitanud ja kohalik haldus 
oli edasi peamiselt mari vürstide käes. Osa mokšersa põlisaladest see
vastu oli juba mitu sajandit Vene valitsuse alla kuulunud ja isegi äsja 
vallutatud osades oli enamik kohalikke vürste juba ammu tatarlastega 
asendatud. Mari talupojad olid enamasti jasakialused, pooled mokšersa 
omist aga õukonna-, mõisa-, või kloostritalupojad. Kui Mari El viimaks 
alistuma sunniti, leidis ta enese sügavalt Vene impeeriumi tagalast, 
lõunapoolne Mokšersia aga jäi edasi rahutuks piirivõõndiks.^

Peamine erinevus oli demograafiline. Massiline Vene kolonisatsioon 
Volga ääres puudutas marilasi mokšerslasist vähem ja hiljem. Kolonis
tide peavool suundus Mari Eli soisest keskpaigast mööda, sest seal oli 
vähe jõgesid ning kehvad liixalagendikega leetmullad. Oka ja Sura ha- 
rujõed pakkusid paremaid liikumisvõimalusi ja viljakamat pinnast. 
Mokšersia asus Moskvale ligemal ja pakkus Volga alamjooksule lühi
mat teed. Nii sai Mokšersiast peamine Vene kolonisatsioonikoridor.

17. sajandil moodustasid marilased veel praktiliselt kõigis praeguse 
Mari Eli osades tugeva enamuse. Tatarlased moodustasid ehk viiendi
ku rahvastikust, kuid "tatarlased" võisid hõlmata ka marikeelseid isla
miusulisi. Venelasi oli äärmiselt vähe, välja arvatud Vütla (Vetluga) orus 
läänes ja loodepoolses Vitše (Vjatka) orus väljaspool praegust Mari Eli.

6 17.-19. sajandi kohta on peamiseks allikaks Kappeleri "Russlands erste 
Nationalitäten" (1982:150-162, 231-233,270-278,324-328,354,387-399).
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Vähesed marilased olid oma põlismailt lahkunud. Mokšerslased see
vastu olid peaaegu kõikjal oma kodumaal (v.a. Spassk ja Ordanbuje) 
vähemuseks muudetud ja olid hakanud lõunasse ning itta hajuma. 
Suuremas osas ajaloolisest Mokšersiast olid venelased rõhuvas ena
muses.

Kompaktse asuala ja kohaliku eliidi püsimine võimaldasid marilastel 
venelaste survele ägedalt vastu panna, sellal kui mokšersa ühiskond 
oli juba pihustatud. Seepärast olid venelased marilaste ahistamisega 
ettevaatlikumad, mokšerslasi aga pidasid nad juba peaaegu olema
tuks. Edaspidised mokšerslaste ülestõusud tähendasid peamiselt vene 
talupojamässudega kaasaminemist, marilased seevastu järgisid oma
enda rütmi. Nii olid nad näiteks vaiksed Vene talurahvasõja alguses 
(1605-1607), läksid aga 1609. a. hoogu ja hõivasid Tsarjovosantšurski 
ning Jaranski kindlused. Sealt levis heitlus kirdesse Vjatka ja Permi 
poole (arvatavasti udmurtlasi kaasa tõmmates) ja purustati alles 1611. 
Juhtide seas oli mari, tatari ja vene vürste.

Et kolme ülestõusuaastat, mille kestel marilased polnud jasakki 
maksnud, tasa teha, katsus Vene riik marilaste ja tšuvašlaste andameid 
suurendada, ent see vallandas hoopis uue ülestõusu (1615-1616). Mari 
ja tatari juhtide eestvedamisel levis see kõigi Volga keskjooksu mitte
venelaste juurde — mokšerslasist Muromi lähedal Sarapuli udmurt- 
lasteni (vt. kaart, joonis 5.1). Ülestõus hääbus, kuna vene talupojad 
seda ei toetanud. Vene sõjajõud tarvitasid ülestõusnute vastu terrorit. 
"Nad torkasid neid vardasse nagu sigu ja pildusid kehad laiali," uhkel
dab üks vene kroonika, kinnitades, et juhised Vene kõrgemalt poolt är- 
gitasid sellist jõhkrust: "Tapke tšeremissid ja tatarlased, võtke vangi 
nende naised ja lapsed, röövige nende varad ja pange nende küladele 
tuli otsa!" (Kappeler 1982:157). Makse aga Vene riik ei tõstnud, kuna ei 
soovinud marilasi veelgi meeleheitlikumale vastupanule tõugata.

Vältimaks edaspidiseid ülestõuse hakkasid okupatsioonivõimud mari 
(ja teiste Volga-äärsete rahvaste) eliidi hulgast pantvange võtma, kat
sudes rotatsiooni korras kedagi igast külast vasta väis tarandeis hoida. 
Venelased keelasid marilasil (nii nagu kõigil Volga rahvail) tulirelvade 
omamise ning igasugused metallitööd. Vene kaupmehed tohtisid mari- 
lasile kirveid ning sirpe müüa ainult piiratud hulgal ja pidid sellestki 
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vojevoodile teatama. Soolaga kauplemise keeld näitab, et marilasi ei 
diskrimineeritud ainult sõjalisel ettevaatusel, vaid sihiks oli marilasi 
vaesustada.

Vene riik võõrandas osa mari maid ja kinkis mõnel puhul võõrast 
vara vene vürstidele edasi. Marilasi meelitati ja sunniti Vene väkke 
(eriti Poola-vastase sõja ajal, 1654-1667) ja saadeti kaugele Kama-tagu- 
sele kindlustel liinile tööle. Teistest rahvastest rohkem protestisid mari- 
lased Vene kloostrite maavarguse vastu. Vene riigi esimesed katsed 
marilasi ristiusustada ei olnud vägivaldsed, kuna mokšerslaste vastu
seis osutus ootamatult tugevaks. Vastupidiselt mokšerslasile asustati 
vähe marilasi vägivaldselt ümber, sest nad osutasid vastupanu.

Mäemarilased liitusid vaimustimult Stenka Razini kasakate suure 
ülestõusuga (1670). Üllatavalt jäid niidumarilased, need alalised vas
tupanijad, kõrvaltvaatajaiks. Nii nagu Vene talurahvasõja aegugi või
sid nad tunnetada, et venelaste poolt algatatud mässud ei arvestanud 
vallutatud rahvaste huve.

17. sajandi lõpuks olid marilased suuremas ulatuses kui varem talu
pojarahvas. Metallitöötlemise keeld ahendas käsitööd ja kaubandus oli 
veelgi piiratum kui mokšerslasil. Mõned marilased pidasid veel "tee- 
nistusmeestena" vastu — vabatmehed allpool aadliseisust, kes omasid 
suurtalusid, aga kelle alluvuses polnud talupoegi.

Vene kolonisatsiooni ja kiusamise survel kahanes marilaste arv Tsar- 
jovosantšurski, Jaranski ning Vürzõmi maakonnis (praegusest Mari 
Elist põhja pool). Marilased hakkasid põgenema Baškortostani ja osa
lesid juba baškiirlaste ülestõusus 1662-1664. Põgenemine muutus ula
tuslikumaks 17. sajandi lõpul (Lallukka 1990: 129). Põliseil mari mail 
oli umbes kuuendik elanikest Vene kolonistid. Maa lõunaosas, praegu
ses Mari Elis, oli venelasi vähe.

18. sajand: vägivaldne ristimine

Mari eliidi alandamine teenistusmeestest talupoegadeks 18. sajandil 
järgis Mokšersia peatükis kirjeldet üldjooni. Sama kehtib jasaki- 
talupoegade taandamise kohta vene talupoegade tasemele, mis algas 
liikumist takistava passisüsteemi ja "pearahaga". Ka Marimaal hakkas
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V ene riik 18. sajandi alguses animistlikke tavu rängalt maksustama. 
Viinakeetmise keeld lõikas marilasil (nagu teistelgi Volga rahvail) ära 
veel ühe majandusharu ning suurendas nende sõltuvust venelasist.

Nii nagu mokšerslasi, nü hakkas Vene riik marilasigi vene talupoega
dega samal alusel sõjaväkke sundima. Vene-Baškordi sõja ajal (1735-1736) 
deserteerusid paljud marilased. Pärast sõda saadeti enamik marilastest 
Balti ranniku garnisonidesse ja laevadele. Võrreldes mokšerslastega (ja 
isegi udmurtlastega) sunniti marilasi tööstuslikele abitöile vähem. Sel
le asemel suruti neid admiraliteedi töile — metsa langetamisele laevaehi
tuseks. Mõned leidsid tööd Volga jõelaevul. Mokšerslaste ja udmurt- 
laste kombel olid ka marilased tublid põllumehed võrreldes tatarlaste 
ja venelastega.

18. sajandi algul hakkasid ka marilased (mokšerslasist küll vähemal 
määral) oma põlismailt hajuma. Mari rahvastiku kompaktsus Mari 
Elis säilis, kuna väljaränd algas palju hiljem ja lõppes varem. Juba 19. 
sajandi alguseks oli marilaste väljavool raugenud (Lallukka 1990:120). 
Kui mokšersa diasporaa hajus laiale alale, siis marilased eelistasid 
suunduda Agizeli (vn Belaja) jõe ümbrusse Loode-Baškortostanis, kus 
hakkas kujunema (lisaks mäe- ja niidumurdele) uus murdeala. Vaba
tahtlikele väljarändajaile (paiguti külade kaupa) ja tagakiusamise eest 
põgenejaile lisandusid Vene riigi poolt simdümberasustatud ning väe
jooksikud. Baškortostani marilaste pärimused rõhutavad väljarännu 
põhjusena muinasusu säilitamist. On võimalik, et usupõgenike järgla
sed on oma rahvuse parimini säilitanud.

Vene kiriku ristimistegevus algas 1700. a. maksuvabaduse pakku
misega kuni 7 aastaks.71740. a. läks Vene riik üle jõhkrale pealetungile, 
lisades veidi präänikut ja rohkesti piitsa, nagu juba kirjeldatud Mokšer- 
sia peatükis. Vastristitute vabastamiseks animistide mõjust oli riigil al
guses kavatsus sürata neid eraldi asulaisse, kuid 1743. a. leiutati tigedam 
viis: niipea kui paar peret külas ristitud said, tuli kõik animistid oma

7 Viie aasta jooksul (1700-1705) vahetas 3600 marilast usku. Marikeelse õppe 
ning misjonitööga tehti vähese innuga katset 1707-1709, aga see hääbus. 
Järgmist otsust (1735) asutada Tšarlas marilaste jaoks kool ei viidud täide. 
Vahepeal kuivas ristimiste nire täiesti, hoolimata ainelisist eeliseist ja sel
gest animistide diskrimineerimisest maksude ja tööorjusega (Kappeler 1982: 
270-274).
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kodudest välja ajada. Vene riigil puudusid jõuvahendid, et seda õudset 
plaani laialdaselt teostada, kuid vägivaldset ümberasustamist esines — 
iga animist tundis ohtu.

Siis saabus aeg, kus terved külad sunniviisiliselt jõgedes ristiti. Kae
bused sellise "ristimise" pealiskaudsusest panid Vene ametnikke teist 
sama õõnest sammu ette võtma. Alates 1750. a. sunniti valdavalt kirja
oskamatuid animiste "vabatahtlikele" kinnitustele alla kirjutama, et 
nad jäävad oma rõhujate usu juurde. Vene ametlike aruannete kohaselt 
oli enamik marilasi veekuuri läbi teinud juba väga ammu — 1743.

Formaalselt leidus 19. sajandi algul Volgamaal ainult paar tuhat ani- 
misti, seda peamiselt Baškortostani marilaste seas, ent usuvahetus oli 
ülimalt pinnapealne. Süümepiinu ei tarvitsenud ristimine põhjustada. 
Erinevalt ristiusust pole animismil "kadedat jumalat" ja olemasolevai
le jumalaile saab hõlpsasti uusi lisada. Altkäemaksud Vene ametnikele 
võimaldasid animistide kogunemistel jätkuda. Marilaste varem-har- 
rastet polügaamia vist siiski kadus. Venelaste lubadused kergendada 
ristitule maksukoormat osutusid pettuseks, niipea kui siht oli saavuta
tud. Ristimine tähendas ekspluateerimise kasvu, mitte kahanemist.®

Ülestõusud muutusid harvemaks kui eelneval sajandil. Vene-Baš- 
kordi sõja ajal (1705-1711) läks ainult osa marilasi Kaasani tatarlaste 
heitlusega kaasa, täiesti kõrvale jäid nad kõigi edaspidiste baškiirlaste 
ülestõusude ajal (1735-1740 ja 1755). Mari sisseränd Baškortostani teki
tas pingeid kohalike maaomanikega. Kolm marilast Mari Elist ning üks 
Baškortostanist, üks neist vist ristimata animist, määrati keiserlikku 
uue seaduskoodeksi komisjoni.

Nii nagu Razini ülestõus, nii leidis ka Pugatšovi mäss (1773-1775) 
niidumarilasilt ainult piiratud tuge, ehkki üks ülestõusu kõrgpunkte 
(Kaasani hõivamine) toimus nende naabruses. Baškortostani mari- 
lased küll liitusid, hiljem ka osa mäemarilasi. Mõned kohalikud juhid 
Kama keskjooksul olid marilased, "aga valdav osa Kaasanist lääne pool

8 Andmaks ristimisele mingitki sisu asutati 1750. a. marilaste jaoks lõpuks 
kool. See tegutses lühikest aega Tšarlas, peatselt aga keskendati kogu tege
vus Kaasanisse. Nagu muugi sunniviisilise töö puhul nõudis Vene riik tea
tavat hulka lapsi kooli. Vanemate altkäemaksud tegid kindlaks, et vahele 
jäid ainult orvud ja kehvikute lapsed. Olme koolis oli nii vilets, et enamik 
lapsi kas kõngesid või põgenesid, nii et kool tootis ainult käputäie preest
reid või nende abilisi (Kappeler 1982: 276).
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elavaist marilasist ei liitunud Pugatšovi ülestõusuga" (Kappeler 1982: 
312). Vastupidiselt mokšerslasile ja udmurtlasile hoidusid nad vaistli
kult eemale venelaste juhitud mässudest Vene riigi vastu. Ideoloogili
si! kaalutlusil on N.-Vene uurimused vene ja mari talupoegade koostöö 
üles paisutanud, kahandades nõnda Vene-Tšeremissi sõdade tähtsust.

Demograafiliselt kaotasid marilased oma põhjaalad — Tsarjovo- 
santšursk, Jaransk ja Vürzõm praeguses vene Vjatka/Kirovi oblastis. 
Vene kolonisatsioon tungis tõsiselt ka praegusele läänepoolsele Mari- 
maale (toonane Kokšaiski maakond). Nendes kahes piirkonnas kokku 
tõusis venelaste osakaal umbes 23%-lt 1678. a. 40%-ni 1719 ja 48%-ni 1762. 
Põhja pool tähendas see vene enamust. Tšarla (Tsarjovokokšaiski) ning 
Tsikmä (Kozmodemjanski) maakonnis praeguses ida- ja lõunapoolses 
Mari Elis kasvas vene asustus 17%-lt 1678 umbes 33%-ni 1719, jäi aga süs 
sellele tasemele seisma (Kappeler 1982:324,328).

Väike osa mari lastest õppis vene keeles lugema-kirjutama ja neid 
kasutas hiljem Vene kirik. Üldiselt aga paistis vene keele oskus olevat 
minimaalne meestegi seas (vastupidiselt mokšerslasile). Vene ametni
kud kasutasid seda teinekord marilaste tüssamiseks.

19. sajand: aeglane moderniseerimine

Butsek Grigorovitš avaldas Peterburis 1775 esimese mari grammati
ka (Uibopuu 1984: 216), kuid esimene marikeelne trükitud raamat il
mus teiste idapoolsete soomeugri keeltega võrreldes hilja. Selleks oli 
viletsavõitu mäemari murdes Uus Testament, mille kirjastas 1821. a. 
Vene Piibliselts (tegutses 1818-1826). Teine trükk olevat ilmunud 1827 
(Uibopuu 1984: 217). Järgmise 40 aasta kestel ihnus trükiseid vähe. 
Loodi mõned koolid. Vene ametnike ükskõiksusele lisandus mari umb
usk igasuguse Vene värgi vastu. Eriti põlgasid koole animistlikud tar
gad — karrid, arvestades kooli ristiusulist sisu.

Niidumarilaste hulgas tõusis animism taas esile. Ligi 5000 inimest 
kogunes 1827. a. Tšarla maakonnas ohvripeole. Järgmisel aastal saabus 
99 karri ja üle 3000 inimese Marimaa kõigist osist Vürzõmi, et ohver
dada jumalaile hobuseid, lehmi, lambaid ja kanu — igastühest 99. Vürzõm 
(Uržum) paikneb nüüd väljaspool Mari vabariigi piire, tollal aga peeti 
seda marilaste vaimseks pealinnaks. Usulise tagakiusamise lõdvenemine 
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ja uue tsaari trooniletõus ergutas kuuldusi, et tsaar ise käskivat marila- 
sil oma vanale usule ustavaks jääda.

Vene kirikuvõimud käsutasid hulga karte Peterburisse ülekuulami
sele. Marilaste juurde saadeti misjonäre — mitte ristiusu sisu õpetama, 
vaid animistide pühi kive lõhkuma ja välja pressima veelkordseid kir
jalikke lubadusi ütelda lahti oma esivanemate usust. Ülestõusu oht 
hoidis aga ilmalikke ametnikke ja isegi Vene Sinodit tagasi. Nad kee
lustasid küll animistide valimise segausuliste külade juhtkonda, kuid 
vähemalt ühel puhul keeldusid misjonärile mari palvehiie maharaiu
miseks luba andmast. Hiis Tšumblati mäel, legendaarse kuningas 
Tšumblati kalmul, raiuti küll 1835. a. tsaari käskkirja alusel kahel kor
ral maha, ent see taastati ning seda kasutatakse ohvritalitusiks praegu
gi (Laulajainen 1995a: 22,48).

Sajandi keskel muutusid animistlikud tavad üha avalikumaks. Osalt 
põhines see ebausul — näiteks väitis üks Jaranski marilane, et ta ei saa 
elada ilma palvehiieta, kuna jumalad ei laseks talle muidu enam vilja 
ega mesilasi kasvada. Teisalt hakkasid animistlikud tavad võtma rahvus
likku ilmet. Mitmelaadsed ametlikud reformid ja suunamuutused kut
susid välja vastutegevuse. Mäemarilased liitusid ulatusliku tšuvaši mäs
suga 1841-1842 oma ühiskondliku asendi madaldamise vastu, samuti 
kartulikasvatamise käsu vastu. Vene võimud surusid ülestõusu veriselt 
maha. Võistluses animistlike tarkadega hakkasid aga Vene võimud 
tundma vajadust marikeelse kristliku kirjanduse ja kooliõpetuse järele.

See suimd võttis hoogu Nikolai Ilminski tegevusega (vt. 2. ptk.). 
Tema seminar ja misjoniselts trükkisid 1867. a. mäemari aabitsa, niidu- 
mari oma järgnes 1871. a. Huvitaval kombel jõuti kõigi nelja evangee
liumi avaldamiseni alles 1906 — tervelt 85 aastat pärast esimest täielik
ku (ehkki keeleliselt kehva) mäemari Uut Testamenti. Kui seminar 
1919. a. suleti, oli selle lõpetanud 128 marilast, nende hulgas kirjanik 
Sergei Tšavain ja folklorist-keeleteadlane Valerian Vassiljev (Bartens 
1991; Lallukka 1990: 57).

Ilmalikke trükiseid lubas Vene riik alles pärast 1905. a. revolutsioo
ni. Esimesed märkimisväärsed raamatud olid Vassiljevi toimetatud 
seitse "Maria kalendari" köidet ("Mari kalender", 1907-1913). Need 
tarvitasid evangeeliume jaoks välja arendatud õigekirja ja andsid aval- 
damisvõimaluse esimesile mari kirjanikele. Esimene mari ajaleht. 
Võina uver (Sõjauudised), ilmus 1915-1917. Aastaks 1917 oli ilmunud 
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kokku 225 marikeelset raamatut ja vihikut, enamik neist ristiusu tee
madel. Seda oli kaks korda niipalju kui mokšerslasil ja umbes sama 
palju kui udmurtlasil.

1877 algatasid Smirnov ja vennaksed Jakamanovid niidumari animismi 
uuenduse, tuntud Kugu sorta (Suure Küünla) liikumisena. Nõnda nime
tasid liikumist esiteks vastased ilkudes ja hiljem pooldajad tõemeeli. 
Kugu sorta tõi sisse monoteismi ja rõhutas lihtsat looduslähedast elu
viisi. Loomade asemel ohverdati põllutooteid, lilli ning mett, põletades 
seejuures suuri küünlaid. Suure muudatusena tohtisid ka naised ohv- 
ritoimingul osaleda. Välditi viina, tubakat, teed, sea-, hobuse- ning ka
naliha ja isegi mune. USA Amishi usurühma kombel tehti kõvasti tööd 
ja püüti vältida tööstuskaupu. Vastupidiselt Amishi musta värvi rõi
vaile kanti valget, mari tavapärast puhtuse värvi. Hoolimata nende 
monoteismist ja moraalsusest — aga võib-oUa just selle pärast — küüdi- 
tasid Vene võimud Kugu sorta liikmed 19. sajandi lõpus Siberisse. 
1906. a. lubati neil koju naasta, kus nad püsisid oma uskumuste juures. 
Tagakiusamised N. Liidus hajutasid Kugu sorta, kuid poolehoidjaid jäi 
(Laulajainen 1995a: 51, 60). Sellel alusel lõi Juri Anduganov u. 1995. a. 
uue organisatsiooni.

Demograafiliselt pidasid marilased 19. sajandil vastu, kuigi nende iive 
langes tatarlaste omast allapoole. Venelaste sissevool 18. sajandi lõpus 
peaaegu lakkas, ent tõusis uuesti 1820-ndail.^ Pikaajaline muster oli 
järgmine (Lallukka 1991:86). Antud on ka keskmine aastane kasvumäär.

9 Tšarla maakonnas Mari Eli keskmes püsis venelaste osakaal 16% juures 
1782-1815 ja tõusis 23,8%-ni 1857. Mõistatuslikum oli tatari osakaalu hüpe 
16%-lt 26,2%-le, seda enam, et 20. sajandi andmetel on selles piirkonnas vähe 
tatarlasi. Mari osakaal langes 68%-lt 50%-ni ja võib küsida, kas ehk osa marilasi 
eelistas end mingil põhjusel tatarlaseks tunnistada. Mäemari ning tšuvaši ala
del paiknevas Tsikmä maakonnas tõusis venelaste osakaal umbes 10%-lt 
1782-1815 samuti 1857. aastaks 21,4%-ni. Tšuvaši osakaal langes, ent marilaste 
oma püsis 35% juures, mis tähendas valdavat mari enamust maakonna ida
osas. Šupaškari (vn Tšeboksarõ) maakonnas (Tšuvaššia, aga ka Kagu-Mari 
El) marilaste osa isegi kasvas pisut (8%-lt 10,5%-ni). Samaselt Mokšersiale 
taandas venelaste sissevool marilased vähemuseks oma põlismaade põhja
osas (14% Jaranski, 23% Vürzõmi maakonnas) ja veelgi rängemalt rahvus- 
sangar Poltõši kodumail (4% Malmõži maakonnas) (Kappeler 1982:420,431).
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TABEL 6.1. MARILASTE RAHVAARVU MUUTUMINE 1729-1919

MARILASED Arv Juurdekasv 
aastas

1719 62 000
1835/1848 198 000 0,96%
1897 375 000 1,13%
1914/1917 459 OOP 1,10%

Keskmine kasvumäär (1,01% aastas, 1719-1897) oli mokšerslaste 
omast madalam, kuid pisut kõrgem kui venelasil (0,9% aastas). Pealegi 
püsis mari kasvumäär kõrge ka 20. sajandi algul, kui sulanemine 
mokšerslaste juurdekasvu kärpima hakkas. Linnastumist oli üpris vähe. 
Tšarla linnas oli mari osakaal 1897 kõigest 5,6% (Salo 1993).

Marilaste tegevusalad sarnanesid mokšerslaste omile, aga veelgi 
suurema rõhuga põllimdusel. Kaubanduslik ja tööstuslik tegevus olid 
nulli ligidal. Külad koosnesid 40-liikmelisist ja suuremaistki suurpere
dest. Vastastikime abi aitas vältida äärmist viletsust. Marilaste kirjaos
kus 19. sajandi lõpul oli 9% — üks madalamaid Volgamail. 1897. a. rah
valoendusel tunnistas 27,6% marilasist end animistiks, samm, mis pidi 
nõudma teatavat julgust. Paljud teised harrastasid varjatud animismi 
või sünkretismi (mitme usu samaaegsust). Ka ristitud külades tegutses 
kart edasi. Huvitaval kombel olid ristimata animistid keskmisest jõu
kamad. Ainult mäemarilased olid puhtalt ristiusku.

Esimene autonoomiataotlus (1917-1918)

Venemaa lühiajalisel demokraatiaperioodil püüdlesid mahlased kõi
gist idapoolseist soomeugrilasist kõige agaramalt autonoomia poole. 
Nad reageerisid kohe Vene demokraatlikule Veebruarirevolutsioonile 
märtsis 1917. Juba 19. märtsil loodi Öfõ (vn Ufa) garnisoni mari sõdurite ja 
allohvitseride koosolekul Baškortostanis Mari Ušem (Mari Liit). Samal 
ajal tekkis Volga väikerahvaste ühing vastukaaluks nii venelasile kui

10 Autonoomiapüüdluste kohta on peamised allikad Sarv (1995a) ja Sanukov 
(1995). Vastupidiselt mokšerslasile ning udmurtlasile polnud marilastel 
Vene Esimeses Duumas esindajaid (1906).
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ka tatarlasile, kes mõlemad arvasid endil olevat õigust teiste üle valit
seda. Irooniline on, et väikerahvaste ühing moodustati Tatarstani pea
linnas Kaasanis, kus toimus ka Volga väikerahvaste esimene kongress 
(15.-22. 05.1917). Koos kõigi suuremate idapoolsete soomeugri rahvas
tega toetasid marilased sotsialistide-revolutsionääride (SR) program
mi, mis lubas põllimduslikele väikerahvaile autonoomiat.

Esimene Mari Kongress (15.-25. 07.1917) peeti pisut ootamatus pai
gas: mitte põlisel Marimaal, vaid Birskis läänepoolses Baškortostanis. 
Laialdane mari idadiasporaa oli kodurahvast mitmeti agaram (nü nagu 
nad ka 1990-ndail andsid suure osa aktiviste). 178 delegaati esindas 
kõiki peamisi mari asualu. Kongress oli kohaks, kus professor Pavel 
Glezdenjov tegi esmakordselt ettepaneku tähistada 26. apiiUi rahvus
pühana, Mari sangari päevana, Poltõši surma mälestuseks (Nikolajev 
1995). .

Kongress avaldas täit usaldust Venemaa demokraatlikule Ajutisele 
Valitsusele ja andis toetuse SR-idele eelseisva Venemaa Asutava Kogu 
valimistel. Pooldati territoriaalset autonoomiat mitmesuguste mari 
asualade jaoks, samuti marikeelset alg- ning keskharidust, kus vene 
keelt õpetataks varakult õppeainena. Kongress algatas ka marikeelse 
ajalehe mõtte, mis pidi olema "erapooletu ja progressiivne", ja Üžara 
{Koit) hakkaski 25. 08.1917 ilmuma.

Bolševike kontrrevolutsioonile novembris 1917 marilased kohe ei 
vastanud, kuigi bolševike liit vasak-SR-idega ja majanduslike reformi
de ning rahvusõiguste lubadused kõlasid kaunilt. Jaanuaris 1918 ühi
nesid mitmelaadsed kohalikud mari organisatsioonid Mari Keskliitu. 
Veebruaris pidi Kaasanis toimuma teine Mari Kongress. Kuna mitmete 
oluliste asualade esindajad ei jõudnud kohale, nimetati kokkutulek 
ümber Regionaalseks Mari Rahvuskongressiks.

Parajasti Bessaraabia rindelt naasnud vasak-SR Vladimir Muhhin 
saavutas juhtpositsiooni ja kallutas kongressi bolševike poole. Seda 
meeleolu tugevdas teade, et Mari Kongressi koosistumise ajal oli välja 
kuulutatud valge (mittekommunistlik) Türgi-Tatari vabariik. Sama
laadselt Poola pretensioonidele Leedus ja Ukrainas hõlmas kavatsetav 
tatarlaste Idel-Uurali (Volga-Uurali) Vabariik marilaste põlismaid, ilma 
et nende arvamust oleks küsitud.
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Võistlemaks tatarlaste poolehoiu pärast kuulutas N.-Vene valitsus 
peatselt (22. 03. 1918) välja Tatari-Baškiiri Nõukogude Vabariigi, mis 
samuti eiras mari huve. Enne kui tolle vabariigi asutav kogu kokku tul
la jõudis, kutsus pettunud Mari Keskliit kokku teise ülevenemaalise 
Mari Kongressi (1.-16. 06.1918, jälle Kaasanis), mis väljendas vastusei
su Tatari ülemvõimuga vabariigile. Keerukad arutlused lõppesid ting
liku resolutsiooniga: "Mari rahvas osana töötavast maarahvast hakkab 
toetama seda jõudu, kes ellu viib töötava rahva huve rahuldavat polii
tikat." Bolševikemeelsed katsed taandada Mari Keskliit poliitilisest 
rollist pelgalt kultuurilisse lükati tagasi.

1918. a. lõpul hakkasid bolševike nimetatud ametiisikud kohalike 
mari liitude tegevust kitsendama ning sulgesid Üžara. 17. detsembril 
otsustas Nõukogude Rahvakomissariaat oma marionetliku mari sekt
siooni kaudu sulgeda Mari Keskliidu kui Ajutise Valitsuse aegu loo
dud organisatsiooni, mida proletariaadil polevat tarvis. Kaks aastat 
hiljem, kui N.-Venel olid tatarlased kindlalt pihus, seati sisse Tšeremissi 
autonoomne oblast (november 1920). Ettevalmistava sammuna korral
das uus Vene riik mari kommunistide konverentsi (Kaasanis, juuli 1920). 
Teiste marilaste arvamusi enam arvesse ei võetud.

Ehkki nad lõpuks vägivaldselt suleti, olid demokraatlikud mari or
ganisatsioonid tulemusi mõjutanud. Nad olid Moskvat veennud, et 
marilased on olemas. Muidu võinuks autonoomse oblasti loomine vii
bida kuni 1930. a. (nii nagu mokšerslasil), või oleks osa Marimaast eks
likul arvamusel liidetud Tatari vabariigiga. Tatarlased levitasid arva
must, et "tšeremissid" on mingit sorti tatarlased. Ja Mari pealinn sai 
pikapeale uue maripärase nime, sellal kui Mordva ja Udmurtia pealin
nadele jäid venepärased nimed.

Arvestused näitavad, et mari inimkaotused Vene kodusõja ajal 
(1917-1920) olid küllaltki suured: 57 000 ehk 13,3% (Sarv 1995a). Minu 
enda umbkaudsemad arvestused viitavad 86 000 inimese puudujäägi
le (16,7%) 1915-1920. Näljahäda oli peamine põhjus.

16 Taagepera



242 6. Marilased: Eurcxjpa viimsed animistid

Nõukogude-Vene võimu all

Tšeremissi autonoomne oblast loodi novembris 1920. Pealinna nimi 
muudeti 1919. a. karjuvalt tsaristlikust Tsarjovokokšaiskist (marilas- 
tele Tšarla või Tsärlä) kommunistlikuks Krasnokokšaiskiks (Punane 
Kokšaisk) ja lõpuks (1927) maripäraseks Joškar-Olaks (Punane/Kaunis 
Linn). Mari enamus autonoomses oblastis oli 1926. a. napp — 51,4%. 
Marija vene keel kuulutati 1923. a. riigikeelteks (Salo 1993; Laulajainen 
1995a: 30). Põhimõtteliselt pidid ametiisikud oskama mõlemaid keeli 
ja ette oli nähtud kakskeelne haridussüsteem. Sellest ei tulnud midagi 
välja. 1936. a. sai ala uue nime — Mari Autonoomne Nõukogude Sot
sialistlik Vabariik, seda ajal kui Moskva tegelikku autonoomiat piirama 
hakkas.^^

Nõukogude-aegne üldmuster on tuntud eelnevaist peatükkidest: 
rahvuskultuuri ja -kooli õitseng 1920-ndail, selle tapmine sõna otseses 
mõttes 1930-ndate lõpul, teatav leevenemine 1950-ndail ja seejärel lak
kamatu aeglane marikeelse kooli kägistamine. 1920-ndate lõpus otsus
tati kahe kirjakeele kasuks (niidu- ning mäemari), kuigi eelmainitud 
keeleteadlane Vassiljev väitles üheainsa kirjakeele poolt. (Edaspidised 
ühendamiskatsed 1952-1953 luhtusid samuti. Eelisasendi sai niiduma- 
ri, ent kahte kirja vormi teineteisele lähendama ei hakatud.) Mari kirjas
tuse loomine (1925) aitas suuresti kaasa kirjanduse ning ajakirjandu
se arengule (vt. keele ja kultuuri alaosa). Talurahva küüditamine 
1929-1930 paistis marilasi mokšerslasist vähem tabavat, 1937. a. aga 
saabus krahh.

4.-5. augustil 1937 arreteerisid N.-Vene võimud 164 mari kirjanikku, 
õpetajat, teadurit, kunstnikku ja arsti, lasid neile kuuli kuklasse ja vis
kasid laibad Joškar-Ola ligidal koopasse. Kokku mõrvasid venelased

11 Erinevalt Mordva omist ei järginud Mari ANSV piirid olemasolevaid maa- 
konnapiire, vaid katsusid arvesse võtta elanike rahvust. Iidsed mari külad 
Santšurski, Jaranski ning mari palvekeskuse Vürzõmi (vn Uržum) piirkon
nas paigutati siiski vene Vjatka/Kirovi oblasti, kus 1989. a. oli ikka veel 44 500 
marilast. Mõned külad olid üsna piiri lähedal. Iidsed mari külad Šaranga 
juures liideti Nižni Novgorodi oblastiga (kus 1989. a. oli 7 900 marilast). 
Mari ANSV hõlmas parimal juhul poolt vallutuseelseist mari maadest. 
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sel ajal 2000 haritud marilast?^ Sergei Tšavain, suurim mari kirjanik, 
oli nende hulgas. Tema paberid ja raamatukogu põletati vangistamise 
päeval.

Samal päeval lahvatasid tuled üle terve pealinna, kus aga riigipolitsei märkas 
tema teoseid. "Elneti" [tema peamise romaani] teise osa käsikiri säilis peidetu
na Moskvas... Tegelikult oli Šketan ainus tähtsam mari kirjanik, keda ei lastud 
maha ega saadetud 1930-ndate lõpul vangilaagrisse. Sama saatus sai osaks ter
vele mari haritud kihile. Kõik mõrvati: taidurid, õpetlased, arstid, kooliõpeta
jad (Bartens 1991:198).

Kuidas siis M. Šketan (1898-1937) seda saatust vältis? Ta juhtus sure
ma päev enne seda kui teda kavatseti kinni võtta ja maha lasta. Mari 
Rahvusmuuseumi asutaja T. Jevsejev kadus jäljetult. Keeleteadlane 
Vassiljev jäi ellu, kuid ta mari-vene sõnastiku käsikiri põletati (Bartens 
1991; Mägiste 1956).

Kultuurielul lubati 1950-ndail pisut toibuda, kuid N.-Vene võimud 
pügasid 1930-ndail keskkoolini ulatunud marikeelse hariduse pika
peale peaaegu olematuks. 1980-ndate alguses salliti mari õppekeelt ainult 
maakoolide kolmes esimeses klassis. Aastane raamatutoodang kaha
nes umbes 35-ni niidumari ja 15-ni mäemari raamatule ning brošüürile 
(Bartens 1991) — vähem kui ersa ja mokša keeles. Mis animismi puu
tub, siis surusid Vene ateistid seda veelgi jõhkramalt maha kui krist
lust, sest animism polnud venelik ja tundus seetõttu natsionalistlik. 
Pühad hiied raiuti maha, kui venelasil õnnestus neid avastada. Mari- 
päraste eesnimede andmine keelustati. Ent mari kõnekeeles maristati 
vene nimed tihtipeale: Vassilist sai Vasli, Nikolaist Miklai, Mariast 
Maira ja Jelenast Jelu.

12 Arheoloogiaprofessor Valeri Patrušev (1995) oli 1990. a. laibajäänuste välja
kaevamise tunnistajaks. Laulajainen (1995a:188) toob ära foto tosinate ja to
sinate pisikeste kirstude taasmatmisest. Õhufotod Joškar-Ola ümbruses on 
paljastanud 200 masshauda. Mõistatuseks on, et sovetiaegsed entsüklopee
diad (ENE 5:75,1973) ja isegi -järgsed entsüklopeediad (EE 6:180,1992) an
navad Tšavaini surma-aastana 1942, mis tähendaks, nagu oleks ta sõjas lan
genud, sellal kui enamik allikaid (nt. Laulajainen 1995a: 187) ütleb, et ta lasti 
maha kohe vangistamise päeval, mil kõik silmapaistvad mari kirjanikud, 
kokku enam kui 20, hukati.
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Marilaste arv langes 1920. a. paiku märgatavalt, jätkas aga seejärel 
võnkuvat kasvu (tabel 6.2). 1959. a. arv paistab väga madalana, kui just 
küüditatute suremine 1940-ndail ääretult suur polnud. Selge tõus 1989. 
a. võib peegeldada uut eneseteadvuse tõusu pooleldi sulanenute seas, 
või vene rahvaloendajate nõusolekut kanda inimesi registrisse mari- 
lastena. Kogu kasv 1926-1989 oli 242 000 ehk 56,6%. Kui silmas pidada, 
et 80% neist, kes end marilaseks luges, pidas ka mari keelt oma peakee- 
leks, siis oli arvuline kasv tõesti olemas.

TABEL 6.2. MARILASTE ARVU MUUTUMINE 
N. LIIDU PIIRES JA MARI ELIS 1914-1989

Koguarv Juurdekasv 
aastas Mari Elis Mari Eli 

osakaal
1914/1917 459 000 1,10% —
1926 428 000 -0,67% 248 000 57,9%
1939 482 000 0,92% 274 000 56,8%
1959 504 000 0,22% 279 000 55,4%
1970 599 000 1,58% 299 000 49,9%
1979 622 000 0,42% 306 000 49,2%
1989 670 000 0,75% 324 000 48,4%

Allikas: Lallukka (1990: 86), Mežs (1992) ja sellele rajatud arvestused. Juurdekasvu protsent on 
aasta keskmine terve ajavahemiku kohta pärast eelnevat rahvaarvu.

Mari Eli piires tõusis marilaste arv 1926-1989 kolmandiku võrra — 
248 000-lt 324 000-ni ehk 30,6%. See marilaste keskmisest aeglasem 
kasv viitab väljarännule. 1926. a. elas 58% kõigist marilasist Mari Elis, 
1970 aga ainult 50%. Hiljem suhe stabiliseerus ja 1989. a. elas 48% kõi
gist marilasist oma vabariigis.

Mari Eli rahvastikus oli marilaste osakaal 1926. a. 51%, langes aga 
43%-ni 1989. a. (vt. demograafia alaosa). Venelaste osakaal tõusis 47%-ni, 
osalt ehk kohalike tatarlaste venestamise teel (tatarlaste osakaal langes 
järsult 6%-ni), peamiselt aga sõjatööstuse paisumise pärast Joškar-Olas.
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Mari keel ja kultuur

"Mari" nime päritolu pole teada (Bartens 1991). Häälikuühend m-r 
esineb mitmete Volga kandi soomeugri rahvaste nimedes (merja, mu
roma, mordva, udmurdi). Seda on seostatud mõistega "inimene" ud
murdi ning komi keeles, samuti vana-iraani keeles. Endine vene nimi 
tšeremis pärineb kasaari ja tšuvaši marilasi tähistavaist nimedest — 
tsarmis ja sarmõs.

Keel

Mari keel hakkas kujunema 2000 aasta eest. Keeleteadlased tavatse
sid mari ja mokšersa keeli volga keelerühma paigutada, ent nüüd pee
takse mari keelt üha enam soomepermi keelte omaette haruks, mis 
pole palju lähemal mokšersale kui permi keeltele.^^ Mokša ja eriti ersa 
keelel on sarnasusi läänemeresoome keeltega, mari keelel on aga roh
kem permi sõnu. Arvukad türgi laenud ulatuvad tagasi Bulgaari ning 
Tatari ülemvõimu aega ja isegi eelnevasse aastatuhandesse. Ka gram
matikas on türgi mõju. Vene laensõnad ja väljendid on levinud viimase 
400 aasta jooksul.

Mari murded jagunevad nelja rühma: enimlevinud niidumari (oZõk 
mari) üle kogu Kesk- ja Ida-Mari Eli; mäemari (kõrõk marõ) edelas; selle 
lähedane loodemurre; ja idamari (erveZ mari) diasporaas, peamiselt 
Baškortostanis. Viimane on arenenud viimase kolme sajandi geograafi
lise eraldatuse ajal peamiselt niidumari põhjal ja kasutab niidumari 
kirjakeelt. Mäemurdel on oma kirjakeel, mida kasutab üks kümnendik 
marilasist. Seda murret kõneldakse maa edelanurgas. Volga kõrgel 
lõunakaldal. Loodemurre Jüma (vn Jurino) ja Kilemari (vn Kilemarõ) 
maakonnis ning vene Nižni Novgorodi ja Vjatka/Kirovi oblastites on 
ligemal mäe- kui niidumurdele, ent loodemurde kõnelejaid on vähe

13 Vt. märkus 2. Peamised allikad keele kohta on Alhoniemi (1988), Bereczki
(1988) ja Bartens (1991).
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järele jäänud.Vene keele mõju on tugevam mäemurdes (ja eriti loode- 
murdes), türgi mõju jälle niidumurdes.

Niidumurdes on vokaalharmoonia kadimud, ja häälikuid ä ja 9 puu
duvad. Niidumurdes on 19 ja mäemurdes 23 kaashäälikut, peenendu- 
sed kaasa arvatud.

Mari keeles on olemas omandiliited, eitusverb ja mitmed käänded. 
Enamikus murdeist on 11 käänet, kuid suurem osa nimisõnu saab esi
neda ainult 7 käändes. Mõned käändeliited paiknevad enne omandilii- 
det (olma/t/õn, omastav, "õun-sinu-a") nagu imgari keeles, mõned pä
rast (olmo/š/et, seesütlev, "õtm-as-sinu") nagu soome keeles ja mõned 
võivad teha nü ühte kui teist (olma/tAan või olma/lan/et, alaleütlev, 
"õun-sinu-le" või "õim-ale-sinu"). Selline muutlikkus on maailma keeltes 
haruldane (Luutonen 1995). Mitmusliide (-wtak niidu- ja -wlä mäe
murdes) on ebatavaliselt pikk ja eraldatakse niidumurde kirjaviisis 
tüvest sidekriipsuga. Käändeliited paiknevad mitmusliite järel, ent 
omandiliited mõnikord enne. Nii nagu mokšersasksi on pöördsõnadel 
käskiv ja ka eriline "sooviavaldav" teguviis.

Mari sõnad algavad harva topeltkaashäälikuga (kaashäälikuühen
diga), välja arvatud hilised laensõnad. Mäemurre kipub sõnarõhku 
asetama eelviimasele silbile (mis kahesübise sõna puhul tähendab rõh
ku esisilbil) ja ainult harva viimasele. Niidumurre seevastu nihutab

14 Loodemurde kõnelejail on raskusi mõlema kirjakeelega, eelistavad aga siiski 
mäemari vormi, kui otsutada lasteajakirja Jamde Iij/Jämd9 li tellimiste arvu 
järgi Loode-Mari Elis (andmed Jämd9 li 9. 07.1994 numbris). Juulis 1994 oli 
2576 tellimust niidumari ja 430 (seega 14%) mäemari murdes. Kui oletada, 
et viiendik läks Mari Elist välja (peamiselt niidumari murdes), siis võib mäe
mari kujutada 18% Mari Eli piires. Joškar-Ola halemadalast tellijate arvust 
(u. 50) oli umbes 15% mäemari. Sellel alusel võiks 56 500 marilasest Joškar- 
Olas umbes 8500 olla mäemarilased (vrd. tabel 6.6). Mäe- ja niidumari piir
kondade eraldatus on suur. Üks mäemari tudeng ütles mulle, et ta vaevu 
kuulis niidumari murret enne Eestisse õppima tulemist, kus ta kohtas niidu
mari üliõpilasi — ja siis kulus mitu kuud, enne kui ta nendega üsna vabalt 
vestelda sai. Minu juuresolekul vestlesid nad kumbki oma murdes. Mõned 
Mäemari rajooni elanikud nimetavad niidumari murret kergelt halvusta
valt tsärlä mari ("Tšarla mari"), oma murre on marla mari ("mari mari"). 
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rõhu tihti viimasele silbile, oletatavasti türgi mõjul, eriti kui viimane 
täishäälik on a. Näiteks on "tere" šälä mäemurdes, aga salatn niidumur- 
des, kuigi mõlemad kasutavad sama tatarlaste vahendatud araabia 
tüve ("rahu").

Kuigi murrete põhisõnavara on sama, võivad uuemad kihid märga
tavalt erineda. "Armsad sõbrad!"—nii nagu sõnavõttu võiks alustada — 
on niidumurdes “Pagalõme joltaš-wlak!", mäemurdes aga "Sergakan 
tängwlä!" Isegi maa nimi erineb. See on Mari El niidumurdes (rõhuga lõ
pus), mäemari eelisvorm on aga Maramülända (rõhuga esimesel silbil). 
Sõna mlande esineb küll ka niidumurdes "maa" teisendina, umbes 
nagu inglise land ja country.

Animistlik usund

Esivanemate usk on marilaste juures palju tähtsam kui ühegi teise 
suurema soomeugri rahva juures. See tärkas jõudsalt 1990-ndail, kui 
kommunistide animismivastasus hääbus ja kristlaste animismivastasus 
oli nõrgestatud. Marilasist on ehk pooled kuidagi animismiga seotud 
ja paljud teised sümpatiseerivad ilma usku jagamata. Ajas ning ruumis 
on mari usimdil olnud palju vorme ja isegi samal isikul võib sünk- 
reetselt esineda uskumusi, mis lääneliku korratunde seisukohast üks
teisele vastu käivad. Väljasseisja, kes läheneb mari usundile oma eelar
vamusega, leiab neile kinnitust, ükskõik millised need ka oleksid.

Kui ta otsib ühte ülimat jumalat, leiab ta Kugu Jumo (Suure Jumala) 
või Kugurakx (Suurima) hõljumas kõigi teiste jumode (jumalate) kohal. 
Kui ta otsib hea ja kurja jõu vastandamist, leiab ta Keremeti kui kõrgei
ma kurja vaimu antipoodi Kugu JumoXe. On võimalik, et "Kugu Jumo 
kultus peegeldab meie esivanemate austust ja hirmu loodusjõudude 
ees, Keremeti kultusest aga paistab vastu esivanemate jõuetus sotsiaal
sete raskuste ning kurja, võõra surve ja välismaiste mõjude ees" (Gluh- 
hova 1995). Enamik usklikke arvab siiski, et on olemas suur hulk kere- 
mette, mitmelaadse jõu ja tujuga vaime (Toidõbekova 1995). Mari Elis 
on nad pigem tigedad, Baškortostanis seevastu heatahtlikud. Mari et 
"keremet" ja ja eesti "kurat" sisaldavad mõlemad kaashäälikuid k-r-t.
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Kui välisvaatleja ootab muistse Kreeka tüüpi panteoni, siis leiab ta 
enam kui sada jumalat ja pisijumalat ehk ülemvaimu. Kui ta ootab hii
na tši või india prana laadset jumalaistki võimsamat eluväge, siis leiab 
ta mari ju mõiste — ülim vägi, elu alus. “Jumo dets ju patõr” (vägi on ju
malaist tugevam), arvavad juzod, ravitsejad-nõiad (Petrov 1995). Lõ
puks — juhul kui välisvaatleja eeldab detsentraliseeritud animismi, 
kus igal mäel, salul ning allikal on oma sõltumatu kaitsevaim, siis võib 
ta sedagi leida. Võib hõlpsasti leida "totemismi, animismi ning feti- 
šismi osiseid, kõiki tavapäraseid vorme polüteismist monoteismini" 
(Gluhhova 1995).

Panteoni tahku võiks väga kõhklevalt sisustada järgnevalt (Gluhhova 
1995), kuigi esineb suuri hälbeid. Kugu Jumost allpool asub rühm üleül
diseid jumalaid (tünja jumo), nende hulgas Oš Ketse Jumo (valgus ja päi
ke), Kava Jumo (taevas), Mer Kugu Jumo (suur ibna või õhu jumal, looja, 
kes vahendab ka palveid) jne. "Konkreetsete" jumalate rühm hooldab 
loodusnähtusi: Küdrõtšö Jumo (kõu), Volgentšö Jumo (välk), Üžara Jumo 
(koit) jne., kel kõigil on ka vastavad jumalannad (ava, s.t. ema). Kodu- 
poolsete suurte jumalate eesotsas on Mlande Kugu Jumo (maa, pinnas). 
Tema all on Tui Kugu Jumo (tuli), Perke Kugu Jumo (küllus), Kinde Šotšõn 
Jumo (rukkisaak) jne. Neljas ja madalaim rühm hoolitseb kohalike kü
simuste eest: Tütõra Kugu Jumo (udu), Saska Kugu Jumo (puuvili) jne.

Jumalaist (jüzno) allpool on tähtsaid vaime (kugõža); surt kugõža fma- 
javaim), agun kugõža (aidavaim) jne. Kurje vaime on suur kari, paljud 
neist türgi rahvailt üle võetud. Nende liigid on targõltõš, vuver, šaitan 
(araabia-heebrea "saatan") ja palju teisi, rääkimata üpris mitmekülg- 
seist keremettidest (araabia k. "ime"). Ka haigustel on omad vaimud 
(mužo); nerge (rõuged), asira (verine kõhutõbi) jne. Inimeses on varjul 
kõhn erinevat väe (ju) väljundit: šülõš (hingeõhk), ört (teadvus, oid) ja 
tšon (hing/vaim). Ravi otstarbeks suunatakse väge inimese kehas ime 
Juga (nõela väega) — hiina omast erinev akupunktuur (Petrov 1995).

Usutavade hulgas on palve- ja ohvritalitused (kumaltõš) pere, küla, 
maakonna, laiema piirkonna ning rahvuse tasemel — mida laiemal 
alusel, seda harvemalt (Peedumäe 1993, 1995). Koduseid perepalvusi 
juhib vanem mees. Kevadise ja sügisese külapalvuse eesotsas pühas 
hiies on onajeng või kart (viimane sõna on türgi päritolu). Piirkondlikke 
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palvusi (mer kumaltõš) korraldab tüüpiliselt iga kolme aasta tagant kar
tide kontsiil. Üleüldine talitus (tünja kumaltõs), mis toob usklikke kok
ku nii niidu-, mäe- kui ka idamarilaste hulgast, toimus viimati 1944. a. 
N. Liidu võimude tagakiusamise ja sellest johtuva usulise segaduse 
kiuste. Kärti amet on tihti ajutine, vajades uut valimist enne iga ohvri
talitust. Kart pole mingi transsilangev šamaan, vaid palve ja over- 
damise teostaja. Laulajainen (1995a: 53) eristab pärilikke karte teisist 
ohvritalitajaist, kelleks võib valitud saada, et siis ametit õppida.

Animistlik usuühing õnnestus ametlikult registreerida 1991: Ošma- 
ri-Tšimari (Valge [animistlik] mari on päris mari). Selle esimene onavui 
(juht) oli kirjanik Aleksandr Juzõkain (1928-1996). 1990-ndate keskel 
oli Mari Eli niidumari osas säilinud 32 ohvrihiit, mis on nüüd loodus
kaitse all. Palju teisi hiisi asus Vjatka/Kirovi oblastis ja eriti Baškor- 
tostanis. Üldine arvamus on, et mäemarilased loobusid animismist 
juba ammu, Laulajainen (1995a: 48) toob aga ära foto vanast puust 
mäemari Isutkansola küla lähedal, mis on ainsana hiiest järele jäänud 
ja mille poole inimesed kirikust naastes kummarduvad.

Esimene postsovetlik avalik suurpalvus toimus 11. oktoobril 1991 
Parangge (vn Paranga) maakonnas Ida-Mari Elis. Korraldajaiks olid 
Ošmari-Tšimari ja selle poliitilised Kugeze Mlande liitlased (vt. nüü- 
disküsimuste alaosa). Esmalt toimus põhjalik pesemine ja puhastami
ne. Alkohol oli hiies karmilt keelatud. Ohverdati neljale jumalale: Kugu 
Jumo/Kugurak sai hobuse, Mer Jumo ning sünnijumalanna Šotšõn Ava 
said kumbki lamba ja käskjalg-jumal Pijambar noore härja. (Gluhhova 
1995 ei maini kaht viimast, mis näitab panteoni vahelduvust.) Väikesi 
loomakoe tükke riputati puudele. Muu keedeti üheksal lõkkel ja söödi 
pärast üldpalvust, mille jooksul ande tulle heideti. Lahkumisel pidi 
hiis täiesti puhas olema (Peedumäe 1993).

Kui need tavad peaksid kummalisena paistma, siis on kartidel oma
korda raskusi ristiusuga. Nad leiavad, et kristlased ei hooli loodusest ja 
kummardavad inimese näo järgi tehtud jumalat. Kartid peavad süm
boolset Jeesuse ihu söömist ja tema vere joomist tülgastavamaks loo
made ohverdamisest (Laulajainen 1995a: 58). Küsitavaks jääb, kui palju 
saab noorem põlv taas omaks võtta animismi kui usku. Pigem on see 
rahvuslik tava. Mõned idamari üliõpilased alustavat eksameid vaikselt 



250 6. Marilased: Euroopa viimsed animistid

vanaema poolt kaasa antud animistlike palveid lugedes (Västrik 1995). 
Vene kirik tundis nii palju muret, et asutas 1993. a. Joškar-Olas piiskop
konna, mida varem teenindati Kaasanist (Laulajainen 1995a: 58). Muret 
suurendas ka luterluse levik marilaste hulgas.

Kirjandiis

Kui Katariina II mais 1767 Kaasanit külastas, kirjutas neli seminari- 
kasvandikku talle marikeelse oodi. Mari teaduslik grammatika ilmus 
1775, ent esimene marikeelne raamat (kehvas mäemari tõlkes Uus Tes
tament) alles 1821 ja esimene niidumurdes raamat vist alles 1870. Nii 
mäe- (1867) kui ka niidumurdes (1870 või 1871) aabitsad avaldas 
Ilminski töörühm (vt. 2. ptk). Järgnevad usulised ning tervishoiualased 
tekstid.

Läbimurre saabus pärast 1905. a. revolutsiooni, mis sundis Vene 
tsaarivalitsust kõrvaldama ilmalike mittevenekeelsete raamatute kee
lu. Saatuse tahtel olid ühtlased õigekirjareeglid Kaasani misjonikoolis 
marikeelse nelja evangeeliumi tarbeks parajasti välja töötatud (1906). 
Neid sai nüüd kasutada "Maria kalendari" ("Mari kalendri") jaoks, 
mis ihnus seitse aastat (1907-1913) Valerian Vassiljevi toimetusel. See oh 
esimene väljaanne, kus ilmalikku ilukirjandust sai trükis avaldada. Pole 
selge, miks ettevõtmine pärast 1913. a. lakkas. Sergei Tšavaini "Kumšo 
marla kniga" ("Kolmas mari lugemik", 1910) oli järgmine verstapost.

Mari ilukirjanduse sünniks peetakse tavapäraselt 1905. aastat, mil 
Tšavain kirjutas 10-realise luuletuse "Oto" ("Salu" või "Hiis"), lõpeta
des: "Armastan seda salu ja ta raie teeb mulle valu." Neid ridu on 
tõlgendatud ka mari rahva hävitamise ümberütlusena, aga pole vaja 
nii kaugele minna. Meeles pidades, et pühad salud olid teiste rahvaste 
templite mari vaste, saab "salust" metafoor selles mõttes, et vene tsen
sor, kes tõmbaks viite mittekristlikule templile maha, laseb läbi naiivse

15 Bartens (1991) ja Mägiste (1958,1965) on peamised allikad varasema kirjan
duse jaoks. Nüüdiskirjandus ja -ajakirjandus: Laulajainen (1995a) ja inter
vjuud Kugarnja abitoimetaja Laid Šemjeriga. Ajakirjanduse levi 1995: Finno- 
ugorski vestnik nr. 1 (1995) 
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looduspildikese, aimamata salu usulist ja kaudselt ka rahvuslikku 
alatooni.

Olles mokšerslasist ja udmurtlasist hiljem alanud, olid marilased 
neist 1917. a. möödunud trükiste koguarvu (225 : 110) ja ilmaliku kir
janduse poolest. Udmurtlasil oli sama palju nimetusi ja nad alustasid 
kalendriga varem (1904), ent andsid välja ainult kõhn. Udmurtlased 
said tsaarivalitsuselt ajalehe väljaandmise loa 1913, neli aastat enne 
mari Üžara (Koit, 1917-1918) teokssaamist. Tõsi küll, marikeelne aja
leht Võina uver (Sõjauudised) ilmus lühiaegselt (1915-1917, 30 numbrit) 
Pavel Glezdenjovi toimetusel (Moscvina 1995; Nikolajev 1995), kuid 
nagu ta udmurdi kaksikvendki (millest rohkem teada on) oli see pigem 
valitsuse rahadega käivitatud katse õhutada saksavastast patriotismi. 
Rahvuskultuuri rajamise mehhanismide paremaks mõistmiseks oleks 
soovitav selgeks saada, mis põhjustas mari ja udmurdi suhtelisi ette- 
minekuid ja mahajäämisi.

Kuigi pohitilise autonoomia pürg ebaõnnestus, andis esialgne N. Lii
du praktika ja Mari AO loomine mari kultuurielule küllaltki suure va
baduse. Riikliku kirjastuse ja trükikoja asutamine Joškar-Olas (1925) 
kiirendas õpikute trükkimist. 1919-1926 paistis Mari AO marikeelne 
perioodika koosnevat ainult ajalehest Joškar ketse (Punane Päike), mille 
toimetajaks mitmed aastad oli Tšavain. Paari ülejäänud 1920-ndate 
lõpul asutet väljaande saatuskeerdude juurde jõuame nüüdisaegse aja
kirjanduse ülevaates. Mari teatri alguseks loetakse 1919. a., kui esimene 
Mari rändteater esines Tõnõš Osõpi (Jossif Borissovi) näidendiga 
"Zakon šumlõk" ("Seaduse nimel") Senkani külas Joškar-Ola külje all 
(Nikolajeva 1995).

Üleminek ladina tähestikule, mida Moskva 1920-ndail soovitas, lei
dis Mari Elis vähe vastukaja, sest liiga palju oli juba investeeritud kiril
litsas kirjutatud mari õpikuisse. Ladina tähestikus vähesed raamatud 
jõudsid ilmuda, enne kui Moskva ümber viskus. Seetõttu ei toonud ki
rillitsa juurde tagasipöördumine šokki (vastupidiselt Komile, kus rah
vuslik ärkamine oli ladina tähestiku omaks võtnud).

Tšavain oli tolle ajajärgu tippkuju ning on jäänud siiani suurimaks 
mari kirjanikuks. Ta kirjutas luulet, lühijutte, näidendeid ja kavandas 
kolmeosalist romaani "Einet" (jõe nimi), millest ainult esimene osa 
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jõudis ilmuda, enne kui N.-Vene võimud ta mõrvasid (1937). Teise osa 
käsikiri pääses hävitamisest, kuna oli mujal hoiul. Tšavaini kogutud 
teosed ilmusid 1967-1968 ja uuesti 1980-1981.

Proosa algas Nikon Ignatjevi (1895-1937) mäemari romaaniga "Vurs 
mardež" ("Terastuuled"), mis küllaltki realistlikult kujutas talupoja saa
tust 1917. a. paiku. Näitekirjanduses pakutakse esimese põlve tippnime- 
na M. Šketani (Jakov Maiorovi varjunimi). Mari rahvusteater Joškar- 
Olas on Šketani Rahvusteater. Tema enim mainitud teos on aga romaan 
"Erenger" ("Hommikujõgi"; 1933), mis käsitleb kolhoosieelset maaelu 
1926-1927. Ma pole leidnud ühtki allikat, mis ainsatki Šketani näiden
di pealkirja mainiks, kuigi neid oli 13. Mägiste (1965) peab enamikku 
neist külajantideks. Sergei Nikolajevi näidend "Aivika" (naise eesnimi) 
näib mõjukamana. Vastupidiselt Tšavainile oli Šketan agar kommu
nist, kes hurjutas animistlikke tavu. See ei päästnud teda. Ta suri hai
gusse päev enne tema kavatsetud vangistamist ja hukkamist. "Erengeri" 
teise osa käsikiri kadus jäljetult.

Lootustandev noor luuletaja Olõk Ipai (I. Stepanov, 1913-1938, või 
1912-1937) lasti maha 25-aastaselt. Sama teed läks A. Majuk-Jegorov 
(1905-1938), esimene elukutseline mari näitejuht (Nikolajeva 1995). Ja 
nii edasi. N.-Vene rünnak mari kultuuri vastu algas suhteliselt hilja 
(1937-1938) võrreldes Udmurtiaga ("soomeugri vandenõu" 1931), oli 
aga põhjalik. Aastad 1940-1965 kujutavad endas 25 aasta pikkust aja
loolist auku mari kirjanduses.

Kui kirjandus toibus, hakkas mari koolide kägistamine võimalikku 
lugejaskonda kärpima. 1970-ndate algul suleti Mari Elis kõik rahvus
keelsed koolid. Emakeelt õpetati edasi valikainena 1.^. klassis, rahva aja
loo õpetamise aga kahandati praktiliselt nullini. Mari keele lugemis
oskus langes järsult. Olles enne sunmud peale veerandsajandi ilma 
kirjaniketa, surus N.-Vene riik nüüd peale teise veerandsajandi ilma lu- 
gejaita.

1970-ndail surid kõik kolm silmapaistvamat sõjajärgset mari kirjanikku. 
Valentin Kolumb (1935-1974) kirjutas modernses stiilis luulet mari aja
loo ja kaasaegse nõukogude elu kohta, ent N.-Vene võimud keelasid 
suure osa avaldamise. Iseäranis keelustati pikk poeem "Porõlõk" ("Hel
lus", 2400 rida), mis käsitles StaUni "isikukultust". Alles 1990-ndail said 
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väljavõtted postuumselt Kugamjas ilmuda (vt. allpool). 1974. a. arvus
tati Kolumbi kommunistliku partei koosolekul, mille järel võis oodata 
täielikku avaldamiskeeldu. Ehkki ta polnud enne seda joodik, kadus ta 
kolmeks päevaks, ilmus pimedana välja (võimalik, et puupiiritusest) ja 
suri haiglas. Ametlik diagnoos oli südameinfarkt. 1990-ndate keskel 
seati kaht Kolumbi kogutud teoseid köidet trükivalmis.

Valentin Kossorotov (1930-1974), mari tugevaim roomaanikirjanik, 
suri südameinfarkti. Tema "Jal ilõš nergen" ("Külaelust") vaatleb Joškar- 
Ola linnaellu sattunud külainimesi. Venjamin Ivanov (1923-1971) kir
jutas lüürilisi lühijutte. Ka mitmed näitlejad ning teadurid surid noo
relt 1970-ndail kasvava pinge mõjul, mida mari haritlastele peale suru
sid venestamismeetmed. Mäemari murdes kirjutas sel ajal Nikolai 
Matjukovski (s. 1926).

Kultuuripilt ja ajakirjandus 1990-ndail

1990-ndail oli mari kirjanduse keskmes näitekirjanik Gennadi Gor- 
dejev (s. 1960). Verinoor Samõrõk teatr (Noorsooteater, asutatud april
lis 1991) esitas neli tema näidendit. Enamik neist käsitleb Vene vallu
tust 16. sajandil: "Örtömö on" ("Vanem (või vürst) Örtömö", 1993) 
tegevus toimub umbes 1530 ja "Poltõš" (1994) 1550-ndail. Võrreldes 
üsna sumbunud Šketani Rahvusteatriga (lavastaja Vasli Pektejev) 
andis lavastaja Oleg Irkabajev (s. 1955) Samorõk teatrile vibreeruva 
moodsa tooni, alustades Nikolajevi "Aivika" muusikalise variandiga. 
Need mõlemad teatrid andsid etendusi ainult mari keeles. Vene keelt 
kasutas Konstantinovi Vene Draamateater, Balletiteater aga tarvitas mõ
lemaid keeli. Kõik asuvad Joškar-Olas. Draamateatri mäemari haru 
alustas tegevust 1995.

Proosas paistis silma Vjatšeslav Abukajev-Emgak (s. 1959). Üldise
malt on teemad avardumas külaelust linna ning universaalsete küsi
muste poole. Luules olid Albertina Ivanova (s. 1954) ja Valentina 
Iziljanova (s. 1959) enim tuntud. Vanem mäemari näitekirjanik Miklai 
Rõbakov (s. 1933) sai eriti tuntuks poliitikaga, millest hiljem.

Mari ajakirjanduses oU püsivaim ajaleht Mart El (ihnus 5 korda nädalas, 
1996. a. trükiarv 14 300). Ajaleht sai alguse oktoobris 1918 Joškar ketse 
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(Punane Päike) nime all, jätkas hiljem kui Mari kommunist ja omandas 
praeguse nime 1991. Mari kultuuriaktivistid pidasid seda üsna halliks ja 
igavaks. Nimemuutuse rekordi pälvib aga Ontšõko (Edasi), trimestriaja- 
kiri, mis muutus 1994. a. kuukirjaks (2200 eks. 1996). Algul (1926) oli ta 
U wij (Uus Võim), ent 1930-ndate stalinistliku sundõnne ajal sai sellest 
Pialan ilõš (Õnnelik Elu). Teise maailmasõja ajal kandis nime Rodina wetš 
(Isamaa Eest), pärast sõda Mari almanah ja lõpuks 1954 praegune Ontšõko.

Uuendusmeelseim ajaleht oli iganädalane Kugamja (Reede), mille esi
meseks toimetajaks (1991) oli idamarilane Aleksandr Abdulov, endine 
komsomolitöötaja. Leht püüdis väljendada noorema põlve huve ja 
muresid. Trükiarv kasvas 1991.-1994. a. 1000-lt 8000-ni (üle poole sel
lest Baškortostanis), langes aga aasta hiljem 5000-ni, sest majandusliku 
surutise oludes ei suutnud paljud lugejad enam lehte tellida. Kugarnjal 
oli vaheldumisi 16 ja 8 lehekülge. Nii nagu ka Man El, saadi rahalist tuge 
valitsuselt. 1994. a. sundis valitsus Abdulovi lahkuma, kuna lehes oli 
publitseeritud valitsust ja presidenti arvustavaid kirjutisi (Laulajainen 
1995a: 213).

Ilmus ka igakuine 1957. a. alustet naljaajakiri Patšemõš (Herilane, 3000 
eks.), 1930. ilmuma hakanud laste kuukiri Ketse (Päike, 3000 eks.), millel 
oli ka venekeelne väljaanne, ja pedagoogiline trimestriajakiri Tunõktõšo 
(1500 eks.). Noorte teismeliste iganädalane Jamde lij (Ole Valmis, 2600 
eks. 1995) sai alguse 1933 pioneeride ajakirjana. See ihnus ka mäemari 
keeles kui Jämda li (430 eks.).^^

Mari trükitegevus toimus valdavalt niidumari kirjakeeles. Mäemari 
rajoonis ilmus ajaleht Žärä (Koit) kolm korda nädalas paarisajas või tu
handes eksemplaris. Ainsad muud mäemari perioodilised väljaanded 
olid kirjanduslik kvartaliajakiri U sem (Uus Viis, 1000 eks.) ja Jämda li. 
Olles enimalt kuuendik Mari Eli marilasist ja kaheksandik kõigist

16 Marikeelseid maakonnalehti ilmus Mari Eli 14 maakonnast 11-s. Baškortos
tanis ilmus keskne mari ajaleht Neftekamskis (Udmurtia piiri ligidal) april
list 1991 saadik: Tšolman (Kama jõgi, 3200 eks. 1996). Ka maakonnalehti ilmus 
Baškortostanis, nii naguKeZsõmas (Sõprus), Üžära (Koit) ja Panorama (Issime- 
tovaja Salmijanov 1994).
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marilasist, jäi 80 000-1 mäemarilasel puudu kriitilisest massist mitme
kesise kultuuritegevuse jaoks.^^

Mari Eli telesaadetest (45 tundi nädalas) olid pooled vene, pooled 
mari keeles, ega ulatimud mäemari piirkonnani. Venemaa kesksaated 
kallutasid valikuvõimaluse tegelikult tugevasti vene keele poole. Ma- 
rikeelsete telesaadete laiendamine võib olla noorema põlve säilumisele 
sama tähtis kui emakeelne kool.

Märkimisväärselt mitmeid mari ajakirju ja -lehti toimetasid idama- 
rilased, kes tulid Mari Riiklikku Ülikooli õppima (eriti mari kirjandust) 
ja jäid Joškar-Olasse. Olles pärit peamiselt Baškortostanist, on neil 
sageli türgi- või araabiapärased nimed, ehkki nad pole moslemid. Nende 
hulgas oli Anatoli Timirkajev (Ontšõko toimetaja), Aleksei Juzõkain 
(Ketse toimetaja) ja Aleksandr Abdulov (kuni 1994 Kugarnja toimetaja). 
Idamarilased olid ka Mari Rahvusmuuseumi juhataja Maria Matukova, 
Noorsooteatri lavastaja Oleg Irkabajev ja selle vend, rahvusliku tantsu
rühma juhataja Juri Irkabajev.

Geograafia ja majandus

Mari El (23 200 km^) on kõigist soomeugri vabariigest väikseim ja ka 
madalaima rahvaarvuga: 765 000 elanikku (1997). Pindalalt võrdub ta 
peaaegu USA New Hampshire! osariigiga, ent elanikke on isegi vä
hem. Võib ka kujutella kümnendikku Taani elanikkonnast poolel Taani 
territooriumist (ning kaugel merest). Rahvastiku tihedus (32 in./km^) 
on madalam kui Mordvas või Udmurtias, kuid kõrgem kui Rootsis (20 
in./km^). Kliima on mandriline — suved (19 °C juulis) pisut soojemad

17 Kahes loodemurdelises maakonnas polnud marikeelset ajalehte: Jurinos 
Vütla jõe ääres Mari Eli läänerajal asus äärmiselt vähe marilasi (ega tellitud 
1994 ainustki eksemplari lasteajakirja) ja Kilemaris oli üldse vähe rahvast, 
pooled neist venelased. Niidumari alal oli ainsaks ilma marikeelse maakon
naleheta maakonnaks Medvedjevo, mis ümbritseb valdavalt venelikku pea
linna Joškar-Olad. Qoškar-Ola maakonda pole.) Volžsk kagus oli samuti val
davalt vene tööstuslinn, ent ümbritseval maakonnal oli marikeelne leht. 
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kui samal laiuskraadil asuvas Taanis (16 °C) ja talved (-13 °C jaanuaris) 
peaaegu sama külmad kui Soome Lapis (-14 °C).

Mari El asub peamiselt Volga madalal ja soisel põhjakaldal, enne kui 
jõgi lõimasse käändub. Kõrgel lõxmakaldal on suurem osa Mäemari ra
joonist (8% Mari Eli elanikkonnast ja alla 3% pindalast). Kõrgeim koht 
(kõigest 275 m üle merepinna) pole siiski mitte Mäemari rajoonis vaid 
Morkos (vn Morki) Ida-Mari Elis. Volga nimi on Jul niidu- ja Jõi mäe- 
murdes (Galkin 1991; Laulajainen 1995a: 114). Mets (peamiselt kuu- 
sed-männid) katab 46% maast. Loodusvarad piirduvad dolomiidi ja 
kipsiga. Sügavamal asuva nafta uurimiseks loodi 1992. a. geoloogiami- 
nisteerium.

Millegipärast kuulub Volga põhjakaldal ida pool Mäemari rajooni 
tükk teedeta-küladeta metsa Tšuvaššiale. Volga paisu ehitamine selles 
paigas (1979-1993) lõi avara veehoidla, mis ulatub Lääne-Mari EÜs 
Vütla (vn Vetluga) alamjooksule, nii et suuremat osa Jurino rajooni lahu
tab nüüd muust Mari Elist 5 km vett. Pais tõstis Volga pinda kuni 6 meet
rit, ujutades üle 37 Mari küla. Elekter toodetakse Tšuvaššias, madalal 
asuv Mari El aga kannab suurema osa negatiivseist kõrvalmõjudest ja 
taotleb hüvituseks võimalust saada osa energiast endale. Siiani sai Mari 
El suurema osa elektrist Balakova tuumajõujaamast Saratov! lähedal, 
aga ka Tatarstanist (Salo 1993; Laulajainen 1995a: 119).

Mäemari rajoonis puudub sild üle Volga ja parveühendus Mari Eli 
peamise osaga katkeb halva ilma puhul. Lähim Volga sild on Tšuvaššia 
pealinna Supaškari (vn Tšeboksarõ) juures. Mari Eli keskosa läbistab 
kaks Volga vähemat lisajõge. Suur ning Väike Kakšan (vn Kokšaga), suu
budes paari kilomeetrise vahega Volgasse. Pealinn Joškar-Ola (242 000 ela
nikku 1989) asub Väikese Kakšani ääres. Linn olevat puhas ja korras 
võrreldes mõnede teiste postsovetlike linnadega (Mürk 1993b).

Kõik ülejäänud suuremad linnad on Volga ääres: Volžsk (62 000 ela
nikku 1996), Zvenigovo (15 000) ning Kokšaisk (u. 15 000) põhjakaldal 
ja Tsikmä (vn Kozmodemjansk, 25 000) lõimakaldal Mäemari rajoonis. 
Ainus raudtee algab Kaasanist Tatarstanis, kulgeb läbi Volžski maa
konna Joškar-Olasse ja umbub Jaranskis Vjatka/Kirovi oblastis. Joškar- 
Olast suundub välja viis maanteed, mis ühendavad vabariigi asustet 
piirkondi üsna tõhusalt. Mari Elist välja viib aga ainult neli suuremat 



Demograafia 257

teed: kaks Vjatka oblasti poole, üks Tatarstani ja üks Tšuvaššiasse. 
Nižni Novgorodi-Kaasani maantee kulgeb läbi Tšuvaššia, jättes Mari 
Eli kõrvale. Seetõttu paistab viimane küllaltki eraldatuna.

Mari Eli põllundus on tugevaim kirdes ja vastassuimas Mäemari ra
joonis. Talude taastamist kommimismijärgsel ajal on takistanud põllu
töömasinate kõrge ja toodete madal hind, mida määrab riik kui mono
poolne ostja. Tööstus koondub Joškar-Ola ümber (salastet sõjatooted, 
tööpingid, metsandusmasinad, pooljuhid ning elektroonika) ja Volžs- 
kisse (sõjatooted, paber, tselluloos ning külmkapid). Sõjatööstus on 
andnud üle 80% Mari Eli kogutoodangust (Salo 1993) ja 1991. a. isegi 
86%. Kui 1990-ndail tellimised järsult langesid, jäid paljude tööliste 
palgad maksmata.

Tööstustoodang langes vähemalt 1994. a. alguseni — 22% aasta 
jooksul. Siiski oli Mari El paremas olukorras kui ta naabrid (Mordva, 
Tšuvaššia ja Vjatka/Kirovi ning Nižni Novgorodi oblastid), kus langus 
oli 33-36%. (Tatarstanis oh langust vähem.) Inimeste tuludest 1993. a. oli 
49% töötasudest, 20% aga saadud pensionist, abirahadest ja stipendiu
midest. Mari Eli riigieelarvest tuH 1994. a. 41% Moskva toetusena (Lau- 
lajainen 1995a: 122-129).

Demograafia

Pärast järsku paisumist 1926-1939, mil sõjatööstus vist rajati, on Mari 
Eli rahvastik 1939. a. alates pidevalt ja aeglaselt kasvanud (tabel 6.2). 
Viimase 50 aasta kestel oli üldkasv 29,1% (s.t. 0,51% aastas), vastupidi
selt Mordva 18% kahanemisele, kuid samalaadselt Udmurtia 31% kas
vule. Marilaste arv kasvas aeglasemalt: 13,5%. Nende protsent elanik
konnas langes, kui Joškar-Olasse imporditud vene tööjõuga tööstust 
rajati, 1959. a saadik aga on nad oma osakaalu säilitanud — vastupidi
selt mokšerslasile ja udmurtlasile.

17 Taagepera
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Mari diasporaa kasvas palju kiiremini: 208 000-lt 1939. a. 346 000-ni 
1989 — s.t. 66,5% juurdekasvu. (Arvestuste aluseks on Lallukka 1990: 
86 ja Mežs 1992.) Ilmselt rändas õige palju marilasi Mari Elist välja, seda 
mitmeil vabatahtlikel ja mittevabatahtlikel ajendeil. Kui 1939 enamik 
marilasist asus Mari Elis (58%), siis nüüd on üle poole mujal, peamiselt 
Baškortostanis (1989. a. 106 000) ja Vjatka/Kirovi (44 500), Jekaterin- 
burg/Sverdlovski (31 000) ning Nižni Novgorodi (8000) oblastites. 
Vjatka ja Nižni Novgorodi marilased pole õieti diasporaa, sest nad ei 
lahkimud ju kxmagi oma esivanemate maalt — neid maid lihtsalt ei lii
detud Mari AO-ga, ehkki mõned marilaste asualad paiknesid piiri ligidal.

TABEL 6.3. RAHVAARVU MUUDATUSED MARI ELIS 1926-1997

Koguarv Juurdekasv 
aastas Marilasi Juurdekasv 

aastas
Marilaste 
osakaal

1926 482 000 248% 51 400
1939 580 000 1,43% 274 000 0,77% ö;2?k
1959 648 000 0,56% 279 000 0,09% 43,1%
1970 685 000 0,51% 299 000 0,63% 43,7%
1979 704 000 0,30% 306 000 0,26% 43,5%
1989 749 000 0,62% 324 000 0,57% 43,3%
1997 765 000 0,21%

Allikas: Rzihvaloenduse andmed (Mežs 1992) ja sellele rajatud arvestused.

Tabel 6.4 näitab, et oma keele säilitamine on väga ulatuslik Mari Elis 
ja küllaltki ulatuslik diasporaas. Baškortostani marilaste omakeelsus 
(91,2%) on isegi kõrgem kui Mari Elis (Prozes 1995). Tuumrahvastik 
(need, kes elavad Mari Elis ja räägivad mari keelt peamise keelena) oli 
286 000. Olen püüdnud hinnata mäe- ja niidumarilaste arvu eraldi, lu
gedes loodemurde mäemariks ja ida-diasporaa niidumariks. Selle me
netluse kohaselt moodustavad mäe- ning loodemarilased 12% 
kogurvust — mis on madalam Lallukka (1990:114) umbkaudsest hin
nangust (15%).
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TABEL 6.4. MARILASTE ARV 1989

Niidumari™ Mäemari Kokku
KOGUARV ENDISES N. LIIDUS 
Kõik marilased 590 000 81 000= 671 000
Marikeelsed 542 000
Marikeelsete protsent kõigist marilasist 80,8%
MARI ELIS 749 000
Vabariigi elanike koguarv: 
Kõik marilased 270 000 54 000*’ 324 000
Marilaste osakaal vabariigis 43,3%
Marikeelsed 286 000
Marikeelsete protsent kõigist marilasist 88,4%
VÄLJASPOOL MARI ELI
Marilased väljaspool vabariiki 320 000 27 000= 347 000

- Mujal Venemaa Föderatsioonis 297 000 23 000= 320 000
- Endistes NSV-des 23 000 4 000'* 27 000

Protsent marilasist väljaspool vabariiki 54%? 34%? 51,7%
Marikeelsed 256 000
Marikeelsete protsent kõigist marilasist 73,7%

Allikad: Lallukka 1992a: 5, 7, 9,14-21; Mariitsõ 1992 ja nendele rajatud arvestused.
a: Teadaolevaist koguarvudest ja üksikasjalisist hinnanguist mäemarilaste kohta (b, c, d).
b: Marilaste arv Mäemari, Jurino ja Kilemarõ rajoonides (Mariitsõ 1992), pluss umbes 8500 
Joškar-Olas (vt. märkus 13).
c: 8000 marilast Nižni Novgorodi oblastis, veerand 44 500 marilasest Kirovi/Vjatka oblastis 
(Mariitsõ 1992), pluss umbes 4 000 mujal.
d: Väga umbkaudne hinnang.

Vene rahvastik Mari Elis on pisut noorem Venemaa Föderatsiooni 
keskmisest (tabel 6.5), mari rahvastik on aga palju noorem. Mari "noo
ruslikkuse näitaja" (13,5) on peamiste idapoolsete soomeugri rahvaste 
hulgas kõrgeim ja ületab selgesti nii kohalike venelaste kui ka Vene
maa Föderatsiooni oma. See tähendab, et marilaste osakaal Mari Eli 
rahvastikus edaspidi kasvab, juhul kui marikeelsel haridusel lubatak
se areneda (nii et sulanemiskaotused vähenevad), kergetööstus suu
dab luua töökohti (nii et noored marilased välja ei rända) ja uut 
rasketööstust ei looda (mis välistööjõudu juurde tõmbaks).
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TABEL 6.5. MARILASTE EALINE JAOTUS 1989

Mari Elis Mujal Venemaa 
Föderatsioonis'*

VANUSRÜHMADE PROTSENDID:a

Alaealised: marilased 28,7% —
venelased 26,6% 24,5%

Tööealised: marilased 56,1% —
venelased 54,5% 5,0%

Pensioniealised: marilased 15,2% —
venelased 18,9% 18,5%

NOORUSUKKUSE NÄITAJA:
(Alaealiste protsent miinus marilased 13,5 —
pensioniealiste protsent) venelased 7,7 6,0

Allikas: Lallukka 1992a: 10 ja sellele rajatud arvestused.
a: Alaealised: 0-15.

Tööealised: naised 16-54, mehed 16-59.
Pensioniealised: naised 55 ja üle, mehed 60 ja üle.

b: Need arvud hõlmavad kõiki rahvusi Venemaa Föderatsioonis, aga kuna venelased 
moodustavad üle 80% rahvastikust, siis määravad nad suurelt osalt üdtulemuse.

Marikeelne haridus paisus 1990-ndail kiiresti, kuigi on vaja veel aas
takümneid, et tasa teha poole sajandi pikkust kägistamist. Tabel 6.6 
näitab, kuidas olukord paistis 1990-ndate algul. Nüüdisküsimuste ala
osa sisaldab uuemat teavet, ent tabel 6.6 on jäetud võrdluseks teiste 
vabriikidega, millede jaoks uuem andmestik puudus. Klasside ulatuses, 
kus emakeelset õpet anti, järgis Mari El üldist mustrit, ent emakeeles 
õpetatud laste arv oli kaugelt kõrgeim. Mari El oli ainus soomeugri va
bariik Venemaa Föderatsioonis, kus üle poole põlisrahva lastest õppis 
oma keelt vähemalt valikainenagi.
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TABEL 6.6. HARIDUS MARI ELIS

Klassid 
1989

Klassid 
1995

Õpilasi 
1990

Mari keel lubatud õppekeelena 1-3 1-4 8700
Mari keel lubatud valikainena 1-10 1-11 20 900
Õpib mari keelt 1990 vähemalt valikainena®:
Protsent kooliealisest mari rahvastikust 61%
Protsent kooliealisest marikeelsest rahvastikust 69%

Allikas: Lallukka 1992a: 25-27 ja sellele rajatud arvestused.
c: Oletus on, et 15% rahvastikust on I.-IO. klassi ealised. Lisaks 248 koolile Mari Elis sai mari 
keelt õppida ka umbes 150 koolis Baškortostanis (mõnedes ka õppekeelena), 8 koolis Udmur
tias ja 13 koolis Jekaterinburg/Sverdlovski oblastis. Umbes 3300 õpilasel väljaspool Mari Eli oli 
mari keel õppekeeleks.

Mari Elis moodustasid marilased valdava enamuse maarahvast, ve
nelased aga sama valdava enamuse Joškar-Olas ja napima enamuse 
teistes linnades (tabel 6.7). Mari El koosneb 14 rajoonist ja Joškar-Olast. 
Marilasil on suhteline enamus 11 rajoonis (koos neis sisalduvate linna
dega) — isegi Zvenigovo rajoonis, mis hõlmab ülekaalukalt venelikke 
tööstusaleveid. Erandeiks on Jurino rajoon läänes (kõigest 6% marila- 
si), Volžski piirkond lõunas (36%, kui rajoonile kaasa arvata Volžski 
linn, kus on 12% marilasi) ja Parangge (vn Paranga) maakond (48% 
tatarlasi, 42% marilasi). Üleriiklikku kaalukeelt mõjutab valdavalt vene- 
lik pealinn. Suurim mari suhtelise enamusega asula on Sovetsk Kesk- 
Mari Eh metsades (11400 elanikku, neist 48% marilasi), mis on Mari Eh 
suuruselt kuues linn.

TABEL 6.7. ETNILINE JAOTUS MARI ELIS 1989

Joškar-Ola Teised 
linnad Maal Kokku

Rahvastik 241 500 215 700 292 100 749 300
Marilased 23,4% 29,2% 70,1% 43,3%
Venelased 68,6% 57,5% 22,7% 47,5%
Tatarlased 4,3% 9,1% 4,7% 5,9%
Muud 3,7% 4,1% 2,5% 2,5%

Allikas: Mariitsõ (1992: 13, 26) ja sellele rajatud arvestused.
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Võrdlus 1959. a. andmeiga (Lallukka 1990:116) näitab, et Joškar-Ola 
on tohutult paisunud — 30 aasta jooksul 88 700-lt 241 500-ni. Pealinn 
hõlmab nüüd kolmandikku vabariigi elanikest (1989. a.32,2%). Sama
aegselt langes mujal rahvaarv 52 000 võrra — need olid peamiselt ve
nelased. Väljaspool pealinna püsis marilaste arv üsna muutumatuna ja 
seetõttu kasvas nende osakaal 6%-22% võrra kõigis piirkonnis peale 
Völžski (kus mari osakaal langes 44-lt 36%-ni). Kõrvaltulemuseks on 
mari maanoorte kahanev vene keele oskus, kuna nad õpivad seda küll 
koolis, ent külas seda eriti ei tarvitata. See omakorda suurendab natuke 
venelaste vajadust osata mari keelt (Kazantsev 1995).

Üldpilt on niisiis tugev Mari Eli taasmaristumine väljaspool Joškar- 
Olad ja Volžskit. Pealinnas endas tõusis marilaste arv 11 700-lt 1959. a. 
56 400-ni 1989. a. — s.t 13,2%-lt 23,4%-ni. Viimase ajani oli pealinn ma- 
rilastele paigaks, kus nad oma identiteedi kaotasid. Marilaste arvu ja 
osakaalu kasvades võib toimuda järsk pööre. Mari linnakultuur saab 
jalad alla, rahvuse minetanud naasevad oma identiteedi juurde ja 
Joškar-Olast saab valamu asemel kultuurirahvusluse jõujaam. Mari Eli 
autonoomia kasv kiirendaks seda arengut.

Nüüdisküsimused ja tulevikuväljavaated

Venemaa Föderatsiooni kuuluvate soomeugri rahvaste hulgas on 
marilased ainsad, kel on oma vabariigis märgatav osa poliitilisest või
must. Osalt tuleneb see sellest, et nad moodustavad vabariigi elanik
konnast 43%, kuna kõiki ülejäänud soomeugri rahvaid on oma vabariigis 
alla kolmandiku. Küllap mängib oma osa ka kindlameelsus ja organi
seerimisoskus, sest marilasedki on veel venelaste 47% kõrval vähemus. 
Marilased on tähtsaks eeskujuks teistele idapoolseile soomeugri rahvai
le, näidates, millised vahendid toovad praegusis oludes edu.^®

18 Nüüdisküsimuste osas olen palju võlgu Jaak Prozesele tema avaldatud (1994, 
1995d) ja avaldamata materjalide eest, aga ka Laid Šemjärile ja teistele.
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Mari organisatsioonide taastamine ja ametlik Mari Eli loomine

Esimene N. Liidu lõdvenemise ajal moodustatud mari organisat
sioon oli noorteühing U Vij (Uus Võim), mille algatasid ühel 1987. a. 
konverentsil Mari Riikliku Ülikooli ning Moskva teatri ja kirjanduse 
instituutide tudengid lavastaja Oleg Irkabajevi ergutusel. Sihiks oli kul
tuuriline valgustus: liita mari noori, taastada vanu tavu, välja anda aja
kirja Saman (Ajajärk) ja üldisemalt heidelda sulanemise vastu. Organi
satsioon registreeriti 1989. a. ja esimeheks sai Aleksandr Abdulov.

Oma peamise saavutusena kutsus U Vij kokku Esimese soomeugri 
noortefoorumi (Joškar-Ola, juuli 1990), kuhu saabus osalejaid kõigist 
Venemaa Föderatsiooni osist ning kaugemaltki. Seal loodi Abdulovi 
algatusel MAFUN (Soomeugri Rahvaste Noorteorganisatsioon). U Vij 
tegevus nõrgenes, kui paljud selle liikmed lõid perekonnad liitusid 
edasi teiste organisatsioonidega.

Peagi sai selgeks, et kultuurilised sihid vajavad ka poliitilisi vahen
deid. U Vij aktivistide 1989. a. septembris alustet töö tulemusena asuta
ti 7.-8. aprillil 1990 521 delegaati tervest N. Liidust Mari Ušemi (Mari 
Liidu). Mari Ušemi inspireeris Eesti ning Läti Rahvarinnete edu ja ta 
laenas ulatuslikke osi Läti Rahvarinde kodukorrast. Sihiks oli marilas- 
te rahvuskultuuriline koondamine ning kõigi Mari ANSV rahvuste 
tõeline võrdsus, seni soositi keele, kultuuri, hariduse ja teaduse vallas 
venelasi. Häältesuhtega 204:126 kuulutati Mari Ušem siiski kultuurili
seks "liikumiseks", mitte poliitiliseks "organisatsiooniks". Mari Ušem 
teatas, et vastupidiselt mõnedele jõududele Tatarstanis ei taotle ta lah
kumist Venemaa Föderatsioonist. Juhtimine läks suurelt osalt kommu
nistliku partei liikmete kätte ajaloolase Aleksandr Patruševiga eesot
sas. Nende ettevaatlik toimimine tõi peatselt kaasa lõhenemise.

Novembris 1990 lahkus radikaalne vähemus ja lõi Kugeze Mlande 
(Esivanemate Maa) kui avalikult sotsiopolütilise ja kommunismivastase 
organisatsiooni. Organisatsioon väljendas suures osas samu sihte nagu 
Mari Ušem, nõudis aga kiiremaid muudatusi ja keeldus koostööst en
diste kommimistidega. Nõuti koguni vabariigi presidendi tagasikut
sumist ja hooti ka Mari Eli iseseisvumist.

Vahepeal järgis Mari ANSV vene enamusega ülemnõukogu ülelii
dulist suunda ja kuulutas 22. oktoobril 1990 vabariigi suveräänseks.
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Pole selge, millisel määral Mari Ušem mõjutas otsust ja ajastamist?^ 
Igal juhul käivitas Mari Ušem kohalikud harud peaaegu kõikjal N. Lu
dus, kus marilasi elas, ja jäi 1990-ndate keskelgi mõjukaimaks organi
satsiooniks.

Animistlikud targad olid mõjukad Kugeze Mlandes, mis jäi väike
seks ja passiivseks. Toetust leiti erimeelsete tööliste ja talupoegade hulgas, 
ent enamik haritud marilasi hoidus eemale. Kugeze Mlande hääle
kandja, ajakiri Erõk (Vabadus), lakkas 1995. a. algul ilmumast ja organi
satsioon ise oli hääbumas, kui Vene võimud märtsis 1995 sundisid 
Kugeze Mlande tegevuse lõpetama ja oma varanduse Mari Ušemile 
üle andma. Vene raevu vallandas Tšetšeenia-vastase agressiooni tauni
mine Erõki viimases numbris.

Kugeze Mlande lähedaseks liitlaseks oh animistÜk usuühing Ošmari- 
Tšimari (Valge [animistlik] Marilane on Õige Marilane), loodud ok
toobris 1990. Selle ülemkart (tark) oli kirjanik Aleksandr Juzõkain. Si
hiks oli vanade tavade taastamine ning ülemaaliste palvekogimemiste 
korraldamine. Ošmari-Tšimari oli Mari Elis nõrgavõitu, tal polnud ise
gi alalist bürood, küll aga saavutas ta poolehoidu Baškortostani mari- 
laste hulgas, kellest ligi 90% võivad olla animistid või topeltusksed 
sünkretistid (Prozes 1995).^®

19 Niipea kui Mari Ušemi asutamiskoosolek oli välja kuulutatud, tõttasid 
vabariigi valitsus ja kommunistlik partei rahalist toetust pakkuma, saavutades 
niimoodi sõnaõiguse. Sellega oli Mari Ušem juba enne sündi taltsutatud. Ent 
johtuv mõõdukus võimaldas Mari Ušemil saada koht suveräänsusdeklarat
siooni koostamiskomitees, kus esitati oma ettepanek, et vabariigi nimi oleks 
Mari El ka vene keeles. Alguses vene enamus keeldus ja Mari ANSV-st sai 
"Mariiskaja SSR—respublika Mari El". Juulis 1992 muudeti see siiski "Mari 
Eliks" ka vene keeles (Whitehouse 1996).

20 Baškortostani animistidel on kiusatus vaadata ülalt alla Mari Eli marilaste- 
le: "Venelaste ristimiskampaania ajal lahkusid just kõige julgemad ja otsus
tavamad.. . Need, kes jäid, alistusid kuidagi. Võiks isegi öelda, et kohale jääjad 
reetsid oma usu, kombed ja tavad" (kaks intervjuud idamari üliõpilastega. 
Västrik 1995). Olles valvel vene mõjude vastu on Baškortostani marilased 
märkamatult mõndagi üle võtnud oma moslemi naabreilt. Marilased näevad 
seda vastastikuse kultuurivahetusena, ent ei suuda anda näiteid, milles 
moslemid on mari kombeid omaks võtnud. Täielikku islamistamist vältis 
seegi, et türgi naabrid ei pidanud soomeugrilasi selle vääriliseks.
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Väljaspool Mari Eli asutati Birskis (Baškortostanis) Idamari Liit (Ervel 
Mari Ušem). Moskvas kujunes välja ühing Onar (Sangar). Kirovi/Vjatka 
oblastis avati jaanuaris 1993 oblasti valitsuse rahalise toetusega Mari 
kultuurikeskus ja Nižni Novgorodi oblastis oli samalaadne teoksil 
(Salo 1993). Tallinnas asutati 1990 Eesti-Mari Selts.

Kuna üle poole marilastest elab väljaspool Mari vabariiki, siis oli 
koostöö nendega tõsiseks küsimuseks. Kas mitmelaadsed Mari organi
satsioonid peaksid hõlmama idamarilasi, kui see lahjendab mõju Mari 
vabarügis, või peaksid nad keskenduma vabriigile? Teiste sõnadega, 
kas Mari El peaks olema mitteterritoriaalne kultuuriline kogumik, mis lii
dab kõiki marilasi — ja ainult neid — või peaks ta olema endise Mari 
ANSV territoorium oma mitmerahvuselise kodanikkonnaga, kelle hul
ka ei kuuluks mari väljarändajad (ega ka üdse Mari põhja-ala asukad)? 
Kas peaks ette võetama samme ergutamaks idamarilaste tagasipöör
dumist Mari vabariiki? (Kui seda peaks peetama äärmuslikuks natsio
nalismiks, siis kuidas on lood jätkuva Vene sõjaväelaste asustamisega 
Kesk-Euroopast Mari Eli? Kas see on teadlik äärmuslik assimileerimi
ne?) Lihtsaid vastuseid polnud. Arvestades et Mari Eli Vabariik on 
nüüd endise Mari ANSV ametlik nimi, tarvitan siin "Mari Eli" territo
riaalses mõttes.

Mäemarilaste osa jäi samuti vaieldavaks. Oma organisatsioone neil 
polnud, ent trükised mäemari keeles ilmusid. Parim, mida teha võis, 
oli kooskõlastada samalaadsete uute sõnade hõlmamist mõlemasse 
murdesse ja ergutada vastastikust sõnade laenamist. Poliitiliselt and
sid mäemarilased enam kui proportsionaalse osa juhtidest, seda osalt 
kompromissina niidumarilaste ja venelaste vahel. Mäemarilased olid 
ka ainsad, kellelt võis oodata kõigi kolme keele valdamist, mis pika
peale said ametlikeks keelteks (vene, niidumari, mäemari).

Asjaloodud vabariigi presidendi ametikoha täitmisel (detsember 
1991) seisid valimistel vastamisi vana kommunist ning peaminister 
Gennadi Petrov ja suhteline uustulnuk Vladislav Zotin (s. 1942), mäe- 
marilane, keda toetas Mari Ušem ja ka uued üksiküritajad. Zotin 
pakkus valimispunktide ligiduses toitu, viina ning sigarette ja sai 
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hüüdnime "Tubakapresident". Ta võitis?^ Zotin sündis Loode-Mari Eli 
Kilemarõ maakonnas. Ta õpetajaist vanemad kolisid varsti Mäemari 
rajooni, kus ta käis esimesed 7 aastat marikeelses koolis (mis tollal veel 
püsis). Hiljem sai ta kaks inseneridiplomit Moskvas. Zotini ametiaeg 
presidendina kestis 5 aastat. Ta on külastanud USA-d, Indiat ja mit
meid Lääne-Euroopa maid (Laulajainen 1995a: 130-133; McAuley 1993: 
604-605).

Kui Zotin kutsus 1992. a. Kaasani õigeuskliku piiskopi end ametisse 
pühitsema algul, nõudsid animistid võrdset kohtlemist ja Juzõkain, 
Ošmari-Tšimari juht, andis siis omapoolse õnnistuse. Juzõkain polnud 
küll pärilik kart, ent oli saanud vastavat õpetust (Laulajainen 1995a: 
52-53).

Irooniline on, et Mari El osutus ainsaks Venemaa Föderatsiooni osaks, 
kus maaomandi referendum lükkas eraomandi tagasi. Nõukogulik va- 
nameelsus segunes põhjendatud murega, et kavalad sellid väljastpoolt 
vabariiki võiksid suure osa mari esivanemate maast odavalt üles osta. 
Vabariigi ülemnõukogu võttis vastu uue sini-valge-punase lipu, hüm
ni ning vapi. Lõpuks, 10. juulil 1992, muutis ta vabariigi nime. Ametli
kult on see "Marij El respublika — respublika Marij ET'(Salo 1993).

30.-31. oktoobril 1992 toimus Mari rahva kolmas kongress, kus 
''kolmas" viitas 1917. ja 1918. a. kongressidele. Ettevaatlikult sõnastet 
resolutsioonid kuulutasid mari rahva taassündi, arutasid keele, ajaloo 
ning kultuuri küsimusi, samuti kodakondsust, keskkonda ja vabariigi 
põhiseaduse põhimõtteid. Esitati statistikat marivastase diskriminat
siooni kohta ametikohtade täitmisel (Baiguza ja Popov 1993). Vabariigi 
32-st ülemkohtunikust olid ainult 9 marilased, 42-st prokurörist ainult 
8. Kõrgkoolides oli 834 vene ja ainult 139 mari õppejõudu. Marilased 
moodustasid kõigest 10% justiitsministeeriumi personalist ja 24%

21 Esimeses voorus esitas Mari Ušem kolmanda kandidaadi, kes sai 11% häältest
ja teises voorus 15 %. Seejärel asus Mari Ušem toetama Zotinit, kes oli hetkel 
vabariigi ülemnõukogu esimees. Ülemnõukogu lükkas tagasi Mari Ušemi 
(ning U Wij ja Kugeze Mlande) nõude, et president peab oskama mari keelt. 
Zotini näol sai Mari El siiski ktmi 1996. aastani mari keelt kõneleva presi
dendi (Whitehouse 1996).
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julgeolekus. Teisalt nendib Mürk (1993b), et politsei (miilitsa) reame
hed on peamiselt marilased.

Vastumeelselt kuulutas kongress, et Mari Eli riigilipp on ka kõigi 
marilaste rahvuslipp, kuigi radikaalid protestisid, pidades õigeiks 
mari värvideks valget, pimast ja musta, mis hiljem jäid vabariigi värvi
dena peale Udmurtias. Riigilipu muutmine jäi Mari Elis päevakorda. 
Kongress nõudis keeleseadust, mis muudaks mari keele kohustusli
kuks õppeaineks terves vabariigis ja eeldaks, et kõik ametnikud suu
daksid pikapeale rahvast teenendada nü mari kui vene keeles. Ljud
milla Ivanova, endine parlamendiliige, pärastine kunstikooli juhataja 
ning 1995 Mari Ušemi esinaine, lõi laineid ettepanekuga moodustada 
Mari rahvuskaardivägi.

Suhted rügivõimudega jäid pingeliseks, sest võimud eirasid kong
ressi kõikidr marilaste esindajana (nii Mari Elis kui ka mujal). Kongress 
valis professor Ksenofont Sanukovi mari esindajaks Esindamata Rah
vaste Organisatsioonis. Kui Sanukov osales Haagis ühel ERO üritusel, 
vallandas Zotin ta presidendi nõuandja kohalt. 30 Mari Eli ülemnõu
kogu venelasest liiget nõudis nende valitsusametnike vallandamist, 
kes olid osalenud Mari Kongressis.

Mari Ušemi ja Kugeze Mlande ühistoetusel sünnitas kongress rahvuse 
kõrgeima esinduskogu, Mer Kangaš. Juhatajaks vahti Vasli Pektejev, 
Rahvusteatri pealavastaja, kelle isa oli kart. Mari Ušemi teisel konve
rentsil aprillis 1992 oli ta saanud Mari Ušemi juhatajaks; see amet läks 
nüüd keeleteadlasele Ivan Ivanovile. Mer Kangaš taotles registreeri
mist marilaste kõrgeima esinduskoguna Venemaa Föderatsioonis. Ve
nemaa ülemnõukogu keeldus ja soovitas registreeruda lihtsa ühingu
na, põhjustades sedasi marilaste hulgas meelepahatormi. Mer Kangaši

22 Vabariigi valitsus püüdis ka seda koosolekut oma mõju alla saada. Zotini 
pakkumine oli, et valitsus rahastab kongressi täies ulatuses, nimetades aga 
omalt poolt ka organiseeriva toimkonna (Whitehouse 1996). Zotini mõju jäi 
piiratuks ja hiljem oli tal palju tegemist, et fanaatilisemaid kolonialiste 
maha rahustada. Ta võib minna ajalukku kas küünilise poliitikima, kes ma- 
rilasi ja venelasi iseenda huvides üksteise vastu välja mängis, või osava 
riigimehena, kes mahendas küllaldaselt põliselanike nõudmisi vältimaks ko- 
lonialistide vastulööke.
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peamiseks ülesandeks pidi olema seaduste algatamine, ent ta ei näida
nud järgmise kolme aasta kestel aktiivsust.

Varsti pärast Mari Ušemi loomist 1990. a. reageeris osa venelasi ma- 
rilaste (ning udmurtlaste) tegevusele, luues kultuuriühingu Russ, mis 
nägi igasuguses Mari või Udmurdi edusammus venelusele ohtu. Muu 
hulgas nõudsid nad Mari Eli-Eesti kultuurikoostöõ lepingu tühista
mist, leides, et eestlased ajavad marilastele upsakaid mõtteid pähe. 
1995. a. paistis Russi vastuseis mari tegevusele pehmenevat, ent ultra- 
natsionalistlik Liberaaldemokraatlik Partei säilitas märgatava toetuse 
Mari Eli venelaste seas — kummalisel kombel ka marilaste hulgas.

Valimised 1993

Samaaegselt Venemaa Duuma valimistega detsembris 1993 valis Mari 
El uue 30-liikmelise esinduskogu (Kugõžanõš Pogõn). Need valimised 
tõid nähtavale mari ja vene rühmituste toetusmäära (Prozes 1994):

Kugõžanõš Pogõn Duuma 
häälte protsent

Häälte protsent Nimekirjalised 
kohad.

Agraarid 22% 2 18%
Kommunistid 13% 1 15%
Liberaaldemokraadid — — TL”/»
Venemaa Valik — — X'N'Io
Kedr 10% 1
Väärikus ja Halastus 7,5% 1
Üritajad Uue Venemaa Eest 7,5% 1
Mari Ušem 7% 1
Vabariiklik Partei 6,7% 1
Kugeze Mlande 2% 0
Muud 24,7% 0 32%

Lisaks ülal näidatud 8-le ülevabariiklikule kohale täideti 22 kohta 
ühekohalisis ringkonnis ja need läksid peamiselt kohalikele tuntud ni
mega sõltumatuüe. See aitas endise sovetiaegse nomenklatuuri liikmeid, 
enamasti venelasi. Ringkonnas valitud marilased OÜd peamiselt arstid 
ja kolhoosiesimehed. Kohtade etniline jaotus oli järgmine:
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Nimekirjad. Ringkonnad Kokku
Marilased 5 8 13
Venelased 2 14 16
Tatarlased 1 0 1

Marilaste kohtade osakaal (43%) oli sama nagu nende osakaal rah
vastikus; eelnevas ülemnõukogus oli neid 29%. Osa venelaste juhitud 
rühmitusi paigutas oma nimekirja mõned "näidismarid". Spiikeri vali
mine (10. 01.1994) tõi üllatuse: vene enamus lõhenes ja häältega 16 :14 
valiti marilane Anatoli Smirnov. Riigisekretäriks sai Miklai Rõbakov, 
mäemari näitekirjanik ja endine Mari ANSV president. Tema oli 1989. a. 
esimese soomeugri kirjanike kongressi eestvedajaid.

Vabariiklikel valimistel osalenud üle-VenemaaHste rühmituste hul
gas esindasid Agraarid nü vene kui ka mari põUundusjuhte ja rõhuta
sid jätkuvate põUimdusdotatsioonide vajadust. Kommunistlik partei 
pöördus peamiselt vene pensionäride ja tööliste poole ning oli vastu 
maa eraomandile. Jahtides ka mari hääli kiideti ta heaks sidemed Eesti 
ja Soomega, millesse mitmed teised vene rühmitused suhtusid umb
usuga. Ökoloogiapartei Kedr (vn seeder) hõlmas venelasi ja ka marila- 
si. Väärikus ja Halastus rõhutas pensionäride, veteranide ja invaliidide 
sotsiaalkaitset. Üritajad Uue Venemaa Eest esindas uusi ärimehi. Ülla
tavalt olid nende nimekirja eesotsas mõned marilased, kes olid timtud 
mari kultuuri toetajana. Vabariiklik partei püüdis Jeltsini-meelseid 
vene demokraate; mittevenelased neid eriti ei huvitanud.

Mari Ušemi valimisplatvorm rõhutas enesemääramist, vabariigi ma- 
jandusplaani vajadust ja seadust, mis võrdsustaks mari ja vene keele. 
Kugeze Mlande lisas nõude sisserändu ja vabariigi kodakondsust re
guleerivate seaduste järgi ja soovitas seni väga juhusliku erastamis
protsessi ajutiselt peatada. Need kaks rühmitust lõhestasid mari akti
vistide hääled ja said suhtelise kaotuse osaliseks: Mari Ušem sai ainult 
ühe koha ja Kugeze Mlande mitte ühtegi. Mer Kangaši esimees Vasli 
Pektejev kurtis lühikese ettevalmistusaja ja piiratud rahaliste võima
luste üle, kuid pidas siiski kolmandikku parlamendist rahvusmeel- 
seiks marilasiks, mis oli eelneva ülemnõukoguga võrreldes edusamm. 
Helgeks täpiks oli Mari Ušemi liikme Anatoli Popovi valimine Mari Eli 
esindajaks Venemaa Ehiumas, tänu kokkuleppele Vene demokraatidega.
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1995. a. juhtisid Mari Eli ministeeriume enamasti mittemarilased või 
sulanenud: tööstust venelane, kaubandust tatarlane, sidet emakeele 
minetanud marilane, välissuhteid juut. Ent kultuuri- ning haridusmi
nistrid olid marilased ja rahvuskultuuri taastamise ajal oli see oluline. 
Kauaaegne kultuuriminister Nikolai Gavrilov, kel olid head sidemed 
Moskvas, pidi umbes 1992. a. kohalt lahkuma, kuna Mari Eli president 
teda uuesti ministriks ei kinnnitanud. Gavrilov asus juhtima Soome- 
ugri Rahvaste Kultuuriarengu Fondi.

Kolmas Mari Ušemi kongress (märts 1994) valis esimeheks Ljudmilla 
Ivanova. Organisatsiooni nõrgestasid sisetülid ja johtuvad lahkumised 
juhtkonnast, aga oma 10 000 liikmega Mari Elis, Tatarstanis, Baškortos- 
tanis ja Sverdlovski/Jekaterinburgi oblastis jäi ta arvestavaks jõuks. 
Poliitiline tegevus nihkus mari parteisse — Rahvusliku Taassünni Par
tei Ušem, loodud detsembris 1994, registreeritud jaanuaris 1995. Juhiks 
oli Grigori Maksimov, ainus Mari Ušemi nimekirjast Mari Eli parla
menti pääsenu. Parteil oli 1995. a. lõpul 500 liiget. Mari naiste ühing, 
Saskavi, tekkis suhteliselt hilja —1994. a. keskel. Eestvedajaks oli Mari 
Rahvusmuuseumi direktor Maria Matukova (s. 1944).

Haridus

Läbimurre saabus 1990-1991, kui uus hariduspoliitika taastas mari 
keele õigused (vt. tabel 6.6). 1994. a. oli pilt märgatavalt muutunud. 
Koolide arv, kus mari keel oli vähemalt valikaineks, kasvas Mari Eli 
432 kooli hulgas 248-lt 299-ni. Valikainena oli mari keel nüüd kättesaa
dav 75%-le mari õpilasist 1.-4. klassis (ehkki kõik vanemad seda ära ei 
kasutanud), 71%-le 5.-9. klassis, kuid ainult 51%-le 10. ja 11. klassis.^^

23 Väljaspool Mari Eli oli veel 118 marikeelset kooli, üle poole neist Baškortos- 
tanis. See oli suhteliselt suurem arv kui Marimaal, ent enamik võimaldas 
marikeelset haridust vaid paar aastat. Õpetajaid valmistati ette sealsamas 
Baškortostanis —juba 1954. a. alates Blagoveštšenski pedagoogilises koolis 
ning 1993. a. ka Birski pedagoogilises instituudis (Issimetova ja Salmijanov 
1994).
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Õppekeelena edenes mari keel palju aeglasemalt, kima marikeelseid 
õpikuid pidi alles koostama, eriti vanemate klasside jaoks. 1992-1994 
trükiti umbes 31 uut õpikut. Tänu Soome kultuuriabile oli paber ja teh
niline külg hea. Eksemplaride koguarv oli 227 000, mis tähendab 
keskmist trükiarvu alla 10 000. Teemadeks oli mari keel, ajalugu ja kodu
kandi tundmine. Loodusteaduste õpikud pidid saabuma järgmisena. 
Kavu arendati välja ka koolieelikute jaoks, samuti mari ajaloo ning kul
tuuri materjale venekeelsete koolide tarbeks (Maikowa 1995; Perova 
1995).

Õpikute puudumine pidurdas marikeelse keskkooli avamist, mida 
alguses kavatseti teha 1990-ndate keskel; 1999 oli asi ikka veel kavan
damise järgus. Selline kool aitaks suuresti kaasa keele prestiižile ja ha
ritud eliidi tekkimisele, kes suudab peeneidki varjundeid mari keeles 
väljendada. 1994 tarvitas mari keelt õppekeelena 187 kooli (43% üldar
vust), kuigi need olid enamasti 310 algkooli hulgas (ainult 1.^. klass). 
Oli ka 13 tatari, 2 udmurdi ja 2 tšuvaši kooli. Võimalused olid linnama- 
rilaste jaoks piiratumad, kes neid aegunud usus, et venekeelne õpe tõs
tab nende kõrgkooli pääsemise väljavaateid, ka vähem ära kasutasid. 
N. Liidu võimu ajal nõuti sisseastumiseksameil venekeelset kirjandit, 
nüüd aga võis seda kirjutada ka mari keeles.

Õpilaste hulgas tõusis järsult marilaste osakaal. Veel 1989. a. moo
dustasid nad 45% üldarvust, kooskõlas 43%-ga üldrahvastikus ja pisut 
kõrgema sündimusega (vt. tabel 6.2). 1994. a. aga moodustasid mari- 
lased 49% Mari Eli õpilasist (kokku 60 000 õpilast 124 000-st) — ja esi
meses klassis juba koguni 51%. Mängu tulid mitmed tegurid. Mari 
sündimus püsis mõõdukal tasemel, sellal kui venelaste oma langes. 
Kasvav rahvuslik uhkus kahandas nende marilaste arvu, kes venelase
na esinesid. Mõned sõjatööstusse meelitatud Vene sisserändajad hak
kasid Mari Elist lahkuma, kui see tegevusala kängu jäi.

Tegelik olukord mari hariduses ei olnud nii roosiline kui see ehk eel
nevast paistab. 1.-4. klassis sai kõiki aineid õpetada mari keeles. 5.-8. 
klassis õpetati natuke Mari ajalugu ja 9.-10. klassis mari kirjandust. Ent 
vähe õpetati keelt kui sellist (grammatika jne.). Katsed lisada 11.-12. 



m 6. Marilased: Euroopa viimsed animistid

klassis marikeelseid valikaineid nurjusid vähemalt 1995. aastani.^'^ Pal
jud mari vanemad oUd põhimõtteliselt marikeelsete koolide poolt, pa
nid aga oma lapsed venekeelseisse, olles veendnud nende paremas 
kvaliteedis (mis osalt vastaski tõele). Samal ajal hakkasid mõned vene 
lapsed mari keelt valikainena õppima. Mari Elist oli saamas paratama
tult kakskeelne riik, kus paljud töökohad lähevad eeliskorras kakskeel- 
seile.

Mari Elis oli kolm kõrgkooli, kõik Joškar-Olas: Mari Riiklik Ülikool 
(asutatud 1971), pedagoogiline instituut (1931) ja tehniline instituut 
(1932). Marilased olid alaesindatud tehnikatudengite hulgas (19%) ja 
ka majandusteaduses (28%) ning õigusteaduses (29%). Seevastu olid 
nad üleesindatud humanitaaraladel, nii et kokku oli neid 37% kõigist 
üliõpilasist. Järelikult olid tehnoloogilised ja mitmed muud tähtsad elu
kutsed jäämas Mari EÜs aastakümneiks venelaste ainuvaldusse lihtasalt 
marilaste vähesuse tõttu neil aladel.

Vajadus vene keel ära õppida pani marilased halvemasse lähteasen
disse ja nad tulid ka suurelt osalt maakoolidest, mis üle maailma kipu
vad olema nõrgemad. Tasakaalustamise mõttes andsid nii N. Liidu kui 
ka hilisemad vastuvõtureeglid väikse eelistuse marilasile, seda kohali
ke venelaste pideva protesti saatel. Eelistuse põhjendus oli, et venela
sed saavad avaldusi sisse anda tervel Venemaal ja oma keelepiirkonda 
edasi jääda, kuna marilased saavad seda teha ainult Mari Eli kolmes 
kõrgkoolis. Võtab veel kaua aega, enne kui mari keelest saab kõrghari
duse keel väljaspool mari filoloogia osakonda, arvestades, et marikeel
seid keskkoolegi polnud veel olemas. Siiski jõudis mari keel edasi. 
Kõik mittemari õigusteaduse tudengid pidid 1994. a. alates kohustusli
kult 2 tundi nädalas mari keelt õppima. (Seda võis põhjustada Eesti-

24 Kaks marilasile reserveeritud eriinternaatkooli (mr škol-intemat) jäid valusaks 
okkaks, sest neid juhtisid venelased, kes noppisid külanoorte hulgast välja 
kõige arukamad, et neid siis vanemaist lahutada ja sellega venestada. Kool 
nr. 1 (marilasist õpilasi 100%, õpetajaid 60%) rõhutas rakenduskunsti ja hu- 
manitaaralasid, ent tõi mari keele valikainena sisse alles 1995. a. Ka siis pa
kuti rohkem itaalia kui mari keelt. Nr. 2 (marilasist õpilasi 79%, õpetajaid 
40%) andis polütehnilist haridust. Mari Ušem arvustas teravalt nende väi
detavalt marilasi abistavate koolide marivastast teguviisi.
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poolne kriitika, et suutmatus end kohtus omas emakeeles kaitsta tä
hendab inimõiguste rikkumist Venemaa Föderatsioonis.) Paljud koha
likud venelased hakkasid uskuma, et riigiteenistujad ei pääse enam 
kakskeelsusest, ja nende huvi mari keele omandamise vastu tõusis. 
Siiski valdas 1994. a. mari keelt ainult 1,3% Mari Eli venelasist.

Olukord 1990-ndate keskel

Euroopas ainulaadsena on Mari Eli Vabariigis animism tunnistatud 
üheks peamiseks (ametlikuks) usimdiks. Ilmekalt avaldus see vabarii
gi presidendi Vladislav Zotini ametisse pühitsemisel. Riik on rajanud 
pühi hiisi, kirikute animistlikke vasteid, kuigi see tekitas raskusi: kuhu 
asutada hiis Joškar-Ola taolises suures linnas? Hiis on rajatud linna 
veerele. Animistid on linnastumisega kohanemas ning ehitamas pal
vuste jaoks hoonet.

On arutatud mari keele siirdumist ladina tähestikule. Maailma pea
vooluga ühinemise eeliseid on takistanud ettevõtmise kulukus. 1991. 
a. tekkis äge vaidlus, paljud nooremad pooldasid muutust. 1992. a. 
avaldas Kugarnja igas numbris mõned ladina tähtestikus kirjutised tea
vitamaks lugejaid sellest võimalusest ja töötamaks välja sobivad õige- 
kirjareeglid. Vähehaaval sellised kirjutused kadusid, kuna pakilise
mad vajadused nõudsid tähelepanu. Katsetused siiski kestsid; näiteks 
Student Ilõš nr. 2 (1995) avaldas Julia Toi-Kuprina ladina tähestikus 
mäemarikeelse kirjutise.

Nimede osas paistis vaikne revolutsioon jõudu koguvat. Vallutamisest 
ja ristiusustamisest saadik suruti marilasile (nagu kõigile idapoolseile 
soomeugrilasile) peale vene perekonna- ning eesnimed. Nõukogude 
võimu ajal julgesid ainult mõned kirjanikud kasutada maripäraseid 
varjunimesid. Nüüd aga esineb noorte haritud marilaste peredes mari 
eesnimesid ja neid registreeritakse ka ametlikult. Vladimiril ja Galinal 
on tütred Evika, Aivika ja Irga. Järgmisena võib alata perekonnanime
de maristamine. Mõnikord jätkuks vene lõppude (nagu -ov ja -in) 
kaotamisest. Kakskeelsed tänava- ja muud sildid ilmusid Joškar-Olas 
nähtavale aastaks 1993 — midagi mõeldamatut jäigalt ainuvenelikes 
Mordva ja Udmurtia pealinnades (Mürk 1993b).

18 Taagepera
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Arvestades mari aktiivsusega võib üllatada, et alles jaanuaris 1995 
jõuti keeleseaduseni, mis kuulutas niidu- ning mäemari ja vene keele 
võrdseiks riigikeeliks. Viivituse üheks põhjuseks oli kahe mari keele
vormi olemasolu, mis andis vene keelemonopoli fanaatikuile võimalu
se väidelda, et teenindavailt ametnikelt kolme keele tundmist nõuda 
oleks liig — "ja kui juba nii mitu, siis miks mitte ka tatari keel?" 
Niidumarilased soovitasid sõnastust "mari keeled" (mitmuses), ent 
mäemarilased käisid peale, et "mäemari" selgelt sisse kirjutataks. Jäi 
selgusetuks, kas ametnikelt saab vähehaaval hakata nõudma kohaliku 
mari keelevormi oskust.

Mari Eli põhiseaduse võttis vabariigi parlament vastu 23.-24. juunil 
1995. See kinnitas kolme ametliku keele olemasolu ja täpsustas, et va
bariigi president peab oskama mari keelt (oletavast! kas üht või teist 
vormi). See oli väike samm tõelise avaliku elu kakskeelsuse poole, ent 
siiski enam kui ükski teine idapoolne soomeugri rahvas suutis 
1990-ndate keskpaigaks saavutada. Demokraatia arenemist paistis üha 
enam takistavat võimu kuhjumine president Zotini kätte. 1996. a. 
valimistel asendati ta umbkeelse venelasega, hoolimata põhiseaduse 
keeleoskuse sättest, mille Venemaa Föderatsiooni ülemkohus tühistas.

Välissuhete osas sõlmis Mari El varakult koostöölepingud Eestiga 
(27. 5. 1992, peamiselt kultuuri alal) ja Tatarstaniga (peamiselt majan
duse alal). Tšuvaššia oli järgmine. Sidemeid Ungariga harrastati vaik
selt juba N. Liidu ajal. President Zotini külaskäik Eestisse (mai 1992) ja 
Ungari presidendi oma Marimaale (1993) ilmestasid neid lääneside- 
meid. Mari Eli juhtivat osa mitteriiklikus soomeugri koostöös doku- 
menteeris juba 1. peatükk. Ehkki geograafiliselt loomulik, oli ette näha, 
et Mari Eli koostöö oma türgi naabreiga jääb piiratuks, välja arvatud 
ehk Tšuvaššiaga. Tatarstan ja Baškortostan pöörasid pilgu lõimasse, 
teiste islamimaade suunas, tatarlasil oli vaja üle saada üleolekukomp- 
leksist kunagi Kaasani riigile allunud rahvaste suhtes.

Mari El jagas Venemaa majandusraskusi. Hõlpsasti müüdavaid toor
aineid polnud ja 80% Mari Eli rahvastiku kogutulust laekus rängalt 
saastavalt sõjatööstuselt. Mari Ušem nõudis keskkonnaseadusi, mis 
sunniks sõjatööstust maksma keskkonnakahjustuste eest. Ta soovitas 
ka erilist relvatoodangu maksustamist ning osa toodangu otsemüüki.



Nüüdisküsimused ja tulevikuväljavaated 275

Soodsat vastust oli vaevalt oodata, kuna toodang oli langenud ja mit
med tehased olid mitme kuu palga töölistele võlgu.

Ka maaelu ei liikunud paremuse poole. Mari Ušem toetas Venemaa 
valitsuse konservatiivset maapoliitikat, soovitades veelgi suuremaid 
dotatsioone. Majanduslik mõõn tegi Mari Eli valitsusele raskeks rahas
tada samme, mis kahandaksid mari keele ning kultuuri vastast diskri
minatsiooni. Kitsikus andis ka mugava ettekäände neile, kes igal juhul 
olid mari võrdsuse vastu.^s

Majanduslanguse üheks kõrvaltulemuseks oli osa venelaste välja
ränd, keda varem oli mujalt Mari Eli sõjatehaseisse värvatud. Seetõttu 
oli marilaste osakaal rahvastikus kasvamas, seda enam, et mari dias
poraa tagasipöördumine võttis hoogu. Paranevad marikeelse hariduse 
võimalused meelitasid noori välismarilasi ja mõned neist jäidki vaba
riiki. Teisest küjest tõrkus Mari El uusi diasporaa-tudengeid vastu võt
mast, sest enamik neist läks ikkagi tagasi koju, nii et Mari El kulutas te
gelikult oma väheseid vahendeid teiste piirkondade oskustööjõu 
väljaõppeks. Demograafiline süvasuund ilmnes Mari Eli enda algkoo
lides, kus marilased väga tõenäoliselt 1995. a. enamuse saavutasid. 
Järgmisel rahvaloendusel võib marilaste osakaal Mari Eli rahvastikus 
olla 46% (eelneva 43% asemel), kui venelaste oma huvi langeb 47%-lt 
45-ni. Quebecis nimetati seda omal ajal "hällide neimaks" (la vengeance 
des berceaiLx).

Poliitiliselt kinnitasid föderatsiooni duuma valimised detsembris 
1995 Zirinovski ekstremistlike liberaaldemokraatide ja kommunistide 
ülemvõimu Mari Elis: vastavalt 20,7% ja 18,5% häältest, kõik teised 
parteid said 5,0% või vähem. Ringkonnatasemeline analüüs (kasuta
des Mariiskaja pravda andmestikku jaanuaris 1996) ei näita mingit kor
rapärast vahet tugevalt marija tugevalt vene ringkondade vahel. Mari
laste siselõhed aitasid 1996. a. kaasa mari keelt mittevaldava vabariigi 
presidendi valimisele.

25 Marilaste keskmine eluiga 1980-ndail oli uskumatult madal: naistel 57 ja 
meestel 54 aastat (Laulajainen 1995a: 143). Osalt põhjustas seda nende vas
tumeelsus kasutada venekeelseid tervishoiuastusi. Joškar-Ola elanikest oli 
23% marilased, ent kliinikute kasutajaist kõigest 10%
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Taolisist tagasilöökidest hoolimata olid Mari Eli edusammud mitme- 
kultuurluse suimas siiski suuremad kui üheski teises idapoolses soo- 
meugri vabariigis. Mari Eli suhted Moskvaga paistsid olevat head, 
hoolimata mõne kohaliku venelase räuskamisest ning mõne marilase 
radikaalseis! nõudeist. Keskvahtsus näis kultuurautonoomiatki kohati 
mõistvat.



7.
Udmurtlased: punapäised päikeselapsed

Oste Jnmare, KõMõslne, 
Kwaz'e, Durga Vors'ude, 
C’upc'o mumõje, Põzep mumõje! 
Odõg kõlõs' õmõs' 
karos'kosQ dz'ec' busket'en 
lõktimjar durad 
n'an'en, suren, kumõškajen. 
Cupc'o, Põzep, ju šur-mumõjos! 
Kapc'i ardes, šuddes burdes, 
koPmarõn s'ote kalõktõlõ, 
kwas'mõlõs'tem mumõjos!

Oi Oste Inmar, oi Kõldõšin, 
oi Kwaž, oi Durga Voršud, 
Oi Tšuptšõ-ema, Põzepi-ema! 
Ühisel keelel
te kaldale oleme tulnud 
koos heade naabritega, 
leivaga, õllega, kumõškaga. 
Tšuptšõ, Põzep, viljakad emajõed! 
andke me rahvale hõlbus aasta, 
hüva õnne, jõukust kõiges, 
kuivamatud emad!

(Udmurdi jõepalve aastast 1877, kogumikus "The Great Bear",1993)

On üks maa, kus kohtab palju punapäiseid inimesi, mis aga pole Iiri
maa. Udmurtia, Volga "suure käänu" ja Uuralite vahel, paikneb Iiri
maast nii kaugel kui üldse ilma geograafilisest Euroopast lahkumata 
minna saab. Enamik udmurtlasi, nii nagu enamik iirlasigi, pole puna
päised. Ja ptmapäisus ise võib olla tugev või ainult õm varjund tume
das või heledas juukses, mida ühes valguses näeb ja teises mitte. Ma 
pole leidnud seletust sellele eripärasele joonele, mida udmurtlaste ko
milasist keelesugulased ei jaga. Rahvas ise on uhke oma šundõ-pide 
(päikesepoegade) üle. "Punapäine on päikeselaps," ütlevad nad. "Pu
napäised on lähimal jumalaile. Jumalad armastavad neid."

Jah, "jumalad" on mitmuses. Udmurtlased võistlevad marilastega 
Euroopa viimaste animistide tiitli pärast. Ülal esitatud palve pöördub 
esiteks taevajumal Inmari, viljakusjumal Kõldõšini (kellest hiljem sai 
põldude kaitsja) ja ilmajumal Kwaži poole (keda hiljem samastati krist
liku Püha Vaimuga). Siis tuleb Voršud, pere heaolu haldjas, kes selles 
palves on seostatud Durga hõimu esivanematega (Honko jt. 1993: 681, 
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689). Lõpuks keskendub palve kahele jõele, millele kevadel ohverdati. 
Kumõška on eriline koduviin.

Animism püsib tugevasti lõunapoolses Udmurtias, kus sidemed is
lamiusuliste tatarlaste ja baškiirlastega on igivanad. Põhja pool, kus or
todokssed venelased varakult võimu omandasid ja vähem sallivust 
üles näitasid, on animism enam-vähem välja roogitud. Ometi pärineb 
eelnev palve just põhjapoolsest Glazkari maakonnast (vn Glazov). Kui 
ma lõunakandis talu külastasin, tuli külalistele juba tänavale vastu 
vana naine, kes risti ette lõi ja korduvalt Kristust nimetas. Siis kui ta 
juba meist eemale pöördus, mainis ta vaikselt Inmari — rohkem enda 
kui külaliste tarbeks.

Udmurtia pealinn Ižkar (vn Iževsk) kujunes N. Liidu üheks tähtsamaks 
relvatööstuse keskuseks ja johtuv vene tööjõu sissevool on udmurtlas- 
te osakaalu vabariigi rahvastikus kahandanud 31%-ni (võrreldes 52%-ga 
1926). Ižkaris elab Mihhail Kalašnikov, omanimelise automaatrelva 
leiutaja. Linn oli N. Liidu ajal välismaalasile suletud. Ta avati varasel 
postsovetlikul ajal. Kui Venemaa president Boriss Jeltsin Kalašnikovi 
sünnipäeva puhul Ižkari külastas (novembris 1994), siis palusid kohali
kud Vene haldurid temalt asjatult ajalookella tagasikäänamist Ižkari taas 
suletuks kuulutamisega. Ettekäändena esitati vajadus piirata maffiat ja 
ebaseaduslikku relvaäri, ehkki segaseks jäi, kuidas välismaalaste eemal 
hoidmine saaks takistada vene maffiat. Tegelikuks põhjuseks olid sule
tud linnas rakendatavad palgalisad. Jeltsin keeldus.

Ajalugu

Udmurtlaste keelelised esivanemad võisid praeguses Udmurtias ja 
selle ümbruses elada viimase 8000 aasta kestel. Kui katsuda uurali alg
keele kõnelejate jaoks mingit kitsast "ürgkodu" määratleda, siis jääb 
selle keskele Kama (udzn Bõdzjõm Kam) alamjooks Udmurtias ja selle 
lähistel. Selline lähenemisviis otsib taime- ning loomanimesid, mis on 
ühised enamikule uurali keeltest ning jälgib siis nende liikide levimise 
piire. Siil näiteks ei ela kaugel põhjas. Siberi männil (pinus cembra) on 
läänepiir, tammel idapiir jne. (Hajdü 1975: 31-34).
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Tõenäolisem on, et uurali algkeele kõnelejad elutsesid kogu aeg pal
ju laiemal alal Läänemere ja Uuralite vahel (vt. 2. ptk.), aga praegune 
Udmurtia oli kindlasti osa sellest. Kui samojeedi ning ugri keelte kõne
lejad nihkusid Aasia poole ja volga ning läänemeresoome kõnelejad 
võib-olla lääne poole, siis jäid udmurtlaste permi esivanemad ehk pai
gale. Taas tuleb korrata, et keeleline järjepidavus ei tarvitse tähendada 
geneetiliste esivanemate järjepidavust. Permi keele kõnelejad segune
sid ajapikku esiteks iraani, siis ugri ning türgi ja lõpuks slaavi naabrite
ga-

Eelajaloolise Kama kultuuri kandja (arheoloogide mõõtmiste koha
selt -2000) pidi olema mingi soomepermi rahvas. See kultuur ulatus 
Öfõ (vn Ufa) jõest praeguses Baškortostanis läbi terve Kama valgala 
Petšöra (vn Petšora) ülemjooksule Komis (Joki 1973; Uibopuu 1984: 54). 
Ananino kultuur (-800 kuni -300) sealsamas oli juba selgesti permi 
rahvaste oma, samuti Vatka (vn Vjatka) ning alam-Kama äärne Pjano- 
bori kultuur (-300 kuni +400). Jõeorgudes said karjandus ja põllundus 
peamisiks tegevusaladeks. Umbes +300 nihkus Pjanobori rahvas Vatka 
orgu mööda üles, küllap vist lõunapoolsemate rahvaste survel (Suih- 
konen 1991). Hunnide survel liikus iraani sarmaate alam-Kama äärde, 
kus nad sulanesid udmurtide esivanemaisse (Gordeev 1995).

1500 aastat tagasi asusid permi rahvad ikka veel laias vööndis alam- 
Kamast ülem-Petšörani, kuid udmurdi keel lõunas ja komi keel põhjas 
hakkasid eristuma. Nende lõunanaabreiks olid madjarid, mis soodus
tas udmurdi-ungari keelekontakte. Udmurtlased omandasid sõnu, 
mida komi keeles ei leidu, kuid laenasid ungari keelde sõnu nagu ezüst 
(hõbe) ja kenyer (leib) (Kiss 1995). Madjarid hakkasid umbes +600 lääne 
poole liikuma ja nende paigale jäänud hõimud praeguses Baškor
tostanis (mida mõned keskaegsed allikad Hungaria Magnaks, Suur-Un- 
gariks nimetavad) segunesid vähehaaval türgi rahvaiga, millest said 
alguse praegused baškiirlased. Türgi rahvaid võis hakata asuma Volga 
kanti 6. ja võib-olla isegi juba 4. sajandil (Kappeler 1982: 23).



Joonis 7.1. Udmurtia ja selle ümbruskond.
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Bulgaari ja Tatari ülemvõim

Türgi bulgaaride riik tekkis Volga ja Kama ühtunüskohal umbes +800. 
Otseselt või kaudselt hõlmas see ajavahemikul 1000-1236 osa udmurt- 
lasi. Kui tollal elas udmurtlasi alam-Kamast lõuna pool, siis nad sula
nesid. Mujal omandas udmurdi keel bulgaari oskussõnu põlltmduse, 
ehitustehnika ja ühiskondlike suhete vallas. Sõna- ja kultuurilaenud 
olid ulatuslikumad lõuna pool, kuid Bulgaari ning Kesk-Aasia esemeid 
on leitud ka Tšuptši (vn Tšeptsa) orus Põhja-Udmurtias. Bulgaari polii
tiline võim hajus põhja pool ega ulatunud komilasteni. Soov vältida 
bulgaaride rünnakuid võis kiirendada komilaste siiret põhja poole, 
mis neid veelgi enam udmurtlasist eraldas.

Udmurdi sotsiopoliitilise koetise tipus olid hõimuvanemad (förö). 
Neist ülalpool hakkas vürstide (eksei) näol tekkima uus valitsev kiht. 
Vürstide nimesid on säilinud kohanimedes nagu Idnakar Tšuptši jõe 
ääres, kus on hiljuti tehtud väljakaevamisi (Iwanowa 1995; Zurbin ja 
Kulikov 1995). Liide -kar tähendab linnust. 9.-13. sajandil kasvas Idna
kar korduvalt oma endistest müüridest välja, kujunedes 4 hektari suu
ruseks linnaks. Praegune Kirovi linn asub udmurdi Vatka hõimu lin
nuse Vatkakari kohal (Ivanov 1995). 9.-13. sajandi udmurdi animistide 
tseremoniaalsed pronks- ja hõbekandikud kujutavad naisratsureid ja 
loomakujulisi sigivussümboleid (Shutova 1995).

Bulgaarid võtsid 10. sajandi alguses (ametlikult +922) islami vastu, 
kuid ei katsunud seda allutet rahvaile peale suruda. Oma ülemvõimu 
teostasid nad vist kaudselt udmurdi vürstide ja tekkiva feodaalaadli 
abil — enamik udmurtlasi jäi niikuinii väljapoole Bulgaari riiki (Lintrop 
1993: 9). Bulgaare asus elama Vatka valgala udmurtlaste sekka ja 1181 
(või juba 1174) rajasid nad udmurdi Vatkakari (praeguse Kirovi) koha
le oma linna. Need Vatka bulgaarid udmurdistusid keele poolest, ent 
säilitasid hiljem oma identiteedi kui bessermlased (bessermanid).

Arski piirkond (60 km Kaasanist kirdes) praeguses Tatarstanis paistis 
12. sajandi araabia maadeteaduses tähtsa keskusena silma (Patrušev 
1995). Elanikud olid seal tollal udmurtlased ja sama päritolu olid ehk 
ka esimesed Arski vürstid. Praegused Kukmori udmurtlased Arskist 
ida pool võivad olla selle põlisrahvastiku riismed (Nurieva 1995).
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Võõrvõimu nõrgenemine lõimast põhja jätkus Kuldhordi ja Kaasani 
khaaniriigi kõrgajal. Lõuna pool suruti Tatari haldureid ja jasakki (an
damit raha, teravilja ja ka karusnahkade ning mee näol) rohkem peale 
ning püüti mehi sõjaväkke. Osa udmurdi vürste võeti tõenäoliselt 
khaaniriigi eliidi hulka vastu. Islami omaks võttes nad tataristusid. Nii 
võis lugu olla Arski vürstidega, kes mängisid khaaniriigi asjaajamises 
tähtsat osa. Mujal kärbiti udmurdi eliidi eesõigusi tatari vürstide ka
suks. Eriti torkasid sellega silma Karino tatarlased, kellele allus osa ud- 
murtlasi ja bessermlasi Tšuptši jõe orus.

Üldiselt jäid udmurtlased khaaniriigis marilasist kõrvalisemaks. 
Nende autonoomia ja sisemine sotsiopoliitiline koetis säilis seni, kuni 
nende vürstid ja vanemad tatarlasile rahuldaval hulgal jasakki kogu
sid. Välja arvatud see lõiv, jäi enamik udmurtlasi edasi vabadeks 
talupoegadeks. Aeg-ajalt esinevad ülestõusud suruti maha. 14. sajandi 
lõpul ajas tatarlaste surve bulgaari asunikke veelgi kaugemale põhja- 
udmurdi maile. Hiljem sulanesid need bulgaarid tatarlasiga, ent ene- 
senimetusena püsis nende seas bolgar. Sama päritolu on kõigi volga- 
tatarlasi märkiv udmurdi nimi— bider.

Udmurdi keelde tuli tatari laensõnu. Nii nagu mokšlasedki (aga vist 
mitte marilased) võtsid lõunapoolsed udmurtlased omaks tatarlaste 
toiduharjumusi — söödi hobuseliha ja välditi sealiha — ning nende 
pühaks päevaks oli reede (Kappeler 1982: 364). On vaieldavam, kas 
mitmenaisepidamine ja mõrsjaraha (või mõrsjarööv, vältimaks lunara
ha) kujutas endast tatari mõju, sest selliseid kombeid esines ka tatarla
sist eemal elavate soomeugrilaste seas. Nii nagu Bulgaari valitsuse 
aegu, jätsid ka tatari islamiusulised ülemvalitsejad udmurtlaste ani
mistlikud uskumused rahule.

Udmurdi ja tatari keele piirivöõnd stabiliseerus lõunas Kama ja ede
las Vatka alamjooksul, metsa ja metsase rohtla piirjoonel. Idas, väljas
pool praegust Udmurtiat, asustasid udmurtlased suurt osa Kama kesk
jooksu orust, kus nad mansidega vastamisi seisid. Praegusest vabarii
gist lääne pool oli Vatka keskjooksu org laiaks kokkupuutevööndiks 
marilastega. Põhjas lõppes udmurdi ala enne Kama ja Vatka ülemjook
su, mis oli juba komilaste maa. Etnilised piirid polnud teadagi järsud. 
Leidus piirkondi, kus külade etnilisus vaheldus, kuid segakülad paistsid 
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olevat haruldased. Suhted olid pingelised marilastega, kes nähtavasti 
liikusid pikkamööda itta, Vatka poole.

Vene vallutus

Vene haare udmurdi maade järele toimus Bulgaari ja Tatari haarde 
vastassuunas. Novgorodi või Vladimir-Suzdali röövsalgad saabusid 
1200. a. paiku loodest, pressides sealpoolseilt udmurtlasilt karusnahku 
välja. Hiljem vallutasid Vene sõjasalgad udmurtlaste linnused Vatka 
jõe ääres ja kolonistid ajasid osa udmurtlasi sealt minema Tšuptši oru 
poole. Enamik Vatka udmurtlasi hoidis aga oma põlismaist kinni. Pä
rast 1650. a. kihutasid venelased nad tervenisti praegusest Vjatka ob
lastist välja (Hodyreva 1995).^

Vene talupoegade sissevooluga 14. sajandi lõpul kaasnes Hlõnovi 
ehk Vjatka vabariigi loomine, kus segamini elasid venelased, udmurt- 
lased ja bessermlased, meenutades mõneti slaavi-läänemeresoome-var- 
jaagi ajajärku Novgorodis. Esialgu moodustasid tatarlased õhukese 
koorekihi, ent vene osis üha kasvas. Moskoovia tungis edukale ja suh
teliselt vabameelsele mitmerahvuslisele Vjatka riigile 1459. a. kallale, 
liitis selle 1489 (Makarov 1995) ja küüditas terve kohaliku vene eliidi.

Vjatka annekteerimise ajal kuulutas Moskva kõik udmurdi maad 
endale kuuluvaks, seda ilma mingi moraalse või legaalse õiguseta pea
le toore jõu. Vene ülemvõim teostus tegelikult ainult põhjas. Lõuna- 
Udmurtias surus Moskoovia end peale alles ligi sada aastat hiljem, pä
rast Kaasani riigi hävitamist 1552. Udmurtlasi osales katses murda 
venelaste piiramisrõngas Kaasani ümber ja hiljem ajasid võidukad ve
nelased mitu tuhat udmurdi sõjavangi teibasse. (Praegune akadeemili
ne õhustik Venemaa Föderatsioonis on selline, et info edastaja palus 
oma nime mitte mainida.)

Esialgu muutis venelaste võim udmurdi eluviisi vähe. Rahas ning 
natuuras (eriti mesi) makstud jasakk püsis endisel tasemel. Kohalikud

1 Ajaloo osas võlgnen taas palju Andreas Kappeleri raamatule "Russlands 
erste Nationalitäten" (1982). Udmurdi ajaloo ülevaates esineb paratamatult 
eelneva kordamist, sest marilased ja isegi mokšerslased jagasid samu aja- 
loovõnkeid. Siiski leidub ka olulisi erinevusi.
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tatari (ja ehk ka udmurdi) valitsejad jäid ametisse, kui nad tsaarile 
truudust vandusid. Karino tatarlased said osa oma eesõigusi tagasi ise
gi pärast ülestõusu. 16. sajandi lõpul hakkas Vene riik animistlikke ud
murdi vanemaid kohtlema tavaliste talupoegadena, sellal kui islami
usulised tatarlased said astuda Vene aadlisse.

Erinevalt mari, komi ja mansi naabreist pole Vene vallutuse ajast säi
linud udmurdi vürstide nimesid ega sõjategevuse kirjeldusi. Üheks 
põhjuseks on, et Vene kroonikad ei eristanud tavaliselt animistlikke 
marilasi ja udmurtlasi. "Tšeremissideks" (mis hiljem tähistas ainult 
marilasi) hüüti sageli ka udmurtlasi (ja tšuvašlasi). Udmurtlasi tähistav 
vene nimi, "votjakid", ilmub Vene allikaisse alles 15. sajandil. Üks 
kroonika mainib "tšeremisse, keda hüütakse votjakkideks" (Kappeler 
1982: 58).

Kuna edelapoolsed udmurtlased võtsid hilisemast vastupanust osa 
ajal, mil nende identiteet oh juba kujunenud, siis võib arvata, et nad 
osalesid ka varasemais ülestõusudes, mis marilaste eestvedamisel kest
sid veel kaua pärast Kaasani langemist (1552-1584). "Arski rahvas", 
nagu Vene alhkad nimetasid khaaniriigi kirdekolmandiku elanikke, 
hõlmas nii udmurtlasi kui tatarlasi. Kolmel korral (kevadel ja sügisel 
1554 ning kevadel 1555) laastasid Vene väed kuude kaupa Arski piir
konda, põletades kavakindlalt küH, tappes kõik ette sattunud mehed ja 
viies vangi või müües maha naised ning lapsed (Kappeler 1982:89,93). 
Need metsikused tabasid edelapoolseid udmurtlasi ning tatarlasi. Ve
nelased tahtsid edaspidised ülestõusud võimatuks muuta ega pida
nud seetõttu mingit vahendit liiga tooreks. Aga ülestõusuleegid lahva
tasid ikka edasi.

1571-1574 haaras terve endine khaaniriik jälle relvad ja "tšeremissid" 
ründasid Vene kaubalaevu Kama keskjooksul (Kappeler 1982: 139), 
praeguse Udmurtia-Tatarstani piiri lähedal. See on nii kaugel mari 
maadest, et need "tšeremissid" pidid olema udmurtlased. Ülestõus 
1581-1584 oli veelgi laialdasem ja Kama keskjooksu udmurtlasedki 
osalesid. Vene kroonikad teatavad tollasest otsusest ehitada kindlusi 
"üle terve tšeremissi maa" (Kappeler 1982: 141). Peamiselt tähendas 
see Marimaad, kuid kindlusi rajati ka Mari-Udmurdi piirimail Vatka 
ääres: Malmõž (1580-ndate algul) ja Uržum (Vürzõm) (hiljemalt 1594).



Ajalugu 285

Sel ajal hakkasid venelased märkama udmurtlaste erinevust, sest vot- 
jakke on mainitud Ivan IV testamendis (1572).

Vene talurahvasõda (1605-1612) Udmurtiasse eriti ei ulatunud. Karino 
tatari aadel oli ülestõusu vastu, nende udmurdi talupojad võtsid siiski 
nüdagi ette. Vene riigi katse tõsta mittevene talupoegade makse (1615) 
vallandas Volga-äärsete rahvaste viimase suure ülestõusu, mis ulatus 
mokšerslasist kimi Sarapuli udmurtlasini Kama keskjooksul. Nende 
ülestõusude tagajärjel arendas Venemaa välja uue lähenemisviisi, mis 
vältis provokatiivseid samme, samal ajal aga võttis ulatuslikult pant
vange endise khaaniriigi "parimate ning jõukaimate" seast. Udmurt- 
lased olid otseselt mainitud. See taktika ei ulatunud Põhja-Udmurtias- 
se, mis juba ammu oli venelaste võimuses.

17. sajand: Vene võimu kindlustamine

Vene sõjaretked läksid Udmurtiast mööda. Põhjas suundus löök Per
mist Mansimaa poole Siberis. Lõunas oli keskmeks Volga. Kui kord sõ- 
javöönd Udmurtiast ida ja lõuna poole oli nihkunud, polnud venelasil 
kohalikke valitsejaid enam vaja ja need löödi minema. Nii "vabastati" 
Tšuptši oru udmurtlased Karino tatarlaste maksudest ja kohtust (1588) 
ja allutati Vene kuberneridele ning maksudele.^

Erinevused püsisid Kaasani all olnud lõunaudmurtlaste ja juba 
ammu Vene valitsuse all olnud põhjaudmurtlaste olukorra vahel.

2 Ehkki tatarlased kaotasid haldusliku võimu, säilitasid nad animistlike ud- 
murtlastega võrreldes mitmesuguseid ühiskondlikke eesõigusi. Tatari kul
tuuri mõju püsis ja isegi kasvas, sest venelaste poolt Kaasanist välja aetud 
tatarlasi asus udmurtlaste sekka. Tatari ja udmurdi keele piirivõönd nihkus 
arvatavasti põhja poole, kui tatari põgenikud Kama keskjooksust kaugema
le asusid. Karino ja muude tatarlaste seast tuli ka suurem osa eesträäkijaist 
("tõlkidest"), kes Vene haldurite ja udmurdi talunike vahel talitasid. Sageli 
aitasid nad ametnikel talupoegi petta, keda vene keele ning seaduste mitte- 
timdmine nõrka asendisse pani. 17. sajandil õnnestus Karino tatari mõisni
kel isegi uusi udmurdi maid enda kätte haarata, lastes neid harida udmurdi 
ja kogtmi vene moonakail. Mõned neist udmurtlasist pöördusid islami 
usku ja tataristusid (Kappeler 1982:189,197,204, 239).
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Lõunapoolsete talupoegade elu oli üldiselt parem, ent mitte igas suh
tes. Lõtmas jätkas Vene riik jasaki tava — vabade talupoegade rahas, 
viljas ja muis tooteis tasutav lõiv, mille aluseks oli talu suurus. Nagu 
teisedki Volga-äärsed rahvad, ei tohtinud udmurtlasedki omada tuli- 
ega külmrelvi. Igasugune metallitöötlemine oli keelatud, kirveid ning 
sirpe tohtis vene kaupmeestelt osta ainult piiratud koguses ja ametnike 
silma all. Ka soolaga ei tohtinud udmurtlased kaubelda, mis näitab, et 
ülestõusude vältimine oli venelastele ainult ettekääne õigustamaks 
mittevene kaupmeeste ja käsitööliste laiemat diskrimineerimist. Dis
krimineerimise sihiks oli taandada udmurtlased talupoja- ja metsarah- 
vaks, kel kõik muud oskused ja arenguteed oleksid suletud.

Erinevalt jasakitalupoegadest (marilased ja kagupoolsed mokšers- 
lased kaasa arvatud) ei nõutud vist lõunapoolseilt udmurtlasilt tee
nimist Vene sõjaväes, küll aga lasus neil kumav töö- ja valvekohustus 
Vene Kama-taguse ründejoone kindlustes, vallidel ning metsaraiel. 
Kui venelased agressioonibaasi baškürlaste mail edasi nihutasid, asus
tasid nad tühjaks laastatud vööndisse udmurtlasi, pannes nõnda aluse 
praegusile udmurdi asulaile Baškortostanis. Need udmurtlased osale
sid äsjaalistet baškürlaste esimeses suures ülestõusus (1662-1664).

Põhja-Udmurtias olid venelaste nõudmised rängemad ja maksu alu
seks olid inimesed või leibkonnad, mitte talu suurus. Põhjaudmurtlased 
(samuti bessermlased ja alamklassi karinotatarlased) olid paigutatud 
Vene "mustade talupoegade" kategooriasse väljaspool mõisamaad. 
Võrreldes oma naabrite, Vjatka vene talupoegadega, nõudis Vene riik 
udmurtlasilt märksa rohkem põllutooteid. (Karusnahkade küttimine 
oli udmurtlasil vaid kõrvaltegevuseks.) Teisest küljest olid neil ka suu
remad maavaldused ja nad olid vabad relvakohustusest ning vilja- 
veost Siberisse. Metallitöö keeldu põhjaudmurtlasil polnud ja mõned 
neist tegelesid kaubandusega. Ülivähestel puhkudel rändasid udmur
di talupojad oma kaubaga isegi Moskvani ning kaugesse põhja.

Ristiusustamisel oli vähe edu, sest sellega kaasnev vene talupoegade 
staatus pakkus üldiselt vähe eeliseid (ja koguni mõningaid kitsendusi) 
võrreldes jasakitalunike ja isegi põhjaudmurtlastega. Ülestõusu oht 
tegi Vene võimud mittevenelaste kumamisega ettevaatlikumaks. Kui 
see oht 17. sajandil kahanes, muutis Vene riik jasakitalunikud vähehaaval 
sunnismaiseks, nii et erinevused lõuna-ja põhjaudmurtlaste vahel hajusid.
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Omavalitsus piirdus külavanemate ja eesträäkijate ehk "tõlkide" 
valimisega. Tõlgiamet (dolja Põhja-Udmurtias) oli ametlik töö. Ujedad 
udmurtlased olid tihti sellega nõus, et karinotatarlased neid esindasid 
(ja seejuures petsid). Kui mõned mokšerslased ja marilased saavutasid 
"teenistusmeeste" staatuse (vabatmehed ehk alamaadel), siis udmurt- 
laste puhul pole taolisi juhtumeid teada. Seetõttu jäi sotsiaalne eristus 
udmurdi külades naabrite omast mahedamaks.

Vene kolonisatsioon jäi 17. sajandil metsarohkeil udmurdi mail pii
ratuks v.a. Vatka keslqooksul ja udmurtlaste endi arv kasvas. Praegu
ses Põhja-Udmurtias oli udmurdi ja vene talupoegade suhtarv vähemalt 
30:1 ja ka lõunas moodustasid udmurtlased umbes 75% rahvastikust 
(Kappeler 1982: 233 ja kaart 6).

18. sajand: vägivaldne ristimine

18. sajandil tõukas Vene riik udmurtlased vene talupoegade taolisse 
viletsusse ja surus präänikut ja rohkesti piitsa tarvitades ristiusku pea
le. Rauatööstuse rajamine tõi sisse ulatusliku vene asustuse. Avalik 
vastupanu lõi ajuti lõkkele. Ainult osa udmurtlasi osales Vene-Baškiiri 
sõja ajal (1705-1711) toimunud suuremas Kaasani tatarlaste ülestõusus 
ja pole märke ülestõusudest sunniviisilise ristimise ajal, mis oli sajandi 
peasündmus (Kappeler 1982: 292-294). Väga agaralt osalesid udmurt
lased aga Pugatšovi mässus.

Vene riik paigutas jasakiudmurdid uude "riigitalupoegade" liiki, 
kes pidid maksma uut 1718-1724 kehtestatud "peamaksu".^ Sisse viidi 
sisepassid, piiramaks talupoegade võimalust rõhumise eest põgeneda. 
Kuigi maksude üldkoorem kahe- või kolmekordistus, olid endised 
jasakitalupojad ikka veel paremas olukorras kui enamik vene talupoe
gadest — mis annab tunnistust vähem mässumeelsete venelaste endi

3 Vastupidiselt eelnevaile maksudele, mille aluseks oli kas pere või talu suu
rus, maksustas pearaha kõik meessoost isikud imikust raugani. Jasakiraha 
ja viljalõiv kõrgenes tunduvalt, samuti teised lõivud. 1730-ndail üritas Vene 
riik kõigi Volga-äärsete rahvaste (udmurtlased kaasa arvatud) natuura- 
tarneid kahekordistada, kuna nad elavat eriti viljakal maal, kuid see äärmi
selt ärritav samm tühistati peatselt. Tegelikult hõivati viljakaimad maad 
muidugi Vene kolonistide poolt.
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äärmuslikust kumamisest. Jasakitalupoegadel keelati 1712. a. igasugu
ne viinakeetmine täielikult. Jasakivälised põhjaudmurtlased tohtisid 
oma tavapärast kumõskat edasi pmulida, kuid uue ränga maksu eest põl- 
lutoodetes.

Põhjaudmurtlaste vägivaldne ristimine algas 1724, enam kui 200 aas
tat pärast nende vormilist allutamist Moskvale. Eestvedajaks oli Vjatka 
piiskop. Lõuna pool rakendas Kaasani piiskop tsaari varasemat soovi
tust (1700) — vähemalt udmurtlaste osas ristimisega viivitada. Risti- 
tuile pakuti kolmeks kuni seitsmeks aastaks maksudest vabastamist, 
ent soovijaid oli vähe. Seegi piiratud usuvahetus oli pealiskaudne, sest 
udmurtlased said kirikuslaavikeelsest liturgiast ja palveist veel vähem 
mõhku kui vene talupojad.

20 aastat hiljem saavutasid piits ja präänik läbimurde vähemalt vor
miliseks ristimiseks. 1740. a. ukaas pakkus ristituile kolmeaastast mak
suvabastust, kuid lisaks sellele ka vabastust teoorjusest ning sõjaväe
kohustusest ja hea hulga raha. Uue jõhkrusena sunniti oma usule 
truuks jäävaid animiste tasa tegema johtuva puudujäägi Vene riigi tu
ludes ja töökoormas. See julm valik vallandas sellise ristimise kiini- 
jooksu, et Vene valitsus otsutas oma sõna murda, tühistades lubatud 
kergendused. Kus lubadused ei mõjunud, seal ähvardati jõuga. Papid 
ja ametnikud liikusid külast külla, väites, et tsarinna olevat käskinud 
kõik udmurtlased ristida, ajasid terve elanikkonna karja kombel mas- 
siristimiseks jõkke ja vangistasid ning peksid tõrkujaid.

Kampaania tipul ristiti kahe aasta jooksul (1746-1747) kokku poolest 
miljonist udmurtlasest, mokšerslasest ja tšuvašlasest umbes 200 000. 
1760. a. oli valdav enamus udmurtlasist veega niisutatud, ent nende us
kumused olid vaevalt muutunud. Palju menu saavutasid ühe ristimata

4 Sellega seoses tärkas esmakordselt mõte põlisrahva soost preestreid välja 
õpetada. Esimese 32 animistliku lapse seas, kes sunniviisil vastavasse Kaa
sani kooli pandi, leidus tõenäoliselt udmurtlasi. Kool tegutses ainult kaks 
aastat (1707-1709). Teine katse 1719 luhtus samuti. 1735. a. tehtud plaan, 
avada Alabugas (vn Jelabuga, praegusest Udmurtia piirist 20 km lõuna 
pool) erikool 30 udmurdi lapsele, teostus alles 1750. Peagi keskendati kõigi 
animistide harimine taas Kaasani. Nagu marilaste peatükis mainitud, katse 
nurjus, kuna õpetajad eirasid laste kultuuritausta. Värbamisel tarvitati vä
givalda ja olme oli nii sant, et suur osa lastest suri. Jõukamad talunikud and
sid oma laste päästmiseks ametnikele pistist, nii et kooli sattusid ainult or
vud ja kehvikute lapsed (Kappeler 1982:272-276).
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udmurtlase jutlused, mis ennustasid pimedust ja inimsööjaid madusid, 
kui udmurtlased uuele eluviisile peaksid siirduma. Vene riik saavutas 
pappide pealesurumisega siiski küla tasemel järelevalve, olgugi et ani- 
mistlike ohvripreestrite ühiskondlik mõju oli jätkuvalt suurem.

Usuvahetus ei peatanud ametnikepoolset väljapressimist ja petmist. 
Üks aruanne udmurtlaste olukorra kohta (Kappeleri tsiteeritud, 1982: 
280) ütleb: "Äsja ristitud rahvad, kel pole täpset teavet mitte millegi 
kohta ja kes loovutavad vastupanuta peaaegu kõik, mida neilt nõutak
se, ... on kergemad paljaks koorida kui keegi muu."

Kuni 18. sajandi keskpaigani jäi udmurtlaste põhsmaade tuumik valda
valt udmurtlikuks. Udmurtlaste arv kasvas üsna kiiresti ja peamine Vene 
kolonisatsioon läks Udmurtias! mööda. 18. sajandi algul siirdus ud- 
murtlasi venelaste poolt tühjaks laastatud maile Baškortostanis teinekord 
külade kaupa, kuid see väljaränd jäi väikeseks võrreldes marilaste oma
ga, mokšerslasist rääkimata. Rahvastiku tasakaal Udmurtia südamaal 
läks aga kiiva 1758-1760, kui venelased ehitasid kaks suurt rauatehast 
Ižkari (Iževsk, asutatud 1760) ja Votkinskisse (50 km Ižkarist kirdes). Need 
algselt erakätes olevad tehased said peatselt (1763) riigi omandiks.

Paistab, et tehased ei rakendanud udmurtlasi lihtsaimategi tööde 
jaoks. Terve töövägi koosnes Vene riigitalupoegadest, kellest mõned 
elasid tööpaigust õige kaugel. Sel tööstuspoliitikal oli külg udmurtlas
te jaoks oma hea, sest tehasetöö kujutas endast tervistrikkuvat orjust. 
Aga see lõikas udmurtlasil ära modemiseerimisteed ja tõi kiiresti 
Udmurtiasse 18 000 uut venelast. Sellal kui Põhja-Udmurtia jäi tugevasti 
udmurtlikuks, liikus vene-udmurdi rahvastiku suhtarv lõunas 50 : 50 
poole. Venelased olid saavutamas ülekaalu Vatka keskjooksul läänes 
ning Kama keskjooksul idas.^

5 Kaubandus, teine moderniseerumisrada, oli udmurtlasile samuti tegelikult 
suletud ja nad avaldasid protesti Vene kaupmeeste eesõiguste vastu. Posi
tiivseks sammuks oli Udmurtia halduslik ühendamine, mis võib-olla hiljem 
aitas kaasa üheainsa kirjakeele tekkele. Varem kuulus Põhja-Udmurtia Vjat
ka provintsi, Lõuna-Udmurtia aga Kaasani hiidprovintsi. Haldusreform 
1775-1781 paigutas kõik Udmurdi maad Vjatka provintsi (ehkki etniline 
koondamine oli kaugel Moskva kaalutlusist). Vjatka provintsi maarahva 
hulgas oli udmurdi enamus arvatavasti neljas maakonnas (Glazkar põhjas, 
Malmõž läänes, Sarapul idas ning Alabuga lõunas) ja vähe udmurtlasi jäi 
väljapoole (Kappeler 1982:371 ning kaardid 7 ja 8).

19 Taagepera
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Üürike ent laialdane mäss (1773-1775), mida juhtis kasakas Jemeljan 
Pugatšov (vt. Mokšersa ptk.), leidis massilist toetust venelaste ja veel 
rohkem mittevenelaste hulgas. Esimesed udmurtlased, keda Pugatšov 
kaasa tõmbas, olid Baškortostani omad. Hiljem, kui ta edasi liikus, oli 
Tatari-Udmurdi Tersi maakond Kama keskjooksul tema enim vaimus
tatud toetajate seas ja pidas pool aastat vastu. Kappeler (1982:310-313) 
peab lõunaudmurtlasi tähtsaks jõuks ja neid leidus ka ülestõusu koha
like juhtide hulgas.

Udmurdi mässulised jagasid vene talupoegade majanduslikke kae
busi ja astusid mõnikord välja ka omaenda küla rikaste vastu. Kuid vä
givaldne ristimine lisas teisegi põhjuse. Udmurtlasile meeldis uskuda, 
et "tsaar Peeter III" (Pugatšov) on andnud udmurtlasile käsu naasta 
oma põhsusu juurde. Kuuldes ülestõusust loobusid nad kirikus käimast, 
purustasid neile ristimise ajal antud ikoonid ja ähvardasid, röövisid 
ning peksid pealesurutud usu preestreid. Kui Pugatšov Udmurtiasse 
jõudis, andsid udmurtlased talle üle umbes 20 pappi ja kirikuteenrit, 
kes peaaegu kõik üles poodi, küllap nende osa eest talupoegade amet
likus paljaks röövimises. Märkimisväärne on seik, et Pugatšov vältis 
oma nimepäeva pühitsemist venelikus Ižkaris, eelistades üht udmurdi 
küla. Volga rahvaste hulgas olid tatarlased ja udmurtlased agaraimad 
mässajad, kuid ülestõus vajus kokku, kui tsaristlikud jõud Pugatšovi 
kätte said (Kappeler 1982: 316-319).

Udmurtlased jäid 18. sajandi lõpul pea täielikult põllumeesteks. Ainult 
üksikud neist töötasid tatari "teenistusmeeste" ja rahalaenajate võlaor- 
jadena. Enamik haris omaenda maid ja elas vene talupoegadest naab- 
reist paremini. Kappeler (1982:349) arvab, et Volga-äärseil animistlikel 
rahvail võis olla rohkem maad ja karja, eeskätt aga tugevam tööeetika 
kui venelasil ja vist ka tatarlasil.^

18. sajandil hakkasid venelased selgesti eristama "votjakke" (udmurt- 
lasi) ja "tšeremisse" (mis edaspidi tähistas vaid marilasi). Ka enesenime- 
tus "udmurt" pandi esmakordselt kirja. Üks endine rootslasest sõja
vang Venemaal (Strahlenberg 1730) asetas esimest korda udmurdi

6 Venemaa "Uue Seaduseraamatu" Komisjoni 560 liikme hulka 1760-ndate 
lõpul kuulus kolm udmurtlast. Nad esindasid ühiskondlikke klasse, mitte 
rahvusi. Pole kindel, et nad tegelikult Moskvasse kogtmesid. Siiski viitab 
see mingile rahvuse olemasolu tunnustamisele (Kappeler 1982: 299).
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keele sellesse rühma, mida nüüd nimetatakse soomeugriks. Ka Vene 
õpetlased hakkasid nende vastu huvi tundma, nii et 1775. a. avaldati 
esimene udmurdi grammatika. Udmurdi trükisõna sai 1760-ndail al
guse õhukese lauluvihikuga, kordustrükk ihnus 1780-ndail (Suihko- 
nen 1991:217).7

19. sajand: aeglane moderniseerumine

19. sajandi juhatas sisse Vene võimu rünnak kahe veel säilinud udmurdi 
õiguse vastu: vabadus tõõstusorjusest ja õigus kumõškat pruulida.^ 
1807. a. määras Vene riik kahe Udmurdi maakonna endisi jasaki- 
talunikke meelevaldselt tööle Ižkari rauatehasesse. See tähendas sun
duslikku tööle värbamist 5-8 kuuks aastas. Sellest arenes esimene tea
daolev Volga-äärse rahva mäss 30 aastat pärast Pugatšovi ülestõusu. 
Udmurtlased aimasid, et päevapalk ja muist kohustusist vabastamine 
ei korva põlisõiguste hiilivat kõrvaldamist. Umbes 3000 meest keeldus 
kärarikkalt tööleminekust. Vene sõjavägi murdis vastupanu ja järgne
sid vangistamised. Lõpptulemus oli, et 5000-7000 udmurtlast kuulus 
edaspidi uude ühiskondlikku klassi: tööstuslik abijõud Ižkari raua- ja 
relvatehastes. 1830 oli Ižkari elanikkond kasvanud umbes 18 000-ni.

Selles plahvatuslikus õhustikus otsustasid Vene võimud 1811-1818 
keelustada tavapärase kumõška koduse pruulimise. Seda jooki aga ka
sutati nii pidusöökidel kui ka animistlikel ohvritalitustel (vt. palve 
peatüki alguses). Udmurtlaste arust "udmurtlane, kes ei valmista ku
mõškat, sureb" ja "nii kaua kui kumõška pole keelatud, kestab udmur
di usk" (Kappeler 1982:382). Seega oli keelul usuline seos, millest Vene 
võimudel polnud aimu, kui nad vaskkatlaid konfiskeerima hakkasid.

7 Peamised allikad selle lõigu jaoks on Kappeler (1982:381-397,405,432-437, 
446-449,479,484,494-504); Lallukka (1990:57); Lintrop (1993); Mark (1925); 
Suihkonen (1991); Uibopuu (1984).

8 Mässud jätkusid. Palju udmurtlasi osales baškiirlaste ja teiste Uurali riigjtalu- 
poegade 1835. a. suures ülestõusus. Kobakäelised ametnikud püüdsid talu
poegi kartuleid kasvatama sundida, mis 1840. a. oli uudsuseks, vallandades 
laialdasi vene ja ka udmurdi talupoegade "kartulimässe" (Kappeler 1982: 
395, 397).
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Nemad vaid toetasid Vene viinamonopolistide huve, niipea kui sel
geks sai, et teraviljast valmistatud udmurdi kumõška on kange puskar, 
mitte tatari kumõss (käärinud petipiim).

Vastuseks viisid udmurtlased pruulimise kodust metsa. Sarapuli ja 
Alabuga (vn Jelabuga) maakonnis aga osalesid nad ka relvastet kallale
tungides, mida juhtis udmurdi teeröövel Usmanov. Lõpuks andis Vene 
riik järele (1827), uus samane katse toimus (1846-1858). Ainsana im
peeriumi rahvaste hulgas säilitasid udmurtlased koduviina valmista
mise õiguse 19. sajandi lõpuni. Kõrvalt vaadates paistab naljana, et 
otsustavaim ja edukaim udmurdi vastupanu juhtum mitme sajandi 
kestel keerles lepikuliisu ümber.^

Kaks kolmandikku udmurtlasist osales endiselt animistlikel pidu
del, kus palvetati ja ohverdati hobuseid — enamasti salaja, kuid mõni
kord ka avalikult. Mõned ohvripeod tõmbasid kokku tuhandeid ja 
võtsid rahvusliku ärkamise eeltööni. Vene võimud reageerisid hooti. 
1830. a. sai neli misjonäri eriväljaõppe, et minna udmurtlaste sekka ja 
pressida neilt välja kirjalikke lubadusi paganakombeist loobumiseks. 
Kirjaoskamatutena ja olles ammu harjunud kõiki venelaste nõudmisi 
rahuldama, kriipseldasid udmurtlased kirjale küll ristikese alla, kuid 
jätkasid endist moodi.

Võimud hakkasid pikapeale hoomama, et ehtne ristiusustamine eel
dab haridust. 1847. a. avaldati põhjapoolses Glazkari murdes Matteuse 
ja Markuse evangeeliumid. See oli ehk esimene udmurdi trükis pärast 
1780-ndaid. Järgnes Matteuse evangeelium lõunapoolses Sarapuli mur
des. Haridusliku läbimurde teostas Ilminski tegevus Kaasanis (vt. 2. 
ptk.). Täpsustati udmurdi kirillitsa õigekirjutust ja avaldati mitmed 
usulised ja muudki raamatud. Kui Ilminski seminar uksed sulges 
(1917), oh selle lõpetanud kokku 70 udmurtlast, nende hulgas tulevased 
kirjanikud Kedra Mitrei (1892-1949) ja Ivan Mihhejev. Udmurtlasil oli

9 Kappeler (1982: 432, 436 ja kaart 9) kinnitab, et Põhja-Udmurtia oli 60% 
venelik juba 1860. a., sellal kui lõunas nende osakaal püsis 50% juures. Kuna 
sada aastat hiljem oli põhjaala hoopis 60% udmurtlik (vt. Lallukka 1990: 
108), siis pidi seal tegelik Vene kolonisatsioon 19. sajandil olema piiratum, 
või pidid venelased 20. sajandil välja voolama — mis on võimalik. Kagu
poolses Sarapuli maakonnas langetas rauatõõstus udmurtlaste osakaalu 
vähem kui veerandile rahvastikust. Sulanemine venelasisse oli ulatuslik 
mari-udmurdi kokkupuutevööndis Vatka orus (Kappeler 1982:432,504). 
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nüüd tagasihoidlik kirjanduslik eliit. Udmurdi ilukirjanduse alguseks 
võib lugeda 1889. a., mil Grigori Vereštšagin (1851-1930) esimese luuletu
se avaldas.

TABEL 7.1. UDMURTLASTE ARVU MUUTUMINE 1719-1917

Arv Juurdekasv aastas
UDMURTLASED
1719 51 000
1762 91 000 1,36%
1782 127 000 1,68%
1833 196 000 0,85%
1835/1848 205 000 0,53%
1857 228 000 0,69%
1897 421 000 1,55%
1914/1917 535 000 1,30%

Rahvaarvu kasv oli kiire ja ületas venelaste oma. Udmurtlaste arvu 
(paar tuhat bessermlast kaasa arvatud) annavad Kappeler (1982: 330, 
417) ja Lallukka (1990: 86). Keskmine kasvuprotsent aastas on samuti 
näidatud.

Keskmine juurdekasv 1719-1897 oli 1,21% aastas — madalam kui 
mokšerslasil (1,36), ent märksa kõrgem kui marilasil (1,01) või venelasil 
(0,9). Kiire kasvu taga peituvad tegurid pole selged. Kuigi põllutehni- 
ka nähtavalt ei muutunud, võis tegelikult esineda edusamme, mis 
võimaldasid varem hõredalt asustet maal toita märksa suuremat maa
rahva hulka. Maa kandevõime näis tõusvat isegi udmurtlaste arvust 
kiiremini, sest venelaste sissevool ujutas üle varem valdavalt udmurt- 
liku põhjapiirkonna.iQ

10 Endiste kõrvuti asuvate üherahvuseliste külade kõrvale hakkas tekkima 
udmurdi-vene segaasulaid. Udmurdi meeste abielud vene naistega sage
nesid ja vene keel ning kombed jäid sellises majapidamises enamasti peale. 
Vene mehed vältisid abielu udmurdi naistega, kuna need ei soovinud vene 
tavu järgida ega kõnelnud eriti vene keelt. Segaasustuse ja -abielude osas 
ületasid udmurtlased marilasi ja isegi palju hajutatumaid moskšerslasi. Ül
diselt aga hoidusid udmurtlased eraldi ja jätkasid tihti elamist kimi 40-liik- 
melisis suurperedes (Kappeler 1982: 479, 494-499).
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Peale mõne raua- ja relvatehaste abitöölise ohd udmurtlased jätkuvalt 
põlluharijad. Kaupmehi ning käsitöölisi on teada üpris vähe. Need, 
kes jõudsid sellise linnaametini, sulanesid peatselt venelasisse. Ud
murdi kirjaoskus (1897. a. 6,8%) oli peamiste soomeugri rahvaste seas 
madalaim (vt. tabel 2.4). Üle 10-aastastel meestel oli see 13,2% ja naistel 
pelgalt 0,6%. Modemisatsioonilünk udmurtlaste ja venelaste ning ta
tarlaste vahel laienes, kuigi udmurtlaste obne püsis Vene ning Tatari 
talupojaklassi omast paremana.

Erinevalt venelasist ja tatarlasist takistasid ühiskondlikud tingimu
sed "ajuhaju" (ajude äravoolu) Udmurdi küladest. Udmurtlased säilita
sid oma kuulsuse Volga-äärsete maade parimate põlluharijatena, kes 
märgatavalt ületasid oma vene naabreid. Neil olid pisut suuremad ta
lud ja rohkem karja kui venelasil, kes omakorda ületasid tatarlasi. Vol- 
ga-Uurali suure näljahäda aegu (1891-1892) olid udmurtlased ainsad, 
kel vilja salve jäi. Kuigi jaht ja korilus olid ikka veel märgatavad kõrval- 
tegevused, oli nende majanduslik tähtsus madal. Udmurtlased jäid 
oma usu tõttu siiski metsarahvaks. Metsas tundsid nad end Vene (ning 
Tatari) survest vabana.

Animism ei kadunud. 1897. a. rahvaloendusel tunnistas 31 488 ud- 
murtlast (7,5%) end avalikult paganaiks ja enamik ristituist harrastas 
animismi ristiusuga rööbiti. Väheseil puhkudel võtsid udmurtlased 
vastu islami. Ametlik animismivastane surve oli loium kui 18. sajandil, 
ent kasvav Vene kolonisatsioon Üsas uue ja ajuti kurja populistliku tooni.

1850. a. paiku hakkas nimelt venelaste seas liikuma kuuldusi udmur
di rituaabnõrvadest ja see viis lõpuks nn. Multani kohtuprotsessidele. 
1892. a. süüdistati kümmet Vana-Multani küla udmurtlast (Mabnõži 
lähedal) paganlikes inimohverdusis. Toimus kõhn kohtuprotsessi — 
esiteks Malmõžis 1894, siis Alabugas 1895 ja lõpuks Mamadõšis (Vatka 
ja Kama liitumiskoha juures) 1896. Seitse animistlikku preestrit mõisteti

11 Sarv (1995a) arvestab välja 116 000 inimese ehk 22,4% puudujäägi udmurt
laste arvus, võrreldes eelnevale kasvumäärale rajatud ootustega. Minu 
enda Lallukka (1990: 86) 1897 ja 1914/1917 arvudele rajatud hinnangud viita
vad 99 000 inimese ehk 16% puudujäägile 1915-1926. Pool sellest võib olla 
sündide puudujääk ja väga lunbkaudselt pool enneaegsed surmad. Ud
murtias! oli 1926. a. ikka veel vähem kui 1914.
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vangi. Venemaa ja isegi Pariisi ning Londoni ajakirjanduses ilmus üle 
200 artikli, väljendades šokki, et paganlikud tavad püsisid rahva seas, 
kes väidetavalt ristiusustati juba 150 aastat tagasi. Moskvas sai sellest 
cause celebre (vt. 2. ptk.), miUe tulemusena seitse süüdistusalust 1896. a. 
vabastati (Lintrop 1993:11-13; Vanjušev 1994; Kappeler 1982: 484, 502 
ja 1992: 217).

20. sajandi alguses sai Ibninski seminaris koolitet kooliõpetajate 
eestvedamisel tuult tiibadesse kultuuriline ärkamine. "Udmort kõlõn 
kaVendar'" ("Udmurdikeebie kalender") ihnus 1904-1910 kolmel kor
ral. 1905. a. revolutsioon kõrvaldas udmurdi keeles avaldamise teelt kit
sendused, 1913. a. ihnus esimene ajaleht, millele järgnes veel kaks. Ida 
pool Karjalat olid udmurdi kalender ja ajaleht soomeugrilaste esimesed. 
Aastaks 1917 oh udmurdi keeles avaldatud üle 200 raamatu ja raamatuke
se — sama palju kui mari ja rohkem kui mokšersa (kaksik)keeles. Ühine 
kirjakeel oh välja kujunenud. Kaks udmurtlast vahti Vene Esimesse Duu
masse. Valimisõiguse kitsendamine surus 1907. a. Udmurdi esinduse 
duumast välja.

Nõukogude-Vene võimu all

Pärast Vene demokraatlikku revolutsiooni märtsis 1917 moodustasid 
udmurtlased mitu ühingut, vältides aga sõna "udmurdi" kasutamist nen
de nimedes. Põhja pool loodi Glazovi kultuurilise valgustuse ühing, mujal 
Inorodtšeskoje Obštšestvo (Põhsrahva Ühing). Nende esindajad osalesid 
Volga väikerahvaste esimesel kongressil (mai 1917), mis korraldati vastu
kaaluks nii venelastele kui islami usku tatarlastele (Sarv 1995a).

Bolševike vasturevolutsiooni ajal novembris 1917 haaras punakaart 
Ižkaris võimu. Järgnev kodusõda tabas Udmurtia! kahel korral. Esiteks 
võitles endiste Austria-Ungari sõjavangide Tšehhi Leegion endale teed 
läbi Udmurtia. Hiljem, augustis 1918, hõivas admiral Koltšaki valge- 
kaart Ižkari ja valdas suuremat osa Udmurtias! juunini 1919.

Rüüstamine oli ränk ja paiguti põletati enam kui pooled Udmurdi 
küladest. Veel hiljem tabas Udmurtia! näljahäda, kuigi Marimaast vä
hem. Raske valik punaste ja valgete vahel lõhestas udmurtlasi. Nad 
võitlesid mõlemal poolel, kandes küllaltki suuri kaotusi. Kogusummas 
oh ajajärk 1917-1920 Udmurtias vist rängem kui ühelgi teisel idapoolsel 
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soomeugri alal: rahvastiku puudujääk oli umbes 20%^^ (Mark 1925; 
Uibopuu 1984: 234).

Udmurdi Rahvuskongress kogunes Alabugas juulis 1918 esimese 
Nõukogude valitsusaja kestel ja uuesti septembris 1919 pärast sove- 
tivõimu taastamist. Vene kommunistid saatsid rahvuskongress! seejä
rel kiiresti laiali ja N. Liidu allikaist röögiti isegi selle olemasolu fakt 
välja.^5 Ülevenemaaline Udmurdi kommunistide kongress (juuni 1920) 
kitsendas arutelu üldrahvalikust parteisiseseks, aga ikkagi pandi kong
ressi materjalid luku taha ja avaldati ainult valikuliselt (Sarv 1995a; 
Lallukka 1990: 296).

Novembris 1920 loodi Votjaki autonoomne oblast.^^ Moskva uute 
võimukandjate poolt lubatud autonoomia põrkus sedamaid kohalike

12 Kongressid jäi siiski udmurtlaste mällu. 1920. a. kongressi foto kaunistas ta
lu elutuba, mida külastasin 1994. Üks pereliige oli sellel osalenud.

13 Jaanuaris 1921 määratletud Udmurtia maa-ala oli praegusest pisem. See ei 
hõlmanud Sarapuli ega Votkinskit kagus ega edelanurka Možgast läänes 
(kui otsustada kaardi põhjal. Mark 1925). Ehkki Ižkar asus AO sees, oli algu
ses pealinnaks väiksem ent etniliselt udmurtlik Glazkar. Ižkarist sai pealinn 
1925. AO rahvaarv olevat 1923. a. olnud 686 000, sellest 404 000 (59%) olid 
udmurtlased (Ježegodnik Komintema 1923, Mark 1925 andmeil). See jätnuks 
72 000 udmurtlast väljapoole AO-d. Vähemalt Votkinsk pidi lisatama enne 
1926. a. rahvaloendust, sest koguarv tõusis 756 000-ni, samal ajal kui ud
murtlaste arv AO-s langes isegi allapoole 1923. a. hinnangut. Paistab, et 
Sarapul liideti alles 1937. Pärast 1937. a. kehtisid enam-vähem praegused 
piirid, ainult et valdavalt tatari elanikkormaga Agrõzi linn (far Ägerdže) 
lõunas eraldati 1950-ndail Udmurtiast ja liideti Tatarstaniga. Agrõzi maa
kond lõikub sügavalt Udmurtiasse, lahutades selle edela- ja kaguosi. Pärast 
Kama veehoidla ehitamist on Agrõzi maakond jäänud Tatarstani maaühen
dusest ilma.

14 Udmurdi õpikute keeld ei ulatunud diasporaa juurde Baškortostani, kus ud- 
murdikeelne õpe oli võimalik 8. klassini, seda siiski suurelt osalt õpetaja kons
pektide abil. Kui Baškortostani udmurdi aktivist Tatjana Minnijahmetova seda 
mulle mainis, läksid kahe juuresoleva Udmurtia Riikliku Ülikooli tudengi sil
mad suureks nagu tõllarattad. Need tudengid olid oma kodumaal üpris vähe 
emakeelset koolitust saanud, kuigi olid sellest küllalt huvitatud, et emakeelt 
ülikoolis peaaineks võtta. Ja nüüd avastasid nad, et Baškortostanis oli võimalik 
geograafiatki udmurdi keeles õppida! Ilmne on, et huvi udmurdikeelse õppe 
vastu oli kogu aeg olemas ka Udmurtias.



Ajalugu 297

venelaste vastupanule. Moskvas ilmuv Žizn natsionalnostei teatas järg
mist (1922, nr. 1), nagu seda tõlkis Mark (1925):

Silmatorkava iseärasusena peab märkima olukorda, mis on tekkinud Votja- 
kimaal. Vene nn. kommunistid on selle maa keskkohas — Iževskis — selle 
asemel, et mahajäänud votjakeid nõukogude ja parteilikku ülesehitustöösse 
tõmmata, oma ühteliituvust kasutanud selleks, et võidelda votjakite sissepää- 
semise vastu juhtivatesse asutustesse, autonoomiat seega nullini tühistades. 
On küllalt näit, tähendada, et Votjakimaa täidesaatvas komitees on 25-st 
liikmest ainult 4 votjakit, partei komitees on 15-st liikmest ainult 2 votjakit.

Votjaki AO muudeti 1928. a. Udmurdi AO-ks ja 1934. a. detsembris 
Udmurdi ANSV-ks. Udmurdi ANSV hõlmas umbes poole vallutuseel- 
seist udmurdi maist, jättes välja suurema osa Kama ja Vatka orgudest, 
kust udmurdid olid enamasti välja surutud. 1926. a. rahvaloendus an
dis udmurtlasile ainult napi 52,3%-lise enamuse Udmurtias. Nad olid 
tugevas enamuses põhja pool, vähemuses aga tõõstuslikumas Ižkari ja 
Votkinski piirkonnas kagus.

Tegelikult pooldasid mõned udmurdi rahvuslased esimeste piiri- 
arutluste ajal veelgi väiksemat maa-ala, kus udmurdi osis oleks tuge
vam, nii et kohalikud venelased ei saaks jämedat otsa enda kätte. Vene
laste kätes olev Votjaki AO parteikonverents võttis peagi vastu tõreda 
otsuse, mis süüdistas udmurtlasi ebamarksistlikus natsionalismis ja 
kutsus selle vastu võitlusse. Alguses oli udmurdi osis Udmurtia kom
munistlikus parteis alla 20%, tõustes 1930-ndail 30% kanti. Nagu juba 
mainitud, tegi Votjaki AO tegelik omavalitsus (parteikomitee) algust 2 
udmurtlasega oma 15 liikme seas — ja see osakaal ei paista hiljemgi 
tõusnud olevat (Lallukka 1990: 63-64, 66).

Udmurdi ANSV tegelik haldus erines vähe Vene oblasti omast, välja 
arvatud hariduse ja kultuuri osas, kus 1920-ndad olid paljutõotavad, 
ent "vabariigi" moodustamine toimus juba tegelike kitsenduste ajal. 
Udmurdi kirjaoskus tõusis sajandi esimesel veerandil kiiresti —1897. a. 
6,8% ja 1926. a. 32,6%. Suurem osa tõusust pidi tekkima sovetieelsel ajal, 
sest N. Liidu programme ei jõutud enne 1926. a. palju rakendada. Ent 
Nõukogude võim kasutas kindlasti eelneva aluse hästi ära (eriti põlis
rahvusest õpetajate õppeks) ja kirjaoskus levis edasi. 1930 asutati Ižkaris 
Udmurdi Teaduslik Uurimisinstituut, mis kujunes udmurdi keele uuri
mise keskuseks. Kirjanduslik ajakiri Keneš (Arutelu või Nõukogu) alustas 
ilmumist 1926.
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Kooliharidus levis. 1927 sai enamik udmurdi lastest (75,5%) udmur- 
di-vene segaõpet. Pühalt emakeelne koolitus oli piiratum (7,5%) kui 
komilasil, marilasil või isegi mokšerslasil. Teisest küljest käis üsna 
vähe udmurdi lapsi puhtalt venekeelseis (16,1%) või muukeelseis (0,9%) 
koolides, mis peegeldas suhteliselt kompaktseid udmurdi asualu. Kesk
hariduses jäid udmurtlased selgesti teistest soomeugri rahvastest maha 
(Lallukka 1990: 67, 69). Nii nagu Marimaalgi (ja erinevalt Komist) ei 
tekitanud Moskva otsus viia mittevene keeled kirillitsalt ladina tähes
tikule Udmurtias suurt vastukaja. Ladina tähestikus raamatuid jõuti 
enne Moskva 1930-ndate lõpu meelemuutust vähe avaldada. Seega 
puudutasid tähestiku muudatused kultuuriarengut vähe.

Spontaanne demokratiseerimine 1918. a. leidis kohaliku väljundi 
küla koosolekuis (kenes). Nime poolest "nõukogude" valitsus katsus neid 
ehtsaid rahvalikke nõukogusid asjatult valitsuse poolt ametisse määra
tud külasovettidele allutada ja kuulutas lõpuks kenešid "kontrrevolut- 
sioonilisiks" (Nikitina 1995). Mul puudub teave, kui rängalt sunniviisi
line kolhoseerimine Udmurtiat tabas ja kas põlisrahvast küüditati 
venelasist enam (nagu Mordvas).

Teised stalinismi nähtused puudutasid udmurtlasi naaberrahvaist 
varem. Juba 1931. a. fabritseeris OGPU (KGB eelkäija) "soomeugri van
denõu", keskusega Udmurtias. CX3PU kuulutas silmapaistva udmurdi 
luuletaja Kuzebai Gerdi absurdse hulga erinevate vandenõude niidi
tõmbajaks. Kulikov (1993: 232-233) on avaldanud organisatoorse skee
mi, mille OGPU oma sisetarbeks kokku fantaseeris. Gerd vangistati 
1932 ja hukkus mitu aastat hiljem. OGPU skeemi kohaselt vangistati 
umbes 30 kultuuriaktivisti Udmurtias ja 25 mujal N. Liidus.

Stalini terrorirežiim jätkas noore udmurdi kirjanduselu hävitamist. 
Udmurdi proosa suurkuju Kedra Mitrei vangistati 1937 ja küüditati 
Novosibirski kanti. Ajakirja Kenešnimi muudeti 1936 proletaarsemaks 
(ja venelikumaks)—Molotiks (Vasar). 1941 suleti ajakiri hoopis ja taasil- 
muma hakkas see alles 1954 (Suihkonen 1991: 218-219).

Udmurtiasse asutas N. Liit suuri orjatõõlaagreid, mis aitasid kaasa 
mitte-udmurdi rahvastiku kasvule. Sama tulemus oli sõjatööstuse pai
sutamisel 1930-ndaist alates. 1959. a. oli udmurdi osakaal elanikkon
nas kahandatud 35,6%-ni. Suuremate privileegidega venelased suru
sid nad oma 56,8%-ga nurka.
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N.-Vene võimud lubasid 1950-ndate lõpul udmurdi kirjandusel taas
tuda, asusid aga selle hariduslikku alusmüüri õõnestama. Udmurt- 
lased olid ehk esimesi vähemusrahvaid, kelle omakeelne õpe kärbiti 4-le 
õppeaastale juba 1958. Veel 1959/1960 õppis 32 000 last õppeainena 
udmurdi keelt (Lallukka 1990:189), ent hiljem vähendati udmurdi kee
leõpet järelejätmatult. 1980. a. oli see Udmurtia piires enam-vähem 
kõrvaldatud, seda väidetavalt vähese huvi pärast — ja häda "kodanli
kule natsionalistile", kes julgenuks midagi omakeelsest koolist piiksa- 
tada! Ainult vähestes külakoolides püsis 1 .-3. klassis udmurdikeelne õpe.

Võimud olevat 1970. a. paiku isegi nii kaugele läinud, et käskisid hä
vitada kõik udmurdikeelsed õpikud (erateave 1994, dr. Rif Nasibullin, 
Udmurtia Riikliku Ülikooli lingvistika laboratooriumi juhataja). N. Lii
du bürokraatia lohakuse tõttu ei viidud seda kultuurigenotsiidi väljas
pool Udmurdi ANSV-d täide. Õpikud säilisid Kaasani Riiklikus Üli
koolis Tatarstanis ja olid seega N. Liidu varisemise ajal uustrükiks 
saadaval.Emakeelse kooli kägistamine tõi pikapeale kaasa udmurdi 
raamatute nõudluse langemise umbes poolele.

Muudatused udmurtlaste arvus on näha tabelis 7.2. Pärast langust 
1917-1920 tõusis see arv märgatavalt kuni 1939. a., siis aga juurdekasv 
aeglustus. Põhjuste hulgas oli langev sündimus, sulanemine ja ka 
kõhklus end udmurtlasena registreerida, kui rahvaloendajad sulane- 
mismeelset survet avaldasid. 1989. a. rahvaloenduse vabameelsemais 
tingimusis udmurtlaste arv pisut tõusis.

15 Udmurdikeelne raamatu- ning brošüüritoodang oli 1946-1955 keskmiselt 
59,1 nimetust aastas, langes 26,4-ni 1966-1975 ja jäi 1976-1985 sinna kanti 
püsima: 27,9. Raamatueksemplaride arv ühe emakeele kõneleja kohta lan
ges 1959. a. 7,4-lt 2,6-ni 1979. Ajalehe eksemplaride arv ühe emakeele kõne
leja kohta saavutas tipu 1970 (33 eks. aastas) ja langes järsult 20-ni 1979 — 
vähem kui kümnendik okupeeritud Eesti omast (Lallukka 1990:193).

16 Peamised udmurdi kirjanduse ja nüüdiskultuuri allikad on Suihkonen (1991) 
ja Krasilnikov (1995).
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TABEL 7.2. UDMURTLASTE ARVU MUUTUMINE
N. LIIDU PIIRES JA UDMURTIAS 1897-1989

Koguarv Juurdekasv 
aastas Udmurtias Udmurtia 

osakaal
1897 421 000
1914/1917 535 000 130%
1923 476 000 -8,2% 404 000 85%
1926 514 200 2,6% 395 400 76,9%
1939 606 300 1,28% 480 300 76,2%
1959 624 800 0,15% 476 300 76,2%
1970 704 300 1,09% 455 200 64,6%
1979 713 700 0,15% 478 900 67,1%
1989 746 600 0,45% 497 900 663%

Allikad: N. Liit — Lallukka (1990: 86); Udmurtia — Mežs (1992). Ježegodnik Komintema hin
nang 1923. a. kohta (Mark 1925) ülehindab vist Udmurtias asuvate udmurtlaste osakaalu. 
Juurdekasvu protsent on aasta keskmine terve ajavahemiku kohta pärast eelnevat koguarvu.

Udmurtia piires täheldatav järsk hüpe udmurtlaste arvus 1926-1939 
võib osalt peegeldada Saraputi hilist liitmist vabariigiga. Seejärel jäi 
udmurtlaste arv ANSV-s kaua üsna samaks, ainult et 1960-ndaU pais
kas N. Lüdu tööjõupoliitika neid kodumaalt järsult eemale. Kui 
1926-1959 umbes 76% kõigist udmurtlasist elas Udmurtias, siis 
1970-1989 elas neid seal ainult 66%. Venelaste sissevool Udmurtiasse 
aeglustus pärast 1950-ndaid, nii et edaspidine udmurdi osakaalu lan
gus Udmurtia rahvastikus oli aeglane. Sellest tuleb rohkem juttu de
mograafia alapeatükis.

Udmurdi keel ja kultuur

Enesenimetuses udmurt (murdeis ka ukmort ja urdmort) tähendab 
mort inimest ja esisilp ud märgib aasa, heinamaad, niitu. Seega tähen
dab udmurt niiduinimest. Udmurdimaa on Udmurt šajer ja Udmurdi 
Vabariik [/dmurf Elkun. Venelaste endisel udmurtlaste nimetusel votjak 
(algupäraselt ofak'), võib olla samuti "aasarahva" tähendus (Suih- 
konen 1991). Kevadise aasa kullerkupp (italmas) on mõnede silmis 
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udmurdi rahvuslill. Italmasi nime kannab ametlikult soositud muusi
kaselts ja isegi rong, mis Ižkarist Moskvasse viib — aeglane 18-tunnine 
teekond. Italmas esineb korduvalt ka rahvalauludes:

Ovöl dõrr dunn 'eön tšaskajes Ei ole küll maailmas lille
italmas tšaskalas tiberze. kullerkupust kaimimat.

Udmurdi keel kuulub permi rühma, mis eristus volga ning lääne
meresoome rühmist umbes -1500 ja hargnes komi ning udmurdi keel
teks umbes +500. Komi ja udmurdi keeled on vastastikku mõistetavad 
umbes samal määral kui soome ja eesti või itaalia ja hispaania. Sellepä
rast kirjeldan neid keeli koos, komi peatükis, kus on antud ka näidis- 
lauseid udmurdi keelest ja mõlemast peamisest komi murdest.

Animistlik usund

Udmurdi animistlik usk on praegu mari omast vähem levinud. Üld
vorm on sama ja sama on ka hoiatus mitte oodata või katsuda peale su
ruda liiga palju korrapära. Khrushcheva (1995) jagab panteoni järgmis
se kohne rühma.

Kõrgeimat ilma valdavad vastupidiselt mari usule naisjumalused: 
In-mumõ (taevaema), Šundõ-mumõ (päikese-ema) ja Gudõrõ-mumõ (kõue- 
ema). Üllatav on, et kõu on seostatud emaga. Alumises taevas on Inmar 
(taeva- või õhujumal), Töl-peri (luulevaim) ja ainult Põhja-Udmurtias ka 
Kwaž (ilmamuutuste jumal). Meie maailmas liigub Nulesmurt (metsa
mees), Köldõšin (maa ja sigivus), Invu (veed), Voršud (hõimu kaitsja) jne. 
Madalaimal astmel asuvad arvukad koduhaldjad, põlised kurjad vai
mud surnud esivanemate vallast ning importkuradid (nt. araabia 
keremet ja šaitan). Osa jumalusi võib ära tunda peatüki alguses esitatud 
palves. Islami ja ristiusu mõjul on nende suhted pidevalt muutunud, 
kusjuures Inmari tähtsus on kasvanud (Lintrop 1993: 21-28).

Palveid Qairiskon') esitas hõimu vanim meesliige või eriline preester 
(yösjas, kuriskis, või kualalud utis), keda vanemad valisid kas piiratud 
ajaks (tavaliselt 12 aastaks) või terveks eluks püsiva šamaanilaadse 
tuno (tundja, teadja) nõuande kohaselt. Preestrid valiti tavaliselt ühe 
kindla hõimurühma abielus meeste seast, kuid mõnikord võis selleks 
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lapski saada. Ja teadagi eelistati punapäiseid kui jumalate soosikuid. 
Esines veel pool tosinat alamat ametiastet, mis näitab, et palvuste koe- 
tis oli keeruline. Muiste koosnes enamik küli kahest killast (võzõ) — 
kuala ja lud — eraldi preestrite ja ohvripaikadega. Seda kohtame ka 
hantide-manside juures (Khrushcheva 1995; Vladykin 1995).

Animistlik usund on lõunaudmurtlaste hulgas veel täies elujõus. 
Kerezsi (1995) nägi 1991-1993 pealt loomaohvriga matuse-ja mälestus- 
teenistusi. Surnuid mälestatakse kolmandal, seitsmendal ja neljaküm
nendal päeval, nii nagu seda teevad ka tatarlased, tšuvašlased ja mah
lased. Surma esimesel aastapäeval oli tavaks ohverdada mehe puhul 
hobune ja naise puhul lehm, kuid kõrged hinnad on nüüd ohvri piira
nud osaga loomast (Lintrop 1993: 86). Ülemaalisel tasemel loodi 1994 
animistide organisatsioon Vos'.

Kirjandus ja ajakirjandus

Udmurdi trükisõna algas 18. sajandi lõpul laulukogumikega 
(1760-ndate lõpul) ning grammatikaga (1775). Kui Katariina II külastas 
mais 1767 Kaasanit, koostasid Kaasani ortodoksse seminari udmurdi 
kasvandikud tema jaoks värsistatud palvekirja, pole aga selge, kas see 
trükiti.^7

Pärast pikka vaheaega avaldati tõenäoliselt 1823. a. Peterburis "Mat
teuse evangeelium" (Mark 1925), millele järgnes Moskvas vene-udmurdi 
kakskeelne usuline käsiraamat "Natšatki hristianskogo uttšenija, iii 
kratkaja sviaštšennaja istorija i kratki katehizje" (1828). Esimene aabits 
(" Avbuka") ja Matteuse ning Markuse evangeeliumid avaldati 1845-1847 
põhjapoolses Glazkari murdes ja hiljem Matteuse oma lõunapoolses 
Sarapuli murdes. Tsaristlik tsensuur aga keelustas peatselt nende raa
matute levitamise (Mark 1925). Järgnes siiski teisi raamatuid, peami
selt usulisi.

Udmurdi ilukirjanduse alguseks võib lugeda ortodoksi preestri ja 
etnograafi Grigori Vereštšagini hällilaulu stiilis luuletust "C'agõr c'agõr

17 Ajakirjanduslevi andmed 1990-ndail: Kokkonen (1993) ja Finno-ugorski vestnik 
nr. 1 (1995).
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dõdõke" ("Mu sinihall tuvi"). Vene tsensor lubas luuletuse trükki 
ainult seetõttu, et see nägi välja rahvaluulena ja ilmus etnograafilis-aja- 
loolises kogumikus (1889), mis rahva seas eriti ei levinud.

Vene riik lõdvendas udmurdikeelse avaldamise piiranguid 1904. 
Sellal hakkas tõsisemal hulgal udmurtlasi ka ülikooli jõudma. Trükiti 
esimesed ilmalikud udmurdi raamatud, ent jälle tõkestasid võimud levi 
ja panid toimetajad politsei valve aUa. Esimene peaaegu perioodiline 
väljaanne oh "Udmort kõlõn kaTendar'" ("Udmurdikeebie kalender"), 
millest ilmus 1904-1910 kolm väljaannet. Pole selge, miks avaldamine 
katkes.

Üks 1905. a. "revolutsiooni-almanahh" avaldas 15-aastase M. Možgini 
(1890-1929) luuletuse "Põgenik", miUel oU suur menu. Vene võimud kat
susid kõiki eksemplare kätte saada ja vangistasid poeedi. Mark (1925) 
ütleb, et ta kadus jäljetult, ent Mägiste (1959) annab märksa hilisema 
surma-aasta: 1929. Rahutused kestsid 1905. a. ja selle relvastet mahasu
rumise ajal olevat kümneid sandarmeid surma saanud; sandarmite 
poolt tapetute arvu ei tea.

1913. a. andis Vene riik lõpuks loa esimese udmurdi ajalehe asutami
seks: Glazkaris toimetatud Udmurt. Rahvuslik eliit koondus selle üm
ber. Vastukaalima asutasid võimud 1914. a. lõpul riigi toetusel ilmuva 
ajalehe Voinaõs ivor (Söjauudised'), mida toimetasid preestrid ja misjonä
rid. Kui Udmurt teadmata põhjusil 1915 ilmumise lõpetas, siis kadus ka 
valitsuse leht (Mark 1925). Trükiti teaduslikke ja populaarteaduslikke 
raamatuid. Kokku ilmus 1914-1916 juba 16 raamatut — 8 nimetust aas
tas. 1847-1917 ilmus kokku 214 raamatut ja brošüüri, mis oli võrreldav 
marilastega ja kaks korda enam kui mokšerslastel.

Kujunes välja ühine kirillitsas kirjakeel. Olles rajatud mitmele kesk
murdele, oli see kõigile udmurtlasile mõistetav. See oli tähtis saavutus, 
kui meenutada marilaste ja mokšerslaste kirjaviise; muidugi on noil 
keeltel ka murdeerinevused suuremad. Kuna kohalikke murdevorme 
tohib kirjakeeles kasutada, siis on mõned keeleteadlased kahelnud, kas 
ühist kirjakeelt on üldse olemas. Aga säärane paindlikkus rikastab 
keelt sünonüümidega ja lubab kirjakeelel kohanduda muutuva kõne
keelega, kus sõnad kipuvad lühenema (Karakulov 1995). 1927. a. ko
hendati 1. Jakovlevi ettepanekute kohaselt õigekirja.
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Demokraatlik revolutsioon 1917. a. alguses võimaldas udmurüasil kok
ku tulla ja ühinguid luua. Taas ilmusid ajalehed. Vii sin ^Uus silm) oli 
ideoloogiliselt sotsialist-revolutsionäärlik ja hiljem sotsiaaldemokraat
lik. Väljendamaks udmurdi rahvuslikke huve taaselustati Glazkaris 
Udmurt. Bolševike vasturevolutsiooni järel haarasid bolševikud Vii sini 
oma kätte ja asutasid ka Alabugas uue lehe: Gudõri (Kõu, 1918), mille 
trükiarv 1920-ndate algul jõudis 5 000-ni. Teises poliitilises äärmuses 
anti reaktsionäärse Vene admiral Koltšaki leeris välja Kam tulkõm 
(Kama lained). 1919 hakkas ilmuma veel kõhn ajalehte ja kokku oli 1923. 
a. olemas veel vüs. Gudõri jätkas hiljem Sovetskoi Udmurtia nime all.

Ilmus ka ajakiri Muz'em užas (Talunik) ja kirjanduslik kuukiri Keneš 
(Arutelu, alates 1926. a.). Lasteajakiri Mus (Mesilane) jõudis ainult kol
manda numbrini, kuid vanemate laste Zetšbur (Tere) elas raskused üle, 
saades 1930 uue nime Daš lu (Ole Valmis) ja võttis 1992 vana nime tagasi. 
Koolide arv kõikus. 1921 tegutses 928 põhikooli ja 30 kõrgemat. Poliiti
lised olud ja näljahäda kahandas nende arvu 1922 vastavalt 329-ni ja 
23-ni (Mark 1925). Hiljem näis nende arv taas tõusvat.

1920-ndate õitseng lõppes järsult 1930-ndail. Silmapaistvaim proo
sakirjanik Kedra Mitrei (D. Korepanov) kirjutas esimese udmurdi lühi
romaani "Vuž-gurt" ("Vana küla", 1926) ja siis ka pikema ("Sekõt 
zibet" — "Raske ike"). N.-Vene võimud vangistasid kirjaniku 1937 ja ta 
veetis pikki aastaid vanglas. Suurim luuletaja Kuzebai Gerd (K. Tšai- 
nikov) vangistati juba 1932 venelaste fabritseeritud "soomeugri van
denõu" ohvrina. Ta kas lasti maha juba 1937 (Suihkonen 1991) või kõn- 
ges ta Solovki saare orjalaagris 1941 (Matvejeva 1995). Mitmed teised 
luuletajad surid noorelt: Grigori Medvedev (1904-1938) ja Mihhail 
Konovalov (1905-1939). Ašaltši Oki, teine silmapaistev luuletaja Gerdi 
kõrval, jäi lõpuni vait (vt. 2. ptk.).

Keneš sunniti 1936. a. oma nime Molotiks (Vasar) proletariseerima, su
leti (1941-1954) ja võttis 1991 Kenesi nime tagasi. Ometi hakkas just sel 
ajal, kui Molot oli keelustatud, ilmuma uus laste kuukiri Kizili (Täht, 
1947). See lakkas vahepeal ilmumast ja taastus hiljem (1986).

Uus kirjanike sugupõlv kerkis esile 1960-ndail ja suutis N. Liidu 
ametlikest kirjandusnormidest kõrgemale tõusta. Nad panid nurgaki
vi moodsale udmurdi kirjandusele, kuid kummalisel kombel surid
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nad kõik enne 50-ndat eluaastat: proosakirjanikud Gennadi Krasilnikov 
(1928-1975) ja Roman Valisin (1937-1979) ning luuletajad Flor Vassiljev 
(1934-1978) ja Vladimir Romanov (1943-1989). Mäletatavasti suri ka 
kolm silmapaistvamat sõjajärgset mari kirjanikku 1970-ndail 39-48 
aasta vanuses.

Kultuuripilt 1990-ndail

Udmurdi ajakirjandus paisus 1990-ndate alguses märgatavalt, ent 
majanduslik kitsikus kahandas seejärel tugevasti trükiarve. Keneš (toi
metaja Petr Kulikov) jäi peamiseks kirjanduslikuks ajakirjaks edasi, 
kuid trükiarv langes järsult: 1992 veel 11 000, ent 1995 kõigest 3650. 
Invožo (? Suvine Pööripäev; asutatud 1990, toimetaja Jegor Zagrebin) 
katsus nooremat lugejaskonda köita meeldiva värvika üldpildi ning 
kirjanduse ja taide seguga. See oli muide ka ainus ajakiri, mida märka
sin vanapoolse talurahva kodus. Trükiarv oli 1992. a. 7000 ja kolm aas
tat hiljem kõigest 1400.

Uus õpetajate ajakiri — Vordskem kõl (Emakeel; 2500 eksemplari 1992, 
ent 1995. a. 650) — hakkas ilmuma 1990 Udmurtia parlamendi liikme 
Ilja Baimetovi toimetusel. Nooremate laste jaoks oli eelmainitud iga
kuine Kizili (4000 eks. 1995; toimetaja German Hodõrev ja pärast tema 
surma Ultat Badtredinov) ja vanemate laste jaoks iganädalane Zetšbur 
(Vladimir Vozjakov; 2300 eks. 1995).

Päevaleht (või õieti 4 päeva nädalas ilmuv) Sovetskoi Udmurtia sai 
uue nime Udmurt dunne (Udmurdi Elu, toimetaja Anatoli Komarov) ja

18 Kaubandus, teine moderniseerumisrada, oli udmurtlasile samuti tegelikult 
suletud ja nad avaldasid protesti Vene kaupmeeste eesõiguste vastu. Posi
tiivseks sammuks oli Udmurtia halduslik ühendamine, mis võib-olla hiljem 
aitas kaasa üheainsa kirjakeele tekkele. Varem kuulus Põhja-Udmurtia Vjat
ka provintsi, Lõuna-Udmurtia aga Kaasani hiidprovintsi. Haldusreform 
1775-1781 paigutas kõik Udmurdi maad Vjatka provintsi (ehkki etniline 
koondamine oli kaugel Moskva kaalutlusist). Vjatka provintsi maarahva 
hulgas oli udmurdi enamus arvatavasti neljas maakonnas (Glazkar põhjas, 
Malmõž läänes, Sarapul idas ning Alabuga lõunas) ja vähe udmurtlasi jäi 
väljapoole (Kappeler 1982:371 ning kaardid 7 ja 8).

20 Taagepera 
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säilitas lugejaskonna (21 000 eks. 1992 ja peaaegu sama 1995. a. —19 300). 
Kohalike lehtede hulgas oli lõunas ÄZnaš kolKoznik ja põhjas Idnokar, ni
metatud muistse Udmurdi kindluse järgi. Raadio- ja telesaateid ud
murdi keeles oli piiratud ulatuses: päeviti 3 tundi raadiot ja kuni 2 tun
di televisiooni, peamiselt uudised (Kokkonen 1993). Rahvatavu hoidis 
elus ansambel Aikai ja valitsusmeelsemal kujul muusikaselts Itahnas. 
Ižkari draamateater toimis peamiselt vene, kuid osalt ka udmurdi kee
les.

Geograafia ja majandus

Udmurtia (42 100 km^) on Mari Elist või Mordvast märksa suurem, 
kuid palju pisem hõredalt asustet Karjalast või Komi Vabariigist põh
jas. Rahvastiku tihedus (38 in./km^) on umbes sama nagu Mordvas ja 
suurem kui Mari Elis. Kui otsida võrdlusi Lääne-Euroopas, siis on 
võrreldav samal laiuskraadil asuva Taaniga, ent rahvast on neli korda 
vähem (1,6 miljonit). Põhja-Ameerikas oleks Udmurtia pisut väiksem 
ent pisut rahvarohkem kui New Hampshire ja Vermont kokku.

Maa on tasane või lainjas, enim 330 m üle merepinna. Jõed voolavad 
aeglaselt, põhja pool sügavais orgudes. Suved on natuke soojemad 
(juulis 18 °C) kui Taanis (16 °C), talved aga on Udmurtia mandrilise 
asukoha tõttu sama külmad kui Soome Lapis (-14 °C). Kui oktoobris 
seal käisin, oli tulnud lund, mis vähehaaval sulas, sellal kui Eestis ja 
Moskvas sadas vihma, kuid ega see igal aastal tarvitse niimoodi olla. 
Ligi pool territooriumist (47%) on metsa all. Peamised puud põhjas on 
kuused-männid ja lõunas — kased-pämad. Hämmastavalt kaunid on 
Udmurtia majesteetlikud kasesalud. Puud — jämedad nagu valged 
küünlad — erinevad märgatavalt oma enamasti kiduraist sugulasist 
mitmel pool mujal Kirde-Euroopas. Lõimapoolseimas sopis hakkab 
mets teed andma metsasele rohumaale, kus avarad põllud laiuvad 
pehmelt voogaval! künkail.

Kaks suurt jõge embavad Udmurtiat, siit saavad nad ka alguse. Mõ
lema nimi on udmurdi keeles Kam. Esiteks voolavad nad põhja. 
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lähevad lahku, käänduvad lõunasse ja liituvad. Läänes jääb Vatka Kam 
(vn Vjatka) väljaspoole Udmurtiat, välja arvatud 10 km piirijõena vaba
riigi edelatipus. Idas ja lõunas mähib Bõdzjõm Kam (vn Kama) end üm
ber Udmurtia, mille piir kagus Kambarka juures ulatub üle jõe. Ud
murtias endas voolab põhjas Tšuptši (vn Tšeptsa) itta, et suubuda 
Vatkasse, ja lõunas Otš (vn Iž) lõunasse, suubudes Kamasse. Lõunapool
seimas Otsi jõe orus lõikub Tatarstan sügavalt Udmurtiasse. Muust Ta- 
tarstanist eraldab seda osa enam kui 10 km laiune Kama jõe veehoidla.

Udmurtia maardlad on tagasihoidlikud. Aastas toodetakse paar mil
jonit tonni naftat, leidub ka pisut kivisütt, turvast ning ehitusaineid. 
Kasvatatakse piima- ja lihakarja; kartulit ja mitmet laadi teravilja. Nii 
nagu Volga ääres, peetakse lõunas traditsiooniliselt mesilasi. Udmurtia 
pealinna nimi, Ižkar (ka Otškar, vn Iževsk, 631 000 inimest 1987) tähen
dab linna Otši (vn Iži) jõe ääres. See on igav tööstuslinn, mis paistab 
suuremana kui ta tegelikult on, kuna raudteejaam asub keskusest kau
gel ja tee lookleb läbi lõputute tänavate, mida palistavad mitmesuguste 
tehaste müürid: raud, tankid ning muu sõjakraam, nafta- ning keemia- 
seadmed ja sõiduautod ning mootorrattad. N.-Vene ätivalitsus nime
tas linna lühikeseks ajaks (1984-1987) äsjasurnud kaitseministri järgi 
Ustinoviks, rõhutamaks Ižkari tähtsust relvatoodangus. Samal ajal 
mainisid N. Liidu entsüklopeediad kohmaka ebasiirusega vaid tsiviil- 
tooteid, näiteks "jahipüssid".

Ižkari kesklinnas on ainult peatänavad sillutatud. Kui me katsusime 
leida üht keskkooli (humanitaargümnaasiumi), kus udmurdi keel on 
valikaineks, riskis bussijuht kõvasti, sõites põlvesügavuses mudas, 
mis peitis ootamatuid tsemendist teeääri. Kui me koolile jalgsi lähene
da katsusime, kaotasin sitkes sodis peaaegu kingad. Kah kesklinn... 
Ižkaris asub umbes 15 000 tudengiga Udmurtia Riiklik Ülikool, mis 
arenes 1970-ndail pedagoogilisest kõrgkoolist. Udmurdi keel ja kul
tuur on vastavate osakondade õppeaineiks, muidu aga näeb see välja 
tavalise Vene provintsiülikoolina.

Teised peamised tööstuskeskused on samuti lõunaveerel: Sarapul 
(111 000 elanikku 1987; naftaseadmed) ja Votkinsk (101 000; masinaehi
tus) kagus ning pisem Možga (1974. a. 39 000) edelas. Ainus suurem 
linn Udmurtia kesk- ja põhjakolmandikus on Glazkar (vn Glazov, 98 000 
ei. 1987. a.; keemiaseadmed) Tšuptši jõe ääres.
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Raudteemagistraal Moskvast ja Kaasanist Jekaterinburgi ja Siberisse 
läbib Lõuna-Udmurtiat (Možga ja Sarapul). Teine lääne-ida-suunaline 
raudtee viib Vjatkast Permi, läbides Põhja-Udmurtiat (Glazkar). Mõle
maid ühendab põhja-lõuna liin, mis kulgeb läbi Ižkari. Seega on Ud- 
murtial head ühendused maa piires ning väljaspoole. Teedevõrk on 
hõre, kuid peateed on vabariigi seisukohast loogiliselt paigutatud: 
suur Kaasan-Permi maantee ristub põhja-lõima maanteega, mis ühen
dab Glazkari, Ižkari ning lõunapoolseid linnu.

Demograafia

Pärast järsku hüpet 1926-1939 kasvas Udmurtia rahvastik üsna üht
laselt (keskmiselt 0,55% aastas) kuni uue hüppeni 1980-ndail (tabel 
7.3). Kogu juurdekasv 50 aasta jooksul (1939-1989) oli 31,2% — küllalt
ki samane Mari Eli 29,1%-ga. Mari Elis kasvas põlisrahvas siiski samal 
määral ja säilitas seega oma osakaalu; udmurtlaste arv Udmurtias aga 
kasvas vaevu (3,7%), nii et nende osakaal vabariigis kahanes. 1960-ndail 
voolas udmurtlasi maalt välja, hiljem aga on nad kodus püsinud.

Suurima udmurdi osakaaluga linnad olid Možga (umbes 50% ud
murtlasi) ja Glazkar (40%). Ižkaris oli neid kõigest 17% elanikest, mis 
ikkagi tähendas enam kui 100 000 inimest, nii et kaugelt suurem hulk 
udmurtlasi elas Ižkaris kui Možgas või Glazkaris. Aga nad olid hajuta
tud üle suure linna ja sulanemissurve oli suur. Sarapulis ja Votkinskis 
võis udmurtlaste arv olla veelgi madalam kui Ižkaris.

Maarahva hulgas olid udmurüased enamuses 15-nes maakonnas 25-st— 
peamiselt põhjas, aga ka keskses põhja-lõuna ribas Tatarstani piirini 
välja. Venelased olid ülekaalus 10 maakonnas — peamiselt kagus, aga 
ka mõnes edala- ning läänemaakonnas. Ižkari ümbritsevas Zavjalovo 
maakonnas näis vene enamus olevat napp (Lallukka 1990:108).



Demograafia 309

TABEL 7.3. RAHVARVU MUUDATUSED UDMURTIAS 1926-1989

Koguarv Juurdekasv 
aastas Udmurtlasi Juurdekasv 

aastas
Udmurtlaste 

osakaal
1926 756 000 395 400 52,3%
1939 1 219 000 3,74% 480 300 1,51% 39,4%
1959 1 338 000 0,47% 476 300 -0,0%4 35,6%
1970 1 418 000 0,53% 455 200 -0,4%l 32,1%
1979 1 492 000 0,57% 478 900 0,56% 32,1%
1989 1 606 000 0,74% 497 900 0,39% 31,0%
1994 1 653 000 0,58%

Allikas: Rahvaloenduse andmed (Mežs 1992) ja sellele rajatud arvestused. Juurdekasvu protsent 
on aasta keskmine terve ajavahemiku kohta pärast eelnevat koguarvu.

Tabel 7.4 annab põhiandmestiku udmurtlaste nüüdisolukorra kohta. 
Udmurtlased on mokšerslaste järel suuruselt teine soomeugri rahvas 
Venemaa Föderatsioonis. Arvestades viimaste tõsise lõhenemisega kahte 
keelerühma on udmurtlased tegelikult suurim ühte kirjakeelt tarvitav 
rühm. Keeleline sulanemine venelasisse on aga udmurtlasil marilasist 
tugevam. Omaenda keele peakeeleks pidajaid on udmurtlasil vähem 
(520 000) kui marilasil (542 000).

Pilt muutub, jäädes aga vastuoluliseks, kui vaadelda ainult rahvus- 
vabariike. Suhteliselt vähe udmurtlasi elab mujal (33%, võrreldes ma- 
rilaste 52% ja mokšerslaste 73%-ga). Ehkki udmurdi keele säilimise 
määr oma vabariigis on madalam kui marilasil ja mokšerslasil, on neil 
siiski kaugelt suurim omakeelne omas vabariigis elav tuumrahvastik: 
376 000, võrreldes 286 000-ga Mari Elis ja 277 000-ga Mordvas. Kriitili
ne mass moodsa rahvuskultuuri arendamiseks võib seega udmurtlasil 
olla tugevaim.

Teisalt on nende osakaal oma vabariigi elanikkonnas (31%) palju 
madalam kui Mari Elis (43%) — madalam isegi kui Mordvas (32%). 
Kui Saransk vireleb ja Joškar-Ola on veel väike, süs Ižkar on suhteliselt 
suur (39% Udmurtia rahvastikust!) ja sõjaline rasketööstus on erguta- 
nud eriti hoogsat vene tööjõu sissevoolu. Sellest nurgast vaadates on 
marilasil paremad väljavaated omaenda vabariigis tooni anda, välja 
arvatud siis, kui udmurtlased peaksid Ižkarist ja kagupiirkonnast loo
buma. Nagu nenditud Mordva puhul, oleks sellelgi lahendusel nõrku 
külgi.
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TABEL 7.4. UDMURTLASTE ARV 1989

Kõik udmurtlased 747 000
U dmurdikeelsed 520 000
Udmurdikeelsete protsent kõigist udmurtlasist 69,6%
UDMURTIA
Vabariigi elanike koguarv: 1 606 000
Kõik udmurtlased 497 000
Udmurtlaste osakaal vabariigis 30,9%
Udmurdikeelsed 376 000
Udmurdikeelsete protsent kõigist udmurtlasist 75,7%
VÄLJASPOOL UDMURTIAT

- Udmurtlased väljaspool vabariiki 250 000
- Mujal Venemaa Föderatsioonis 218 000

Endisis NSV-des 32 000
Protsent udmurtlasist väljaspool vabariiki 33,5%
Udmurdikeelsed 144 000
Udmurdikeelsete protsent kõigist udmurtlasist 57,5%

Allikas: Lallukka 1992a: 5, 7,9,14-21, ja sellele rajatud arvestused.

Udmurtlaste ealine jaotus (tabel 7.5) on pigem soodne, natuke suu
rema noorte protsendiga kui Venemaa Föderatsioonis üldiselt. Ent 
Udmurtia venelased on veelgi nooruslikumad, mis ehk peegeldab noorte 
tööstustööliste ning nende laste sissevoolu 1980-ndail. Valdavalt sõja
tööstuse loidus 1990-ndail võib tööjõu väljarännu kaasa tuua isegi 
Mari Elist suuremas ulatuses, kui mõnes Venemaa piirkonnas rohkem 
tööd peaks leiduma. Sel puhul võiks vene osis Udmurtias kahaneda, 
eeldusel, et kohalik Vene juhtkond majanduslikku viletsust nimme põ
lisrahva kaela ei kuhja, sundides neid esivanemate maalt lahkuma.

Emakeelse hariduse muster (tabel 7.6) näitab suhteliselt kiiret para
nemist. Vastupidiselt mari ja mokšersa keelele lubasid Vene võimud 
1980-ndail udmurdi keelt õppekeelena kasutada isegi algklassides vaid 
väga harva (v.a. Baškortostanis). 1990 sai udmurdi emakeelega kooli- 
ealisist ligi 46% mingit emakeele õpet. See oli märksa väiksem protsent 
kui marilasil, kuid algus oli tehtud. Jällegi on pealinn suurimaks välja
kutseks. Kui Ižkaris udmurdikeelne lasteaed avati (1991), tuli sinna al
guses vähe lapsi, kuna vanemad pidasid udmurdi keelt külakeeleks.
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TABEL 7.5. UDMURTLASTE EALINE JAOTUS 1989

VANUSRÜHMADE PROTSENDID^:
AlaeaUsed: udmurtlased 

venelased
25,1%
29,4% 24,5%

Tööealised: udmurtlased 58,0% —
venelased 54,8% 57,0%

Pensioniealised: udmurtlased 16,9% —

NOORUSLIKKUSE NÄITAJA:
venelased 15,8% 18,5%

(Alaealiste protsent miinus udmurtlased 8,2 —
pensioniealiste protsent) venelased 13,6 6,0

Allikas: Lallukka 1992a: 10 ja sellele rajatud arvestused.
a: Alaealised: 0-15.

Tööealised: naised 16-54, mehed 16-59.
Pensioniealised: naised 55 ja üle, mehed 60 ja üle.

b: Need arvud hõlmavad kõiki rahvusi Venemaa Föderatsioonis, aga kuna venelasi on üle 80% 
rahvastikust, siis määravad nad suurelt osalt üldtulemuse.

TABEL 7.6. HARIDUS UDMURTIAS

Klassid
1989

Klassid 
1995

Õpilasi 
1990

Udmurdi keel lubatud õppekeelena Ei ole^ 1.-4. 0=
Udmurdi keel lubatud vaUkainena I.-IO. l.-ll. 26 100b
Õpib udmurdi keelt a 1990 vähemalt valikainena:*^
Protsent tervest kooliealisest udmurdi rahvastikust 35%
Protsent tervest kooUealisest udmurdikeelsest rahvastikust 46%

Allikas: Lallukka 1992a: 25-27 ja sellele rajatud arvestused.
c: Mitte ühtegi Udmurtias, ent umbes 2000 õpilasel Baškortostanis oli udmurdi keel 1988/1989 
õppekeeleks.
d: Lisaks 347-le sellisele koolile Udmurtias oh udmurdi keelt võimalik õppida 44 koolis 
Baškortostanis ja 36 koolis Tatarstanis. Mari Elis ja Permi ning Kirovi oblastis oh igaühes 2 koo
li udmurdi valikainega.
e: Oletatakse, et 15% rahvastikust on l.-10.*klassi ealised.
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Nüüdisküsimused ja tulevikuväljavaated

Mari Eliga võrreldes jäi Udmurtia poliitika sumbunuks isegi pärast 
N. Liidu varisemist. Ižkari Vene võimud panid veel 1993. a. aprillis 
ööseks pokri välismaalasest referendumi jälgija, väites, et tal pole õigeid 
dokumente (Shogren 1993). Katset 1994. a. Ižkari välismaalasile sulge
da mainisin peatüki alguses. Udmurdi keele diskrimineerimine jätkus. 
Siiski on olud aeglaselt muutumas ka Udmurtias.

Kas udmurdi tudengid söandaksid oma keelt näiteks poes tarvitada? 
Kui ma selle küsimuse Ižkaris 1994. a. esitasin, arvasid tudengid, et 
müüja oleks hämmeldunud, isegi kui ta oleks udmurtlane — udmurdi 
keel pole ju avaliku elu keel. Kas tudengid räägiksid poes viibides 
omavahel udmurdi keelt? Ei. "Venelased hakkaksid meid vaatama ja 
meile timduks, et nad naeravad salamisi meie üle." Enne kui udmurt- 
lasile liigset ujedust ette heita, tuleb küsida, kuidas selline hoiak võis 
peale 400 aastat Vene mission civilizatricei (kultuuri pakkumise ülesannet) 
ja 50 aastat nõukogudelikku "rahvaste sõprust" kujuneda. Mitte kusagil 
ei suhtu venelased soomeugrilasisse nii halvasti kui Udmurtias, kus 
"votjak" on lausa sõimusõna.

Hoiak paistis siiski muutuvat. 1995 sain järgmise kommentaari ka
helt Udmurtia Riikliku Ülikooli udmurdi ja inglise kirjanduse tuden
gilt, Natalia Ilinalt ja Diana Feodorovalt: "See, et udmurdi tudengid ei 
söanda rääkida udmurdi keeles, kehtis viie aasta eest. Nüüd ei häbene 
[enamik] enam udmurdi keelt. Võib-olla mõni naerabki meie üle, aga 
me ei tee neist välja ja kõneleme udmurdi keeles nende juuresolekul.... 
Me tunneme mõningaid venelasi, kes soovivad õppida udmurdi keelt 
või juba kõnelevad seda üsna hästi."

1996 ilmus Vladimir Vladõkini toimetusel kolmkeelne läikpaberil 
turismivoldik pealkirjaga UdmurtElkun — Udmurtskaja Respublika — Ud
murt Republic (Udmurt 1996), mis udmurdi keele vene ja inglise keelest ette
poole asetas. Ja kaart näitas venekeelsete kohanimede järel ka udmurdikeelsed 
— mitte ainuZf/ževsk-Ižkar ja Glazov-Glazkar, vaid Votkinsk-Votkakar 
ja Kama-Bõdzjõm Kam. Udmurdi keele prestiiži kasvas.
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Poliitika

1988. a. asutas rühm tehnilise haridusega udmurtlasi Ižkaris Ud
murdi Klubi, mis 1989. a. arenes Albert Razini juhtimisel kultuuriühin
guks. Hiljem (1991) võttis see nime Demen (Koos). Mitmed asutajaliik
med lahkusid hiljem, asudes äri tegema. Rõhuasetus on nihkunud 
humanitaaralale ja sihiks on rahvuslik taassünd. 1995 oli Demeni esi
meheks Liidia Orehhova.

Ehkki udmurtlaste organiseeritus oli nõrk, tõukas üldine õhustik 
N. Liidus Udmurdi ANSV venelikku Ülemnõukogu septembris 1990 
vabariiki suveräänse^ kuulutama, garanteerides ka vene ja udmurdi 
keele võrdsuse riigikeeltena. Suveräänsusdeklaratsioon tunnustas, et 
udmurdikeelset kooli "selle klassikalises mõttes" pole olemas (Pono
maryov ja Vöitovitch 1995), mis tingib udmurdikeelse rahvastiku kiire 
kahanemise. Dokument soovitas udmurdikeelsete koolide ja laste
aedade jaoks õppekavade ning õpikute väljatöötamist rahastada. Hil
jem keeldus ülemnõukogu oma suveräänsusväitele tegelikku etnilist 
sisu andmast, kuigi suveräänsust sai õigustada ainult etnilisel alusel.

Ettepanekud, et vabariigi president peaks valdama mõlemat amet
likku keelt, ei läinud Vene kolonistide tugeva vastuseisu tõttu läbi 
(Prozes 1992). Sarapuli maakonna venelased ähvardasid vabariigist 
lahku lüüa, rõhutades, et Sarapul liitus Udmurtiaga suhteliselt hilja — 
alles 1937 (Tönts 1995). Vene marurahvuslaste ühing Rus', mis loodi Mari 
Elis vastusena mari aktivismile, levis varakult Udmurtiasse ja tabas ud
murdi liikumist selle õrnas loomisjärgus. Siiski suutsid udmurtlased 
oktoobris 1991 asutada idapoolsete soomeugrilaste esimese rahvusli
ku poliitilise partei. Udmurdi Rahvapartei (Prozes 1992). Partei tähen
dus oli peamiselt sümboolne ja ta ei võtnud edaspidiseist valimistest 
osa. Üks partei juhtidest, Ossipov, valiti 1997 Udmurdi Rahvuskongressi 
esimeheks.

Esimene üleföderatsiooniline Udmurdi Kongress tuli kokku Ižkaris 
22.-23. novembril 1991 ja valis Mihhail Šiškini esimeheks. Udmurtia 
vene ülekaaluga ülemnõukogu esimees V. Tubõlov osales kongressil, 
mis avati animistliku loitsuga, ehkki selle usu levik udmurtlaste seas 
on väheldane. Muutmaks Udmurtia tõeliselt kakskeelseks vabariigiks 
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esitas kongress seaduseelnõu, mille kohaselt peaksid kõik Udmurtia 
õpilased õppima udmurdi keelt. Vabariigi ülemnõukogu keeldus. Kong
ressil moodustati püsiv 93-liikmeline Udmurt Keneš (Udmurdi Nõu
kogu) ja määrati esindaja Esindamata Rahvaste Organisatsiooni, ent 
edasine töõ jäi kesiseks. Šiškin kutsus küll kokku ülefõderatsioonilise 
Soomeugri rahvaste kongressi (Ižkar, mai 1992), jäi aga muidu passiiv
seks. Jaanuaris 1992 asendati ta Udmurt Keneši juhi kohal Roza Jašinaga.

Kultuuriühingu Demen raamistikust kerkis 1990. a. sotsiopoliitiline 
noorteorganisatsioon Šundõ (Päike), mis oli Udmurt Kenešist aktiiv
sem. Kui Šundõ esimene esimees, Svetlana Smirnova vabariigi rahvus
suhete komitee esimeheks määrati (oktoobris 1994), tunti aktivistide 
hulgas muret, et teda võidaks Vene võimkonna poolt koopteerida kui 
näidisudmurti. Usulisel tiival asutas maalikunstnik Vinogradov 1994 
animistliku ühingu Vos', mis tähendab palvet või palvepaika (Krasil
nikov 1995). Üldiselt tõmbas Udmurt Keneš kaasa vanemat haritud 
eliiti, Šimdõ aga nooremat. Sugupõlvede vaheline pinge, mis marilasil 
näis leevenevat, oh udmurtlasü 1990-ndate keskel veel üsna märgatav — 
või torkas see lihtsalt üldise nõrkuse taustal rohkem sihna.

Udmurdi ühinguil polnud vabariigi valitsuse juures peaaegu min
git mõjuvõimu, isegi mitte opositsioonina. 1992. a. valdas ainult üks 
valitsuse liige (esimehe asetäitja Antonina Lisina) udmurdi keelt. Mitu 
teist olid udmurdi päritolu, ent ei osanud keelt — nad tegid venelaste
ga udmurdi kultuurivajaduste vastu koostööd.

Lipu küsimus iseloomustas arutelu taset 1992-1993. Udmurtlased 
esitasid Juri Lobanovi (s. 1962) kavandi — vertikaalne must, valge ja 
punane triip, mis udmurdi mütoloogias sümboliseerib surnute, elava
te ning jumalate elupaika (Burašov 1995). "Vene enamuse käes olev 
Udmurtia valitsus lükkas ettepaneku sedamaid tagasi. Nende põhjen
duseks oli, et must värv ei esinevat ühegi tsiviliseeritud maa rahvusli
pus! Selle väite põhjal siis ei Saksamaa ega Belgia ole tsiviUseeritud.. 
(Mürk 1993b). Sügavam põhjus oli, et lipp ei kajastanud Udmurtia 
kuulumist Venemaa koosseisu.

Kui ma aga oktoobris 1994 Ižkari lähedal soomeugri noorte konve
rentsil osalesin, ilustasid must-valge-punased lipud uhkelt laudu. Nad 
näisid enamikule osalevaist udmurdi tudengeist uudiseks olevat, ehkki 
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lipp sai ametliku heakskiidu juba novembris 1993. Valgel keskpinnal 
on kaheksanurkne päikese sümbol. Aprillis 1994 võeti vastu samade 
värvidega vapp (samuti Lobanovi kavandatud), mille keskmeks on 
valge tiivuline olend. Ametlik riigisümbolite raamatuke ("Gosudarst- 
vennõje simbolõ..." 1994), mis nähtavasti avaldati ainult vene keeles, 
ütleb, et olend olevat rajatud "udmurtlaste, venelaste, tatarlaste ja teis
te rahvaste mütoloogiale". Raamatuke annab ka uue, detsembris 1993 
vastu võetud riigihümni nootide mitu varianti, ent hämmastavalt ilma 
sõnadeta! Viis on ühe udmurdikeelse laulu oma — "Rodnoi Kam 
šurmõ" ("Kama-ääme sünnipaik").

Peatusin pikemalt nende sümbolite juures, sest need iseloomusta
vad valdkonda, mida kohalikud venelased on nõus tegema: mütoloo
gia, muusika, igasugune mitteverbaalne tegevus. Aga läkastus tuli vist 
kurku mõtte juures udmurdikeelsed hümni sõnad venekeelsetega sa
maväärsena heaks kiita — nõnda eelistasid nad igasugused sõnad väl
ja jätta. Vapil on kakskeelne kiri (JJdmurt Respublika — Udmurtskaja 
Respublika), kus udmurdi keel enne vene keelt, ent paljud udmurtlased 
eelistaksid omakeelsemat vormi Udmurt šajer või Udmurt Elkun.

1994 olid udmurtlased maa juhtkonnas alaesindatud, tegid aga edu
samme. Vabariigi parlamendis (ülemnõukogus) oli udmurtlasi 26% 
(võrreldes 31%-ga elanikkonnas). Kohalikud vene poliitikud hakkasid 
tähelepanu pöörama udmurtlaste sotsiaalseile ja kultuurilisile vajadu
sile, et võita nende hääli. Ministrite Nõukogu seitsmeliikmelises presii
diumis oli kaks udmurtlast: Antonina Lisina (haridus, teadus ja kul
tuur) ning Pavel Veršinin (esimene abiesimees).

Kuni 1995. a. alguseni moodustasid udmurtlased ka ülemnõukogus 
väikese fraktsiooni, mille eesotsas olid Ilja Baimetov (Vordskem koli toi
metaja), Valentin Nikolajev, Petr Elkin ja Leonid Zagrebin. Zagrebin oli 
ÜN-i hariduse, kultuuri ja rahvussuhete komisjoni esimees. Mõne ud- 
murtlase arvates paindus ta liialt vene enamuse soovide järgi. Nii pre
siidiumis kui ka nõukogus mängisid udmurtlased mingit osa hariduse 
ning kultuuri küsimusis, mitte mingit aga "jõuministeeriumes", kus 
majanduslikud ja rahalised otsused langetati — seega sama olukord 
mis Mari Elis.

Peamiseks opositsiooniks parlamendis (32 kohta 200-st) oli Vene
maa Demokraatlik Liikumine, peamiselt Vene tehnokraadid, kel oli 
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sidemeid Udmurt Kenešiga (ja Agraaridega). Kuigi need Vene demo
kraadid nõustusid, et udmurtlaste koorem on keskmisest rängem, ar
vasid nad, et valitsus ikkagi toetab udmurtlasi ja et "objektiivsed" su- 
lanemisprotsessid toovad järgmise sajandi jooksul kaasa monoetnilise 
rahvastiku.

Teine üleföderatsiooniline Udmurdi Kongress tuli kokku novembris 
1994, taas Ižkaris. Meditsiiniprofessor Ivan Griškin valiti esimeheks. 
(1997 asendas teda Ossipov, üks varjusurmas oleva Udmurdi Rahva
partei juhte.) Kongress otsustas, et tuleb välja arendada kohalikud rah
vusnõukogud: kurt keneš igas külas ja joroš keneš igas maakonnas. Li
saks pidi välja arendatama kaks kultuurikeskust: Glazkar põhjas ja 
Kuzebaja küla lõtmas (kus linnad on rängalt venestatud). Teostamise 
ulatus on ebaselge.

Valimised märtsis 1995 tõid Udmurt Keneši valimisliidule hävitava 
kaotuse: nad ei saanud Riiginõukogus (Udmurtia parlamendi uus 
nimetus) mitte ühtegi kohta. Udmurtlaste esindatus kahanes 26%-lt 
16%-ni. Ühe lükme arvates (valitud endagi hinnangul "kummaliste 
värvide all") mängisid Udmurt Keneši juhid väga ebapädevat mängu 
ja olid taktikas liiga paindumatud.

Haridus

Nagu Marimaalgi, oli peamiseks kitsaskohaks omakeelsete õpikute 
puudus. Sellele lisandus udmurdikeelse õppe täielik katkemine prae
guste lastevanemate sugupõlve kooliajal, nii et vanemad said vaid ve
nekeelse hariduse. Ainult vähestes külakoolides oli udmurdikeelne 
õpe 1.-3. klassis püsinud. Udmurdi keele oskus oli parim väljarändaja
te juures Baškortostanis, kus udmurdi koole ja õpikuid ei keelustatud. 
Raskusi valmistas ka jäigalt määratletud õppekava. Tegelikult said 
õpetajad udmurdi teemasid lisada ainult ametlikust õppekavast hälbi
mise hinnaga (Tönts 1995).

Udmurdi keeleõppes oli pilt jätkuvalt kurb. Ehkki Moskva nüüd lu
bas udmurdikeelseil koolidel tegutseda, paistis neid vähe juurde tekki
vat. Eriti torkas silma, et kahes kõige udmurtlikumas linnas — Možga 
(u. 50% udmurtlased) ja Glazkar (40%) — polnud 1995. a. ühtegi 
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udmurdikeelset kooli. Kohalik haldus jäi enamasti endiste kommunis
tide kätte, kes muudatustega venitasid.

Mis aga siiski kasvas, oli koolide arv, kus udmurdi keelt valikainena 
pakuti, ja õpilaste arv, kes seda võimalust kasutasid (tabel 7.6). Ižkaris, 
kus elab viiendik vabariigi udmurtlasist, tõusis udmurdi valikainega 
koolide arv nullilt 19-ni (kusjuures koolide koguarv oli vähemalt 81). 
Kooliealisi udmurdi lapsi oli vabariigis umbes 75 000 (15% udmurdi 
rahvastikust), nendest umbes 55 000 udmurdi kodukeelega. Võib hin
nata, et umbes 64% udmurdi kodukeelega lastest said 1995. a. mingitki 
õpet omas keeles, võrreldes 46%-ga 1990 (vt. tabel 7.5).

Udmurdi kodukeelega koolieelikute hulgas (kui neid hinnata 5%-ni 
udmurdikeelsest rahvastikust) oli ehk 70%-l lasteaias mingi kokku
puude emakeelega. Selliste lasteaedade arv kasvas, ent laste arv kaha
nes sündimuse languse tõttu 1990-ndate alguses. Edusammud olid jul
gustavad, ent palju jäi veel teha.

Olukord 1990-ndate keskel

Emakeelse hariduse poolest olid udmurtlased marilasist taga, kuid 
järgisid sama rada ülespoole. Poliitilise võimu jagamisel venelastega 
oli aga vahe marilaste ja udmurtlaste vahel hoopis kasvamas. Kui 1993. a. 
valimised tugevdasid marilaste asendit vabariigi parlamendis, siis 
1995. a. valimised kahandasid udmurtlaste oma. Võis oodata, et mari- 
lik linnakultuur tõuseb peatselt esile Joškar-Olas, sellal kui udmurtlasil 
jäi veel puudu kriitilisest massist ja iseteadvusest, olgu see Ižkaris või 
Glazkaris. Siiski oli noorte hulgas iseteadvus tõusmas. Demograafili
selt oli udmurtlasi omas vabariigis arvukamalt kui marilasi nende 
omas, ent udmurtlasi kaalus samal ajal üle ka suurem hulk venelasi.

Muljed võivad petta. Kuidas see küll juhtus, et udmurtlasil oli 1897. a. 
peamiste idapoolsete soomeugri rahvaste hulgas madalaim kirjaos
kus, ent ometi üllitasid nad esimesena rahvakalendri (1904) ja ajalehe 
(1913)? 1990-ndate lõpupoolel olenes paljugi väikseist sotsiokultuu- 
rilisist kulgudest, mis alles pärast N. Liidu varisemist alata said. See 
areng võis jätkuda, seni kui Venemaa Föderatsioon mingi vabameelsu
se ja sallivuse taseme säilitas.
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Pukam mi, pukam mi göm'ic'aõn.
Dq viix'm mi, vicc'am mi, tulõs pom vicc'am. 
Da göram mi, göram mi s 'ivöj völön.
Agsalam mi, agsalam mi kört agasön.

Da kod'z'am mi, kbd'z'am mi
c 'etverikön džõnjön.

Voštam mi, voštam mi n'ed'eVön džõnjön. 
Dq vundam mi, vundam mi ezõs' c'arlaön. 
Da šötam mi, šötam mi koz pu pocvõlö. 
Ä vartam mi, vartam mi kod'z'pu clapön. 
Šerdam mi, šerdam mi s 'umöd plas 'tön.
Izödam mi, tzödam mi mel'n1.c'QÕn.

Istume, istume toas.
Ootame, ootame kevadet.
Künname, künname halli hobuga. 
Äestame, äestame raudse äkkega.

Külvame, külvame kümme vakka.

Jätame, jätame nädalat kümme. 
Lõikame, lõikame hõbedase sirbiga. 
Kuhjame, kuhjame kuusepuust partele. 
Peksame, peksame kõivupuust koodiga. 
Heidame, heidame tohust korvi. 
Jahvatame, jahvatame veskis.

(Põhjakomi rahvalaul aastast 1964, kogumikus "The Great Bear", 1993)

Komilaste omakeelne maa nimi on Komi mu (Komimaa). See hõl
mab Komi Vabariiki, mis suuruselt ning laiuskraadilt sarnaneb Soome
ga, ja külgnevat, märksa väiksemat Permikomi autonoomset ringkon
da, mille N. Liidu võimud keeleliste pisierinevuste ettekäändel eraldi 
hoidsid. Ehkki pindalalt väike, elab Permikomi AR-is kolmandik kõi
gist komilasist.

Komi mu ulatub polaarjooneni ja asub merest eemal. Seetõttu on 
kliima karmilt mandriline. Ometigi on küttimise kõrval ka põllundus 
olnud põline, nii nagu ülal esitatud rahvalaul tõendab. Põllumehe aas
taringse tõö aeganõudvat ja korduvat laadi annab laul edasi iga tege
vuse painajaliku kordamisega. On hoomata pinget kevade ja hiljem 
saagi küpsemise ootel, sest mullused tagavarad on lõpukorral.

Tõesti hämmastav on aga see, et komilastel seal kauges põhjas oli 
kord omaenda tähestik, mida kasutati umbes 1700. aastani (joonis 8.1). 
Mitmed aaped meenutavad ähmaselt ühe või teise lõunapoolsema
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Joonis 8.1. Komi tähestik 14. sajandil.
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tähestiku oma, ent ilma selge mõjutuseta ühestki neist. Nii võib näiteks 
B-aabe pärineda samahästi kas kreeka, ladina või ruuni tähestikust;Ä ja 
I ei sobi ühegi teise tähestikuga, D on heal juhul lähimal lüüdia tähestiku
le. Vene kirillitsaga on komi tähestikul vähe ühist.

Kui Vene misjonär Permi Stepan osa komilasi 14. sajandi lõpul ristis, 
siis olevat ta selle erilise tähestiku väidetavalt nende jaoks koostanud, 
ent see jutt on imelik. Miks ei katsunud ta kohandada oma tuttavat ki
rillitsat, kui see komilasile ükspuha oli, millist tähestikku kasutada? 
Seda teed järgisid ju Kyrillos ja Methodios, kui nad lõunaslaavlasile tä
hestiku lõid: nad laenasid enamiku aapeid kreeka tähestikust, mida 
nemad paremini tundsid. Kui sihiks on jutlusi üles märkida ja pühi 
tekste kohalikku keelde tõlkida, siis miks hakkaks üks misjonär uute 
aabete loomisega, millega pole harjunud ei tema ise ega ta uued voona- 
kesed, usuvahetust veelgi keeruliseks tegema? Ainus loogiline seletus 
on see, et komilasil oli juba tähestik olemas ja Stepan soovis seda kasu
tada. Ktma aga ta ülemused võinuks "paganliku" tähestiku tarvitamist 
pühade tekstide jaoks halvaks pidada, siis oli põhjust vähemalt nägu 
teha, nagu oleks tema ise tähestiku loonud.

Mitte ükski teine Vene misjonär ei loonud ühegi teise rahva jaoks al
gupärast tähestikku (v.a. mõne märgi lisamine kirillitsale), ei enne ega 
pärast Stepani. On sisendatud (ENE 4 1972: 83), et ta võis lähtuda süü
ria tähestikust, kuid sarnasusi on vähe — mitte rohkem kui eelmaini
tud tähestikel. Stepani-eelseid kirju pole säilinud ja harva on tema 
autorlust kahtluse alla seatud, mis ju nii kenasti kokku sobib kolonisaa
torite kultuurtreegerliku enesekuvandiga. Ainult et jutt ei klapi. Kõik 
killud asetuvad paika siis, kui oletada, et komilased ise mitmesuguste 
kaubanduslike kokkupuudete varal oma tähestiku vähehaaval välja 
arendasid.

Kumba seletust keegi eelistab, ei ole esmatähtis, tõsiasi on, et komi
lastel oli oma ainulaadne tähestik 15. sajandil ja see tõstab neid kõigi 
naabrite hulgast esile. Ka muidu on komilased näidanud sellist alga
tus- ja loomisvõimet, mis harilikult eeldab märksa suuremat rahvaar
vu. (1726. a. oli komilasi kõigest 19 000 ja praegu on neid 500 000.)

Ameerika sotsioloogide jaoks on komi loovuse eredaimaks näiteks 
sotsioloog Pitrim Sorokin (1889-1968). Kuigi laialt pole teada see, et ta 

21 Taagepera
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oli juhtivaid noori komi aktiviste, enne kui bolševike demokraatiavastane 
riigipööre teda 1922 USA-sse sürduma sundis. Vaadetelt oli ta sotsialist- 
revolutsionäär (vt. Sorokin 1917), kes huvitus ka rahvuskultuuri küsi
musist. Ta analüüsis komi rahvaluulet, katsudes eristada pölismotiive 
ja vene laene — see muutis ta bolševike silmis ''reaktsionääriks". 
USA-s paistis see viljakas õpetlane sihna töödega nagu "Social and 
Cultural Mobility" (Sorokin 1959) — sotsiaalne ja kultuuriline liikuvus, 
eriala, millele ta 1920-ndail aluse pani.

Ajalugu

Komi on asustatud vanemast kiviajast saati, kuid soomeugrilaste 
asustus maa lõimaosas pärineb nooremast kiviajast -2000 või isegi 
-3000 ja komilased võivad olla nende otsesed järglased. Põhja- ja Kesk- 
Komimu esimesed asukad võisid olla samojeedid, või tundmatu rah
vas, kes samojeedidesse sulanes. Esimest korda mainitakse komilasi 
("permlasina") Vene kroonikais u. +1000. Komilased asusid tollal nüüd
sest Komimust pisut lõuna pool. Kama ning Vatka (vn Vjatka) ülem
jooksul ja eriti praeguse Permi linna kandis (nüüdis-Udmurtiast ida 
pool), mis komilaste järgi on nime saanud. Komi ja udmurdi keeled või
sid eristuma hakata umbes +500 komilaste põhja poole suundumisel.

Komilaste ränne sai hoogu +800, võib-olla bulgaaride vältimiseks. 
Põhjas peletasid komilased eemale või sulandasid endisse samojeedi rah
vastiku. Idas surusid nad 900-1400 välja jugralased (handid ja mansid) 
Petšöra (vn Petšora) valgala ülaosast ja Uuralite läänejalamilt (Kok- 
konen 1991). Vene allikad teatavad 11. sajandil permlastest Ežva (vn 
Võtšegda) valgalas. 1200 ulatusid nad Suhhona ja Dvina jõgedeni prae
guses Arhangelski oblastis. Komi Vabariigist lääne pool (Sherebzov 
1995). Vepsa laenud Lääne-Komi murdeis viitavad kokkupuuteile ko
milaste ja läänemeresoomlaste vahel, enne kui venelaste tungimine 
Valge mereni nad lahutas.

Varemalt olid komilased kaupmehed, kes liikusid laevadega ühelt jõelt 
teisele. Skandinaavia allikais on Valge mere kandis kohatud kauplejate



Joonis 8.2. Komi ja selle ümbruskond.
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nimeks bjarmar, mis nagu viitaks permi (Biarmia, Bjarma) päritolule 
(vt. 2. ptk.). Venelastel piirdus hiljem nimetus permjak—permjatška prae
guse Permikomi AR-i asukaiga. Praeguse Komi Vabariigi komilaste 
venekeelne nimi oli sõrjanski—sõrjanka. Enamik komilasist elatus kütti
misest ja kalastamisest, lõunas lisandus sellele põllundus.

Vene vallutus

Erinevalt oma udmurdi hõimurahvast ei allimud komilased kunagi 
Volga bulgaaridele ja nii on nende kultuuris vähe türgi mõju. Komilas
te kaubasuhted Novgorodi ja Rostovi (praeguses Jaroslavli oblastis) 
riikidega tekkisid 12. sajandil. Vene allikad mainivad "Permi" esma
kordselt 1187. Algselt tähendas see vaid Ežva (vn Võtšegda) valgala, 
mida hiljem hüüti Vana-Permiks või Väike-Permiks (Lallukka 1995b: 
19). Vene röövjõugud allutasid 14. sajandil tolle piirkonna komilased 
ebamäärasele Novgorodi lõivule, mis tähendas, et venelaste jõugud 
võisid ringi hulkuda ja karusnahku röövida.

Lõunapoolsemat ala hakkasid venelased hüüdma Suur-Permiks. 
See hõlmas suuremat osa praegusest Permi oblastist, nimelt Permi lin
nast põhja pool. Siin teostus komi hõimude liitumine Suur-Permi vürs
tide juhtimisel, kellede peaasulaks oli Tšerdõn (praegusest Permikomi 
AR-ist ida pool). Novgorod kuulutas Suurpermi vürstiriigi oma vasal
liks, tegelikult aga ei omanud selle üle erilist mõjuvõimu. Kui mongo
lite sissetung 1230-ndail Volga kaubatee Aasiasse riivistas, kasvas Per
mi tähtsus.

Pikapeale kasvas Moskva mõju, hoolimata Suur-Permi vürstide 
vastuseisust. Üht neist on tsiteeritud 14. sajandil järgmiselt: "Kas meile 
saab Moskvast midagi head tulla? Kas see pole vintsutuste, maksu
koorma ja vägivalla allikas? Pealegi katsuvad nad sisse tuua kubernere 
ja kohtunikke" (Lallukka 1995b: 21). Novgorod loobus Permist ametli
kult 1471 — s.t. 7 aastat enne seda, kui Moskva Novgorodi endale allutas.

Ristiusustamine algas sel segavõimu ajastul ja oli Põhja-Komis ühe
ainsa sajandi jooksul ebatavaliselt edukas. Moskva määras hiljem pü
hakuks kuulutatud Stepani 1383 Ežva valgala piiskopiks, asukohaga 
Ust-Võmis (praegusest Sõktõvkarist 30 km kirdes). Tema tegevus algas 
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juba varem. Komi tähestiku väidetava loomise paigutavad vene alli
kad 1372. aastasse. Stepan kasutas seda liturgia ja pühakute elulugude 
tõlkimiseks, koostades ka misjonäride tarbeks väikese aabitsa. Pole 
tõendeid, et Stepan ise olnuks komilane, kuid ta sündis Ustjugis (prae
guse Kotlase ligidal), mis paiknes komi asustuse ääremail, ta komi kee
le oskus oli oivaline. Poliitikas järgis ta pigem Moskva kui Novgorodi 
joont.

Kui karjala tohusedel (vt. joonis 4.2) välja arvata, siis on ungari keel 
esimene kirjalike mälestistega uurali keel (13. sajandil) — nii nagu 
võikski arvata Ungari asukoha tõttu Euroopa südames. Komi oli järg
mine, kuid seda üpris ebatõenäolises paigas. Eesti, Soome, isegi Mokšersia 
olnuks loogilisem kandidaat kirjutatud keele ilmumiseks. Peame komi 
tähestikku võtma juhusliku anomaaliana, või siis otsima põhjusi komi- 
laste kaubanduslikus kalduvuses.

Mõne innuka kirjelduse kohaselt võiks paista, et Stepan ristis kõik 
komilased, ent nii see ikkagi ei toimunud. Ta põrkus osavale vastasele 
šamaan Pama näol. Saades venelaste käest lüüa, põgenes Pama jugra- 
laste juurde. Pole üllatav, et Vene allikad (ja need on ainsad, mis on 
säilinud) püüavad Pamat kujutada reeturina, kes ässitas hante ja man
sisid omaenda rahva kallale. Soome õpetlane A. Hämäläinen seevastu 
(Chernysheva 1990 andmeil) näeb temas rahvajuhti, kes nõudis komi 
õiguste austamist ja astus vastu tõulisele ja usulisele rõhumisele.

Pama polnud ainus. Iseäranis Suur-Permi vürstid jäid veel sajandiks 
oma esiisade usule truuks, kuigi Vene mõju kasvas ja Vene kolonistid 
hakkasid 14. sajandil end sisse seadma Kama ülemjooksul. Kaasani 
khaaniriigi nõrgenemine tugevdas venelaste asendit Komis. Umbes 
1430 rajasid venelased nüüdses Solikamskis (praegusest AR-ist idas) 
soolakaevandamisasula. 1465 ja 1467 koondas Moskva Komisse suure 
väesalga, ründamaks mansisid komilastest ida pool. Küllap see silma
torkav sõjaline kohalolek oli üks tegureid, mis veenis Suur-Permi vürs
ti ristiusku astuma (enne 1470. a.), omandades ristinime Mihhail.

Usuvahetus ei päästnud teda Moskva saamahimust. Niipea kui 
Novgorod oli oma võimunõudeist Permi üle loobunud (1471), ründas 
Moskva suurvürst Komi riiki, lõi vürst Mihhaili Izkari (vn Iskorski) all 
ja vallutas 1472 Tšerdõni linnuse (mõlemad praegusest AR-ist ida pool).
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Mihhail langes vangi, ent tal lubati edasi valitseda, nüüd aga Moskva 
vasallina. Ta poja Matvei ajasid venelased 1505 minema, asendades ta 
vene kuberneriga (Lallukka 1995b: 21). See aastaarv tähistab igasuguse 
Komi riikluse lõppu järgmiseks 450 aastaks, kuigi Vene keisrinna Kata- 
riina II uhkeldas veel 18. sajandi lõpulgi Permi vürstinna tiitliga.

Komilaste ja manside ajaloolised suhted on keerukad, sest komilased 
laiendasid oma asuala. Moskoovia kasutas komi-mansi vastuolusid 
osavalt ära. Suur-Perm asus 15. sajandi algupoolel venelaste tõrjumiseks 
aeg-ajalt liitu mansidega (jugralastega). Teinekord jälle osales komilasi 
Moskva poolel (vabatahtlikult või sunniviisiliselt) mansivastaseis rüüs
teretkedes, muutudes sellega vasturetkede märklauaks. 1455 rüüstasid 
mansid komi südamaid ja tapsid Ust-Võmi vene piiskopi. Kui Mos
koovia jätkas 1465 ja 1467 mansivastast agressiooni, osales selles taas 
komilasi.

Pärast komilaste täielikku alistamist tarvitas Moskoovia neid edasi- 
sis koloniaalsõjus sõdureina. Nad võitlesid manside ja hantide vastu 
1483-1485 ja tatarlaste vastu 1505 (just siis, kui venelased nende endi 
vürsti kõrvaldasid) ning 1545. Samal ajal juurisid venelased välja komi 
kultuuri, kuigi see nõudis mitu sajandit. Protsessi aeglustas arvatavas
ti osa komilaste varajane usuvahetus, siis kui komilasil olid veel omad 
valitsejaid, mistõttu nad suutsid esitada omapoolseid tingimusi.

Komi muinasusus palveldi erilisis ohvrilaudadega varjualuseis paik
nevaid puust nikerdatud kujusid, mõned neist üleni riides. Samu var- 
jualuseid kasutati ka väärisesemete talletamiseks — karusnahad ja 
väärismetallid (mille hulka kuulus lisaks kullale ja hõbedale ka vask, 
plii ja raud). Teenistusi ohjasid Samaanid, kelle ühiskondlik staatus ja 
mõju oli teinekord suur. Elamuis hoiti oma pere tarbeks samuti kuju
sid. Ristiusustamine näis olevat Stepani lähenemisviisi tõttu vabataht
lik, ja hea hulk komilasi astus vaimulikkonda ning kloostereisse, kus 
komi tähestikku kasutati kuni 18. sajandi alguseni.

Kristlikud kolonialistid on sageli näinud põlisasukate kristlikus al- 
gatusvaimus ohtu oma mitteusulistele sihtidele. Vene ülemused kee
lustasid komikeelse liturgia kui "paganliku" lihtsalt keele pärast. Sala
misi tarvitati neid liturgiaid mõnes kloostris isegi veel pärast 1700. a. 
Muistne komi keel on säilinud kirjadena ikoonidel ning maalidel. 
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märkustena venekeelseil käsikirjul ja tähestiku ning hääldamise juhis
tes. Jõukate komilaste kloostreile kingitud maad läksid venelaste kätte. 
Selline ristiusu alatu kasutamine võimaldas arvatavasti animismil uue 
usuga seguneda ja 20. sajandini kesta, kuigi vähemas ulatuses kui ud- 
murtlasil ja marilasil.^

Vene tsaarivõimu all

Moskva riik kärpis komi õigusi vähehaaval. Kohalikus halduses 
asendasid venelased komi eliidi juba 16. sajandi alguses. Komi taluni
kud taandati Vene "mustade talupoegade" staatusse, kriips ülalpool 
"mõisatalupoegade" pärisorjust. Üha enam võõrandasid Vene võimud 
nende maid ja tsaar kinkis seda võõrast vara Vene aadlikele ja lihtkoda
nikele. Nii omandas soolavabrikant Stroganov 1558. a. hiigelalad Kama 
ääres ja surus suure osa lõunapoolseist komilasist pärisorjusse. Vene 
talupojad koloniseerisid Permi piirkonda rängalt juba 1500. a. paiku 
(Makarov 1995), sulandades komilased endisse või ajades neid põhja 
poole. Komilased omakorda surusid mansisid välja praeguse Komi Va
bariigi idaosast.

Kui venelased 16. sajandi lõpul Loode-Siberi vallutasid, sai Tšer- 
dõnist nende peamine värav Aasiasse. Suured kolonistide hulgad voo- 
gasid läbi Suur-Permi ja osa jäi sinna pidama. Hiljem (1600) nihkus 
peamine rändetee pisut lõuna poole, Solikamskisse, ja 18. sajandil pä
ris kaugele lõunasse, Jekaterinburgi, nii et komi alad jäid kõrvaliseks.

Komilaste hulgas eristasid vene allikad sürjaneid ja permjakke, ent 
alguses ei ühtinud eristusjoon kuidagi praeguse Komi Vabariigi ja

1 Veel 19. sajandil elas komi tark, kes kirve küljes rippuva riidekompsukese 
abil tulevikku ennustas ja tšuudidele ohverdama õpetas (Gribova 1975: 104; 
eestikeelne tõlge Lintrop 1993: 98). Vene nime läänemeresoomlaste kohta, 
tšud, kandsid ehk ristitud komilased üle oma animistlikele hõimlasile ja lõ
puks müütilisele kääbusrahvale, kes komilaste saabudes maa alla kolis. Sel
liseid müüte esineb maailmas mitmel pool. Komilaste puhul võib siia segu
neda mälestus animismist ja ka komi surve all minema tõrjutud mansidest 
ja neenetsitest (Lintrop 1993:17, 63-65).
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Permikomi AR-i piiriga. 1300-1600 kirjeldati enamikku praeguse Komi 
Vabariigi rahvastikust permjakkidena (Mazuk 1995). Sürjaneid jälle 
leiti nii põhja pool kui ka Suur-Permi südamaal, praegusest Permikomi 
AR-ist idas. Läänes sulanesid praeguse Arhangelski oblasti komilased 
venelasisse 16. sajandi lõpul, seejärel aga sealne etniline piir kinnistus. 
Ida pool kahandas kolonisatsiooni surve komilaste arvu umbes 19 000-lt 
aastal 1626 umbes 16 000-ni aastal 1646, ent 1725 oli neid 40 000 
(Sherebezov 1995).

18. sajandil olid komilased enam-vähem nähtamatud. Nad OÜd lihtsalt 
osa tsaristliku Permi, Vjatka ja Vologda kubermangu talupoegadest. 
Venelased olid keelustanud komikeelsed kloostrid ja jumalateenistu
sed. Siiski hõõgus tuha all veel endist tuld. Esimene komikeelne trüki
tud raamat (kirillitsas) ihnus suhteliselt vara (1815). See ei olnud reH- 
gioosse sisuga, vaid meditsiiniteemaline: A. Sergini "Rõugete panemise 
õpetus". 1823 järgnes Matteuse evangeelium. On küll võimalik, et usu
lisi tõlkeid leidus juba 18. sajandil (Mägiste 1959). Rida selliseid tõlkeid 
ja ka mõned õpikud ilmusid 19. sajandi kestel, kirjutatud mitmes eri mur
des. Vene etnograaf ja kirjanduskriitik Nikolai Nadeždin (1804-1856) 
kirjutas üles komi rahvalaule.

Esimese komi literaadina kerkis esile Ivan Kuratov (1839-1875), ent 
ta suri 36-aastaselt ja tsensuur lubas trükkida ainult paar tema luule
tust. Mõned teised trükiti rahvalaulukogumikes. Gugovi varjunime all 
oh Kuratov ka esimene, kes tõlkis komi keelde klassikuid nagu Horatius, 
Bums ja Schiller, andes seega mõista, et on teisigi kõrgkultuure kui 
vene. Tema kaasaegne Georgi Lõtkin (1835-1906) oli vist esimene 
komilasest tudeng Peterburi ülikoolis. Ta uuris Stepan Hrapi (Permi 
Stepani) tegevust, tehes komilased teadlikuks oma muistsest tähesti
kust. Tähestikku ei elustatud, ent selle olemasolu hsas rahvuslikku ene
seusaldust. Ihninski seminari Kaasanis lõpetas kokku 36 komilast.

Vene kolonistide rõhumine ja majandussurve sundis komilasi üha 
kaugemale põhja liikuma — neenetsite ja ka handi-mansi aladele — ja 
see siire kiirenes 19. sajandil. Komilased segunesid neenetsitega ja võt
sid mõnel pool omaks viimaste põhjapõdrakasvatuse. Komilaste kau
banduslikud kalduvused tegid neist manside ja neenetsite silmis 
kurnajad — sama asend mis hiina kaupmeestel Hollandi Ida-Indias, 
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indialastel Briti Aafrikas ja juutidel venelaste hallatud Ukrainas. Sajan
divahetusel hakkasid komilased (nagu ka venelased) aretama suuri 
põhjapõdrakarju, tarvitades neenetseid karjustena ja aidates kaasa vii
maste vaesumisele.

Majanduslikult andis Vene talupojareform 1866 komilastele mahti 
hingetõmbeks. Kirjaoskus tõusis suhteliselt nobedasti. 1897 oskas 17,9% 
komilasist lugeda, venelasist 29,3% ent udmurtlasist ainult 6,8% (vt. 
eelnev tabel 2.4). Esimese maailmasõja eel jõudis komi kirjaoskus 
25%-ni (Uibopuu 1984: 228), seega võib-olla sama piirkonna venelaste 
tasemele. Kappeleri arvates (1992: 261) suutis Volgast ida pool ainult 
kaks rahvast õhukese haritud kihi välja arendada: sahhalased (jakuu
did) Ida-Siberis ja komilased. Pitrim Sorokin kuulus sellesse kujune
vasse komi eliiti. Vene nurjunud revolutsiooni ajal 1905-1906 algatasid 
Komissee pagendatud venelased rahutusi ja tõmbasid komilasi kaasa. 
Vastupidiselt udmurtlasile aga ei olnud komilased esindatud Esimeses 
Duumas.

TABEL 8.1. KOMILASTE ARVU MUUTUMINE 1700-1917

Koguarv Juurdekasv 
aastas Põhjakomi Permikomi

1719 50 600 41 600 9 000
1835/1838 123 200 0,76% 71 000 52 200
1897 258 300 1,23% 153 600 104 700
1914/1917 306 000? 0,92%? 180 700 125 600

Allikad: Kappeler (1992: 323-324); Uibopuu (1984: 219); LaUukka (1991: 86 ja 1995b: 81). Vene 
arvepidamine eristas sõrjanje (hilisemad põhjakomUased) ja permjaki (hilisemad permikomilased), 
ent see etnograafiline eristus ei järginud praegusi geograafilisi piire (Mazuk 1995). Iseäranis 
paistab, et 1719 loeti palju vähem hõime permjakkideks. Juurdekasvu protsent on aasta kesk
mine terve ajavahemiku kohta pärast eelnevat koguarvu.

Komilaste arv kasvas suhteliselt aeglaselt 18. sajandil, üsna kiiresti 
aga 19. sajandi lõpul (tabel 8.1). Arvu viiekordistumine kahe sajandi 
jooksul vastas venelaste juurdekasvule, jäi aga maha lõunapoolsemate 
soomeugrilaste omast. Komilased moodustasid 1719. a. 0,32% Vene 
impeeriumi rahvastikust, kuid 1897, kui impeerium oli uusi rahvaid 
alistanud, langes komilaste osakaal 0,20%-ni (Kappeler 1992:323-324). 
19. sajandi lõpul oli põhjakomilaste juurdekasv kiirem kui permikomi- 
lasil, keda Vene kolonisatsioon rohkem ahistas.
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Nõukogude-Vene võimu all

1917 asutasid põhjakomilased Kohaliku Rahva Elu Uuendamise Ühingu, 
esitades nõudeid, mida Nõukogude Entsüklopeedia hiljem tõlgendas 
"ebausaldusena suure vene rahva vastu". Esimesed permikomi oma
valitsuse nõuded kerkisid 1918. Vene kodusõja ajal 1918-1920 jäi Komi 
pikemaks ajaks väljaspoole bolševike võimupiire. Juba augustis 1918 aja
sid vene valgekaartlased punased Petšõrast välja ja novembris 1919 
valdasid nad suuremat osa Komist. Nende suhted Pitrim Sorokini tao
liste komi aktivistidega olid pingelised, sest valgekaartlased ei soo
sinud rahvusautonoomiat. Punaarmee vallutas Komi märtsis 1920. Sarve 
(1995a) hinnanguil kahanes komi rahvaarv 1917-1920 ainult 4%, mis 
on märksa madalam udmurtlaste (22%) või marilaste (13%) kaotusist.

Jaanuaris 1920 toimus Ust-Sõssolskis (mille nimi 1930 muudeti Sõk- 
tõvkariks) suhteliselt vabas õhustikus Komi kommunistliku partei esi
mene kongress. Arutati täielikku enesemääramist ja rahvus väeosade 
moodustamist — mõtted, mis natuke hiljem viinuks vangilaagrisse 
(Sarv 1996). 42 esindajast saabus 3 permikomi aladelt ja kaaluti ühine
mist. Põhjakomilased soovitasid seda algusest peale ja toetus permiko- 
milaste seas hakkas kasvama. Permi provintsi Vene juhtkond oli tuge
vasti vastu, surus komi aladele peale erikohustusi, kiusas taga komi 
aktiviste ja hakkas 1922 neid vangistama.

Moskva lükkas ühise Komi vabariigi taotlused tagasi. Selle asemel 
moodustati 22. 08. 1921 Komi autonoomne oblast, millest jäeti permi- 
komilased välja. Need aga jätkasid autonoomiataotlusi. Moskva kesk
valitsuse komisjon kutsus 1924. a. Kudõmkaris kokku kaks koosole
kut. Talurahva koosolek toetas suure enamusega põhjakomilastega 
ühinemist (56 :23). Kommunistide koosolek kaldus samas suunas (16: 
13). N. Liidu Keskkomitee sai küll aru, et mõlemad komi pooled soovi
vad ühineda, kuid keeldus:

1. Arvesse võttes kaugust permikomi ja komi alade vahel ja nende 
omavaheliste majandussidemete puudumist, tagasi lükata Komi AO 
ning permikomi rahvastiku esindajate taotlus liita Permikomi Komiga 
ja hoida Permikomi edasi Uurali provintsis.
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2. Pidada soovitavaks muuta Permikomi eriliseks rahvusringkon- 
naks... (Tsiteeritud Lallukka 1995b: 43-44 järgi).

Lallukka (1995b: 38-46) kirjeldab ühinemistaotluse ajalugu ulatusli
kes üksikasjus. Ta nendib, et toUal puudusid majandussidemed ka põh- 
jakomi eri piirkondade vahel. Need tekkisid alles siis, kui autonoomne 
oblast välja kujunes, sama saanuks juhtuda ka permikomi alaga.

Kui Permikomi rahvusringkond (RR) 1925 loodi, kujutas ta endast 
uut ja ainulaadset tasandit N. Liidu rahvaste hierarhias, peatselt aga 
loodi ka veel teine RR, ja seda osalt Komi AO küljest ära lõigatud maast. 
Komi AO-1 oli alguses neenetsitega asustatud rannariba kaudu juurde
pääs Jäämerele (Barents! merele). Paistab (vt. kaart. Mark 1925), et see 
rannik ulatus Uuraleist peaaegu Petšöra (vn Petšöra) alamjooksuni, 
jättes siiski Petšöra suudmeala välja. 1929 ühendati kogu rannik uueks 
Neenetsi RR-iks, Komi AO aga sai uut maad juurde polaarjoone kohal, 
lõuna pool Petšöra suuet. Neenetsi RR ei allunud halduslikult mitte 
külgnevale Komi AO-le, vaid märksa kaugemal läänes asuvale Arhan
gelski oblastile. Neenetseil polnud arvatavasti midagi selle vastu, kui 
silmas pidada nende negatiivseid kogemusi komi kaupmeeste ja karja- 
omanikega. Samal ajal oli Moskvale väga mugav, et ala, kus kommu- 
nistidki arutasid enesemääramist, kaotas juurdepääsu merele.

1936 nimetati Komi AO ümber Komi Autonoomseks Nõukogude 
Sotsialistlikuks Vabariigiks. Permikomilastel säilus rahvusringkond 
Permi oblasti raames, ehkki mitmed väiksemad rahvad said omaette 
ANSV-d. Kokkuvõttes möönis Moskva komilaste olemasolu ja õigust 
territooriumile, lõhestas selle aga kaheks külgnevaks tükiks.

Tsaarivalitsusega võrreldes pakkus Nõukogude võim alguses rah
vuskultuuri arendamiseks paremaid tingimusi, kuigi ideoloogiliselt 
piiratud ja tsenseeritud raames. Juba 1919 loodi näivalt nõukogude
meelne Komimaa Tundmaõppimise Ühing ja 1924 kuulutati välja ideo
loogiliselt üsna neutraalne kodu-uurimise kava, mis rõhutas vajadust 
muinasusu viimsed ilmingud kirja panna. Loodi komipärastamise ko
misjon, mille ettepanekul vene ja komi keeled vabariigi ametlikeks 
keelteks tunnustati (Kokkonen 1991: 248). 1920-ndail ilmus kultuuri- 
lis-folkloorne ajakiri Komi mu, mis hiljem suleti. Sõktõvkaris asutati 
1934 Nõukogude Kirjanike Liidu sektsioon arendamaks (ja ka vaos 
hoidmaks) komi kirjandust.



332 8. Komilased: põhjapoolseim tähestik

Kirjaoskus, mis oli üsna ulatuslik juba tsaariaja lõpul, muutus pea
aegu üldiseks. Komikeekie kooliõpetus levis laialt esimeses neljas klassis. 
Nõndanimetatud. Moldantsovi tähestik lisas kirillitsale mitu ladina 
tähte (/, d) märkimaks komi eiihäälikuid. Vermiti uusi omakeelseid 
sõnu uute mõistete jaoks nagu kapitalist (osõr), proletaarlane (konjör) ja 
ka vabadus (mezdlun).

Otsus minna ladina tähestikule üle tehti põhjakomi jaoks 1929 ja 
permikomi jaoks 1933. Erinevalt marilasist ja udmurtlasist rakendasid 
komilased otsust õhinal, eriti Komi AO-s. Seepärast mõjus hilisem 
vene tähestiku taaspealesurumine (lisades ladina i ja ö) tõsise löögina 
kultuuri arengule. Järjekordset muudatust õigustati avalikult vene 
keele omandamise hõlbustamisega.

Stalinistlik terror koos sõjaga kustutas väga varakult paljude komi 
kirjanike ja õpetajate eluküünla (vt. kirjanduse alaosa). N.-Vene võim 
vangistas üle saja kooliõpetaja. Tavaliseks süüdistuseks oh kuuluvus 
kujuteldavasse põrandaalusesse organisatsiooni, mis väidetavalt taot
les permi- ja põhjakomilaste ühendamist ja siis Soome riigi kaitset 
(Lallukka 1995b). Inimkaotused sundkolhoosistamise ajal ja järel ohd 
permikomilasil erakordselt rängad. 1937. a. rahvaloenduse kohaselt 
(mille tulemused avalikustusid aUes hiljuti) oH neid terves N. Liidus 121 
900, seda 1926. a. 149 500 asemel. Arvesse võttes eeldatavat loomulikku 
iivet on puudujääk umbes 40 000 ehk 24% (Lallukka 1995b: 82). Nii 
nagu Mordvas, kasutasid Vene võimurid ka Permi oblastis juhust põlis
rahvast hävitada. Komi ANSV, kus juhtkond oli veel komilik, pääses 
väiksemate kaotustega.

Mõned edusammud kultuuri alal jätkusid ka veel 1940-ndail. Sõk- 
tõvkaris asutati pedagoogiline instituut, samuti N. Liidu Teaduste 
Akadeemia Komi osakond (1944). Komi keeleteadlasel Vassili Lõtkinil 
(1895-1981) õnnestus õppida Helsingis ning Budapestis ja ta avaldas 
olulisi uurimusi komi keele ning Permi Stepani rolli kohta (V. Lõtkin, 
"Drevnepermski jasõk", 1952, Moskva), samuti luuletusi Ilja Väsi nime 
all (Coates 1995). Paraku ei leidnud ta Komis tööd.

1950-ndail hakkas N.-Vene võim komi õppekeelt venega asendama. 
Lallukka (1995b: 60-64) kirjeldab üksikasjaliselt sündmuste kulgu Per
mikomi RR-is. 1940 kasutas 80% koolidest komi õppekeelt. Vene keel 



Ajalugu 333

muudeti kohustuslikuks aineks esiteks (1938) 3. klassist ja hiljem (1951) 
1. klassist alates. 1958 anti lapsevanemaile "demokraatlik vähk" komi ja 
vene õppekeele vahel, millest viimast ülistati "sotsialismikeelena" ja 
"teise emakeelena". Kõhklevaile vanemaile suunati ränk propaganda- 
surve.

Veel 1965. a. käis 19 000 ehk 38% permikomi lapsist komikeelses 
koolis. Nõukogude ajakirjandus tõstis esile mõnede vanemate väideta
va nõude üleminekut kiirendada. Vastupidise arvamuse esindajad 
teadsid, et kodanliku natsionalismi süüdistuse vältimiseks on parem 
vaikida. 1970 oli komikeelne õpetus võimalik ainult lasteaiast 3. klassi
ni. Emakeelset koolitust saavate laste arv kahanes 1980. a. 1000-ni, siis 
200-ni 1986 ning nullini 1988.

Komi ANSV linnades oli surve vanemaile eriti ränk. Komi keelest 
tehti muule koormusele lisatav valikaine, milleks aga õnnestus leida üha 
vähem. Maal kärbiti komikeelsete koolide arvu 1960-ndail ja 1970-ndail, 
mil paljud külad üleliidulises kampaanias "vähese arenguperspektii
vi" tõttu sunniviisiliseltlikvideeriti. 1980-ndate algul oli komikeelne 
õpe praktiliselt ära kaotatud ja valikainena õpetati seda just nagu min
git võõrkeelt (Kokkonen 1991).

TABEL 8.2. KOMILASTE ARVU MUUTUMINE 1897-1989

Koguarv Juurdekasv 
aastas Põhjakomi Pertnikomi Permikomi 

osakaal
1897 258 300 153 600 104 700 40,5%
1914^1917 306 000? 0,92%? 180 700 125 600? 41,0?%
1926 375 700 1,97%? 226 400 149 300 39,7%
1937 — — 121 900
1939 422 300 0,90% — —
1959 430 900 0,10% 287 000 143 900 33,4%
1970 475 500 0,90% 321 900 153 500 32,3%
1979 477 800 0,05% 326 700 150 800 31,6%
1989 496 600 0,39% 344 500 152 100 30,6%

AlUkad: Kappeler (1992: 323-324); Uibopuu (1984: 219); Lallukka (1982: 20,1991: 86,1992: 5 ja 
1995b: 81-82). Juurdekasvu protsent on aasta keskmine terve ajavahemiku kohta pärast eelne
vat koguarvu. 1939. a. arvud erinevais nõukogude andmestikes ei sobi kokku.



334 8. Komilased: põhjapoolseim tähestik

Nõukogude võimu ajal kasvas komilaste arv esialgu ja jäi siis samaks 
(tabel 8.2). Küüditamiste ja nälja toimel langes permikomi osakaal kõi
gi komilaste hulgas 40%-lt 1926. a. järsult 33%-ni 1959. a., kuhu ta hil
jem püsima jäi. 1970 lakkas permikomilaste arv kasvamast ja ka põhja- 
komilaste juurdekasv pärast 1979. a. oli peaaegu null. Rohkem johtus 
see venestamisest kui sündimuse langusest. Järsk tõus 1989. a. rahva
loendusel tekkis arvatavasti sellest, et mõnedki end varem venelaseks 
kuulutanud põhjakomilased söandasid rahvusuhkuse tõusu ja välis
surve kahanemise mõjul end uuesti komilaseks tunnistada. (Vt. permi
komi andmestik 10. peatükis.)

Kuigi N.-Vene võim tunnustas Komi nimega vabariiki, asus ta seda 
pelgaks fassaadiks muutma, ergutades massilist venelaste sisserändu. 
Isegi veel 1939 moodustasid komilased 72% ANSV elanikest. 1970 oli 
elanike koguarv kolmekordistunud (965 000-ni) ja komilaste osakaal lan
genud 29%-ni (vt. demograafia alaosa). Alguses koosnes sisseränd 
suurelt osalt orjatöölisist, keda N. Liidu valitsus üle terve Komi loodud 
laagreisse toimetas, eriti aga suurte Vorkuta (vn Vorkuta) söekaevandus
te piirkonda Komi ANSV kirdetipus. Kui 1950-ndate lõpul enamik van
ge vabastati, meelitas Moskva paljusid vähemalt ajutiseltki Komisse 
edasi jääma, kuulutades välja märgatava palgatõstu N. Ludu põhjaaladel.

Samal ajal, kui nad Komi ANSV-s vähemusse jäid, jätkasid komi
lased veelgi põhja poole imbumist. Neid leidus läänes Koola poolsaa
reni ja idas Handi-Mansi ning Jamali Neenetsi RR-is. Nende arv oli seal 
tegelikult väike, ent arktilise põlisrahvastiku hõreduse tõttu olid komi
lased sageli sama arvukad (kuigi neid oli venelasist kaugelt vähem). 
Koola Lujauri (vn Lovozero, sa Luja'vri) rajooni 900 komilast ületasid 
1959 arvult saami põlisrahvastiku. Komist põhja pool Neenetsi RR-is 
oli 1979 neenetseid 13% ja komilasi 11% elanikkonnast, venelasi 66%. 
Komi ANSV ja Neenetsi RR-i piirimail oli mõlemal poolel lai komi- 
neenetsi segarahvastiku vöönd (Lallukka 1990:134).
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Komi keel ja kultuur

Komilased nimetavad end komi voitõr või komijöz (komi rahvas), või 
ka komijas (komilased). Udmurdi keeles tähendab kam jõge (iseäranis 
suurt Kama jõge), kurn aga hõimlast (ja lähedane sõna ka inimest). 
Kokkonen (1991) eelistab tõlgendust "Kama jõe rahvas", mis permiko- 
milaste puhul veel paika peab. Varasem vene nimi praeguse Komi Va
bariigi komilaste jaoks, sõrjanje, võib pärineda mõne jõe nimest, aga ka 
sõnast saran, millega handid-mansid komilasi tähistavad. Vene nimi 
permikomilaste jaoks on komi-permjaki. Välimuselt on osa komilasi 
hämmastavalt skandinaavsed, kuid osa on neenetsite sulandamise 
tõttu ka mongoliidsete joontega.

Komi ja udmurdi keet

Komi ja udmurdi keel moodustavad permi keelerühma, mis eraldus 
volga ja läänemeresoome keeltest umbes -1500 ja suhteliselt hiljuti 
(võib-olla +600) eristus udmurdi ja komi keeleks (vt. eelnev joonis 2.1).^ 
Need keeled on osaliselt vastastikku mõistetavad, umbes nagu eesti ja 
soome või itaalia ja hispaania. Põhja- ja permikomi on pigem sama kee
le murded ja nende eristamine venelaste poolt nii tsaari- kui ka nõuko
gude ajal paistab kunstlikuna. See eristus õigustas komilaste lõhesta
mist kaheks haldusüksuseks ja kaheka kirjakeeleks, millest kummalgi 
jääb puudu kultuuriarenguks vajalikust kriitilisest rahvamassist.

Keeleerinevuste ilmestamiseks esitan põhjakomi, permikomi ja ud
murdi keeles kolm lauset, mis on ära toodud juba Aristel (1962) ja ka

2 Mõned õpetlased pakuvad eraldumist alles +900 (Kokkonen 1991). Raskusi 
tekitab sel puhul ungari mõju udmurdi, ent mitte komi keeles, sest nüüdis- 
ungarlaste esivanemad hakkasid lääne poole siirduma umbes +600. Mõned 
ungari hõimud jäid küll maha ja võisid udmurdi keelt mõjutada, enne kui 
nad ise udmurtlasisse või baškiirlastesse sulanesid. Peamised allikad keele 
osas on Redei (1988a, b), Csücs (1988), Kokkonen (1991), Suihkonen (1991) ja 
Uibopuu (1984). Kirjanduse puhul on peamised allikad Kokkonen (1991), 
Mägiste (1956) ja Uibopuu (1984).
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Raunal jt. (1965: 25-32). Hõlpsama võrdluse huvides on vastavad sõ
nad nummerdatud. Mõned diakriitilised märgid on ära jäetud.

Põhjakomi;

Permikomi:

Udmurdi:

Põhjakomi:

Permikomi:

Udmurdi:

Põhjakomi:

Permikomi:

Udmurdi:

Enne oli inimeste elu palju raskem kui nüüd. 
1 2 3 4 5 6 7 8

Važen jezlen olemõs veli jona s'ekõddžõk enija dorõs'.
1 3 4 2 5 6 8 7

Odz'žõk otirlen olanõs veli una s'ekõtžõk enn'akads'a.
1 3 4 2 5 6 8 7

Az'vol ad'amioslen ulonzõ ali s'aros' troslõ s'ekot vai.
1 3 4 8 7 5 6 2

Kodus tehti ise kõik, mida oli vaja.
1 2 3 4 5 6 7

Stavse, mõj veli kole, veclisnõ as'nos gortanõs.
4 5 6 7 2 3 1

Bõdes, mõj kolis, kerise as'nos gortanõs.
4 5 6/7 2 3 1

Van'ze ik, mar kule vai, as'seos dorazõ les'tolijzd.
4 ju 5 7 6 3 1 2

Inimestel polnud aega õppida. 
1 2 3 4

Jezlen ez-vev kadõs veledcõnõ.
12 3 4

Otirlen ez-vev kadõs veletcem-ponda.
12 3 4

Ad'amioslen dõšetskõnõ dõrzõ ei-val.
1 4 3 2

Neis näiteis on põhja- ja permikomi selgesti õige lähedased ning ud
murdi on pisut erinevam. Kuna permikomi ala on põhjakomi ja ud
murdi alade vahel, on permikomi murdel ka udmurdilaadseid jooni, 
mis aga siin esitet näiteis esile ei tule.

Soomeugri ühissõnad on permi keeltes kulunud ühesilbiliseks (esi
meseks silbiks). "Käsi" ja "vesi" on ungari keeleski lühemad (kez, viz), 
komi-udmurdi keeles aga veelgi lühemad: ki, va/vu (vt. tabel 2.1). Sõ
narõhk on põhjakomis tavaliselt esisilbil (nagu eesti ja veel rangemalt 
soome ning ungari keeles), permikomis aga rõhu asukoht vaheldub ja 



Komi keel ja kultuur 337

udmurdi keeles on see enamasti viimasel silbil, seda vist türgi mõjul. 
Selles osas on permikomi udmurdi ja põhjakomi vahel. Udmurdi kee
les on pöördsõna enamasti lause lõpus ja kannab lauserõhku, komi 
keeles aga esineb see harilikult varem (vt. eelpool esitetnäidislaused).

Nii komi kui ka udmurdi keeles on samad 7 täishäälikut, mis jagu
nevad kolme rühma: eesvokaalid (e, i), keskvokaalid (a, vene õ, eesti õ 
moodi ö) ja tagavokaalid (o, u). Ungarile samaselt (ja vastupidiselt eesti 
ja soome keelele) väldivad permi keeled (iseäranis komi) täishääliku
ühendeid. Üksteisele järgnevad täishäälikud moodustavad eraldi sil
pe. Näiteks komi va (vesi) annab tuletise vaa (vedel), mis hääldub 
"va-a". Vokaalharmoonia küsimus langeb ära, sest permi keeltes puu
duvad tõelised eesvokaalid (ä, ö, ü) ja need, mis neil esinevad (e, i), on 
vokaalharmoonia seisukohast neutraalsed keskhäälikud. Niisiis ei riku 
permi keeled soome ja imgari taolist vokaalharmooniat (nagu eesti 
keel seda teeb): taga - ja eesvokaalide segunemist ei saa ju olla, kui tõe
lised eesvokaalid puuduvad.

Udmurdi keeles on tervelt 29 kaashäälikut, kui kaasa lugeda peenen- 
det vormid ning z', s', d'z ja c'. Minu võimetus neid vahepealseid 
häälikuid korralikult hääldada üllatas ja lõbustas kõvasti udmurdi töö- 
lisnoori. Komi piirdub 26 kaashäälikuga.

Nimisõnadel on 16-18 käänet komi ja 15 udmurdi keeles, seega roh
kem kui eesti, ent vähem kui ungari keeles. Nagu ungari keeleski ei 
käändu nimisõna ees paiknev omadussõna: "suurtes valgetes majades" 
kõlaks "suur valge majades". Esinevad possessiivsufiksid. Osas kään
deis! asetuvad nad käändelõpu taha nagu soome keeles ("maja-s-minu"), 
teistes aga käändelõpu ette nagu ungari keeles ("maja-minu-s").

Nagu soome ja lõunaeesti keeles on ka udmurdi keeles olemas 
eitus(pöörd)sõna, ent kuna pöördsõna ise samuti pöördub, on tulemu
seks pöördelõpu kordumine:

Tnõn/is'ko (lähen) u/g mõn/is'kõ (ma ei lähe)
Tnõn/is'koTnõ (läheme) u/m mon/is'ke (me ei lähe)

Komi keeles esineb samalaadne eituspöördsõna. Komi ei erista ole
vikku ja tulevikku (nagu eesti ja soomegi). Udmurdi keeles seevastu 
esineb erandlikult eriline tulevikuvorm (futuurum).

22 Taagepera
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Kõigile soomeugri keelile omased iraani laensõnad esinevad ka per
mi keeltes, järgmine laensõnade lade on aga suhteliselt hiline: türgi 
bulgaari laensõnad 8.-11. sajandil. Vahepealsete laensõnade puudumi
ne näitab, et permi keeled olid ajavahemikus -2000 kimi +500 üsna 
eraldatud. Vastupidiselt udmurdi keelele puuduvad komi keeles tatari 
laenud, kinnitades sellega, et Kaasani võim nii kaugele ei ulatimud. 
Komi loodemurdeis leidub vepsa ja karjala laene, mis ulatuvad tagasi 
komi-läänemeresoome kaubasidemeini 11.-15. sajandil.

Vene laensõnu hakkas komi keelde tulema 14. sajandist alates ja ud
murdi keelde pisut hiljem. Ulatuslikeks said nad aga alles N. Liidu ajal. 
Neid vene sõnu tarvitati uute mõistete jaoks, mõnikord aga surusid 
nad välja omaenda juba olemasolevaid sõnu, seda eriti kuna N. Liidu 
võim keelustas 1920-ndail vermitud neologismid. Vene sõnade häälda
mist on tugevasti muudetud, sobitamaks neid komi-udmurdi keelde.

Kirjandus ja ajakirjandus

Esimesed teadaolevad komikeelsed kirjapanekud pärinevad 14. sa
jandist ja käsikirjalised komi raamatud Permi Stepani ajast. Keelt kirju
tati eelpool mainitud komi tähestikule 18. sajandini ja kirillitsas 19. sa
jandil. Erinevalt lõunapoolseist soomeugrilasist siirdusid komilased 
1929-1933 hoogsalt üle ladina tähtedele ja kirjastasid hulga raamatuid. 
Moskva keeld tarvitada ladina tähestikku (1935) oli seetõttu rängaks 
löögiks. Praegu kasutab nii põhja- kui ka permikomi vene tähestikku ja 
vene keeles puuduvate häälikute jaoks ladina tähti i ja ö. Mõnikord esi
neb samas sõnas nii ladina kui ka kirillitsa i, mille hääldamise erinevus 
on siinkirjutajale ebaselge.

Komi trükisõna algas A. Sergini rõugetepanemise juhiste (1815), 
Matteuse evangeeliumi (1823) ja muude usuliste tõlgetega, millele 
järgnesid Ivan Kuratovi luuletused ja lääne klassikute tõlked (Gogini 
varjunime all). Vene sõjaväeametnik Kuratov suri 36-aastaselt ja suu
rem osa ta enam kui 200 luuletusest, mis imekombel säilisid, avaldati 
esimest korda alles 50 aastat pärast ta surma. Permikomi murdes usuli
ne kirjandus nägi ilmavalgust 1860-ndail ja aabits ilmus umbes 1890.
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Luulele andis 20. sajandi algul jätku Aleksei Tševsov (1882-1940). 
Ilmalik proosa hakkas ilmuma 1905-918 Mihhail Lebedevi (1877-1951) 
peamiselt ajalooteemaliste liihijuttude näol. Saades ergutust "Kalev
alast" koostas Kallistrat Žakov (1866-1926) 7000-realise eepilise poeemi 
"Bjarmia" (käsikiri 1916), mis kirjeldab Novgorodi vallutuse eelseid 
põhjakomilasi. Tekst oli kaua kadunud (Vanejev 1995), ega ole selge, 
kas see nüüdki on trükki jõudnud. Rahvuskultuurilisi esseid avaldasid 
Žakov ja Pitrim Sorokin. N. Gogoli "Pulmad" tõlgiti komi keelde ja 
lavastati Sõktõvkaris 1917. Süvendamaks teadmisi kodumaa kohta 
loodi 1919 Komimaa Tundmaõppimise Ühing.

Varane N. Ludu aeg avardas kirjastamisvõimalusi. Kirjakeel ühtlustati 
Sõktõvkari murde alusel, ainult et Permikomi murdele loodi oma kirja
keel. See rajati peamiselt Permikomi lõunapoolseimale alamurdele, 
mis põhjakomist kõige rohkem erines.^ Komi Kirjanike Liit sai teoks 
1926.

Teadagi soosisid võimud Nõukogude standardteemasid (kodusõda 
ja rahupropaganda, kulakud ja kolhoosistamine ning hiljem Stalini 
ülistus), kuid alguses sai ka laiemaid väärtusi sõnastada. Nii kujutab 
Venjamin Tšistaljovi (1890-1939) "Üks kolmeteisest miljonist" julma 
sõjaväekeskkonda heidetud rahumeelset külapoiss! (Limerova 1995). 
Valikuliselt saUiti inspiratsiooni rahvaluulest. Vassili Juhnini (1907-1960) 
romaan "Tundra tee" torkas silma oma mahuga (kõhn köidet, 1949-1957). 
Algupärane näitekirjandus algas 1930-ndail ja Nikolai Djakonovi 
(1911-1982) "Pulmad kaasavaraga" pälvis Stalini preemia. Komi teatri 
looja, mitmekülgne Nöbdinsa Vittor (Viktor Savin, 1888-1943), kirjutas 
ligi 300 näidendit, näitles ise ja kirjutas luulet ning helitöid.

1924 avaldati kodukoha ajaloo ning kommete tundmaõppimise prog
ramm ja etnograafilis-kultuuriline ajakiri Komi mu (Komimaa) alustas il
mumist 1920-ndate algul. Hiljem see suleti, olles ehk süüdistatud nat
sionalismis. Ajalehed said alguse 1926 — põhjakomi Jugõd tui (Särav Tee) 
ja permikomikeelne Göris' (Kündja), millest hiljem sai Lenin tui võlöt

3 Üks järeleandmine komi keele ühtsusele siiski tehti. Sõktõvkari murdes esi
neb astmevaheldus v-1: vev (hobune), aga velen (hobusega). Seda vaheldust 
Lõuna-Permi murdes pole, kuid see võeti siiski permikomi kirjakeelde tege
maks seda samasemaks Põhja-Komi murdega (Batalova 1995).
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(Lenini TeeV). Seejärel ilmusid noorteajakirjad nagu permikomi Torn 
boVševik (Noor Bolševik). Alates 1930. a. oli permikomilasil ka lasteajakiri 
Zilzankai. Kuni 1940. a. oli avaldatud 130 raamatut ja õpikut kokku 475 
000 eksemplaris. Niisiis oli keskmine trükiarv 3600.

1940-ndail saabus Moskvast käsk üle minna "proletaarsele" kultuu
rile. Rahvaluules pidi rõhutama töömotiivi ja lisama uut nõukogude- 
teemalist pseudofolkloori. Vene mõju kultuurile pidi kujutama rooma
valt positiivsena. Need nõuded püsisid 40 aastat, ainult et vangla asemel 
karistati eksijaid 1950-ndate lõpust alates halduslike kitsendustega 
(avaldamiskeeld). Terrori ja sõja ajal surnud kirjanike hulgas on põhja- 
komi murdes kirjutanud Aleksei Tševsov, Viktor Savin, Venjamin Tšis- 
taljov, A. Razmõslov (1915-1943) ja V. Jelkin (1912-1942) ning kaks sil
mapaistvaimat permikomi kirjanikku, Mihhail Lihhatšov (1899-1945) ja 
Andrei Zubov (1899-1945).

Pärast 1940-ndate madalseisu saavutas kirjandus uue kõrgseisu 
1950-ndail, hakkas aga siis sumbuma, sest N.-Vene riik asus lämmata
ma komikeelset kooliõpetust ja sellega ka kirjanduse tarbijaskonda. 
Permikomi ajaleht seiskus umbes 1957. a. 1980-ndate lõpul tuli uus är
kamine. Tollal oli Komi Kirjanike Liidul ligi 30 liiget, kellest 5 kirjutas 
Permikomi murdes — see oli vist ainus organisatsioon, kus mõlema 
haldusala komilased tohtisid tegutseda koos. Kirjanike Liit andis välja 
kuukirja Voivõv kodz'uv (Põhjanael, trükiarv 7000 eksemplari 1990, ent 
1995. a. kõigest 2000). Permikomilasil oli oma ajakiri In'va (kohaliku jõe 
järgi), ent sellest sai hiljem iga-aastane album.

Peamine ajaleht Jugõd tui muutis umbes 1991 oma nime Komi muks ja 
ihnus kõhn korda nädalas. Vastupidiselt enamikule idapoolsete soo- 
meugri ajalehtedele, kasvas selle levi (3000 eks. 1990 ja 7500 eks. 1995). 
Lehe 1957. a. saadik ilmimud naljalisast Tšuškanzi (Herilane) sai 1978 
iseseisev kuukiri; levi langes järsult 12 000-lt 1992 kõigest 2000-ni 1995. 
Kohalik komikeelne ajaleht oh olemas ainult kahes maakonnas 20-st: 
Udoras (Koslanis) läänes ja Ust-Kulomis lõunas, Ežva (vn Võtšegda) jõel.

Lasteajakiri Bi kin' (Sädemeke) hakkas 1988 ilmuma optimistlikus 15 000 
eksemplaris. Komikeelse koohta keskkonnas tõmbus see 1990. a. tagasi 
8000-ni ja majanduskitsikus langetas arvu veelgi: 4300 eks. augustis 
1995. Õhuke noorteajakiri Jölöga (Kaja) tegi algust 1991. a. lõpupoole ja 
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sälitas püsiva 7500-lise trükiarvu. Vähemalt 1991. a. saadik toimetasid 
väliskomilased Moskvas neli korda aastas ilmuvat komiteemalist Par
mat (Marjamets, 1000 eksemplaris 1995), kus 90% kirjutisist oli vene kee
les.*

Komi Vabariigi raadiost ja televisioonist kuulis komi keelt paar tun
di päevas. Nii Sõktõvkaris kui ka Kudõmkaris tegutsesid "rahvusteat
rid", ent komikeelseid etendusi andsid nad ainult paar korda aastas. 
Mitme rahvamuusika ansambli hulgas tegutses Asia kõa (Koidupima) 
juba 1930-ndaist saadik, neid on salvestatud plaatidele. Permikomi 
lauljanna Jekatarina Plotnikova populariseeris rahvalaule, mida kasu
tas samuti prominentseim helilooja, P. Tšistaljov.

Permikomi AR-is ei jäänud pärast 1960. a. komikeelset ajakirjandust 
üldsegi enam järele (Lallukka 1996b), kuni 1993 hakkas neli korda aas
tas ilmuma lasteajakiri Silkan (Kelluke), mis säilitas 1995 hämmastavalt 
suure trükiarvu (8000), võrreldes Komi Vabariigi omaga (4300). Väike 
osa sisust oli venekeelne. Kohalikus raadios oli komikeelseid saateid 
vähe, kuid osakaal oli kasvamas. AR-i telesaated, mis algasid 1994, hõl
masid pisut ka komi keelt (Lallukka 1995b: 66-67).

Komi Vabariik: paber ja kivisüsi

Komi Vabariigi (endise Komi ANSV) ja Permikomi autonoomse 
ringkonna (endise rahvusringkonna) maadeteadust ja majandust on 
mõtet käsitleda eraldi, sest N. Liidu ja praeguse võimu koloniaalprak- 
tikas on nende kahe ala suhtes erinevusi. Ka ametliku andmestiku esi
tan eraldi. Demograafiat on aga põhjust vaadata jällegi koos.

Suuruselt ületavad Komi Vabariiki (415 900 km2) Euroopas ainult 
Ukraina, Prantsusmaa, Hispaania ja Rootsi (ning Venemaa), kuid 
rahvaarv oli 1994 kõigest 1,23 miljonit (Šumilov 1995) ja 1,18 miljonit 
1996. See arv jõudis tippu (1,26 miljonit) 1990, enne kui kivisöe ja nafta- 
toodangu langus pani uustulnukaid lahkuma. Rahvastiku tihedus on

4 Levi arvud 1995: Finno-ugorski vestnik nr. 1 (1995).
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1.1 in./km^. See on kõrgem kui Islandis (2,5), madalam kui Karjalas 
(4,6) ja märksa madalam kui Norras (13), mis on mandrilise Lääne-Eu- 
roopa madalaim. Kliima on mandriline ja arktiline, kibekülma talvega 
(-17 kuni -20 °C jaanuaris, võrreldes -6 °C-ga Helsingis ja -14 °C-ga 
Soome Lapis) ja suhteliselt sooja suvega (+11 kuni +15 °C juulis, pea
aegu nagu Helsingi +17 °C).

Kuigi Komi Vabariigi idapiiriks on 1000 km pikkuses Uurali mäes
tik, on maa enamasti lame ja 72% sellest katab okaspuine taiga. Puude
ta tundrat esineb kaugemal põhjas, Uuralite kõrgeimad tipud (kuni 
1895 m) on paljad. Vesi voolab valdavalt Petšõra (vn Petšora) jõkke, mis 
voolab põhjasuunas ja suubub Jäämerre (Barents! merre) Neenetsi 
AR-is. Maa tihedamalt asustatud edelaosa läbistab Ežva (vn Võtšegda), 
mis voolab läände ja ühinedes Suhhonaga moodustab Dvina, lõppedes 
Valges meres.

Teid on vähe ja seetõttu on jõeliiklus tähtis. Pealinn asub Ežva ääres ja 
selle varasem vene nimi, Ust-Sõssolsk, muudeti 1930 Sõktõvkariks, mis 
tähendab linna Sõktõvi jõe ääres. Sõktõv (vn Sõssola) suubub Ežvasse 
Sõktõvkaris. Liide -kar (linnus või linn) esineb ka Permikomi ja Ud
murtia pealinnade nimedes (Kudõmkar, Ižkar).

Maa on edela-kirde teljel 1200 km pikk ja see on ka liiklus- ning ma- 
jandusteljeks. Ristsuunas on laius kuni 750 km ja korralikud maanteed 
puuduvad. Pearaudtee (ehitet 1941-1960) siseneb kirdest, möödub 
Sõktõvkarist 100 km kauguselt (haruteega pealinna), ulatub Vörkutani 
(vn Vorkuta) kirdes, läbib Uuralid ja lõpeb Obi suudmes Jamali Neenet
si AR-is. Viies kohas hargnevad peateest ktmi 200 km pikkused kõrval- 
raudteed. Rahvastiku tihedus tõuseb mõnes raudteeäärses maakonnas 
8 ja isegi 13 in./km^ ja langeb peateljelt eemal paiknevais maakonnis 
2-ni ja isegi 0,4-ni.

Kurikuulsad Vörkuta söekaevandused polaarjoonest 160 km põhja 
pool olid peamiseks põhjuseks, miks raudtee ehitati. Vörkuta tekkis al
les 1931 ja sai linnaks 1943. Söe kaevandamine algas 1934 orjatööliste- 
ga, kes surid nagu kärbsed. 1950-ndate keskpaigast alates tõmbas vabu 
töölisi Vörkutasse kopsakas arktiline palgalisa. Põlisrahva osakaal ka
hanes pidevalt (kiireimini 1939-1959) ja venelaste oma kasvas. Paljuütlev 
on "muude" (mittekomi ja mittevene) osakaal, mis jõudis tippu 1959, 
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kui paljud endised orjatöölised veel kohal viibisid. "Muude" osakaal 
Komi ANSV rahvastikus oli 1926 kõigest 1,2%, tõusis 5,5%-ni 1939 ja 
siis järsult 21,2%-ni 1959, stabiliseerudes hiljem 18% kandis.

Kaevanduste tõttu asub 76% elanikest linnades. Sõktõvkar (1996. a. 
230 000) ja Vorkuta (101 000) kahekesi hõlmavad 27%. Kui Võrkutasse 
sisse arvestada kaheksa 30 km raadiuses asuvat satelliiti, läheneb selle 
elanike arv pealinna omale. 1959 liideti Habner-Ju kaevanduspiirkond 
(4800 km^, 8800 inimest) Komi kaugeimale kirdetipule, Vorkutast veel 
60 km põhja. Suuruselt järgmised linnad asuvad ühtlasevõitu vahedega 
900 km pikkusel raudteel Sõktõvkari ja Vorkuta vahel: Ukva (vzi Uhta) 
(104 000), Petšöra (62 000) ja Inta (55 000). Aastail 1990-1996 kaotas 
Vorkuta 11000 ja Sõktõvkar 3000 elanikku, Ukva aga püsis samal tasemel.

Nagu raudtee, nii ka ainus maanteeühendus muu maailmaga sise
neb edelast. Sõktõvkari ligidal hargneb ta kolmeks, Ukvast kaugemale 
aga üldse ei lähegi. Naftajuhe ulatub Ussinskisse (50 000 ei.) Petšörast 
põhja pool. Suur gaasijuhe suundub läbi Vuktõli (Petšörast lõunas) 
Urengoi hiigelsuurtele naftaväljadele Jamali Neenetsi AR-is. Tähelepa
nuväärne on kolmandagi järgu tee puudumine Komi Vabariigi ja külg
neva Permikomi AR-i vahel. Puudub ka jõeühendus. Permikomi mur- 
depiir võiski kujuneda sel põhja-lõuna veelahkmel siis, kui jõed olid 
ainsaks liikumisteeks.

Majanduse selgrooks on puit ja puidu viimistlus. Neil on tähtis koht 
peaaegu igas paigas. Komi Vabariik on suurimaid tselluloosi ning pa
beri tootjaid Euroopas ja Sõktõvkaris asub Venemaa Föderatsiooni 
suurim puidutoodete tehas. Kivisüsi Vörkuta ja Inta kandis (30 miljo
nit tonni 1986), nafta Ussinskis ja Ukva lähedal Jaregas (19 miljonit ton
ni) ning maagaas Vuktõlis ja Ukva lähedal Voivožis (17 miljardit kuup
meetrit) on kohalikumat laadi, ent annab rohkem kui poole rahva 
kogutulust. Komi Vabariik tootis 10% Venemaa Föderatsiooni paberist 
ja 7% kivisöest (Šumilov 1995). Ehitusmaterjalid, toiduained ja parandus- 
kojad täiendavad nimekirja. Lõuna pool kasvatatakse otra, kaera, kar
tuleid ja loomasööta. Põhjas asendavad kariloomi põhjapõdrad. Tra
ditsiooniline kalastus ja küttimine jätkub.

Kõrgem haridus on koondunud Sõktõvkari, kus pedagoogiline 
instituut ülendati 1972 Komi Riiklikuks Ülikooliks. Vörkutas asub ki- 
visöeuuringute instituut. Nii kesk- kui kõrghariduse omandamine toi
mub täielikult vene keeles.
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Permikomi autonoomne ringkond: ääremaade ääremaa

Te gore da me gore 
kõtön goreõs olö? 
Sajdõras, kod'z'uvtas, 
ogorec 'as turunas, 
kerkuQS lahic' uvtas. 
Kin berdõn da mõj berdõn? 
Sajdõrov s 'olöm berdõn. 
Mužik, mužik, en vöröt, 
te goresö en vašöt!

Sina mure ja mina mure, 
kus mure elab?
Šaidõris, kõivu all, 
aias rohus, 
majas pingi all. 
Kellel ta lasub ja millel ta lasub? 
Šaidõrovi südamel ta lasub. 
Ära, mees, puuduta, 
ära muret ära aja!

(Permikomi rahvalaul aastast 1959, kogumikus "The Great Bear", 1993)

Permikomi lüüriliste laulude peateema on mure, inimese alaline sõ
ber. Šaidõr on kas koht kalmistu ligidal või lihtsalt kohanimi (Honko, 
Timonen ja Branch 1993: 722). Võib täheldada vene mõjusid nagu 
mužik ja nimelõpp -ov.

Permikomi AR-i pindala on 32 900 km^ — üks kolmteistkümnendik 
Komi Vabariigi omast—ja rahvaarv 159 000 — üks kaheksandik vaba
riigi omast. Hoolimata lõunapoolsemast asukohast on elanike tihedus 
(4,9 in./km^) vaevu kõrgem, sest paremad maad on läinud Vene kolo
nistidele. Halduslikult allub Permikomi AR Permi oblastile, mitte otse
selt Moskvale (nagu vabariigid). Permi oblast on majanduslikus mõttes 
sumbunud ääremaa. "Seepärast võiks ringkonda nimetada ääremaa 
ääremaaks," kirjutab Seppo Lallukka, kes on teinud põhjaliku uuringu 
ringkonna territoorsete ja demograafiliste tahkude kohta (1995a, b).

Kliima on pisut pehmem kui Komi Vabariigis — juulis sama soe kui 
Helsingis, jaanuaris aga ikkagi külmem kui Soome Lapis. Mets katab 
80% üsna tasasest maastikust ja 5% on sood, eriti Kama jõe ääres. See 
jõgi algab Udmurtias, Permikomi AR-ist edala pool, voolab põhja, lä
bib ringkonna põhjaosa, pöörub lõunasse ja moodustab uuesti ring
konna piiri kagus, haarates niimoodi ringkonna suuremat osa kolmest 
küljest oma embusse. Peamiseks harujõeks on Inva. Valdavalt vene 
asustusega Kamani ulatuv kirderiba (19 000 elanikku) liideti ringkon
naga 1950-ndail, andmaks talle juurdepääs jõesadamale.
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Vastupidiselt tugevasti linnastunud Komi Vabariigile (76% linnades) 
elas Permikomi AR-is 73% elanikest maal (1989). Pealinn Kudõmkar 
lõimapiiri lähedal on ainus vähegi suurem linn (35 400 elanikkku 
1989). Raudteed pole. Ainus suurem maantee lõpeb põhjas 80 km enne 
Komi Vabariigi piiri ja ühendub kehvasti ka Permi oblasti peamiste 
teedega lõunas (Atlas 1971). Kõrvalteid peaaegu pole. Inva valgalas 
lõunas kasvatatakse kaera, rukist; karja ja karusloomi, kuid majanduse 
alustalaks on puit.

Ringkond sõltub ühestainsast ekspordiartiklist — palgid-propsid — 
mille maht saavutas tipu umbes 1960. a. (5 miljonit tihumeetrit) ja oli 
1990-ndate keskel langenud poolele sellest. Kohalik puidutöötlemine 
on jäänud väljaarendamata, muutes Permikomi AR-i niimoodi toor- 
ainekoloonia tüüpnäidiseks. Paljud puiduettevõtted on jõudnud oma 
elu lõppjärku, jättes ringkonna ühe tippjuhi sõnul maha "mineeritud 
asulad täis pensionäre" (Lallukka 1995a). Kolmveerand AR-i eelarvest 
laekus föderaaltoetusist.

Väärjuhtimine langetas kohaliku põllunduse allapoole toimetuleku 
taset, nii et ta ei suuda toita isegi kohalikke linnakesi ja raieasulaid. 
Laiad puudest paljaks raiutud alad on erosioonialdid. Teedeta maal nii 
olulisi jõgesid ummistavad roiskuvad palgid. Rahva kogutulu elaniku 
kohta oli kolmandiku võrra madalam ülejäänud Permi oblasti omast 
(mis juba isegi oli hääbeala).

Loodusvarade vähesuse ja kõrvalise asukoha tõttu on AR-is säilinud 
60%-ne komi enamus. Igasugune komikeelne kooliõpetus ja ajakirjandus 
lakkas aga N. Liidu võimu viimase kümnendi eel ja trükisõna on jää
nud minimaalseks. Juurdepääsu põhjakomi trükisõnale piirab teede 
puudumine ja murdeerinevus. Erineva kirjavormi pealesurumine 70 
aasta eest on kaasa toonud kirjanduseta kirjakeele.

On mõtet võrrelda 79 000 mäemarilast (neist 52 000 Mari Elis) ja 
152 000 permikomilast (neist 95 000 Permikomi AR-is). Omanimelisel 
maa-alal asuvate hulgas on emakeele säilitamise määr umbes sama ja 
samuti ka põlisrahva osakaal rahvastikus (Mäemari rajoonis 63%). Per- 
mikomilasil on omanimeline ringkond, mäemarilasil aga pole niidu- 
marilasist eraldi seisvat ala. Ometigi hoidsid mäemarilased elus kolm 
korda nädalas ilmuvat ajalehte ja kirjanduslikku kvartaliajakirja, sellal 
kui permikomilasil ilmus vaid kirjanduslik aastaraamat. Miks?
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Looduslik rikkus võib natuke vahet teha, aga Mäemari rajoonis pole 
sedagi eriti palju. Peamine erinevus seisneb selles, et kultuurifondid 
mäemarilaste jaoks jaotati Mari Eli (ja eelneva Mari ANSV) kaudu, per- 
mikomilaste jaoks tulid need aga vaenuliku Permi oblasti vene juht
konna kaudu. Kui ringkond liidetaks Komi Vabariigiga, saaks permi
komi kultuur väga tõenäoliselt rohkem toetust.

Demograafia

Komi Vabariigis kasvas rahvaarv äärmiselt kiiresti 1920-ndaist ala
tes (tabel 8.3). Tippkiirus oli 5% aastas 1940-ndate ja 1950-ndate kestel. 
Rahvaarv peaaegu kolmekordistus 20 aastaga ja peapõhjuseks oli see, 
et N.-Vene võim kasutas Komi Vabariiki orjatöölaagrite jaoks. Ühel 
hinnangul (Shifrin 1980: 201-207) oli neid seal 38. Rahvastiku juurde
kasv aeglustus seejärel, kuid jäi ikkagi kaks või kolm korda kiiremaks 
kui Mari Elis või Udmurtias (ja kõrgemaks N. Liidu keskmisest).

Ehkki komilaste arv kasvas, langes nende osakaal paar aastaküm
met hiljem pisikeseks vähemuseks. On selge, et mingil määralgi auto
noomne Komi valitsus poleks kimagi sellise suitsiidliku sisserände 
jaoks nõusolekut andnud. Ent selleks ajaks, kui Komi AO ülendati 
"autonoomseks vabariigiks", oli ta autonoomia muutunud pea täielikuks 
farsiks. Venelased Moskvas koostasid etnotsiidliku plaani ja kohalikku 
haldust ilustavad komilased riskisid lisaks vallandamisele ka vangis
tusega (juhul kui nad plaani ei toetanud).

Lausterrorijärgse N. Liidu venelik juhtkond jätkas rahvusalade mu- 
rendamise poliitikat aeglasemas tempos ja 30 aastaga kahanes komi 
osakaal edasi — 30%-lt 23%-ni. Osalt johtus see sunniviisilisest sulan
damisest komikeelse hariduse sulgemise abil, ent peamiselt ikka jätkuva 
kolonisatsiooni tõttu. Venelaste osakaal Komi ANSVs oli 1926 kõigest 
6,6%, 1989. a. olid nad aga pumbatud 57,7%-seks enamuseks. Ukrainla
si ja muid rahvusi oli 19,0% ja kooli- ning muu poliitika hoolitses nende 
venestamise eest.
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TABEL 8.3. RAHVAARVU MUUDATUSED KOMI VABARHGIS 1926-1996

Koguarv Juurdekasv 
aastas Komilased Juurdekasv 

aastas
Komilaste 

osakaal
1926 207 000 — 191 000 92,2%
1939 319 000 3,38% 231 000 1,47% 72,5%
1959 815 000 4,80% 245 000 0,29% 30,1%
1970 965 000 1,55% 276 000 1,09% 28,6%
1979 1 110 000 1,57% 282 000 0,23% 25,4%
1989 1 251 000 1,20% 292 000 0,35% 23,3%
1996 1 180 000 -0,83%

Allikas: Rahvaloenduse andmed (Mežs 1992) ja nendele rajatud arvestused. Juurdekasvu 
protsent on aasta keskmine terve ajavahemiku jaoks pärast eelnevat koguarvu.

Pilt oli linnas ja maal õige erinev. Üldse elas 1989 linnas 76% elani
kest, komilasist aga ainult 47%. Maarahva hulgas oli komilastel napp 
ent püsiv 51%-line enamus. Rajooniti kõikus see Ižemi 87%-st Ust 
Tsilemi 8%-ni — mõlemad loodes. Põllunduslikus edelas pealinna üm
ber olid komilased enamuses. Linnades oli komilaste keskmine osa
kaal 14%. Sõktõvkaris oli neid 1989 tervelt 80 000 ehk 34% elanikest, 
mis oli palju suurem osakaal kui mokšerslasil, marilasil või udmurtla- 
sil oma pealinnades. Seevastu oli komi osakaal kõigest 2% Vorkutas ja 
keskmiselt 8% teistes linlikes asulais. Venelasil oli suur ülekaal maa 
keskosas ja kirdes kaevandusi ühendava raudtee ääres (arvestuste alu
seks on Šumilov 1995 ja Lallukkka 1990:128-131).

Permikomi AR-is oli pilt äärmiselt erinev (tabel 8.4). Rahvaarv söös
tis üles 1932, mil küüditatud ukrainlasi ja valgevenelasi sisse veeti. 
Aastaks 1935 aga olid nad kas mujale tehasetööle edasi saadetud või 
1934. a. näljahäda ajal surnud, mis ka kohalikku rahvast hävitas. Näljal 
oli genotsiidlikke jooni, sest Permi oblasti vene juhtkond kehtestas per- 
mikomilasile eriti rängad viljanormid. Ikaldunud saagist 1933 võtsid 
Vene võimud 35% ära. Kui saak langes 1936. a. poolele tavalisest, kon
fiskeerisid võimud ikkagi varem ettenähtud hulga, mis oli 56% tegeli
kust saagist (Lallukka 1995b: 84-85). Johtuva uue näljahäda põhjusta
sid Vene võimud, mitte ilm.
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TABEL 8.4. RAHVAARVU MUUDATUSED PERMIKOMI AR-is 1925-1992

Koguarv Juurdekasv 
aastas Komilased Juurdekasv 

aastas
Komilaste 
osakaal

1925 163 000 — 125 000 77%
1930 161 000 -0,2% 127 000 +0,3% 79%
1932 188 000 +8,1% 133 000 +2,3% 71%
1935 155 000 -6,2% 122 000 -2,8% 79%
1937 149 000 -2,0% 117 000 -2,1% 79%
1940 162 000 +2,8% 112 000 -1,4% 69%
1945 139 000 -3,0% 96 000 -3,0% 69%
1950 195 000 +7,0%
1959 236 000 +2,1% 127 600 +2,1% 54,1%
1970 209 000 -1,1% 123 600 -0,3% 59,1%
1979 180 000 -1,6% 105 600 -1,7% 58,7%
1989 158 500 -1,3% 95 400 -1,0% 60,2%
1992 160 000 +0,3%

Allikas: Lallukka (1995a ja 1995b: 85) ja neile rajatud arvestused. Juurdekasvu protsent on aas
ta keskmine terve ajavahemiku jaoks pärast eelnevat koguarvu.

Rahvaarvu võnked jätkusid Teise maailmasõja ajal. Peimikomilaste 
arv AR-is langes 1934-1945 tervelt 28%, nende osakaal aga hoopis tõusis, 
sest küüditatud surid veelgi kiiremini. Kui ulatuslik puuraie (1945-1959) 
algas, kahekordistus AR-i rahvaarv ja komilaste osakaal langes. 1960. 
a. saadik on aga rahvarv lakkamatult kahanenud, nii nagu Mordvaski. 
1960-ndail ja 1970-ndail oli väljaränd mõnel aastal üle 10 000. Tõsiseim 
oli, et 40% noortest naistest lahkus 1980-ndail, pannes rahvastiku taas
tumise küsimuse alla (Lallukka 1995a).

Komi osakaal Permikomi AR-is oli 1925 madalam (77%) kui tu
levases Komi ANSV-s (92%), ent stabiliseerus 60% kandis, sellal kui 
ANSV-s see langes 23%-le. Viimase 40 aasta jooksul on komilaste osa
kaal ringkonnas kasvanud, sest venelased on armetust piirkonnast ko
milasist nobedaminigi lahkunud. AR-i 6-st rajoonist olid komilased 
1989. a. enamuses 4-s. Vastupidiselt tavalisele koloniaalmustrile olid 
nad märgatavas enamuses ka Kudõmkaris (66%), kontrastina kõigile 
teistele idapoolsete soomeugri pealinnadele, kus põlisrahvas on vähe
muses.



Demograafia 349

TABEL 8.5. KOMILASTE ARV

Põhja Permi Kokku
KOGUARV ENDISES N. LIIDUS 
Kõik rahva liikmed 344 500 152 100 496 600
Omakeelsed 242 500 106 600 349 100
Omakeelsete protsent kõigist rahva liikmeist 70,4% 70,1% 70,3%
RAHVUSALADEL
Rahvusala elanike koguarv 1 251 000 159 000 1 409 000
Kõik rahva liikmed 291 500 95 400 387 000
Osakaal rahvusalal 23,3% 60,2% 273%
Omakeelsed 216 900 79100 296 000
Omakeelsete protsent kõigist rahva liikmeist 74,4% 82,9% 763%
VÄLJASPOOL RAHVUSALU
Väljaspool rahvusalu 53 000 56 600 109 600

- Mujal Venemaa Föderatsioonis 44 800 51900 96 700
- Endisis NSV-des 8 200 4 800 13 000

Protsent rahvast väljaspool rahvusalu 15,4% 373% 22,1%
Omakeelsed 25 600 27 500 53 100
Omakeelsete protsent kõigist rahva liikmeist 48,3% 483% 48,4%

Allikas: Lallukka 1992a: 5, 7,9,14-21 ja sellele rajatud arvestused.

Tabel 8.5 näitab komilaste üldist demograafilist olukorda N. Liidu 
lõpuaastail. Komilasi oli kokku pool miljonit, neist 30,6% permikomi- 
lased. 1926. a. saadik on permikomilaste arv kasvanud pelgalt 1,7%, 
põhjakomilaste arv aga 52,4% .

Mõlemas murderühmas pidas 70% komi keelt oma peamiseks keeleks 
1989. a. rahvaloendusel. (1959 oli see määr 88-89%.) Kas see tähendab 
peamist keelt tõõl, kodus või lapsepõlves, jäi vastaja otsustada, ainult et 
mõnedel puhkudel avaldasid loendajad survet vene keele kasuks. 
Rahvuskultuuri kandepinna hindamiseks peaks ehk 70%-le lisama ka 
need, kes komi keele ära märkisid teise keelena. Kõik need arvud võivad 
tõusta, kui komi keele prestiiž tõuseb (nii nagu juhtus 1989), või lange
da, kui võimud seda halvustavad (nii nagu paistis olevat 1979).

Rahvusaladel (Komi Vabariik ja Permikomi AR) on komilasi alla 
400 000 ja muulasi miljon. Jällegi on pilt kahel alal erinev.

Permikomilaste osakaal AR-is on 60% ja see on ainus idapoolne 
soomeugri rahvas, kel on nimeliselt "omal" maal enamus. Nii nagu 
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Mordva, on ka Permikomi AR majanduslik ääremaa, kuhu tööstust 
pole rajatud ja kus kogurahvastik on järsult langenud. Märgatav osa 
permikomilasist (37,3%) asub väljaspool oma ala, enamik neist alles 
hiljutisist aastakümneist saadik. (1959 elas mujal ainult 11,3%.) Umbes 
50% sellest diasporaast asub Permi oblasti piires. Keelesäile on märksa 
madalam diasporaas (49%) kui autonoomses ringkonnas (83%).

Komi Vabariigis seevastu on ulatuslik maardlail põhinev tööstus 
toiminud pideva sisserännupumbana. Tegelikult oh uus netoränne 
1979-1989 juba väike (7100), loomulik iive aga oli kõrge (135 400) vara
semate aastate noorte kolonistide tõttu (Lallukka 1992: 7 andmete alu
sel). Seepärast on komi osakaal edasi kahanenud.

Kaevanduste positiivne tahk on see, et töö võimalus vabariigis on 
vältinud põhjakomüaste väljarändu kaugemale. Nende diasporaa 1989. a. 
(15,4%) on vaevu suurem kui 1959. a. (14,6%). Nii on põhjakomilased 
idapoolsete soomeugrilaste seas enim omaenda vabariiki keskendunud 
rühm. Paraku on komilased vabariigi kirdepoolel nü-öelda sisediaspo- 
raa, sest komi keele kasutamise poolest võiksid nad samahästi asuda vä
lismaal. Keelesäile omaenda vabariigis (74%) on põhjakomilasü märksa 
madalam kui marilasil, mokšerslasil ja isegi udmurtlasil. Vabariigi kir
deosas on see arvatavasti sama madal kui komi välisdiasporaal (48%).

Komi ja vene erinevat ealist jaotust komi mail näitab tabel 8.6. Nii 
põhja- kui ka permikomilaste ealine jaotus sarnaneb Venemaa Föderat
siooni üldisele (ja sellega ka venelaste üldpildile). Komi Vabariigi ve
nelased on aga hoopis nooremad, seda eelnevate aastakümnete ränga 
sisserännu tulemina. Kolonistid on tüüpiliselt noored täiskasvanud, 
valmis lapsi saama. Permikomi AR-i venelaste ealise jaotuse arvud on 
nii imelikud, et peab oletama trükiviga.

Tabel 8.6 alusel paistab, et alla 16-aastaste laste hulgas on põhjako- 
milaste osakaal oma vabariigis ainult 18,9% ja komi keele kõnelejate 
osakaal 14,0%. Kui see tõele vastab, siis kahaneb komilaste osakaal va
bariigis edaspidigi, kui majandusolud ei pane osa venelasi lahkuma. Et 
seda võib juhtuda, näitab pensionäride arv. Vene pensionäride arv 
(7,7% vabariigi 721 800 venelasest teeb 55 600) on ootamatult madal, 
kui silmas pidada, et venelaste arv kasvas 1939-1970 tervelt 442 000 
võrra. Võiks arvata, et pooled neist oleksid pensionil ja veel elus. On 
võimalik, et suur osa venelasi on Komis nii õhukesed juured kasvata
nud, et nad pensionile minnes lahkuvad lõuna poole.
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TABEL 8.6. KOMILASTE EALINE JAOTUS

VANUSRÜHMADE PROTSENDID:®

Komi Permi- Mujal Venemaa 
_____________ _Vabariigis Komi AR-is Föderatsioonis*”

Alaealised: komilased 
venelased

24,6%
29,4%

25,8%
36,7%c 24,5%

Tööealised: komilased 58,0% 52,4% —
venelased 54,8% 47,4%c 57,0%

Pensioniealised: komilased 16,9% 21,7% —

NOORUSLIKKUSE NÄITAJA:
venelased 15,8% 15,9% 18,5%

(Alaealiste protsent miinus komilased 8,2 4,4 —
pensioniealiste protsent) venelased 13,6 20,8 6,0

Allikas: LaUukka 1992a: 10 ja sellele rajatud arvestused.
a: Alaealised: 0-15. Tööealised: naised 16-54, mehed 16-59. Pensioniealised: naised 55 ja üle, 
mehed 60 ja üle.
b: Need arvud hõlmavad kõiki rahvusi Venemaa Föderatsioonis, aga kima venelased moodus
tasid üle 80% rahvastikust, siis määravad nad suurelt osalt üldtulemuse.
c: Need arvud paistavad demograafiliselt võimatud (ala- ja tööealiste suhe 0,77!), nü et siin 
peab olema trükiviga. Kui 36,7-47,4-15,9 asemel oletada 26,7-57,4-15,9, siis oleksid arvud 
kooskõlas Mordva venelaste omadega, mis on samasugxme kahanev rühm.

Tabel 8.7 näitab komikeelse hariduse olukorda. Õppeaastal 1988/ 
1989 ei tegutsenud ühtegi kooli, kus 1. klassiski kõik õppeained oleksid 
komi keeles. Andmestik näitab komi keelt ainult valikulise lisaainena. 
Ligi pooled komi rahvusest õpilasist said sellist lisaõpet.

Kui oletada, et komi keelt õppisid valikainena ainult komi kodukee- 
lega lapsed, siis tõuseb see arv umbes 60%-ni Komi Vabariigis ja 50-ni 
Permikomi AR-is. See on siis laste murdosa, kes said emakeelt lisaaine
na. Kuna see on I.-IO. klassi keskmine (1.-8. klass AR-is), siis tähendab 
see vist, et enamik lapsi said sellist õpet algklassides ja vähesed hiljem. 
Kui võtta aluseks terve põlisrahva, siis oli olukord halvem permikomi- 
lasil, sest nende ulatuslik diasporaa ei saanut mingit emakeelset õpet.^

5 Olukord oli samane Komi ANSV lasteaedades ja -sõimedes, kus 1990. a. 
ainult 7,8% lastest mingil määral komikeelse tegevusega kokku puutus 
(LaUukka 1992:24). See tähendas umbes 40% komi rahvusest lapsi, või 55%, 
kui ainult emakeelt peakeelena valdavaid lapsi arvesse võtta. Permikomi 
AR-is oli pilt sama: vaevu pool permikomi lastest puutus 1994 koolis ema
keelega kokku — ja Kudõmkaris pelgalt 3% (LaUukka 1995b: 62).
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TABEL 8.7. HARIDUS KOMIMAAL

Klassid.
1989

Klassid
1995

Õpilasi 
1990

KOMI VABARIIK
Komi keel lubatud õppekeelena Ei ole 1.^. 0
Komi keel lubatud valikainena I.-IO. l.-ll. 19 600
PERMIKOMI AR
Komi keel lubatud õppekeelena Ei ole 1.^. 0
Komi keel lubatud valikainena 1.-8. 1.-9. 6100
Õpib komi keelt 1990 vähemalt valikainena:®
Protsent kooliealisest komi rahvastikust 45%
Protsent kooliealisest komikeelsest rahvastikust 60%

Allikas: Lallukka 1992: 25-27 ja sellele rajatud arvestused.
a: Oletus on, et 15% rahvastikust on I.-IO. klassi ealised.

Juurdepääsus kõrgharidusele olid põhjakomilased kohalike venela
siga peaaegu samal tasemel, sest üliõpilaste hulgas oli 1989/1990 ko
milasi 20,3% (võrreldes 23,3%-ga üldrahvastikus). Umbes sama palju 
õppis neid väljaspool vabariiki — nende koguarv oH 4500 ehk umbes 
13 tudengit 1000 elaniku kohta, mis on korralik suhe. Permikomi- 
lased asusid oma kohalike venelastega samal astmel, kuid see oli 
võrdne viletsus. Keskmine lõpetatud kooliaastate arv 1979 oli 7,8 üle 
terve Permi oblasti, ent kõigest 4,8 Permikomi AR-is. Üliõpilasi oli 
1989/1990 permikomilasil 1300, s.t. 8,5 tudengit 1000 elaniku kohta ja 
seega märksa vähem kui põhjakomüasil.^

6 Komi Vabariigis töötavate "spetsialistide" hulgas (mis N. Liidu terminoloo
gias hõlmas kõrg- ning tööstuskoolide lõpetanuid) oli komilasi 22,1% — 
peaaegu täpselt nende osakaal üldrahvastikus. "Valgekraetööjõu" protsent 
komilaste hulgas (29,5%) oli kõrgem kui ühelgi teisel idapoolsel soomeugri 
rahval ja ainult pisut madalam kui kohalikel venelasil (32,9%). Niisiis olid 
komilased sotsiomajanduslikult kohalike venelastega peaaegu samal tase
mel — eeldusel, et nad nõustusid sulanema. Permikomi AR-i "spetsialisti
dest" olid 57,6% komilased, enam-vähem kooskõlas nende üldise osakaalu
ga. Kohalikest venelasist olid 31,2% valgekraetööl ja permikomilasist 26,7% 
(Lallukka 1992a: 28-33 ja 1995a).
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Nüüdisküsimused ja tulevikuväljavaated

Gorbatšovi reformikatsed ulatusid Komisse aeglaselt. Ammu kü- 
denud nurinaid hakati välja ütlema 1980-ndate lõpul ja neid oli kahte 
laadi: territoorsed ja etnilised. Piirkondlikest nõudeist oli majanduse 
reformimine kiireloomulisim ja haakus detsentralisatsiooniga.

Komi ei olnud oma ulatuslikest maardlaist kasu saanud, vaid teda 
ekspluateeriti asumaa kombel toorainebaasina. Metsad olid kahjusta
tud ega suutnud enam rahvast varustada tavapärase sõõgilisaga (mar
jad ja seened), millele riiklik majandus asendust ei pakkunud. Palgipar- 
vetus oli saastanud jõed ja rikkunud kalasaaki. Petšõra forell kuulus 
juba minevikku. Komi ANSV põhjaosas püsis ikka veel N. Liidu suuri
maid vangilaagreid ja see mõjutas negatiivselt tervet ühiskonda (Kok- 
konen 1991). Keskmine eluiga Komi ANSV-s oli madalaimaid N. Lii
dus. Väikelaste suremus oli kõigist soomeugri aladest kõrgeim: 18,4 
promilli ANSV-s ja 20,4 AR-is, võrreldes 17,3-ga üle Venemaa Föderat
siooni (Lallukka 1992: 8).

1990-ndate alguses lõikas Venemaa üldine korralagedus mitmed se
nised sidemed katki ja sundis provintse enese eest hoolitsema. Peri
feerne ja hooletusse jäetud, ent üsna rikas maardlate poolest — nii oli 
Komi ANSV iseseisvaks majandamiseks heas asendis. N. Ludu käsuma
janduse reformimine vastutustundliku eramajanduse suunas eeldas ko
halikku algatusvõimet ja kapitali, muidu võinuks vabariik välisinvesto
rite jaoks (nü Moskvas kui ka läänes) majanduslikuks koloordaks muu
tuda. Seni kui kogu kasum Moskvasse ära kooriti, ei saanud kohalik 
kapitali kuhjumine üldse alatagi.

Neile komilaste ja kohalike venelaste ühiseile nurinaile lisasid komi- 
lased mure komikeelse kooli ja kirjanduse vaeguse üle, mis ohustas 
rahva püsimist. Nad nentisid, et ametnikel polnud kohustust tunda 
komi keelt ja kultuuri. Poed keeldusid komi keelt kõnelevaid kliente 
teenindamast (Kokkonen 1991). Vabariigis polnud ainsatki komikeelset 
kooli ja komi keelt õpetati valikainena nagu mingit võõrkeelt. 80 000 
komilasega Sõktõvkaris polnud komi keelt võimalik valikainenagi 
õppida (Kokkonen 1993). Linnas oskasid komi vanemate (ka kirjanike 

23 Taagepera
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ja keeleteadlaste) lapsed vaevu emakeelt. Väidetavalt "vabatahtlik" 
sulanemine paljastus millegi muuna, sest protest tõusis spontaanselt 
niipea kui seda enam karmilt maha ei surutud.

1. detsembril 1989 tulid komi aktivistid Sõktõvkari teatrihoonesse 
kokku ja asutasid reformistliku ühingu Komi Kotõr. Esimeheks valiti 
Komi Kirjanike Liidu esimees Gennadi Juškov. Sihiks oli edutada ma- 
jandusautonoomiat ja keskkonnakaitset ning tõsta komi keele ja kul
tuuri mainet. Ühing kutsus ka kokku esimese Komi Rahvuskongressi 
(jaanuar 1990), milles osales 481 delegaati üle terve Komi, permikomi- 
lased kaasa arvatud. Kongress valis püsiva Komi Taassünni Komitee, 
miUe juhiks sai Valeri Markov ja millest sai tähtis jõud vabariigi poliiti
kas. Teine Rahvuskongress (november 1990) pani ette kahekojalise 
parlamendi kava, kus ühes kojas oleks komilasi muulastega võrdselt. 
Moskva komilased asutasid ühingu ja ajakirja, mõlemad nimega Parma, 
mis tähendab rikkalikku marja- ja seenesaaki andvat metsa (Kokkonen 
1991).

Permikomi AR-is loodi 1990 keele elustamiseks ühing Jugõr (Säde). 
Ringkonda tuumajõujaama ehitamise kava tõi esile nii Jugöri kui ka 
kohalike venelaste vastuseisu, sest kõigil oli Tšemobõl hästi meeles. 
Referendum märtsis 1991 lükas kava tagasi ja tuumajaama rajamine 
peatati. Võidust hoolimata jäi Jugõr väikeseks (umbes 100 liiget) ja 
ringkonna võimud ei tunnustanud ühingut.

Komi ANSV ulatusliku autonoomia nõue levis 1990 nii komilaste 
hulgas, kellele kultuurautonoomia oli esmane, kui ka venelaste seas, 
kes rõhutasid majanduslikku autonoomiat. Samalaadne komilaste ja 
kohalike venelaste koostöö AR-is keskendus ringkonna vabakspääsule 
Permi oblasti alt, kõrvaldamaks kaheastmelist allumist Moskvale. Per
mikomi ringkonna nõukogu tegi vastava ettepaneku 1991, kuid 
1990-ndate keskel polnud edusamme näha.

Valdavalt venelik Komi ANSV parlament kuulutas 29. 08.1990 välja 
suveräänse Komi NSV Venemaa Föderatsiooni raames pärast seda, kui 
Vene NFSV oli välja tulnud samalaadse deklaratsiooniga N. Liidu suh
tes (Šiškin 1995). See tähendas vabariigi seaduste ülimuslikkust N. Lii
du (ja VNFSV) omade üle. Selline ühepoolne autonoomia kuulutamine 
võib paista äkilisena, kuid miski muu poleks saavutanud Moskva
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bürokraatide tähelepanu, kes olid harjunud provintse ükskõik millise 
ametliku ideoloogia varjus käsutama. Kui Jeltsin oma presidendiposit- 
siooni 1993. a. lõpus kindlustas, asus ta kohalikku autonoomiat tagasi 
rullima. Komi Vabariigi olukord jäi ebakindlaks. Vabariigi uus lipp oli 
sini-rohe-valge, samasus Eesti lipuga on märgatav.

Komi Vabariigi juhtkond näis mõistvat, et nende autonoomiataotlus 
oleneb etnilise eripära usutavusest ja nad suhtusid komilaste suurema 
kultuuri- ning haridusvabaduse püüdlusisse üsna soosivalt. Komi Taas
sünni Komitee algatusel, mis meenutas 1920-ndate pretsedenti, kuulu
tati 1992. a. kevadel komi ja vene keeled (selles järjestuses) võrdseiks 
riigikeelteks. See oli ainus idapoolne soomeugri vabariik, kus selline 
tunnustus saavutati juba varakult. Oli ülitähtis, et keeleseadus läbi läks 
enne kui imperialistlik reaktsioon Venemaal hoogu kogus ja selliste 
seaduste läbiviimise tõkestas (nagu juhtus näiteks Udmurtias).

Keeleseaduse otsene mõju oli ainult sümboolne, kuid ta andis tuge
vama aluse komi kultuurinõudeile. Passid, mitmesugused blanketid ja 
ametlikud protokollid pidi nüüd trükitama kahes keeles. Kahes keeles 
pidid edaspidi olema ka koha- ning tänavanimed ja komilased tohtisid 
oma komipärased nimed seni kohustuslike venepäraste asemel tagasi 
võtta. Kõik see pidi teoks saama 1995. aastaks, kuid esines viivitusi.

Üks neist puudutas komi keele kasutamist valitsusasutusis ja kohtuis. 
1995 kujunes üks protsess keeleseaduse testiks. Üks hagejaist kõneles 
komi keeles. Kohtunik tõlgendas keeleseadust võimalikult ahtalt: kõ
nelda komi keeles tohib, ent kõneleja peab ise tõlgi eest maksma. Hage
ja nõustus tõlgiga, ent keeldus hiljem maksmast. Küsimuse üle tekkis 
ajakirjanduses avalik vaidlus ja lõpuks maksis tõlgikulud kohus.

Permikomi AR-is keelevõrdsuse taotlus nurjus. Juunis 1992 tuli 
kokku vastav kongress 400 kohaliku delegaadiga, kaks kolmandikku 
neist komilased. Jugõri juhi Galina Selina ja AR-i abiesimehe Arkadi 
Istomini ergutusist hoolimata lõppes kongress ilma ettepanekuta. Või
maluste aken sulgus, kui Venemaa Föderatsiooni 1993. a. põhiseadus 
andis loa kahele riigikeelele vabariiges ent mitte autonoomseis ring
konnis. Selle keeluga arvestades ütleb Permikomi AR-i põhiseadus 
(detsember 1994), et riigikeeleks on vene keel, kuid ka komi keel on lu
batud ametlikus lävimises (Lallukka 1995b: 151-155).
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Kui Komi Taassünni Komitee Sõktõvkaris soomeugri rahvaste maa
ilmakongressi organiseeris (detsember 1992), sai see tuge vabarügi va
litsuselt. Üle 800 aktivisti kõigilt Venemaa Föderatsiooni soomeugri 
aladelt osales, samuti toetajaid Ungarist, Soomest ja Eestist. Sellel üri
tusel loodi Soomeugri Rahvaste Konsultatsioonikomitee. Esimeheks 
sai komilane Valeri Markov, komitee peakorter aga on Helsingis.

Venemaa föderaal- ja regionaaltasemete esindajad viibisid küll soome- 
ugri rahvaste maailmakongressil, kuid raskused komi keele arendami
se teel jäid suureks. Hariduse ja töökohtade poolest olid komilased 
venelastega enam-vähem samal tasemel ja see andis rahvuskultuuri 
taassünnile tugeva aluse, niipea kui seda lubati. 1990-ndate algul võis 
näha muutusi kirjastustegevuses ja meedias, ülimadala lähtekohaga 
võrreldes.7 Vabariigis püsis komikeelne raadiokava poole tunni piires 
päevas, kuid AR-is viiekordistus saadete pikkus 1987-1990 — nulli lä
hedalt kitsipunglikule 0,1 tunnile päevas... Päevane komikeelne tele
kava püsis vabriigis veerandtunni piires ja oh AR-is peaegu olematu. 
Paar teatrit võttis aeg-ajal komikeelseid näidendeid kavva (Lallukka 
1992: 34-37 andmestik).

Komikeelse kooh teostamine oli peamine väljakutse. Ka ametliku 
toetuse varal oh areng aeglane, sest tuh alles õpikuid koostama ja õpe
tajaid koohtama. Esimeseks sammuks oli laiendada komi keele õpet 
ainena ja teha algust tervenisti komikeelse õppega valdavalt komikeel- 
seis pürkonnis.

Lootus püsis. Venemaa haridusministeerium andis loa komikeel- 
seks õppeks (vt. tabel 8.7) ega tõkestanud niisiis Komi Vabariigi keele
seaduse sihte. Õpetajate puudust aitas leevendada hsapreemia komi 
keele õpetajaile. Kultuuriaktivist Nina Nesterova juhtimisel loodi kee- 
lekomisjon, mis toetaks kõiki vähemuskeeh. Kavas oh õpetajad välja

7 Komikeelsete ajalehtede arv püsis 4 juures, aastase kogutiraažiga 2,87 miljo
nit, mis teeb 11 ajalehe eksemplari aastas komi peakeelega inimese kohta. 
See oli märksa madalam kui marilasil või udmurtlasil. Ajakirjade arv tõu- 
sisl980-1990 kahelt kolmeni ja aastane kogutiraaž 182 000-lt 295 000-ni, nii et 
lõpus oli umbes üks ajakirja eksemplar aastas inimese kohta. Komikeelsete 
raamatute ja raamatukeste arv aastas tõusis vabariigis 22-lt 29-ni ja ringkon
nas 6-lt 9-ni. Eksemplaride arv kahekordistus poolele eksemplarile inimese 
kohta vabariigis ja veerandile AR-is. Pärast 1990. a. langes levi taas ja järsult. 
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õpetada ja õppevahendid valmis saada 1997. aastaks, nii et kõik koolid 
saaksid õpetada mõlemat keelt (komi ja vene) kõigile õpilasile vabarii
gis. Mõeldi ka komikeelsele kesk-ja kõrgharidusele. Sihiks oli komi ja 
vene keele täielik võrdsus 2005. aastaks (Kokkonen 1993).

Psüühilised tõkked ohd sama tõsised kui ainelised. Paljud komi va
nemad, kes ise ju kogu hariduse olid vene keeles saanud, kõhklesid 
oma lapsi komikeelsesse kooli panemast enne, kui need oma taset tões
tavad ja näitavad, et emakeelsel haridusel on eeliseid. Isegi komikeel- 
seid koole organiseerivad aktivistid kippusid riske vältima ja omaenda 
lapsi vene kooli panema.

Komi Vabariigi venekeelse eliidi jaoks oli väljakutse erinev. Nende 
Vene provintsidest suurema majandusautonoomia taotlust sai õigus
tada ainult etnilise eripäraga. Seega oli nende endi huvides seada sihiks, 
et kõik õpilased vabariigis tutvuksid komi keelega, omandades sellega 
selgema Komi kodumaa identiteedi. Küsimuses polnud kohalike ve
nelaste komilasiks muutmine, vaid neile oma koduvabariigi mineviku 
(ja oleviku) tunnetuse andmine, et tugevdada õigustust autonoomia 
jaoks. Komilaste osakaal vabariigis oli juba nii madal, et nad ei saanud 
mõeldavaltki venekeelsele enamusele ohuks muutuda. Nii nagu root
sikeelsed Soomes, saab sellisest ohutust vähemusest kultuuriressurss, 
mida on mõtet turgutada.

Komi keele õpetamine mittekomilasile nõuab teadagi erinevat mee
todit. Ka hea tahte puhul nappe vahendeid kulutades võis kümnest 
aastast vähe olla, et komi keel õppeainena kõigile vabariigi õpilasile 
kättesaadavaks teha. Sadu õpetajaid oli vaja koolitada, et kõigile õpila
sile ühte õppeaastatki kindlustada. Seda enam oli põhjust kohe alata. 
Komi Vabariigi vene enamus oli kõhklev ja omavahel eriarvamusel, 
kas saada uueks kakskeelseks rahvaks või jääda suure olemasoleva 
rahva osaks, kus neist välja ei tehta. Vana Nõukogude partokraatia ve
nitas muidugi reformidega, kuid oli ka koostööd.

Kui Venemaa Föderatsioon uue põhiseaduse detsembris 1993 vastu 
võttis, tegi seda ka Komi Vabariik (17.02.1994). Vastupidiselt teise Komi 
Rahvuskongressi kahe koja soovitusele on parlament (riiginõukogu) 
ühekojaline, 50 liikmega endise 180 asemel. 30 neist valitakse üheman- 
daadiringkonnis ja ülejäänud 20 esindavad 20 rajooni. Riigipea 
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Ülesandeks on esindada vabariiki föderatsiooni ning selle osade juures 
ja ka rahvusvaheliselt (Šiškin 1995). Pole selge, kuidas riigipea valitakse.

1995. a. lõpuks oli vähemalt viis Komi Rahvuskongressi kokku tul
nud. Valeri Markov püsis Taassünni Komitee eesotsas ja oli selgesti 
komi liikumise juhtfiguur, võib-oUa pisut Edgar Savisaare stiilis. Juunis 
1995 toimus Sõktõvkaris soomeugri noorteorganisatsiooni MAFUN 
kõhnas kongress. Nina Nesterova, Komi valitsuse rahvusküsimuste 
komisjoni peaametnikke, valiti MAFUN-i juhatajaks (Prozes 1995b). 
Sellal kui Udmurtia valitsus Eestiga suhteid kärpis, kirjutas Komi Va
bariik alla kultuurikoostöö lepingule (20. 06.1995), mis võimaldas komi 
tudengeil Eestisse õppima tulla. Permikomi AR jõudis soomeugri ring
voolu korraldades Viienda soomeugri folkloorifestivali (juuni-juuli 
1995 Kudõmkaris).

Maaüma-ajakirjandusse sattus Komi lühikeseks ajaks suure nafta 
reostusega (juulist detsembrini 1993) Kosva jõel põhja pool Ussinskit, 
mis levis allavoolu Ussa ja Petšöra jõkke. Riigi naftafirma Komineft 
väitis, et välja voolas 14 000 tonni, ent millegipärast oli kaduma läinud 
200 000 tonni. Arktilise nafta mõju keskkonnale käsitlen järgmises pea 
tükis.

Vabariigi ja autonoomse ringkonna ühendamisest

Kui soovida kindlustada komi kultuuriarengu jaoks kriitilist massi, 
siis on ülioluline, et Permikomi AR ühendataks halduslikult Permi ob
lasti asemel Komi Vabariigiga. Majanduslikult ei suudaks Komi Vaba
riik AR-i rohkem hooletusse jätta ja pigistada kui seda Permi oblasti 
haldurid on teinud. Ühinemine kindlustaks, et komi rahva kahte haru 
ei sunnita üha enam lahku minema.

Autonoomne ringkond võiks muidugi vabariigi raames säilitada oma 
ajalooliselt väljakujunenud eriseisundi. Ühinenud Komis tiheneks aga 
lävimine vähehaaval, tekiks ühine identiteet ja kaht kirjakeelt saaks 
aegamööda lähendada, kooskõlastades uute sõnade valikut moodsate 
mõistete jaoks. Kirjakeelena on ju permikomi peaaegu hääbunud. Need 
permikomilased, keda olen kohanud, oskavad põhjakomi keelt. Nen
de lahus hoidmine on ju kogu aeg olnud tehislik: komipermjakid ja 
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jäid eraldi — või neid hoiti nii. Enne revolutsiooni olid teeühendused 
kahe rahvaosa vahel kehvad, kuid nad pakkusid siiski mingit lävhnis- 
võimalust. Nüüd tuli välja, et isoleerimises olid Nõukogude bürokraa
did oma tsaristlikest kolleegidest tõhusamadki: olemasolevad kõrvalteed 
kasvasid täis. Praegu ei ole ikka veel talvekindlat teed komipermjakki- 
de ja sürjanite vahel (Lallukka 1995b: 45).

Lühiajalised takistused ühinemiseks on suured. Kahte Komi osa 
eraldaval veelahkmel puudub jõeühendus ja teid pole ehitatud. See on 
peamisi sisulisi väited ühinemise vastu. Aga ühendustee puudumine 
ise on majanduslikult imelik. Miks ei pääse teed kaudu Sõktõvkarist 
370 km kaugusele Kudõmkari, kui lünk peateede vahel on kõigest 170 
km (Ust-Kulomist põhjas Gainõni lõunas), ja seda mõõdukalt künkli
kul maal? Kui arvesse võtta parandatavaid kõrvalteid, siis on tegelik 
lünk Dzioli ja Gainõ (k Gajna)vahel ainult 80 km. Praegu aga on lühim 
autoretk Kudõmkarist Sõktõvkari 1000 km pikkune — Permi oblasti. 
Udmurtia ja Vjatka oblasti kaudu.

Nagu oodata võib, leiab ühendamine rohkem poolehoidu põhjako- 
milaste kui permikomilaste hulgas, sest viimased võivad karta, et va
bariik neid hooletusse jätab. Küsimust arutati 1992. a. ägedalt Kudõm
kari ajalehes Parma (mis komi nimest hoolimata on 95% venekeelne), 
hiljem aga arutelu vaibus. Praktilisel tasemel on korraldatud vastastik
kusi kultuuripäev! ja mõned permikomi õpilased on Sõktõvkaris kooli 
vastu võetud. Majandusliku koostöö arutelud jõudsid kiiresti ühen
dustee vajaduse juurde (Lallukka 1995b: 156-158).

Peapõhjus Moskva otsuse taga mitte Uita Komi kahte poolt 1920-ndail 
polnud majanduslik kaalutlus, vaid soov hoida etniline kaart killusta
tuna. Tollal polnud terves piirkonnas raudteed ega korralikku maan
teed. Praegune teevõrk on toonaste poliitiliste otsuste tulemus, mitte 
põhjus. 80-kilomeetrine teelünk jäeti Komi ANSV ja Permikomi AR-i 
vahele pigem poliitilisil kui majanduslikel põhjusil—just nagu jäeti ka 
30-kilomeetrine ala Permikomi AR-i ja Udmurtia piiride vahele, nii et 
need mittevene alad kokku ei puutuks.

Sellest pärandist peab demokraatlik ja vähemusi salliv Venemaa üle 
saama. Tee-ehitus Dzioli ja Gainõ vahel võib kujuneda üheks komi ak
tivistide peanõudeks, kui nad korralikult vormistatud majandusliku 
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ettepaneku valmis saavad. See teeühendus ja tulenev majanduslik lävi
mine asetab haldusliku ühinemise teise nurga alla. Komi aktivistid on 
ses küsimuses hapral pinnal, kus on soovitav vältida emotsionaalset 
vastu seina jooksmist aga ka mitte unustada ühinemist pikaajalise sihina.



9.
Handid, mansid ja neenetsid: 

Arktika naftaneedus

Weer oana jänig janeägõl jannowõm, 
weer püwna jänig jeäkõl jeakowõm. 
Weer püw jannõfi kwal-poal 
il at šohteegõm.
Mineegõm, surõm-sutta kulteegõm.

Neiud mängivad mulle vahvat mängu, 
poisid tantsivad mulle vahvat tantsu, 
majast, kus poisid tantsivad, 
ei meeldi mul minna.
Lähen siiski, ööseks korstnanurka.

(Mansi karupeielaul aastast 1906, kogumikus "The Great Bear", 1993)

Karupeied on kultuuritava, mida esineb üle Põhja-Euroopa ning 
-Aasia, Soomest Beringi väinani. Kõige täielikumalt on see säilinud 
Aasia loodenurgas hantide ja manside juures. Karu on lugupeetud ole
vus. Kui ta surmatakse, kantakse ta koju ja asetatakse aukohale, kust ta 
pidu ja keerulist laulu-tantsu, mis teda lepitama peavad, pealt vaatab. 
Sageli väidetakse seejuures, et karu suri õnnetuses või kellegi teise käe 
läbi ja praegused peolised leidsid ning päästsid ta keha.

Samalaadset mängu on hantide ja mansidega mänginud venelased, 
kes sageli on end kujutanud nende, seletamatul kombel hääbuvate, 
põhjarahvaste ihu ja hinge päästjana. Erinevus on selles, et handid- 
mansid vältisid hoolikalt karude liigset, väljasuremiseni viivat kütti
mist, Vene võim aga on taandanud handid ja mansid allapoole 2% nen
de maa elanikkonnas. Prantsusmaast suuremale maa-alale on pilluta
tud 23 000 hanti ja 8000 mansit. Nende täbarat olukorda jagavad 
põhjanaabrid neenetsid — maa-alal, mis on suurem kui Prantsusmaa 
ja Hispaania kokku, elab vaid 35 000 neenetsit.

Nende rahvaste hääbumist on viimaseil aastakümneil kiirendanud 
see, mida mujal võiks õnneks pidada: hiigelsuurte nafta- ja maagaasi- 
varude avastamine. 1988 toodeti 66% N. Liidu naftast ja 50% maagaa
sist handi-mansi ja neenetsi mail. Samalaadne areng Jäämere ümber 
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elavdas mereäärsete maade majandust, ehkki õnnistusel on sealgi ol
nud varjukülgi, eriti Norras, sest väljast saabub õnneotsijaid, ühiskond
likke ja keskkondlikke mullistusi peab aga taluma kohalik rahvas. See 
kontrast saavutab kolonialistliku äärmusvormi juhul, kui maardlate 
kasutajad pärinevad täiesti võõrast kultuurist ja tunnevad end ajutiste 
olijatena, kel pole hirmu, et nad kord oma tegude keskkondlike tule
muste all kannatama peavad.

Hantidele, mansidele ning neenetsitele on nafta- ja gaasileiud osu
tunud ainult needuseks. Nendega nõu ei peetud. Naftapuuringute ka
vandamise ajal eiras Moskva põlisrahvaste olemasolu täielikult. Neil 
pole selle tööstuse arengus osa, nad ei saa selle hiigeltuludest vähimat
ki. Kui nafta ammendub, on habras arktiline keskkond hävitatud. Nee
netsite õnneks on nende maa ainult mõnest piirkonnast gaasi leitud ja 
nad suudavad selle ekspluateerimise ajal vastu pidada. Handid-man- 
sid aga võivad oma põlismaa lausa jalge alt kaotada ja rahvaina kaduda.

Kui maailma avalikkus ei huvitu Loode-Siberi nafta- ja gaasitööstuse 
genotsiidsest hoolimatusest põlisrahvaste vastu, siis on igatahes põh
just huvi tunda sealse keskkonna hävitamise vastu, sest selle ulatus on 
nii lai, et võib ka väljaspool Siberit kliimat muuta. See on ülemaailmse 
mõjuga keskkondlik katastroof.

Käesolev raamat keskendub vabariiki evivaile soomeugri rahvaile, 
kus mitmesaja tuhandeline rahvastik asub põllundusele sobivas klii
mas. Hõredalt asustet arktilisil alul paiknevad vabariige asemel auto
noomsed ringkonnad (AR-id), mis on Permikomi AR-ist võrratult suu
remad. Nende probleemid on hoopis teistsugused, olgu põlisrahvaks 
ugri handid-mansid või samojeedi neenetsid, ja neid peaks võrdlema 
teiste arktiliste rahvastega nii Venemaa Föderatsioonis kui ka mujal — 
see aga viiks meid selle raamatu peateemast eemale. Teisest küljest ei 
saa ka nende rahvaste käsitlemist vältida, pidades silmas keelelis-geo- 
graafilist sidet ja karjuvat vajadust nende väärkohtlemist maailmale 
meenutada.

Inglise keeles on ilmunud kõigi Venemaa Föderatsiooni põhjarah
vaste kohta kaks oivalist uurimust: James Forsythi "A History of the 
Peoples of Siberia: Russia's North Asian Colony 1581-1990" (1992) ja 
Nikolai Vakhtini "Native Peoples of the Russian Far North" (1992).
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Forsyth peab varast Vene kolonialismi võrdväärseks läänemaade kolo
nialismiga Ameerika mandril. N. Liidu rahvusringkondade süsteem 
viis Siberi rahvaste arengu üürikeseks ajaks Põhja-Ameerikast ette, 
muutus aga varsti sisutuks vormiks. Vahepeal on põlisrahvaist lugupi
damine Põhja-Ameerikas veidi tõusnud ja mõned Siberi põlisrahvaste 
aktivistid — näiteks handi kirjanik Jeremei Aipin — leiab N. Liidu aja
kirjanduses palju kirutud USA reservaatideski positiivseid tahke 
(Forsyth 1992: 416).

Peamine erinevus on selles, et USA reservaadid piirduvad põlisrah
va asustet alaga, jättes lähedal paiknevad kolonistide linnad välja. See
tõttu pole reservaadid elujõulised majandusüksused, aga kolonistide 
juurdevool on piiratud ja põlisrahvas säilitab tegeliku kontrolli omava
litsusasutuste üle, nii palju või vähe kui neil omavalitsusil võimu on. 
N. Liidu rahvusringkondadel seevastu olid palju avaramad piirid, 
need võinuksid kujuneda majanduslikult elujõulisemaks, kui majan
duse kontsentreerimine ning muud Moskvas tehtud otsused poleks 
põlisrahvailt igasuguse sõnaõiguse ära võtnud. Johtuv kolonistide sis
sevool kahandas põlisrahvad isegi kohalikes nõukogudes pisikeseks 
vähemuseks (Taagepera ja Michelsen 1977).

Peterburis elava Vakhtini ülevaade (1992), mille avaldas Londonis 
asuv Minority Rights Group International, selgitab, kuidas N. Liidus 
esialgne autonoomia vähehaaval kadus. Kui mujal N. Liidus peetakse 
Stalini aega hullimaks, siis kauges põhjas jätkus pingete kuhjumine 
just hiljem. Rahvusringkonnad (RR), mis viitasid põlisrahvaile, nime
tati 1980. a. ümber autonoomseiks ringkonniks (AR). Seadustekstidest 
kõrvaldati kõik, mis põlisrahvaste olemasolule viitas (Vakhtin 1992:23). 
Vabamad valimised võimaldasid kolonistidel hiljem põlisrahvaste kõri 
pigistada, sest kolonistidel oli kaugelt rohkem hääli. Samal ajal võimal
das suurem vabadus ka põlisrahvaste tegevusel esile kerkida, tuues 
mõnikord kaasa kolonistide vägivaldse vastulöögi, nagu 1. peatükis 
Prokopi Sopatšini mõrvajuhtum.
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Geograafia ja demograafia

Erinevalt eelnevaist peatükkidest on geograafia esitatud siin enne 
ajalugu, kuna mitmete rahvaste ja haldusalade segu muudab asja kee
ruliseks. Pealegi ei vasta põlisrahvad üheselt haldusaladele.

Praegtme Handi-Mansimaa (Handi-Mansi AR) asub Obi jõe kesk
jooksul, Kesk-Uurali mäestikust ida pool. Idast läände on selle pikkus 
1400 km ja põhjast lõunasse kuni 500 km, nii et pindala on 523 000 km^. 
See on üksainus suur soo, harva enam kui 50 m üle merepinna, paljude 
laiade jõgede ja väikesevõitu järvedega. Merepinna tõustes muutuks 
Handi-Mansimaa Põhja-Ameerika Hudsoni lahe Aasia vasteks. Kliima 
on karmilt mandriline. Jaanuari keskmine temperatuur on lõimas -18 °C 
ja põhjas -23 °C, mille kõrval Soome-Lapi talv (-14 °C) on mahe. Suved 
aga on sama soojad kui Helsingis (+17 °C). Rahvaarv oh 1989. a. 1 282 000 
— peamiselt vene uusasukad. Hante oli 0,9% ja mansisid 0,5%. Kesk
mine elaniketihedus on 2,5 in./km^ — nagu Islandis.

Handi-Mansimaa peamine tööstusala on naftapumpamine, seUe lisaks 
gaasi väljastamine ning puidu töötlemine. Teid on vähe ja alles hiljuti on 
rajatud kaks raudteed naftatandrite teenendamiseks. Nafta on sünnita
nud mitu suurt linna, mis on nooremad kui pool sajandit: Surgut (215 000 
elanikku 1986 ja 259 000 seitse aastat hiljem), Nižnevartovsk (246 000 
elanikku 1990) ning Neftejugansk (95 000 ei. 1990), kõik enam-vähem 
Obi ääres. Pealinn Hantõ-Mansiisk (26 000 ei. 1974) asub kohal, kus 
Irtõš suubub Obi jõkke ja on naftahiiglaste kõrval kääbus nii suuruselt 
kui ka otsustusvõimelt. Halduslikult on Handi-Mansi AR allutatud 
lõuna pool asuvale Tjumeni oblastile.

Neenetsite asuala moodustab Jäämere ääres 2000 km pikkuse vöön
di ja koosneb põhiliselt kahest haldusalast. Neenetsi AR on Euroopas, 
Komi Vabariigist põhja pool. Neenetsid on seal ainus tõeline põhsrah- 
vas — peaaegu sama arvukad komilased on sinna saabunud viimase 
200 aasta jooksul. Jamah Neenetsi AR on Põhja-Uuralist ida pool ja see
ga Aasias. See hõlmab Obi alamjooksu Handi-Mansimaast põhja pool. 
Peale neenetsite elab seal ka sölkuppe, samojeedide lõunaharu viima
seid esindajaid, kel omanimelist rahvusala enam pole. Viimase 600 aas
ta jooksul on sinna asimud ka hante.



Joonis 9.1. Handi-Mansimaa, Jamal ja nende ümbruskond.
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Neenetsi AR (177 000 km^) on kitsas Jäämere rannariba Valgest me
rest läänes Uurali mägedeni idas, 950 km pikkune ja kuni 200 km laiu
ne. See jääb peaaegu täiesti polaarjoonest põhja poole. Valdav osa mais- 
maapürist kulgeb Komi Vabariigiga. Mere ligiduse tõttu on jaanuar 
soojem (-12 kuni -22 °C) kui Handi-Mansimaal, juuli aga jahedam (+6 
kuni +13 °C). Maa on lame ja tihti soine, kaetud puudeta tundraga. Pea
aegu kolmandik 55 000 elanikust asub pealinnas, Narjan-Maris (ne 
Njarjana mar') (20 000 ei. 1990) Petšora suudme lähedal. Neenetsi AR-i 
elanikest 2/3 on venelased. Neenetseid on 13% ja komilasi pea sama 
palju (11%). Arvestatavaid maardlaid pole leitud ja seetõttu on elanike 
tihedus kõigest 0,3 in./km^ — s.t. kümme korda Handi-Mansimaa 
omast madalam. Kalastamine, küttimine ja põhjapõtrade ning karus
loomade kasvatamine on peamised tegevusalad. Halduslikult allub 
Neenetsi AR Arhangelski oblastile.

Jamah Neenetsi AR (750 000 km^) Handi-Mansimaast otse põhjas 
ulatub mõlemale poole polaarjoont ja ida-lääne suunas poolitab seda 
kitsas Obi laht, mis on Obi, Puri, ja Tazi jõgede ühine 750 km pikkime 
suue. Nü ida-lääne kui ka põhja-lõuna surmas on Jamali Neenetsi AR 
krmi HOO km pikk. Jamal ("Maa lõpp" neenetsi keeles) on sügavalt Jää
merre ulatuva poolsaare nimi Obi lahest lääne pool; sellenimelist hõi
mu ei leidu. Talved on veelgi kühnemad (jaanuaris -22 kuni -26 °C) kui 
Handi-Mansimaal ja lühike jahe suvi (+4 kuni +14 °C juulis) suudab 
vaevalt jäist pinda üles sulatada. Madalasse soisesse tundrasse lõikub 
okaspuumetsa ainult lõuna pool.

Jamah Neenetsi AR-i elanikkond (1989. a. 495 000) koosneb peamiselt 
vene uustuLnukaist. Neenetsite osakaal on langenud 4,2%-ni, millele 
tuleks lisada 0,3% sölkuppe ja 1,5% hante. Elanike tihedus (0,7 in./km^) 
jääb Neenetsi ja Handi-Mansi AR-i vahele. Maagaasi väljastatakse 
kõikjal maa kagukolmandikus ja hiljuti ka Jamali poolsaarel. Peamised 
linnad on Nojabrsk Ida-Handi-Mansimaalt siseneva raudtee ääres ja 
Novõi Urengoi (ne Novõ Urengo) kaugemal põhjas. Nende maagaasi- 
linnade elanike arvu pole ma leidnud. Pealinn Salehard (u. 30 000 elanikku) 
Obi alamjooksul on igatahes väiksem. Vorkutast (k Võrkuta) edasi- 
suunduv raudtee Komimaal ulatub Obi äärde Salehardi vastaskaldal ja 
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pikendus Jamali gaasitandreini oli ehitamisel. Nagu Handi-Mansimaa, 
nii on ka Jamali Neenetsi AR allutatud Tjumeni oblastile.

Tuleks mainida ka Taimõri (Dolgaani-Neenetsi) AR-i (endine Tai- 
mõri RR) kaugemal idas Jenissei alamjooksul ja tömbil Taimõri poolsaarel 
(862 000 km2 ja 1994. a. 49 000 elanikku), sest ka seal elab neenetseid, 
keda venelaste ahistamine viimase 250 aasta jooksul on sinna surunud. 
Varem oli see neenetsite keelesugulaste eenetsite ja nganassaanide 
maa. Praegu aga on arvukaimaks põhjarahvaks kagust sisse rännanud 
dolgaanid, tunguusi evengid, kes segunedes türgi sahhalastega (jakuu- 
tidega) Sahha murde omaks võtsid. Taimõri (Dolgaani-Neenetsi) AR-i 
pealinna Dudinka (32 000 ei. 1994) lähedal asuv vase- ja niklikaevan- 
duste linn Norilsk on küll AR-i poolt ümbritsetud, ent on halduslikult 
eraldi. Mõlemad alluvad vene Krasnojarski kraile. 1935. a. asutet No
rilsk oli kurikuulus orjatöölaagrite keskus. Elanike arv oli 1987. a. 181000, 
aga 1990. a. ainult 173 000, mis peegeldab kaevandustööstuse kokku
varisemist.

Rääkides edaspidi Neenetsimaast, mõtlen selle all harilikult Nee
netsi AR-i ja Jamali Neenetsi AR-i. Nii geograafiliselt kui ka etniliselt 
jääb Taimõri (Dolgaani-Neenetsi) AR väljaspoole käesoleva raamatu 
vaatepiiri.

TABEL 9.1. LOODE-AASIA PÕLISRAHVASTE ARVU MUUTUMINE 1926-1989

Nimi (ja vana nimi) 7926 7959 7989
Muudatus 

protsentides 
1926-1989

Neenetsid (jurakisamojeedid) 16 800 + 5% 23 000 34 700 +107%
Handid (ostjakid) 19 100 +16% 19 400 22 500 +18%
Mansid (vogulid) 5 800 ± 5% 6 400 8 500 +46%
Dolgaanid 1 200 ± 44% 3 900 6 600 +470%
Sölkupid (ostjakisamojeedid) 3 800 + 57% 3 800 3 600 -5%
Nganassaanid (tavgisamojeedid) 850 ± 5% 750 1300 +53%
Eenetsid (jenisseisamojeedid) 412 ± 17% — 209 -49%

Allikad: Rahvaloenduse arvud, nii nagu neid esitavad Forsyth (1992: 249), Koiga jt. (1993) ja 
Vakhtin (1992: 8). Nende poolt antud arvud on enam-vähem samad 1959. ja 1989. a., erinevad 
aga suuresti 1926. a., mille kohta siin on esitet kolme allika keskmine ja erinevuse protsent. Söl- 
kuppide puhul (1926) pakub Forsyth 6000 ning Vakhtin 1600, Koiga jt. ei anna midagi. 1959. a. 
rahvaloendusel ei tunnustanud eenetseid etnosena.
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Terve piirkonna põlisrahvaste arvulist muutumist 20. sajandi kestel 
näitab tabel 9.1. Rahvad on esitatud nende praeguse arvukuse järjestu
ses endise N. Liidu piires. Tabel esitab ka nende rahvaste varasemad 
venepärased nimed. Praeguste nimede puhul on järgitud rahvaste ene- 
senimetusi, kuigi needki võivad hõimust hõimu vahelduda.

Seitsmekümne aasta jooksul on enamike rahvaste arvukus pisut 
kasvanud, ent venelasist tohutult madalamal määral. Need arvud ei 
too esile ulatuslikku emakeele ja põUskultuuri minetamist. Dolgaanide 
suur juurdekasv tuleneb arvatavasti naabrite kultuurilisest sulanda
misest. Vene kolonistide meres näib ainult neenetseil olevat küllaldane 
rahvaarv ja juurdekasv, et 21. sajandi jooksul püsima jääda. Teiste põ
lisrahvaste saatus oleneb palju venelaste ja välismaailma hoiakust.

Ajalugu

Esimesed inimesed Loode-Siberis olid tundmatut päritolu paleo- 
asiaadid. Neid asendasid või sulandasid endisse samojeedid, kes juba 
-4000 elasid terves Lääne-Siberi metsavööndis. Piki Jenissei jõge liiku
sid nad ka lõuna poole Sajaani mägedesse (Korhonen ja Kulonen 1991). 
Ida pool Lõima-Uuraleid asendasid või sulandasid samojeede handid 
ning mansid ja hiljem mitmesugused türgi rahvad. Viimased Jenissei 
ülemjooksu samojeedid sulanesid oma türgi naabreisse alles viimase 
paari sajandi jooksul, pärast Vene vallutust.

Praegu on neenetsid ainus enam kui 4000-pealine samojeedi rahvas. 
Neil on sirged tumedad juuksed ja nõrgenenud mongoli tõu tunnused, 
mis iseloomustavad enamikku Põhja-Siberi rahvaist. Nemad hakkasid 
põhjapõtra kodustama juba 2000 aasta eest (Korhonen ja Kulonen 
1991), s.t palju varem kui saamlased.

Hantide-manside keelelised obiugri esivanemad eraldusid imgarlas- 
te omist vist enam kui 3500 aasta eest, kui ühise põhisõnavara ulatust

1 Peamine allikas N. Liidu eelse ajaloo kohta on Forsyth (1992), aga ka Koiga 
jt. (1993), Korhonen ja Kulonen (1991), Martin (1988), Uibopuu (1984: 
257-273) ja Vakhtin (1992).
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hinnata (Taagepera 1994). Kõik need rahvad elasid Uurali mäestiku 
lõunatipu ligidal ja omandasid ratsurioskused. Mitu kliimamuutust 
ajendas vist obiugrilasi kaugemale põhja siirduma, väljapoole hobuseile 
sobivat vööndit. Esiteks liikusid nad põua ajal rohtlast mõlemal Uurali 
jalamil põhja poole ja omandasid ehk põllundusoskusi. Kui kliima ja
henes, muutus nende uus kodu taigaks ja neist said kalur-kütid, sest 
teised tugevamad rahvad tõkestasid naasemine lõrma poole.^

Kui mansi ja handi keeled umbes 2500 aasta eest eristuma hakkasid 
(Taagepera 1994), asusid need rahvad praegusest asualast märksa lõu
na ja lääne pool, ulatudes Irtõši keskjooksule Siberis ja Uuralite jalami
le Euroopas. Euroopas olid neil naabreiks udmurtlaste ja komilaste esi
vanemad. Idas puutusid nad kokku samojeedi rahvastega (sölkuppide 
eellased) ja kettidega. Lõunapoolseisse rohtlaisse ilmusid hunnide suur
riigi aegu 2000 aasta eest mitmesugused türgi hõimud, asendades iraani 
sküüte. Obiugri keelte kõnelejad olid tollal tõenäoliselt valget tõugu, 
enne kui nad põhja poole siirdudes eesleiduva mongoliidse (arvatavasti 
samojeedi) rahvastikuga segimesid. Praeguste hantide ja manside seas 
leiab väga mitmekesiseid tõutüüpe.

11. sajandil liikusid türgi kiptšakid vähehaaval rohtlast metsadesse, 
surudes mansisid, hante ja sölkuppe eest ära põhja või sulandades 
neid endisse. 16. sajandi algul oli suurem osa Irtõši valgalast türgi hõi
mude käes, nii et etniline piir kulges praeguse Handi-Mansi AR-i ka- 
gupiiri lähedal. Uuralite lääneküljel surusid komilased ajavahemikus 
900-1400 handid Petšora (k Petšöra) ülemjooksult ja mansid Petšora- 
Kama veelahkmelt pikkamööda välja (Kokkonen 1991).

Edelas oli manside käes suurem osa praegusest Jekaterinburgi/Sverd- 
lovski oblastist ja Euroopa-poolsel Uuralite jalamU Tšussovaja valgala 
praegusest Permist ida pool. Sarapuli linna nimi Ida-Udmurtias on

2 Üldiselt kahaneb põhjapoolkeral maa toitmisvõime põhja poole suundumisel.
See tähendab, et kehva olukorda sattimud rahvastel on küllaldaselt massi 
liikumaks põhja poole, surudes oma põhjanaabrid eest ära, ent nad ei suuda 
enam hiljem lõima poole naasta. Nii on venelasist ja tatarlasist põhja pool 
mitmed Euraasia rahvad vähehaaval põhja poole laienenud, samal ajal kui 
nad lõunaküljel taanduvad: karjalased, komilased, mansid, handid, sölku
pid ja sahhalased (jakuudid).

24 Taagepera
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kõlaliselt nii lähedal saranpauliXe ("komi küla" mansi keeles), et võib 
küsida, kas mansid isegi nii kaugele ulatusid. Manside võimas vastu
panu Vene vallutusele lubab arvata, et nad olid ehk tollal peaaegu 
sama arvukad kui nende komi naabrid. Seda on raske kujutella nüüd, 
kus mansisid on 8000 ja komilasi 500 000.

Manside lõunatiival moodustus pärast mongolite suurriigi lagune
mist tugev Tatari khaaniriik, mille esimeseks pealinnaks oli Tšimgi-Tura 
(praegune Tjumen), hiljem aga Sibir (praeguse Tobolsk! lähedal). Terve 
nüüdne Siber võlgneb oma nime tollele suhteliselt väiksele Sibiri khaa- 
niriigile, mis pressis mansidelt, lõunahantidelt ja sölkuppidelt karus
nahku ja muid metsatooteid välja, sulandades osa neist rahvaist tatar
lasisse. Enamiku ajast jäid need rahvad aga sõltumatuks, eristudes 
hõimudeks jõeorgude alusel.

Vallutuseelne kultuur

Mansi hõime juhtisid päriliku seisusega vanemad. Mõnikord ühine
sid hõimud suuremaiks vürstiriigeks, mis levisid piki jõgesid, nii nagu 
Konda praeguse Handi-Mansi AR-i edelanurgas ja Pelõm sellest lääne 
pool. Handi vürstiriigest olid tugevaimad Koda (Konda ja Obi vahel), 
Kazõm (Handi-Mansimaa põhjaosas) ja Kunowat (Jamal! Neenetsi AR-i 
lõunaosas). Olles lõunas tatarlaste surve all, imbusid handid omakor
da neenetsite ala suuremaisse jõeorgudesse, põhjustades aeg-ajalt kok
kupõrkeid.

Oma aja kohta oli hantide ja manside relvastus küllaltki arenenud: 
ammud, odad, rauast rõngasturvised ja kiivrid, mida nad ise sepista- 
sid. Handi ja mansi ülikuil oli suur võim oma alamate üle, neid ümbrit
ses teatav rikkus ning barbaarne hiilgus: hõbeehted ja -nõud, suured 
kogused soobli-, rebase- ja muid nähku. Nende elupaigaks olid pihtaia 
ja muldvalliga ümbritsetud linnused (Forsyth 1992:11).

Üllatav on, et selline poliitilise organiseerituse tase teostus soisel 
maal, kus asustus on nüüdki üpris hõre (väljaspool naftakeskusi). 
Hante ja mansisid võis 1500. a. olla ehk 16 000 (Forsyth 1992:11) — pool 
praegusest arvust.
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Põllundus (peamiselt odra-, veise- ning hobusekasvatus ja mesin
dus) oli võimalik ainult lõunapoolseimail mansidel. Enamik mansi
dest ja hantidest olid poolnomaadsed kalur-kütid, kes liikusid talvel 
suuskadel ja suvel haabjate ning tohust paatidega. Elupaigaks olid tal
vel palkhütid ja suvel tohust kojad. Põhjahandid (ja Uurali mäestiku - 
mansid ) omandasid neenetsite rändava põhjapõdrakultuuri. Rõivad 
valmistati põdra- ja karusnahast ning isegi linnu- ning kalanahast. 
Lõuna pool võeti tatarlasilt üle nõgese ja kanepi kudumine.

Ühiskondliku korra poolest jagunes suurem osa handi ja mansi hõi
me (eriti põhja pool) kaheks killaks (fraatriaks), moš (ehk moštš) ja por, 
kes elasid läbisegi, pidid aga abielluma teise killa liikmega. See eristus 
võib pärineda ajast, mil ugri uustulnukad (moš) sulanesid olemasoleva 
rahvaga (por). Huvitav on, et udmurtlaste marilasi tähistav sõna on sa
muti por (Ivanov 1995). Meenutagem, et ka muistsed udmurdi külad 
jagunesid kaheks killaks (vt. 7. ptk.).

Usundiks oli animistlik looduse austamine. Ülemjumal Num-Torõmit 
(kelle nimi tekitab küsimuse, kas eesti Taara on ikka Skandinaavia pä
ritolu) ümbritsesid mitmed teised jumalad, samuti järve-, puu- ja loo- 
mavaimud. Hõimude meessoost liikmed kogunesid hiiepidudele, kus 
targad ohverdasid hobuseid, nende puudumise korral põtru või muid 
loomi. Väidetavalt olevat muiste mõnikord ka inimesi ohverdatud. 
Surnuid ei maetud (mis igikeltsas olekski vaevaline), vaid asetati koos 
järelelus vajalike relvade ja tarbeesemetega puusärkides maapinnale. 
Igal hõimul oli keelatud omaenda tootemilooma tappa, kõik aga pida
sid lugu ka karust. Teda tohtis küll aeg-ajalt tappa ja süüa, kuid seejuu
res pidi teda keeruliste peietalitustega lepitama.

Veelgi kaugemal põhjas otsisid pelgupaika samojeedid, keda lõuna
poolsemas Siberis teised rahvad aegamööda sulandasid ja välja tõrjusid. 
Peamine samojeedi rahvas olid neenetsid. Ka nendel olid šamaanid 
(targad) nii nagu hantidelgi, puudusid aga alalised pealikud, kuigi 
ajutine juht võidi valida jahiretke jaoks või kokkupõrke puhul teise

3 Islam ei ulatunud manside ja hantideni enne 16. sajandit. Siberi tatarlasedki 
jäid valdavalt animistideks. 16. sajandi lõpus võis aga osa mansisid islami 
omaks võtta.
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hõimuga. Neenetsi hõimude omavahelises sõjas lepiti koha ja tingi
muste üle eelnevalt kokku, nii nagu seda esines ka indiaanlaste juures, 
keskaegses Euroopas ja "West Side Story" noortejõukude vahel. Vastu
olud tekkisid põhja poole laienevate või taanduvate rahvastega — idas 
hantidega (ning vähemal määral sölkuppiddega) ja läänes komilaste 
ning nende vene isandatega.

Neenetsi majandus olenes metsikust ja kodustet põhjapõdrast, keda 
nad juhtisid kuulsate samojeedi koerte kaasabil. Petšora ja Obi suud- 
melahtedes kalastasid nad ning küttisid hüljest ja morska. Elati põdra- 
nahast püstkodades, mida põhjapõdrad puust kelkudel kaasa vedasid. 
Rõivad OÜd valdavalt põdranahast. Usutavad olid hantide moodi.

Vene vallutus

Esimesed Novgorodi seiklejad saabusid neenetsi ja handi-mansi 
maile läbi Komi, kasutades Jäämere-äärset jõgede ja kandekohtade võr
gustikku. Erinevalt põhjakomilaste suhteliselt rahumeelsest allumisest 
löödi 1187. a. vene röövhulkurid maha, kui nad katsusid Põhja-Uura- 
hte petšoorlasilt ja jugralasilt (hantidelt-mansidelt) karusnahku välja 
pressida.^ Vene kroonika kirjeldab järgmist agressiooni (1193) endale 
soodsas valguses, nagu ju oodata võib, näitab aga kaudselt, et jugralasil 
olid linnatüüpi asulad (mitte ainult külad) ja äge vastupanutahe:

Nad asusid Novgorodist sõjaväega teele Jugra poole ...[ja] tulid jälle linna 
juurde. Ja [jugralased] kindlustasid end linnas ja seda piirati viis nädalat. Ja 
nad saatsid [venelastele] valeteate, et "me kogume hõberebase- ja soobli- 
nahku ning teist vara, nii et ärge hävitage meid, teie orje, koos teile antava
ga", samal ajal aga kogusid sõjaväge. Ja kui sõdalased olid kogutud, saatsid

4 "Jugra" tähendab mõnes allikas ainult hante, tihti aga nii hante kui ka man
sisid. Siinses raamatus on sõna kasutatud enamasti laiemas tähenduses. 
Petšora hõimu, kes praeguse Komi Vabariigi suurimale jõele nime andis ja 
12. sajandil slaavi sissetxmgijate vastu võitles, peetakse üldiselt samojee- 
dideks, kuigi üks Vene kroonika näib petšoorlasi nii samojeedidele kui ka 
jugralasile vastandavat: "Ma saatsin oma teenri... petšoorade juurde, rahvas, 
kes maksab andamit Novgorodile. Kui ta nende juurde jõudis, läks ta [edasi] 
jugrade juurde. Need on võõras rahvas, kes koos samojeedidega põhjas 
elab." (Tõlke alus: Cross ja Sherbowitz-Wetzer 1953:184). 
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nad teate [vene] ülemusele: "Tulge linna 12 mehega." Ja nad tulid linna... ja 
nad tapsid nad (Tsiteeritud Forsyth 1992: 3 kaudu).

Ainult 80 novgorodlast jäid ellu (Martin 1988: 28). Sellised sissetun
gid kordusid järgneva 250 aasta kestel. Üks novgorodlaste retk ulatus 
1364. a. Obi jõeni. "Novgorodskaja pervaja letopis" kirjeldab venelaste 
genotsiidlikku taktikat jugra naisi ja lapsi vangi võtta, sellal kui nede 
endi pered olid turvatud. Vene kroonika ei näinud sellises talitusviisis 
midagi argpükslikku, küll aga kuulutas ebaeetiliseks iga eduka rünna
ku agressorite kindluste vastu, kus "head" inimesed (s.t. venelased) 
oma rõõvellikkuse eest eluga maksid. Kui Novgorodi 3000-meheline 
rüüstevägi 1445. a. järjekordselt Jugrasse tungis, sai 80 venelast Vassili 
kindluse juures (asukoht teadmata) surma.

Põhjakomilaste osaline ristimine ergutas Ust-Võmi piiskoppi (prae
guse Sõktõvkari lähedal) jugralasi vägivaldselt ristima. Jugra hantide 
ja manside suhted komilastega olid keerukad. Mõnel korral asusid 
Suur-Permi komilased jugralastega liitu, et venelasi eemal hoida. Teis
tel puhkudel jälle osalesid venelastega liitunud või nende poolt alista
tud komilased jugravastastes retkedes ja jugralased maksid neile selle 
eest kätte. Pärast järjekordset vägivaldset ristiusustamise katset soori
tas mansi vürst Asõka 1455. a. vasturünnaku Vene võimu all olevasse 
Komisse, tappes peasüüdlase, Ust-Võmi piiskopi.

Surve mansidele kasvas, kui Moskoovia Novgorodilt ülemvõimu 
pretensioonid 1456 üle võttis ja 1472 permikomilaste riikluse purustas. 
Mansid sattusid nüüd järgmisena eesliinile. Moskoovia ei olnud risti
usustamisest isegi ettekäändena enam huvitatud. Jõud ise sai agressioo
ni õigustuseks. Venelased manipuleerisid osavalt komi-mansi pin
geid. Komi abivägede toetusel rüüstasid nad 1465. a. mansi maid ja 
uuesti 1467. a., mil mansi ülikud Kalpik ja Tetšik vangi võeti. Surve all 
tunnistasid nad tsaari ülemvõimu ja saadeti Moskva käsualuseina 
omaenda rahvalt karusnaha-andamit venelasile sisse nõudma.

Venelaste ja komi abiliste rüüstretked sagenesid ajavahemikus 
1483-1485. Moskoovia sõjavägi läbis 1499. a. esmakordselt Uurali mäes
tiku ja jõudis Obi jõeni. Laastamine ja pantvangide võtmine sundis mi
tut Obist ja Irtõšist lääne pool asuvat mansi ja handi vürsti vähemalt 
ajutise andami maksmisega soostuma. Ehkki Moskoovia tsaar lisas 
oma arvukaile tiitleile sõna "jugralane", jätkus lõimamanside vastupanu.
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Seni oli venelaste edasitung Siberi poole kulgenud mööda põhja
poolseid jõeteid ja Jäämere rannast eemale hoidnud. 1499. a. rajasid 
nad neenetsi mail, praeguse Narjan-Mari ligidal Petšora suudme juu
res Pustozjorski kindluse. Peatselt avastasid nad laevaetee, mis viis 
Valgelt merelt Obi suudmesse, kus nad tatari Sibiri khaaniriigi kauge 
mõjuga vastamisi sattusid. Kaasani vallutamine 1552. a. andis venela
sile veel kolmandagi tee Siberi poole ja see viimane, lõunapoolseim, 
kujunes peagi tähtsaimaks. Madalaim mäekitsus Uuralites oli lõuna- 
manside Tšussovaja org ida pool Permi. Need mansid maksid aeg-ajalt 
andamit nii Sibiri khaanile kui ka Moskvale, nüüd aga algas vene talu
poegade sisseränd.

Kolonisatsioon ahistas teadagi mansisid, häiris aga ka Sibiri riiki, kus 
1563. a. troonile tõusnud khaan Sibanid Kutšum asus islamit levitama 
ja venelasi tõkestama. On mõeldav, et islami pealesurumise katsed sun
disid osa mansi ja handi juhte koostöhe venelasiga. Teine osa igatahes 
liitus khaani sõjaväega ja laastas Vene sissetikkujate asulaid Tšussovaja 
orus, vallandades mitmeid mansi venevastaseid ülestõuse. 1581. a. 
rüüstas mansi vürst Begbeli Agatai Vene koloniaalasulaid Tšussovaja 
orus. Põhja pool ründas Pelõmi mansi vürst Kikhek vene Tšerdõni ja 
Solikamski tugipunkte permikomi maadel (ida pool praegust Permi
komi AR-i). Venelasil õnnestus 1583. a. vürst Agatai vangi võtta. Va
bastamise tingimusena pressisid nad talt välja alistumisnõusoleku (Hut- 
tenbach 1988: 79).

Moskoovia andis Kama valgalas vallutet maade üle täieliku voli 
Stroganovi kaupmeheperekonnale, kes saatis manside ja tatarlaste kal
lale kasakaist palgasõdureid. Tulirelvade näol oli kasakail vastaste vi- 
bude-odade vastu selge eelis. Endise teeröövli Jermaki juhtimisel rüüs
tas see jõuk mansi ja handi külasid, lõi tatarlasi ja hõivas 1582. a. Sibiri 
linna. Järgmised kolm aastat veetsid nad röövretkel! Obi ja Irtõši jõel, 
kaotades aga seejuures mehi, kuni nad lõpuks 1585. a. maha löödi. 
Khaaniriik taastus, jäi aga nõrgaks. Lõpliku võimu Sibiri ja mansi maa
de üle saavutas Moskoovia kurnavais sõjus 1586-1588. Venelased tegid 
Sibiri maatasa ja ehitasid 1587. a. 20 km kirdes Tobolsk! linna. Sellest sai 
nende peamine halduskeskus Siberis 17. sajandil.

1590. a. õnnestus venelasil Uuralite idaküljele Lozva jõe orgu kind
lus rajada. Nad sundisid Pelõmi mansi vürsti alistuma ja viisid ta koos 
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perega pantvangina Moskvasse. Tema kirjalikult fikseeritud nimi oli 
Ablegrim (Abu-Ibn-Kerim?). Koos mõne teise mansi üliku nimega 
nagu Jussup ja Al-Seit tõstatab see küsimuse, kas islam hakkas sel ajal 
manside seas enam levima. Viimane tähtsam mansi vürstiriik. Konda, 
hävis 1591. a., kui venelastega asus liitu naaberriigi Koda handi vürst 
Alatš, kes vasallistaatuse vastu võttis ja sel teel oma võimu ning sõja
väe säilitas. Kollaboratsionisti järglasile see palju lisaaega ei varunud. 
1643. a. taandasid venelased Koda handid samasuguseiks alamaiks 
nagu need, kes vastu olid pannud.

17. sajandi alguseks jõudis manside vähemalt 250 aasta pikkune Vene 
sissetimgijate vastane heitlus lõpule. Vene kolonistid röövisid neilt vilja
kaimad maad Tšussovaja orus ja mujal lõuna pool. Hantide ja neenetsite 
alistamine kestis Obi alamjooksul, kuhu venelased tungisid meritsi, ra
jades esimesi mitte-sõjaväelisi asulaid ehk juba 16. sajandi algul. Berezov 
(praegune Berjozovo Handi-Mansimaa põhjaosas) asutati 1593. a. ja 
Obdorsk (praegune Salehard) otse Obi suudmes 1595. a. Praeguse nafta- 
keskuse Surguti rajamine 1594. a. kindlustas juurdepääsu viimaseile 
idapoolseile handi maile ja Mangazeja asutamine Tazi jõel (1601) viis 
neenetsi maade vallutamise lõpule. Praegune Taimõri (Dolgaani-Nee- 
netsi) AR-i pealinn Dudinka sai alguse 1616. a.

Surguti handi vürsti Bardaki väidetavalt vabatahtlikku allumist tõs
tavad Vene ajaloolased eriti esile, küllap sellepärast, et säärast allavan- 
dumist juhtus harva. Miks peakski ükski täie mõistusega inimene end 
vabatahtlikult ilma midagi vastu saamata alluvaks ja andamimaksjaks 
pakkuma? Vastupanu sissetungile jätkus. Idahantide ülestõusud toi
musid aastail 1600,1608 ja 1616. Esimesest rüüstretkest (1187. a.) arves
tades oli handi vabadusvõitlus Vene anastajate vastu kestnud üle 400 
aasta. Nüüd hakkas alistet hantidest saama abiväge edasise Vene ag
ressiooni jaoks. Koda handid osalesid Tomski rajamisel türgi maadele 
(1604) ja keti rahva vastupanu murdmisel (1618).

1620. a. olid kõik obiugri ja neenetsi maad tegelikult Vene võimu all — 
ehk pigem terrori all, mis võistles Lääne-Euroopa hullima kolonialismiga:

Vene vallutajate kõik ühiskonnakihid kohtlesid Siberi põlisrahvaid kui elu
viisi ja kaitsevõime poolest nii alaväärtuslikke vaenlasi, et nende juurde 
võis ilma pikemata sisse tungida ja nad kalgilt teise ilma saata. Oli päris 



9. Handid, mansid ja neenetsid: Arktika naftaneedus

tavaline, et relvastet venelaste jõugud ettesattuvaid põliselanikke tapsid, ja
gades omavahel röövsaagi, on räägitud, et vallutamise esimeses järgus küti
ti põliselanikke loomadena...

Samojeedi pealik Ledereiko kirjutas palvekirjas tsaar Alekseile: "Juba viis 
aastat... on nad meid igal kombel röövinud ja kiusanud, võttes meilt... jõu 
ja igasugu ähvardustega meie soobli- ja kopranahad, meie põdranahksed 
rõivad ja tekid, meie köied ja kõiksugu jalatsid, meie haned, pardid ja põdra
liha..." Suure vaevaga käsitsi valmistatud rõivaste vargus ja toiduvarude 
rööv, millest Arktikas ellujäämine olenes, tähendas sisuliselt aeglast surma 
(Forsyth 1992: 34 ja 45).

Vene tsaarivõimu all

Venelaste peamine huvi oh põliselanikelt karusnahku välja pressida. 
Vabatahtliku kaubavahetuse ja pettuse asendas varsti lausstmdus ning 
julmus julmuse enese pärast. Hõimupealikke sunniti truudusvande ja 
pantvangide abil omaenda rahva paljaksriisumises osalema. Iga kolo- 
niaalhaldurite kiht võttis oma lõivu. Häbitu Vene maksukoguja võis 
kohe tagasi minna uut andamit nõudma, ühe ringkonna jõugule võis 
järgneda teise oma. Lõuna pool haarasid sissevalguvad vene talupojad 
endale maid, mida vaid ihaldasid. Kaupmehed võistlesid ametnikega 
kullaaugu pärast, ostes kaubamonopoli "õigusi" ja orjastades põlis
rahvast. Orjandus keelustati ametlikult 1825. a., ent just samal aastal 
käskis vastupidine seadus Siberi kohalikel võimudel põlisrahva nei
dusid osta, et Vene asunikke naistega varustada (Forsyth 1992:114).

Vastupanu sissehmgijaile kestis, seda eriti neenetseil. Vallutamise 
ajal olid nad suhteliselt vähe organiseeritud vastupanu avaldanud, 
võib-olla seetõttu, ent nende kultuuris puudus teiste endale allutamise 
mõiste. Kui nad kogesid, mida venelased "alistumise" aU mõtlesid, 
ründasid neenetsid 17. sajandil ja 18. sajandi alguses korduvalt Pus- 
tozjorskit. Nomaadne eluviis võimaldas neil oma tegevust hügelkauguste 
taha kooskõlastada. Nii langesid 1662-1663 Pustozjorsk, Obdorsk ja 
Mangazeja üheaegselt —1400 km pikkusel kaarel — neenetsi rünnaku 
alla. Pustozjorsk põletati maha ja garnison tapeti. Vene karistussalgad 
poosid neenetsi juhid üles, kuid 1672. a. loobusid nad Mangazejast, 
mida kaitsetuks pidasid, sellest linnast pole midagi järele jäänud.
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Väikesearvuline kindluse garnison pääses samojeedi pealik Nõia pii
ramisrõngast ainult teiste pealikkude reetlikkuse tõttu.

Vene riik ei teinud enne 1700. a. Loode-Siberi põlisrahvaste ristiusku 
pööramiseks mingeid pingutusi, viskus siis aga kahe keiserliku ukaasiga 
(1706 ja 1710), mis ähvardasid keeldumise puhul surmanuhtlusega, 
teise äärmusse. Ametnikud tuhlasid animistlike pühamute hävitamiseks 
metsades ja pakkusid ristimise eest riidetükke ning ajutist sundanda- 
mist vabastamist. Mõned handid-mansid siirdusid sügavamale metsa, 
võttes oma pühakujud kaasa. Teised (nt. Konda mansid 1717) vastasid 
pühamute rüvetamisele süüdlasist ametnike tapmisega.

Kui osa hante põhja ja itta taandus, asendasid neid praeguse Handi- 
Mansi AR-i edelaosas samuti ida poole põgenevad mansid. 1750. a. oli 
enamik mansidest ristiusu väliselt vastu võtnud, jätkas aga salaja ani- 
mistlikke tavu. Handid paigutasid Nikolai, kohalike venelaste popu
laarseima pühaku, oma jumalate hulka.

Jällegi panid neenetsid enim vastu ja nende viimane rünnak Pus- 
tozjorski vastu toimus 1746. a. Nad tõmbusid Obi suudmest tagasi, lii
kudes sealt nii lääne, põhja kui ka ida suunas. Siirdumisega itta kaasnes 
kaks sõda eenetsitega, kel enam kuhugi taanduda polnud ja kelle arv 
kahanema hakkas.

Usuline surve kahanes 18. sajandi lõpul. Vene riik loobus pantvan
gide võtmisest ja suurendas hõimupealike osatähtsust kohtumõistmi
ses ja andami kogumisel. Kõlbeliselt laostunud pealikud aga järgisid 
pahatihti korrumpeerunud Vene ametnike eeskuju. Halvasti kavandet 
reformid (eriti 1822), mis pidid põhjarahvaste iket kergendama, muutsid 
selle hoopis raskemaks. Maahõived, kavalad laenud ja häbematud va
hetuskauba- ning rendilepingud moodustasid kurva mustri, mis on nii 
tuttav 19. sajandi Euroopa kolonialismis (ja ameeriklaste käitumises 
näiteks Hawaii saartel).

Kuna handid võla mõistet ei tundnud, nõustusid nad näiteks sularaha lae
namisega meeleldi, ei suutnud aga raha õigel ajal tagasi maksta. Nii kaota
sid nad igaveseks oma laenajale renditud maa ja tihti nõuti neilt veel võla ta
gastamist koos üha kasvava intressiga... Olles paljaks kooritud, said nad 
võlga ainult tööga tasuda. Mitmed 19. sajandi võlgnikud olid esivanemate 
200 aastat varem laenatud raha ohvrid (Forsyth 1992:158-159).
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Nii alkohol, kuid isegi leib, mis põliselanike jaoks oli eksootiline luk
sus, sai vene kaupmeeste võrku sissemässimise vahendiks. Süüfilis ja 
teised nakkushaigused täiendasid hädade loetelu.

1824 asus Vene riik uue hooga neenetsi usku ründama. Haldusmuu- 
datuse kohaselt tuli obineenetseil makse tasuda handi pealikele, nende 
ammusile vastaseile. Tulemuseks oli 11 aastat kestev vabadusvõitlus, 
mis algas 1828. a. karismaatilise Vavlo Nenjangi (Vauli Pjettomini) juh
timisel. Ta vangistati, kuid põgenes 1839. a. ja kogus taas nii neenetseid 
kui ka hante rünnakule Obdorski vastu, enne kui venelased ta taas kät
te said ja kaugele Ida-Siberisse sunnitööle toimetasid.

19. sajandil ihnus neenetsi ja handi aladele komi kaupmehi, kes li
saks venelasilt õpitud ärioskusele tundsid Arktikat. Kõvera kaubaga 
petsid nad neenetseilt välja põhjapõdrad ja arendasid kaubanduslikul 
eesmärgil hiigelkarju. Lääne pool Uuraleid kuulus 1895. a. 280 000 
põdrast ainult 17% neenetseile. Ülejäänu omanikeks olid komilased ja 
venelased, kes neenetseid karjustena kasutasid. 1910. a. paiku hakka
sid komilased ka ida poolt Uuralit karju hankima, aidates kaasa nee
netsite viletsusse langemisele. Venelaste endi huvid nihkusid 19. sajandil 
lõima poole, järele jäänud neenetsi ning handi-mansi aladest mööda. 
Endised põhjapoolsed eelpostid — isegi Tobolsk — kaotasid tähtsuse.

Forsythi (1992: 156,162) hinnangul oli 19. sajand enamikule Siberi 
põlisrahvaist sügavaima languse ja alanduse ajaks. Seejuures nendib 
ta, et 17. sajandil hantide ja manside arv langes, aga 1700-1900 peaaegu 
kahekordistus, jõudes 23 000-ni. Sama lugu oli neenetsite ning eenet- 
sitega, kelle arv tõusis 15 000-ni. Vakhtin peab Vene kolonialismi oma 
aja kohta tüüpiliseks:

Venelased suhtusid teise tõugu eelarvamusega ega kohelnud allutatud rah
vaid sugugi leebemalt kui muud koloniaalvõimud... Hõimud olid jäetud Si
beri haldurite meelevalda, kes isegi Euroopa-Venemaa omadega võrreldes 
olid kurikuulsad riigivarguse ja vägivaldsuse poolest (Vakhtin 1992: 9).

Handi, mansi ja neenetsi kirjasõna hakkas evangeeliume ja usuõpi- 
kute näol väga vaevaliselt ilmuma. Alguse tegi Briti Piibliselts Londo
nis, trükkides kirillitsas G. Popovi mansikeelse ja P. Volodski handikeel- 
se Matteuse evangeeliumi tõlke. Handi oma ilmus kordustrükina Pe
terburis 1880. Neenetsikeelsed ortodokssed misjonipalad, mis 1830-ndail 
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koostati, ei jõudnud vist kunagi trükki; uusi trükiti 1880-ndail. Järgmi
sena katsetati kirillitsas aabitsaga: 1879. a. sölkupi, 1895. a. neenetsi, 
1897. a. Obdorski handi, 1903. a. idapoolse Vahhi handi ja ka mansi kee
les. Vene riik oskas ressursse leida, et vaimset põliskultuuri välja juuri
da, ent asemele andis vähe.

Nõukogude-Vene võimu algus: rahvusringkondade loomine

N.-Vene valitsusaeg Neenetsimaal ja naaberaladel algas kohutava 
põhjapõtrade kaotuse ja johtuva näljahädaga (1919-1920) — põhjuseks 
ei olnud ainult põmataud ja Vene kodusõja-aegsed rüüstamised. Aga
rad komissarid lubasid pidada ainult kolme looma, sama nõue kehtis 
lehmade kohta põllundusvöötmes, neenetsi majapidamine aga vajas 
nälja vältimiseks vähemalt 250 põtra.^

Koos tsaristliku halduskoetisega kõrvaldasid uued isandad ka põ
lisrahva omavalitsuse riismed. Uue korra loomine jäi Kaugpõhja Rah
vaste Abistamiskomitee (allpool: Põhjakomitee) hooleks, mis tegutses 
1924-1935 ja koosnes ametnikest ning õpetlasist ilma põlisrahvaste 
endi esinduseta. Selles komitees jäid need, kes põlisrahvaste kaitsere- 
servaate soovitasid, pikapeale alla neile, kes põliselanikke tavalisiks 
(ainult rumalamaiks) kodanikeks pidasid ja olid peamiselt huvitatud 
loodusvarade kasutamisest.

Põlisrahvaste olemasolu sai sümboolse tunnustuse rahvusringkon
dade (RR) näol, mis loodi esiteks neenetseile (1929) ja varsti ka teistele 
"põhjavähemustele". Nii tekkisid 1930-ndail Handi-Mansi, Jamali Nee- 
tsi ja Taimõri RR-id (vt. eelnev tabel 2.5). Neenetsi RR kujundati peamiselt 
Komi AO kulul ja allutati kaugemal läänes asuvale vene Arhangelski 
oblastile, võttes sel teel komilasilt juurdepääsu merele ära. Neenetsid 
arvatavasti olid sellega nõus, meenutades nende halbu kogemusi komi 
kaupmeeste ja karjaomanikega. Neenetsi RR-i keskuseks asutati 1933. a. 
uus linn Petšora alamjooksul, vana Pustozjorski ligidal — Narjan-Mar 
(ne Punane linn).

5 Peamised allikad N. Liidu aja kohta on Forsyth (1992) ja Vakhtin (1992).
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Samuti rajati Samarovski küla juures, kus Irtõš Obi jõkke suubub, 
1930. a. uus asula Handi-Mansi RR-i keskuseks — Ostjako-Vogulsk, 
mis 1940. a. Hantõ-Mansiiskiks ümber nimetati. Ka rahvusringkonna 
nimi oh alguses Ostjaki-Voguli RR. Halduslikult allutati see Tjumeni 
oblastile, nii nagu ka Jamali Neenetsi RR. Tolle pealinn, vana Obdorsk, 
sai 1933 uue nime — Salehard (= Neemelinn).

Taimõri RR (tulevane Taimõri (Dolgaani-Neenetsi) AR) allus Kras
nojarski kraile ja pealinn Dudinka säilitas vene nime. Sölkupid said 
Obi ülemjooksul Tomski oblastis madalama staatusega rahvusrajooni, 
mis aga 1950. a. ära kaotati.

Nende rahvusalade loomise taga peituv mõte oli patemaalne (üleolevalt isa
lik) ja alguses altruistlik: ... tuua Siberi põlisrahvad 20. sajandisse, teatades 
neile, mis nende tavapärase eluviisiga viltu on ja sundides neid lõpuks pea 
iga seUe tahku hülgama... See oli õieti mingi reformistlik misjonärlus ilma ris
tiusuta, aga sama kindla täieliku valgustamise veendumusega (Forsyth 1992: 
284).

Rahvusringkonnis olid ette nähtud laiemad ja kohalikud hõimu
nõukogud, ent see mõte jäi valdavalt paberile, kima N. Liidu võimud 
keelasid kohalikul eliidil osalemise. Kui kommunistliku partei komis
sarid Kazõmi handi samaanid ja jõukamad põhjapõdraomanikud kü
lanõukogust välja ajasid, läks see kogu lihtsalt laiali (Sovetsfci Sever nr. 5, 
1931, nagu kirjutab Vakhtin 1992: 15). Ühes piirkonnas, kus neenetsi 
hõimtmõukogu samade kitsendustega valiti, peeti pürkondliku vürsti 
toetamiseks kohe salajane hõimukoosolek, nii et venelased said oma 
nõukogu, aga neenetsid oma pealiku. Laialt levinud umbusaldust väl
jendasid Sõnja oru handid järgnevalt:

Kui Sõnja jõe piirkonda tuleb hõimunõukogu, siis pole meil, põlisasukail 
enam kuskil elada. Täitevkomitee juurde tulevad pikapeale koolid ning ter- 
visasutused, põlisrahvast hakatakse harima ning sõjaväkke võtma ja seatak
se sisse kaubavahetuspunktid. Venelased asuvad Sõnja äärde ja jõele ilmu
vad aurikud. Meile ei meeldi see ja me ei taha seda (Zibarev 1968: 111-112, 
Vakhtini [1992:12] vahendusel).

Võib timduda, et reaktsionäärsed handid nägid iga vene algatuse 
taga tonti. Paraku osutus nende hinnang pikaajaliselt täiesti õigeks: 
kahjud olid kasudest kaugelt suuremad.
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Esialgu — 1920-ndail ja 1930-ndate algul — liikus mõndagi paremu
se poole. Rusuvad võlad kaupmeestele tühistati. Organiseeriti tarbijate 
ja küttimise-kalastamise kooperatiive, mis osutusid kasulikeks ja po- 
pulaarseiks. "Põhjavähemused" olid maksudest ja väeteenistusest va
bad. Loodi tervishoidu ja haridust modemiseeriv "kultuuribaas" hanti
de jaoks, teine neenetseile, sihiks seati emakeelne põhiharidus. Ladina 
tähestikuga kirjakeeled kujundati neenetseile ja hantidele 1930. a. ning 
mansidele 1931. a. Alustati õpetajate koolitamisega Tobolsk!, Arhan
gelski ja Leningradi instituutides.

Arvestades peaaegu üldise kirjaoskamatusega, võeti 1. klassi 10-14-aas- 
tased lapsed. Õppeaasta pidi sobima kohalike tavadega ja sisse pidi sea
tama palju väikesi koole, nii et hästi paljud õpilased saaksid kodus ela
da. Esimesed koolid said teoks Petšora neenetsite ja Obi alamjooksu 
hantide juures. Lisandusid neenetsi õpetajate ning loomaarstide õppe
keskused Narjan-Maris ja Salehardis. Neenetsi ja mansi keeles ilmus 
õpikuid ja isegi ajalehti, handi keeles ainult aabitsad Obdorski (1931) ja 
Kazõmi (1933) murdes.

Rahvusringkonnad allusid paraku halduslikult Vene oblasteile, kus 
valitsesid kolonialistlikud hoiakud ja tõõstusvaimustus. Oblastid eira
sid keskvalitsuse sätteid põlisrahvaste maksuvabaduse kohta ja nõuet, 
et põlisrahvaste haldusüksusi rahastataks Vene kohalike nõukogude
ga võrdselt. Vene asimikud ei allunud põlisrahva kohtuasutusile, mis 
piiras viimaste võimu just olulisimais küsimusis. Põlisrahvalt enne 
1917. a. konfiskeeritud maid ei tagastatud, kuigi seadus seda ette nägi. 
Vastupidi — riigiettevõtted haarasid jõuga maad juurde, kihutades põ
lisasukad välja. Kui kütid loobusid karusnahku müümast, sest vajali
ku varustuse vaegus riigipoodides muutis raha väärtusetuks, andis N. 
Liidu väliskaubanduse ministeerium käsu hakata viina müüma — vas
tupidiselt valitsuse püüdeile keelustada alkohol põhjaaladel — et nii 
tõsta küttide rahavajadust.

Vahepeal süvenes põhjaalade kolonisatsioon enneolematu kiiruse
ga, seda peamiselt põllumajanduse kollektiviseerimisega kaasnevate 
küüditamistega üle terve N. Liidu. Palju "spetsiaalasunikke" saadeti 
handi ja sölkupi maile Obi ja selle harujõgede orgudesse, just nagu 
oleks tegemist tühja maaga. Meelitamaks vaba tööjõudu põhjaaladele. 
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seati sisse diskrimineerivad lisatasud. See tähendas, et kui hant ja vene 
uustulnuk tegid samas rühmas sama tööd, süs sai hant vähem palka. Aja
vahemikus 1926-1935 kasvas asunike arv 15-20% aastas. Vastavalt ka
hanes põlisrahvaste osakaal rahvusringkonnis 56%-lt 35%-ni.

Hantide, manside ja neenetsite endi sundkollektiviseerimine edenes 
aeglasemalt kui mujal Obi alamjooksul ja Irtõši orus. Põhjas oli peami
selt küsimuseks põhjapõtrade omamine. Jällegi voogas relvastet üles
tõusude laine üle Neenetsimaa (1930-1932) ja suruti veriselt maha. 
Jamali poolsaare põhjaosa keeldus kuni 1937. a. kollektiviseerimisest. 
Irooniline oli, et N. Liidu võltskollektiviseerimine hävitas omamoodi 
"primitiivse kommimismi", kus hõimukaaslased üksteist ulatuslikult 
abistasid ja jahisaaki võrdselt jagasid, surudes selle asemel peale raha
majandust ja teisi turumajanduse osiseid (Forsyth 1992: 247, 293-294).

Stalinistlik lagastus

Tegelik võim hakkas 1930-ndail Põhjakomitee, kohalike haldusasu
tuste ja isegi oblastite käest ära libisema kesksete tööstusministeeriu- 
mide ja eriagentuuride kätte Moskvas. Viimaste seas juhtis Dalstroi 
(Kaug-Põhja arendamise peaamet) hiljem orjatöölaagreid ja tervet 
Kaug-Põhja majandust. 1938. a. jagati N. Liidu Arktika piirkond kesk- 
ministeeriume vahel enam-vähem ära kvaasifeodaalsete läänide kir
juks vaibaks. Alles ei jäänud ühtegi asutust, mis terve põhjaala arengut 
kooskõlastanuks. Põlisrahvas kaotas viimsegi otsustuskübeme oma 
saatuse üle. "Tihtipeale käitusid tööstusettevõtted nagu võidukas ar
mee okupeeritud linnas" (Vakhtin 1992:15).

1920-ndate kultuurisaavutused hakkasid 1930-ndate lõpus haihtuma. 
Põhjakomitee kaotati 1935. a. ja põhjarahvaid hakati 1936. a. sõjaväkke 
nõudma. Ilma õpetlaste ja õpetajatega nõu pidamata käskis valitsus 
"õppe hõlbustamiseks" kirillitsale üle minna. Paljud ladina tähestiku
ga kirjakeelte arendajad vangistati "rahvavaenlasina". Vene keel viidi 
sisse 1. klassist alates.

Hariduspoliitika viskus väikeste kohalike koolide juurest internaat
koolide poole, kus lapsed suurema osa aastast oleksid Vene keskkon
nas, sadu kilomeetreid kodust eemal. Väidetava majandusliku tõhususe 
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kõrval (internaatkoolide ehitamiskulude kiuste) oli avalikuks sihiks 
laste eemaldamine "samaanide" mõju alt, kuhu Nõukogude venelased 
paigutasid kogu põlisrahva vaimse kultuuri. Tahes-tahtmata takista
sid internaatkoolid lapsi tavapäraseid tööoskusi omandamast.

Handi ühismälu on säilitanud sellest poliitikast tuleneva "Kazõmi 
mässu" saaga (1933). N. Liidu võimud hakkasid lapsi sunnikorras kok
ku korjama. Levisid kuuldused, et lapsed võetakse alatiseks ära — kul
tuuri silmas pidades vastas see tõele. Isad haarasid jahipüssid, et takis
tada laste püüdmist, võimud kutsusid sõjaväe appi ja terved handi 
külad laastati.^

Venelased süüdistasid kuulduste ja vastupanu leviku pärast Samaane, 
mitte omaenda toorest taktikat. Maja maja järel otsiti läbi, hävitades 
kõike, mis neile Samaanlikuna hmdus: usundiriistad, rahvapillid, rah
varõivad ja iga muu handipärane ese. Eraldatumaid külasid, kuhu ja
lavägi ei jõudnud, pommitasid Vene lendurid õhust, hävitades nõnda 
osa asulaid täiesti. Paljud handid siirdusid veelgi kaugemale metsa. 
Kasutada pommilennukeid popitegemise vastu — see kõlab lääne
maailma lugejale ülepakutud jutuna, kuid paraku on teave saadud 
mitmest sõltumatust allikast, igaüks on lisanud erinevaid üksikasju 
(Reive 1991; Mürk 1993a; Barkalaja 1994).

N. Liidu raev pöördus Samaanide vastu. Iga Samaanluses kahtlusta
tud hant pidi maha lastama. Handid mäletavad veel Samaani, kes oma 
kõrges püstkojas ümber piirati ja Vene sõdureile tundide kaupa vastu 
tulistas, kuigi koda oli sõelapõhjaks lastud. Soldatid hakkasid juba jut
tu kuulikindlaist Samaanidest uskuma, kui juhuslik kuul Samaani tap
pis. Ta oli end otse püstkoja kitsasse tippu vinnanud (Barkalaja 1994).

6 Vahejuhtum sai alguse, kui juba internaatkoolis viibivaid lapsi talvevahe
ajal kõhutõve pärast (mida põhjustas kooli toit) koju tagasi ei lastud. Vane
mad tõid nad jõuga ära. Väike väeüksus, mis seepeale hantidele selgitus
tööd tegema saadeti, suundus väljakutsuvalt pühale saarele Numto järvel 
(millest hiljem veel juttu tuleb) ja notiti maha. Karistussammud ja protestid 
andsid üksteisele hoogu juurde. Katsudes kõiki Kazõmi handi mehi kinni 
võtta, tabasid N.-Vene võimud 88 meest — 54 neist ei tulnud enam kunagi 
tagasi. Olles talvisel ajal toidumuretsejad kaotanud, suri mitusada naist ja 
last nälga.
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Venelased keelustasid ka kanipeied. Peielised saadeti kümneks aastaks 
Ida-Siberi Kolõma orjatöölaagrisse. Kindluse mõttes keelati karujahtki 
ära (Koiga jt. 1993:114).

Kolm sajandit tsaarivalitsust tõi põhjarahvaile palju mullistusi 
ja muutusi, kuid selle pika aja jooksul leidus ka hingetõmbeaegu. Tava
pärase elu mitmed tahud püsisid, või oli küllaldaselt aega kohanemi
seks. Stalin purustas kõik. "Pelga 10 aasta jooksul hävis põhiliselt kogu 
eluviis ja tasakaalustet majandus, mida nad aastasadu olid välja aren
danud" (Vakhtin 1992: 14).

Stalini-järgne N.-Vene valitsus: halvast hullemaks

Üldiselt tõi Stalini surm N. Liidus kaasa tenori leevenemise ja elutin
gimuste ning kultuurielu osalise paranemise, põhjarahvaste olukord 
aga halvenes veelgi. N. Liidu käitumine oli vastuoluline. Ühelt poolt 
kuulutati, vastupidiselt tsaarivõimule, lugupidamist väikseimagi rahva 
vastu ja toetati kultuuritegevuse näidisvaldkondi. Teisalt, olles end nii
moodi põlisrahvaste heategijaks kuulutanud, pidasid venelased õigus
tatuks omastada vastutasuks kõik põlisrahvastele kuuluv. "Uus kom
munistlik riik oli sama meelt nagu vana tsaristlik, et koloniaalsed 
põlisasukad peavad maksma privileegi eest olla Vene valitsuse all" 
(Forsyth 1992: 246).

Möödas oli aeg, kus ettevalmistamata põlisasukaid juhtivaile kohta
dele topiti, kus nad oma isandate imestuseks ei käitunud nagu venela
sed. Sellal kui N. Liidu trükistes jätkusid lugupidamisavaldused, hak
kas kohalik vene arusaam põlisasukaid vastutusvõimetuiks töölisiks 
pidama. Vene šovinism ergutas komilaste samasugust hoiakut mansi
de, hantide ja neenetsite suhtes.

Nagu saami aladelgi (vt. 4. ptk.), lasi N. Liit 1957. a. käiku sundüm- 
berasustamise, mis sisuliselt oli lühimaa-küüditamine, tuues ettekään
deks parema teenindamise ja võimaluse tuua põlisasukad "modernse 
sotsialistliku tsivilisatsiooni" rüppe. Valusaimalt tabas see poolnomaad- 
seid hante, kes sageli kuni poolesaja inimese kaupa külades oma tohust 
onnides elasid. N. Liidu võimud kuulutasid sellised külad "ebatulu- 
saiks" ja hävitasid need. Teisal suleti külas kõik poed, teeninduspunktid 
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ja tööpaigad (riigi- ning ühismajandid). Olles varem sunniviisil harju
tatud selliseist asjust olenema, ei jäänud elanikel muud üle kui "vaba
tahtlikult" minema kolida. Uute 600-800 inimesega asulate asukohad 
valiti jahi- ja kalastuspaikade kaugust arvesse võtmata ja tulemuseks 
oli kasvav töötaolek.

Hantide tavapärased rännakud sobisid majanduslikult kokku maa-alaga, 
mis kütte ainult piiratud hulgal ülal pidada suutis. Kima uued asulad pai
gutati ainuüksi transpordi, halduse ja keskse varustuse huvidele vastavalt, 
leidis handi põlisrahvastik end peatselt ihna toiduhanke võimaluseta 
(Vakhtin 1992:19).

Kultuuri osas oli N. Liidu ilmseks sihiks täielik venestamine. Põlis- 
keelset kooliõpet kärbiti ja 1970. a. OÜd neenetsid ainus põhjarahvas, 
kel see veel olemas oli, ja sedagi vaid ettevalmistus- ning esimeses 
klassis. Handi ja mansi keeli pakuti valikainena, kuid seegi oli vaid vä
line suitsukate, sest juba 1957. a. alates hakati lapsi karistama, kui nad 
koolis vene keelt ei kõnelenud. Vanemaile käidi peale, et nad koduski 
lastega emakeelt ei räägiks.

Samasuguste halvasti läbimõeldud vahenditega on ühel või teisel 
ajal rünnatud indiaani ja inuiti rahvaid USA-s ja Kanadas. Üks erine
vus oli selles, et Põhja-Ameerikas olid juhised avalikud ja seega aldis 
avalikule arvustusele, mis pikapeale tõi kaasa muudatuse. Sellest hoo
limata oli kahju sealgi tihti korvamatu. N.-Vene keelepoliitika süvajooni 
aga ametlikult ei avaldatud, vastavalt eelmainitud vastuolulisele lähe
nemisviisile, mis antud juhul muutus karjuvalt silmakirjalikuks. Mingeid 
vastulauseid ega kriitikat ei sallitud ja nii läks hävitustöö edasi.

Kõigi nende tegevusjoonte ühistulemuseks oli manside, hantide ja 
neenetsite uus põlvkond, kes timdis end rohkem kodus vene (või lää- 
neneenetsite puhul isegi komi) keeles kui emakeeles. Vakhtin (1992: 
18) täheldab "kakskeelsuse kadu veel enne, kui see üldse teostus", nii 
et tulemuseks olid "poolkeelsed" inimesed, kes ühtki keelt päriselt ei 
valda. Põliskeelsete vanurite ja venekeelsete noorukite vahele jäi "mur
tud põlvkond", kes N. Liidu varisemise ajal olid 30-50-aastased. "See 
sugupõlv kaotas oma keele, kultuuri ja mõnel puhul ka identiteedi 
ilma midagi kõlbulikku vastu saamata" (Vakhtin 1992:18). Oma rahva 
meeleheidet väljendas üks handi naine järgmiselt.

25 Taagepera
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Soovin, et oleksin surnud, et ära saada sest maapealsest põrgust. Milleks 
sain ma lapsi? Kas selle piina ja alanduse jaoks? Olgu siis venelased igal 
pool, siis on vist paradiis käes. Siis pole neil kedagi hävitada ja puruvaeseks 
teha. Neil on siis kõik. Nad teevad maatasa me esivanemate hauad ja me 
endi omad — ja siis on lõpp. Keegi ei mäleta enam, et kunagi olid olemas 
handid, mansid ja teised ülearused rahvad (Osvojenje 1989: 45, nagu edas
tab Vakhtin 1992:18).

Rekordilise tugevusega tuumakatsetused Novaja Zemlja saartel saas- 
tasid 1960-ndate algul põhjapõdratoiduse nn. "Suure maa hmdras" 
Neenetsi AR-i ja Komi ANSV piiril. Kohalviibijate teatel suri terveid 
peresid kiirituse põhjustet kasvajasse (Ehin 1995). Selle nuhtluse pea
tas atmosfääriliste tuumakatsetuste keeld 1963. a.

Nagu neist hädadest küllalt poleks, avastati 1950-ndail Handi-Man- 
simaal naftat ja Jamali Neenetsi AR-is maagaasi. See tõi kaasa ulatusli
kema maardlate kasutuselevõtu Siberis pärast 1945. a. Planeerijad ei 
arutanud küsimust põlisrahvastikuga, vaevu märgates nende olemas
olu. Naftatootmine algas manside südamaal Konda orus 1960. a. ja uus 
Uuraleist Obi äärde suunduv raudtee pani aluse jätkuvale vene asulate 
rivile. Hiljem koondus tähelepanu Surgutile Obi keskjooksul, mis oli 
viimane ala, kus handid suhteliselt segamatult olid elanud.

Maagaasi pumpamine keskendus alguses Jamali Neenetsi kaguossa, 
Surgutist põhja pool. Novõi Urengoist Puri jõe lähedal sai peamine 
gaasikeskus. Tjumenist rajati raudtee Surgutini ja edasi Puri ülemjook
sule. Nafta- ja gaasijuhtmed katsid kogu ala ida pool Obi risti-rästi. Ka
vandati järjekordset raudteed ja gaasijuhet, mis ulatuks uute gaasiväl- 
jadeni otse Jamali poolsaare põhjatipus.

Kõige selle tulemusena kuuekordistus Handi-Mansimaa elanikkond 
1959-1982 ja Jamali Neenetsi oma peaaegu neljakordistus. Põlisrahvas
te osis taandus 5%-ni. Paljud põlisasukad kaotasid elatusvõimaluse, 
kui metsad ja põdrakarjamaad hävisid, milles oma osa mängisid met
saraie, raskeveokiliiklus, naftareostus, samuti juhtmete, teede ning 
raudteede ehitamine. Tõöstusmeelsus lõikas hantide, neenetsite ja sõl- 
kuppide viimseid pelgupaiku ribadeks.

Nende kõrgelennuliste tööstusprojektide halvim tahk Siberis oli see, et nad 
käivitusid, tegemata üldse välja kohalikust rahvastikust, kelle kõik elatus- 
võimalused hävida võisid. Handid ja neenetsid on nafta- ja gaasitööstuse
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poolt oma laastatud kodumaalt välja aetud, kuid nad pole selle "arengu" 
eest mingit korvavat kasu või toetust saanud (Forsyth 1992: 395-396).

Ülemaailmsest seisukohast on keskkonnakahjustus veelgi tähtsam 
kui põlisrahva genotsiidne eiramine, sest globaalne kliima on ohus. 
Tragöödia kestab. Naasen selle juurde naftaneeduse alaosas. Rahvus- 
ringkonnad (RR) nimetati 1980. a. ümber autonoomseiks ringkonniks 
(AR), kõrvaldades sellega vormilisegi seose põlisrahvuste olemasoluga.

Keeled ja kultuurid

Loode-Siberi rahvaste ajalood põimuvad, tavapäraseseis eluviisides 
leidub kattuvus! ja on esinenud vastastikust sulanemist. Siiski erine
vad need rahvad üksteisest, nii et parem on keeli ja kultuure eraldi vaa
delda. Lisaks hantidele, mansidele ja neenetseile tuleb lühidalt juttu ka 
sölkuppidest.7

Handi keetja kultuur

Enesenimetus hantõ, idas ka kantõk, võib oUa sama päritolu kui un
gari had (sõjasalk). Endine vene nimetus hantide tähistamiseks, ostjak, 
võib olla handi as-jah (Obi-rahvas) mugandus (Kulonen 1991: 254).

1989. a. rahvaloendusel pandi kirja 22 521 hanti, kellest ainult 11 896 
(53%) nende omanimelises autonoomses ringkonnas elas. Nende osakaal

7 Neenetsi ja sölkupi keeled on handi ja mansi keeltest sama erinevad kui eesti 
keelest. Handi ja mansi keeltel on rohkem samasust ungari kui neenetsi 
keelega (vt. tabel 2.1). Samojeedi ja soomeugri keelte oletatav ühine päritolu 
puudutab aega 6000 aasta eest (vt. joonis 2.1). Hantide ja manside suhteliselt 
hiline siirdumine põhja poole tuleb ilmsiks tugevate püsivate pealikkude ta
vas (mis neenetseil puuduvad) ja hobuste keskses kohas ohvritalitustes ja 
muinasjuttudes — seda isegi põhjahantide juures, kus kliima välistab hobu
sekasvatuse. Peamised allikad keele ja kultuuri alaosas on Kulonen (1991), 
Korhonen ja Kulonen (1991), Hajdü (1963, 1988), Honti (1988), Kälmän 
(1988), Lallukka (1992a), Mikola (1988) ja Uibopuu (1984: 253-273). 
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oli seal kõigest 0,9% (võrreldes 9,2%-ga 1959. a., enne naftatootmise al
gust). Kolmandik hantidest (7347) elas Jamali Neenetsi AR-is. Emakeelt 
pidas oma peakeeleks ainult 60,5% hantidest (võrreldes 77,0%-ga 1959. 
a., kui internaatkoole alles hakati rajama).

On kõhn murderühma: lühendet ja lihtsustet põhjamurre Obi alam
jooksu ja Kazõmi ääres (umbes 7000 kõnelejat), arhailisem idamurre 
Obi keslqooksul (8000 kõnelejat) ja lõunamurre Konda ääres (4000 kõ
nelejat). Nimetatud arvude summa on hantide koguarvust väiksem, 
sest osa hante on emakeele täiesti kaotanud. Nii nagu saami murdeid, 
nii võib ka kobne handi murret pidada keelteks, sest vastastikune 
mõistetavus on piiratud. "Hobime" on low Kazõmi ja tow Šerkali põhja- 
murdes, loh ida- ja taw lõimamurdes.

Sellised varieerumised on küllaltki korrapärased, nii et vastastikune 
mõistmine oleneb kokkupuutesagedusest. (Ilma kokkupuuteta ja ühi
se koolikeeleta saaksid šveitsi- ja põhjasakslased üksteisest väga vähe 
aru.) Põhjahandi raadiosaateid kuulatakse tervel handi keelealal ja 
need ühtlustavad vähehaaval murdeid. Kaua kestnud kokkupuuted 
on toonud sarnasusi ka põhjamansi ja -handi keelde.

Nõukogude keeleteadlased ülehindasid erinevusi, kui nad hantide 
jaoks viis erinevat kirjakeelt lõid, jättes nad kõik allapoole arenguks va
jalikku kriitilist massi. Põhjamurre üksi jäi kolme kirjakeele kimpu: 
Kazõmi (1930, esialgu ladina tähestikuga), Šerkali (1940) ja Šurõškari 
(1950). Teised kaks kirjakeelt (Vahhi ja Surguti, 1950) loodi idamurde 
põhjal (Uibopuu 1984: 262). 1990-ndaiks on säilunud ainult kaks kirja
keelt (Kazõmi ning Šurõškari). Iroonia seisneb selles, et mõlemad on 
põhjamurdelised ning vastastikku mõistetavad. Šurõškari murdes ki
puvad sõnad olema lühemad: ap ja ut Kazõmi amp ja wont asemel 
("koer" ja "mets").

Nagu kõigis soomeugri keelis, on ka handi keeles mitmed käänded: 
ainult 3 põhjamurdes, kuni 11 idamurdes. Eitussõna ega vokaalhar
mooniat pole.

Kaashäälikuid on palju: 20 ja selle lisaks palataliseerit vormid. Nii 
nagu saami keeles (ja võib-olla ka soomeugri algkeeles) tarvitatakse 
duaali: hot, hotngön, hotöt ("maja, kaks maja, majad"). Seega esineb siis 
mitte 6, vaid 9 isikulist asesõna:
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mina. meie kaks. meie: ma. min, mung
sina. teie kaks. teie: nang. nin, nin
tema. nemad kaks. nemad: luw, lin, liw

Omandiliited võimaldavad seega 27 erinevat asesõnade ja majade 
arvu kombinatsiooni, näiteks hotngölinön ("meie kahe kaks maja"). 
Handi kauges imgari sugulaskeeles duaali pole. Ungari kombel on ka 
handi keeles kaks erinevat põördevormi, olenevalt sellest, kas pöörd
sõnal on mõisteline sihitis. Erinevalt imgarist oleneb sihitisega vorm ka 
arvust: malem ("annan seda"), aga Tnallam ("annan neid"). Otsesihitist 
välditakse: eesti "annan sulle kala" kõlaks nagu "annan sind kalaga" 
või kogimi "sulle antakse kalaga minu poolt".

Rahvakultuuri meeldejäävaim osa on karupeied, mis kestsid 4 päe
va emase ja 5 päeva isase looma puhul. Lauldi, tantsiti ja esitati näite- 
palu. Pikad-pikad laulud kirjeldavad karu sündi, taevast allatulekut, 
maapealset uitamist, surma põhjust (mitte peielised ise!), peiesid ja 
ülesminekut taevaisa juurde. Kui karu söödud on, pannakse kondid 
kotti ja riputatakse pühas hiies oksale. Viimast toimingut peeti uue 
karu tekkimiseks hädavajalikuks. Sama pärimust säilitab muide üks 
Anne Vabama rahvalaul jänese kohta (Tampere jt. 1970:12):

Olõq terveq talotütrik, 
kor'as luuq kokko, 
mähe valge närtsu sisse.

veie mõtsa kannu pääle. 
Säält sai valgõ jan'opoig, 
innemuistne eläjäkene.

Rumalas ateismivaimustuses keelustati N. Liidus karupeied, kuid 
need elasid keeluaja üle ja on nüüd taas lubatud (Lazar 1995; Mazur 
1995; Moldanov 1995).

Šamanism on teine vahepeal keelustet handi kultuuri osa. Hantide 
arvates ei otsusta ise keegi Samaaniks hakata, vaid vaimud valivad ini
mese välja. Ohvrid heitlevad sageli, püüdes keelduda, kuni neid sur
maga ähvardatakse, sest Samaani elu oli vilets ka enne tagakiusamist 
N. Liidus. Tavaline ühiskondlik tegevus oli neile keelatud. See on väga 
erinev Nõukogude stereotüübist, kus Samaan on kaval raha- ja võimu
himuline pettur. Võrreldes lääne arusaamaga "religioonist" on Šamanism 
ühiskondlikus mõttes laiem, usulises mõttes aga kitsam (Pentikäinen 
1995). Laiemalt liidab handi usimd esivanemate ja tootemlooma 
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kultuse jumalate ja vaimude lepitamisega. Ülemjumal Num Torõmiga 
oli võimalik suhelda ainult vähemate jumalate ning vaimude vahen
dusel. Maa-aluseid ja koduseid vaime rahustati ohvritega. Tavapärane 
suuline kirjandus hõlmab eepilist luulet, müüte, šamaaniloitse, mui
nasjutte ja peolaule (Uibopuu 1984: 263).

Esimene trükitud raamat oli Briti Piibliseltsi poolt 1868. a. kirillitsas 
välja antud Matteuse evangeelium, kordustükiga 1880. Tollal oskasid 
väga vähesed handid aga lugeda. Järgnesid Obdorski- ja Vahhimurde- 
lised aabitsad 1897 ja 1903.

Moodne kirjandus sai alguse 1930-ndate lõpus, kui Serkah murdes 
kirjutav Grigori Lazarev (1917-1979) avaldas luulet ja hiljem lühiro
maani "Someng tow" ("Kuldne hobune"). Pikka aega toimetas ta ka 
nädalalehte Lenin pant huwat (Lenini Rajal), mis veel 1989. a. selle nime 
all ihnus, nüüd aga on Hantõ jasang (Handi Keel, trükiarv oh 1995. a. 340 
eks.). Pooltosina hihsema kirjaniku hulgas oh 1990-ndate algul huvita
vaimaks kujuks Jeremei Aipin, kes oh Handi-Mansimaa esindajaks Ve
nemaa parlamendis. Aipin kirjutas rdi handi kui ka vene keeles ja ta lü
hijuttude kogu "Inel ühel sainõ" ("Vana seedri varjus", 1981) ax aldati 
kakskeelselt. Tema "Punase maja", esimese algupärase handi näiden
di, tõi Hantõ-Mansüskis lavale amatöõrtrupp.

N. Liidu loojakul (1990) hakati jäUe handi keelt õpetama. Valikainena 
1.-3. klassis õpetati seda 40 koolis ja tundides olevat osalenud 3309 
õpilast (Mürk 1992, 1993a). See on suur arv, sest üldiselt ootaks, et 23 
000-hse rahva hulgas oleks vähem kui 2000 vastavas vanuses. Handi 
eluiga on väga lühike. Pensionieahsi on äärmiselt vähe (7,8%) ja ala
ealisi palju (33,5%), nii et eelmistes peatükkides tarvitatud nooruslik
kuse näitaja on +25,7. See on määratult kõrgem, kui seni kohatud kõr
geim (Karjala venelaste 16,1%), ent nii-öelda valel põhjusel.

Handikeelseid kooliõpetajaid koohtti Põhjarahvaste Instituudis Pe
terburis, kuid paljud neist valdasid vene keelt handi keelest paremini. 
Ihnus õpikuid ja need nägid kenad välja (Kulonen 1991). Raadiosaates 
"Mung jasngew" ("Meie Keeles") kasutati mõlemat peamist põhja- 
murret (Kazõmi ja Šurõškari) ja aeg-ajalt ka mansi keelt. Saatel on täh
tis osa ühiskeele kujundajana kogu keeleala jaoks.

23 000 inimese kohta on seda päris palju, tuues võrdluseks Põhja
Ameerika indiaani rahvad. Nagu juba öeldud, valitses N. Liidu ajal 
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terav vastuolu handi kultuuri moodsa vormi toetamise ja selle kultuuri 
sotsiomajandusliku, keskkondliku ja haridusliku aluse õõnestamise 
vahel. Saab näha, millise suuna võtab Venemaa Föderatsioon.

Mansi keetja kultuur

Enesenimetus mansi on samast tüvest kui ungarlaste magyar ja eel
mainitud handi-mansi ühiskondliku killa nimetus moš. Endine vene 
nimi vogul võib olla tulenenud ühe jõe nimest (Kulonen 1991).

1989. a. rahvaloendus sai kokku 8461 mansit, kellest 6562 (77%) asus 
Handi-Mansi AR-is, kus nad moodustasid 0,5% elanikest (võrreldes 
naftaeelse 6,3%-ga 1959. a.). Kõigest 37,1% pidas emakeelt oma peakee- 
leks; enne internaatkoolide rajamist 1959. a. oli see veel 59,2%. Valik
ainena (1.-3. klassis) oli mansi keelt võimalik õppida 5 koolis ja seda 
omandas 465 õpilast (Mürk 1992). Hantide kohta öeldu kehtib paljuski 
ka manside kohta, väiksem arv aga kahandab põliskultuuri arenguvõi
met ja kiirendab sulanemist. Ei söanda olla optimistlik mansi rahva el
lujäämise suhtes 21. sajandi kestel.

Endisest neljast peamurdest on elus vaid põhja- ning idamurre. Kir
jakeel põhineb põhjamurdel (Põhja-Sosva jõe orus), mis kujutab endast 
lihtsustel vormi, nii nagu põhjahandi, millega sel on kokkupuuteid. 
Idamansil (Konda ääres) omalt poolt on sarnasusi lõunahandi naabrite 
keelega. Varem esitet handi keele ja kultuuripärandi iseloomustus keh
tib enam-vähem ka mansi kohta, karupeied kaasa arvatud (Soldatova 
1995; Popova 1995). Animistlik usk püsib, olles endasse liitnud ristiusu 
sugemeid (Novikova 1995), kuid selle praegune seisund pole selge.

Esimene mansi kirjanik oli M. (Matra) Balandinaa (Vahruševa), kes 
hakkas luuletama umbes 1940. a. ja õpetas pool sajandit hiljem Peter
buris ikka veel mansi ja handi keelt. Juvan Sestalov (s. 1937) on ehk 
vene lugejaskonnas tuntuim idapoolne soomeugri kirjanik. Ta kirjutab 
peamiselt venekeelseid mansiainelisi romaane, mille trükiarvud on ol
nud suured. Rahvaluule stiil ja karulaulude rütm on tuntav ta mansi- 
keelses luulekogus "Njuli eerig" ("Püha loits", 1984) (Kulonen 1991). 
1990-ndate keskel toimetas Tatjana Merova (s. 1971) kolm korda näda
las veerandtunnilist mansi raadiosaadet Jugõri ja õpetas kohalikus 
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pedagoogilises instituudis mansi keelt. Nädalaleht Luima serikos ihnus 
240 eksemplaris.

Neenetsi keel ja kultuur

Enesenimetuse nenets päritolu on ebaselge ja sama kehtib endise 
vene nimetuse jurak samojed kohta (Korhonen ja Kulonen 1991). Samojed 
esineb juba Kiievi Nestori kroonikas (1096). Jurak võib tuleneda komi 
nimest neenetsite kohta, jaran. Nenets tähendab neenetsi keeles "tõeline 
inimene" (Uibopuu 1984: 264).

1989. a. rahvaloenduse kohaselt oh neenetseid 34 700, neist enamik 
(20 990 ehk 60,3%) Jamali Neenetsi AR-is, kus nende osakaal oli 4,2%, 
võrreldes 22,4%-ga 1959. a., enne gaasitootmise algust. Neenetsi AR-is 
oli neid 6300 (13% kõigist elanikest) ja Taimõri (Dolgaani-Neenetsi) 
AR-is 2500. Emakeelt pidas oma peakeeleks 77,1% (1959. a. 84,7%). Va
likainena sai neenetsi keelt 1990. a. õppida 8 klassis ja 5027 õpüast 40 
koohs kasutas seda võimalust (Mürk 1992,1993a). See on üldiselt an
tud vanuses eeldatava laste arvu lähedal, tegelikult aga madal, sest nee
netsite vanuseline jaotus on ebatavaline, seda eriti Jamah Neenetsi AR-is: 
sündimus on 38,8 promÜli ja 40,8% rahvast on nooremad kui 16 aastat.

Kõik samojedi keeled on suhteliselt samased. Põhja- ja lõunasamo- 
jeedi eristumine toimus vist pärast esimesi kokkupuuteid türgi rah
vastega vähem kui 2500 aasta eest, sest türgi laensõnu esineb kõigis 
samojeedi keehs. Lõunasamojeedi hargnes omakorda mitmeks keeleks: 
sölkupi, kamassi (mille viimane kõneleja suri 1989) ja mitmed juba 19. 
sajandil või varem hääbunud keeled. Põhjasamojeedi keeled on nee
netsi ja Taimõri (Dolgaani-Neenetsi) AR-is hingitsevad eenetsi ning 
nganassaani. Tabel 9.2 esitab mõned põhilised uurali keelkonna sõnad 
kõiges viies 20. sajandini püsinud samojeedi keeles.

Neenetsi peamurdeid on kaks. Metsaneenetsit kõneleb ainult tuhat
kond kalur-kütti Kazõmi ülemjooksul. Puri ja Nadõmi orus, kus gaasi- 
tootmine on praegu ägedaim. Kõik teised kasutavad tundraneenetsit. 
Need on praegused või endised põhjapõdrakasvatajad 2000 km ulatu
ses, Koola poolsaarest Jenissei suudmeni. Hiigelkauguste kiuste on kõik 
tundraneenetsi alamurded vastastikku mõistetavad, ehkki läänepoolsel! 
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esineb rohkem komi ja idapoolseil handi-mansi laensõnu. Vastupidi
ses suunas on komi ja handi-mansi põdrakasvatusse puutuvad sõnad 
suuresti neenetsi päritolu.

TABEL 9.2. PÕHISÕNU VEES SAMOJEEDI KEELES

silm süda nimi kala vesi tuli
Sölkupi saiõ siid' nim khõõlõ üt tüü
Kamassi sima sü nim koola bü šüü
Nganassaani s'eime sõõ n'im kolõ bõq tui
Eenetsi sei seo n'iq kare biq tu
Neenetsi säew s'ei n'umq hal'e iiq tu

Allikas: Korhonen ja Kulonen (1991: 311-312) kirjaviisi kohandustega, q on kõrisulghäälik. 
Võrdluseks soomeugri keeltega vt. tabel 2.1 (kus kirjaviis on pisut erinev).

Täishäälikuid on neenetsi keeles ainult 7, kaashäälikuid aga 18, sellele 
lisaks 14 peenendust, mis tabelis 9.2 on märgitud aktsendiga. Nii nagu 
permi keelteski, langeb vokaalharmoonia küsimus ära, kuna äärmised 
eesvokaalid puuduvad. Sõnad võivad alata nasaalse n-iga (märgitud 
n-ga) ja lõpevad tihti sulghäälikuga (märgitud q-ga nagu Võro kirja
keeles). Käändeid on 1. Nagu saami, handi ja mansi keeles, esineb 
duaal. Tuleneva 9 isikulise asesõnaga võib kombineerida 27 omandüõp- 
pu (nagu handi keeles): m'aaq (maja), Tn'aaqmi (minu maja), m'aakajun'i 
(minu kaks maja), m'aadon (minu mitu maja) jne. Kõik need ja järgne
vad näited on kohandatud Korhose ja Kulose (1991: 313-316) tööst.

Nagu ugri keelteski, pöörduvad verbid subjekti ning objekti vormis 
ja ka refleksiivses: maasiiwq (mina pesen ennast), maasiin (sina pesed 
ennast). Nagu handi keeles, oleneb sihitislik (objektiline) vorm objekti
de arvust: madaaw (lõikan seda), madaanahajun (lõikan neid kahte), 
madaain (lõikan neid mitmeid). Nagu mitmes uurali keeles (aga mitte 
ugri harus) on ka neenetsi keeles eitus(pöörd)sõna, mis näiteks tüvega 
s'ertaq (tegema) annab:

n'iidmq s'ertaq 
n'iin s'ertaq 
n'ii s'ertaq

ma ei tee 
sa eitee 
ta ei tee

n'iiman z' s'ertaq 
n'iinas' s'ertaq 
n'iis' s'ertaq

ma ei teinud 
sa ei teinud 
ta ei teinud
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Tavapärase neenetsi usundi aluseks on šamanism ja esivanemate 
austamine, mis väljendub kodujumalais. Ülemjumalaks on Num (mis 
meenutab handi Num-Torõmity Mitmed tavad sarnanevad obiugrilaste 
omile, kuid karupeied puuduvad, kuna Neenetsimaal pruunkaru ei 
elune. Esineb kaks tähtsamat laulutüüp!. Eepilised laulud (s'udb'abc') 
ülistavad sangarite heitlusi hiiglastega (s'udb'a) ja võivad kesta tunde 
või koguni mitu õhtut. Lühikesed isiklikud laulud (jaarabc, sõnast 
jaarc', "itk") on sageli improviseeritud ja keegi peale looja enda ei tohi 
neid laulda.

Esimesed samojeedi raamatud olid kirillitsas sölkupi (1879) ja nee
netsi (1895) aabitsad. Süstemaatiline ladina tähestikuga neenetsi kirja
keel loodi 1930-ndail ja viidi kirillitsale üle 1938. See on rajatud tundra- 
neenetsi keskmurdele (oletatavasti Salehardi omale). Esimese moodsa 
luuletuse kirjutas 1913. a. mitmekülgne talent Tõko Võlko (vn Ilja Võika, 
1886-1960), kuid see avaldati palju hiljem. Anton Põrerka (1905-1941) 
kirjutas autobiograafilise jutustuse " Wedo n'uad'a n'u" ("Vedo noorim 
poeg") ja Ivan Noho (surn. 1947) kirjutas näidendeid.

Viimase 40 aasta kestel on poolkomilane Ivan Istomin (s. 1917) oma 
luule, näidendite ning lühiromaanidega olnud tootlikem ja kiidetuim 
neenetsi autor. Pool tosinat kirjanikku, enamasti 1930-ndail sündinud, 
leiavad avaldamist nädalalehes N'arqqjana nerm (Punane Põhi), mis il
mub arvatavasti Salehardis. Neenetsi AR-i ametlik ajaleht Nja'jana 
võnder (Punane Tundra) kannab küll neenetsi nime, ent 1993 ilmus leht 
venekeelsena.

Pole selge, kas nooremaid kirjanikke on olemas, et 60-aastaseid välja 
vahetada — ja kas on lugejaid, arvestades neenetsikeelse hariduse 
olukorda. Norras, kus elab 27 000^0 000 saamlast (olenevalt, kuidas 
lugeda) jõuti 1989. a. täiesti saamikeelse keskkoolini (Magga 1993). Ve
nemaa Föderatsioonis on 35 000 neenetsil võimalus saada vaid 3 klassi 
emakeelset õpet.

Sölkupi keel ja kultuuur

Siin on ehk õige koht öelda paar sõna sölkuppide kohta, keda vene
lased 19. sajandil nimetasid "ostjaki-samojeedideks" ja kes on muiste 
laialt levinud lõunasamojeedide viimne hõim. Nende põlismaad on 
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Handi-Mansi AR-ist kagus, praeguses Krasnojarski krais, kus nad 13. 
sajandil allutati türgi mõjule ja andami maksmisele. Krasnojarski kind
luse rajamisega 1628. a. algas Vene ülemvõim ja kolonisatsioon, mis 
sundis osa sölkuppe põhja poole taanduma (Vaba ja Viikberg 1995).

Sõlkuppide koguarv 1897. a. oli 5800, mis on hiljem jäänud 4000 
kanti. Oma põlisala ligidal Obi ülemjooksul asub ainult 1347 Tomski 
sölkuppi ja nad on pea täiesti venestunud — ainult 151 neist pidas 
1989. a. sölkupi keelt oma peamiseks keeleks. Tomski sölkupid said 
1930-ndail rahvusrajooni, kuid see likvideeriti 1950. a., pärast piirkon
na üle ujutamist küüditatutega N. Liidu Euroopa-osast.

Keele säilitamine oli seevastu 80,9%-ne Tjumeni oblasti 1632 sölku
pil, kes valdavalt asuvad Jamali Neenetsi AR-i idaosas Tazi orus. Seal 
on nad Krasnoselkupi rajooni (88 000 km^) peamine põlisrahvas. Esi
mene sölkupi raamat trükiti suhteliselt vara, 1879. a. tundmatus mur
des. Ladina tähestikuga kirjakeele lõi E. Prokofjeva Tazi murde alusel 
1930-ndail ja kirjutas selles õpikuid ning muid raamatuid. Kirillitsale 
siirduti 1938. Võttes arvesse rahva madalat koguarvu ja murdeerinevusi, 
on trükiseid vähe ilmunud. Sölkupi keel saaks säUumisvõimaluse ainult 
siis, kui Krasnoselkup kuulutataks autonoomseks rahvusrajooniks.

Ereda kirjelduse Krasnoselkupi elust annab Andres Ehin (s. 1940), 
kes 1964—1965 tegutses kooliõpetajana 300 elanikuga sölkupi Ratta kü
las (Ehin 1995). Lähim tee jäi 900 km kaugusele; liiguti paatide ja saani
dega. Terves rajoonis elas 2200 põliselanikku, peamiselt sölkupid, ja 
300 üleolevat eurooplast, kes enamasti ei katstmudki sölkupi keelt õp
pida. Sölkupid omakorda oskasid vaevu vene keelt. Ratta külanõuko
gu kirjaoskamatu esimees kaasa arvatud.

Ratta 10 õpetajaga 8-klassilise kooli jaoks korjati lapsed mornidelt 
vanematelt sügisel mootorpaatidega kokku, mõned neist kuni 500 km 
kauguselt. Õppetöö toimus vene keeles, eirates 1930-ndail valminud 
sölkupi aabitsaid. Jahiühiskonna elule sealt palju kasulikku ei saanud 
ja koolitarkus imunes peagi. Kristlus polnud mingit mõju avaldanud, 
aga ka loodususk oli lüngastunud sellest ajast saadik, kui venelased 
1930-ndail šamaanivastase mõrvatöö käima panid. Mõned samaanid 
tegutsesid siiski veel salaja. Valdavalt pruunisilmsed sölkupid eelista
sid Samaanidena sinisilmseid. Kuna sölkupi tava abielulahutust ei 
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lubanud, siis esines juhtumeid, kus mees vanema naise kirvega tappis, 
et seejärel noorem võtta. Nõukogude ametnikud katsusid selliseist "ar- 
mukadedusmõrvust" mõõda vaadata. Perioodi, mis jäi jahihooaja ja 
kevadise kalapüügi vahele, kuu-kaks, täitsid pidevad joomingud. Vene 
ametnikud aga jõid aastaringselt.

Toodanguplaani täitsid karusnahad, peamiselt hallorav. Maksti tü
kihinda, sõlkuppidel polnud aga rahaga suurt midagi teha. Külapoes 
müüdi kütteõli järgi haisevat suhkrut, teed ja jahu ning kummalist tar
betut kaupa, nagu Vietnami siidisärgid ja Briti elektripardlid. Puudu
sid aga hädavajalikud raudahjud, present ja jahinoad. Enamik sõlkuppe, 
kes varem karusnahka paljal ihul kandis, sai tiisikuse süs, kui puuvilla
ne aluspesu ja riided sisse toodi. Suur osa noormehi pääses sõjaväetee
nistusest, kima olid lühemad kui nõutud 162 või 165 cm. Selline süs oli 
sölkupi elu enne, kui Tazi orus maagaasi tootma hakati (Ehin 1995).

Naftaneedus

Laastatud hiiest möödudes 
sosistab mu vana isa iga kord palves: 
"Jumalad, vabastage mu maa naftast! 
Jtunalad, andke mulle tagasi mu maa!"

Handi kirjanik Jeremei Aipin, 1989

Hoolimatust nafta ja maagaasi tootmisest johtuv keskkondlik ka
tastroof Handi-Mansi ja Neenetsimaal on olulisim nüüdisküsimus põ
liselanikele — ja maailmale, sest Siberi taiga on globaalsete "roheliste 
kopsude"arvestatav osa. Enne kui asuda teiste nüüdisküsimuste ja tu
levikuväljavaadete juurde, peab arutama nafta- ja gaasiküsimust, sest 
see seob mineviku ja tuleviku kõige tihedamalt: keskkondlik lagastus 
minevikus pandistab piirkonna tuleviku.

N. Liidu põhjaalu "mitte ei asustatud, vaid vallutati" nagu vaenlast 
1950-ndaist alates "pideva keskkondliku kallaletungiga" (Vakhtin 1992: 
24; Tchlenov 1990). Polnud seadusi, mis ohjeldanuks geolooge, kes 
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saabusid esimesena, ega neile järgnevaid tee-ehitajaid ja naftatöölisi. 
Olid vaid kitsalt toodangumeelsete Moskva ministeeriume käsud. Iga 
põlisasukale kuuluva maalapi võis võõrandada, asukad ise said sellest 
teada aUes siis, kui tee-ehitus algas. Seaduslikku hüvitamist ei toimunud.

Handid, mansid ja neenetsid ei saanud mingit hüvitust oma maa 
seest väljapumbatava nafta või gaasi eest. Osa neist katsus põgeneda 
veelgi vähem juurdepäästavaisse paigusse — Uurali mansid itta Obi 
ning Irtõši poole, handid metsaneenetsite maade suunas Obi kirde
poolsete harujõgede äärde või sölkupi alade poole Tazi ülemjooksul 
(Forsyth 1992: 391). Aga sellisedki pelgupaigad hakkasid otsa lõppema.

Maa hävitati taastamatult metsaraie, mulla kõrvaldamise, nafta ma- 
havoolamise ja metsatulekahjude tõttu. Ainuüksi Handi-Mansi Nižne- 
vartovski rajoonis põles 1989. a. 2600 km^ metsa. Kokku oli 100 000 km^ 
territoorium muserdatud, eriti Handi-Mansimaa Surguti ümbrus ning 
idaosa, lisaks terve Jamah Neenetsimaa idaosa kuni Jenisseini Taimõri 
(Dolgaani-Neenetsi) AR-is. Suur oli metsahäving ka mansi aladel lääne 
pool Obi ja endise Sölkupi autonoomse rajooni alal Tomskist loodes. 
Obi jõgi oli enam-vähem kõikjal kemikaalidega saastatud (Forsyth 1992: 
364; Koiga jt. 1993:115).

Üks Vene etnosotsioloog võrdles handi Pjaku-Oti järve ääres 
1970-ndate ja 1980-ndate lõpul nähtut järgmiselt.

Raske on paika ära tunda. Kus enne oli põlismets ja harva märkas kalurion- 
ni või küti või põdrakasvataja telki, seal on nüüd linn. Näeb asulaid ja ristu
vaid teid, kus asfalt ulatub silmapiirini. Nende vahel aga — põlenud metsa
de mustad laigud, hiiglaslik tehiskõrb, traktoriroomikute poolt üles kistud 
sammal, naftaloigud puurtornide ümber, gaasitõrvikud põlemas nii ööl kui 
päeval, metsapõlengute suits. Tundub, et inimene on siin loodusele sõja 
kuulutanud (Pika 1990, Vakhtini [1992: 25] kaudu).

Enamik Vene nafta- ja gaasitöölisist olid põhjaaladel ajutiselt "pikka 
rubla" jahtimas, ega hoolinud sugugi sellest, mida nad sinna maha jä
tavad. Loodust ja põlisasukaid kohtlesid nad tihti barbaarselt. Nad 
langetasid terveid puid, saamaks kätte seedriseemneid ja hävitasid 
lõhkainetega kalastades kõik järve kalad. Nad rüvetasid handi ja nee
netsi kalme, rüüstasid nende aitu ja röövisid põlisasukatel riidedki 
seljast. Laiad põhjapõtrade karjamaad tundras muudeti jäätmaaks ja 
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põtrade arv langes madalamale kui kunagi saja aasta jooksul (Aipin 
1989, Forsythi [1992: 396] kaudu).

Plaanid koostati ülepeakaela. Paljud eksperdid pidasid Jamali pool
saarel avastet nafta ja gaasi kasutamist polaarse asukoha tõttu ebatasu
vaks, raudteed ja gaasijuhe! hakati aga kohe ehitama.

Nagu tavaliselt, ei võetud põliselanikkonna õigusi ja vajadusi üldsegi arves
se, näiteks raudtee kavandati nii, et see lõikas põhjapõtrade suvekarjamaad 
ära talvekarjamaist. Põhja poole suunduvad masinad hävitasid tundra, nii 
et viis põdrasovhoosi Jamali Neenetsi ringkonnas kaotas paari aastaga 594 699 
hektarit karjamaad [6000 km^ — nagu Tartu ja Jõgeva maakonnad kokku] ja 
üle 24 000 põdra (Vakhtin 1992: 24).

Paistab, et N. Liidu valitsusel puudus igasugune põlisrahvaste po
liitika. Need rahvad jäeti tööstusarengu juhusurve ohvriks ja tulemusi 
võib võrrelda indiaanlaste hävitamisega. Põhja-Ameerikas hakkasid 
hoiakud 1960-ndail pikkamööda muutuma ja põlisrahvad asusid vas
tupanu avaldama, mõnel korral isegi edukalt. N. Liidus said protesti- 
avaldused võimalikuks alles 1980-ndate lõpul. Tollal oh põlisasukate 
eluiga N. Ludu kauges põhjaosas kõigest 45 aastat meestel ja 55 naistel — 
18 aastat alla N. Liidu keskmist. Imikute suremus ületas keskmist 
enam kui kahekordselt (Forsyth 1992: 401).

Tööstuse rajamine andis põlisrahvaile vähe töökohti, sest nende lin- 
nastumismäär oli madal (1970. a. umbes 15% hantidel ja 26% mansi
del). Nende tavapärane elu hävitati, kuid neil ei aidatud uude maailma 
sisse elada.

Hantide majandusliku, kultuurilise ja keelelise diskrimineerimisega ollakse 
jõutud juba igapäevase rutiinse mõnitamiseni. Hante nimetatakse koerteks, 
mustanahalisteks (^tšemomazõje) vms. Neid ei võeta kaevandusse tööle, sest 
et "nad võivad ju midagi ära lõhkuda" või "saaksid liiga palju palka". Hanti
de elukeskkonna kiire taandareng väljendub ka töötuses ja lausalkoholis- 
mis, väga palju esineb enesetappe (Koiga jt. 1993:115).

Vene-tüüpi küladesse kokku kuhjatult ja kunstlikele tööplaanidele 
allutatult kaotas enam kui pool põhjarahvastikust töö ja elusihi, noori 
tabasid need löögid kõige valusamalt. Kirde-Siberi nafta- ning gaasi- 
tootmisviisil oli aga märksa laiemaidki tagajärgi.
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Kas ülemaailmse mõjuga ökokatastroof?

Kui kosmonaudid maakera poole vaatavad, siis pole nende ütluste järgi he
ledaimaks täppideks mitte Ameerika või Euroopa suurlinnad. Heledaimad 
on hoopis Lääne-Siberi naftaväljad, kus tuhanded puurkaevud kaasnevat 
loodulikku gaasi hiigeltõrvikuina ära raiskavad (Goldberg 1993c).

Selle Los Angeles Timesi artikli kohaselt on Venemaa suurima keskkon- 
nakaitserühma liikmed arvutanud, et Lääne-Siber tootis 20 aastat jär
jest igal aastal sama palju saasta kui iraaklased Lahesõja ajal Kuveidi 
naftavälju süüdates. Loodusvarade kaitsekeskuse eksperdid Washing
tonis pidasid seda liialduseks, ent isegi kümnendik mainitud kogusest 
teeks Handi-Mansi- ja Neenetsimaa saaste üheks peamiseks maailma 
süsihappegaasi tootjaks, aidates suuresti kaasa ülemaailmsele soojene
misele. Ka põhjapoolkera osoonitase võib halveneda. Soine Obi valg
ala on sama suur kui Amazonase oma. Seal on vähem taime- ja looma
liike, kuid mõju poolest kliimale võib see maailma ökosüsteemile sama 
oluline olla. See on osa globaalseist "rohelisist kopsudest".

Venemaa energiaministri hinnangul põletasid Siberi gaasitõrvikud 
(peamiselt Handi-Mansi ja Neenetsi AR-is) aastas 16 miljardit kuup
meetrit gaasi, mille väärtus maailmahindade alusel oli üle miljardi dol
lari (Goldberg 1993c). Vene mõtteviisi kohaselt oli see ainult 3% või vä
hem nende poolt 1992. a. toodetud 600 miljardist kuupmeetrist. Suurem 
osa gaasist purskus ja süttis naftatootmise kõrvalnähuna. Nõukogude 
tehnokraatide oskamatus kõrvaltooteid mõistlikult ära kasutada oli 
kurikuulus, ktma nende väljaõpe oli kitsa profiiliga ja nad sõltusid jäi
gast plaanist. Gaasitootmine ei lisanuks midagi naftaplaani täitmisele.

Mujal maailmas pumbatakse selline gaas maapõue tagasi, või seda 
kasutatakse jõujaama kütuseks ja petrokemikaalide valmistamiseks — 
see kõik aga vajab kaugele ette plaanimist. Paraku oh nõukogude plaani
majandus selleks võimetu. Süsteem oli rajatud nõnda, et vaadati möö
da nii keskkondlikest tagajärgedest kui ka majanduslikust tasuvusest. 
Mida kulukamaks projekt kujunes, seda võimsam paistis vastav minis
teerium, nii et kokkuhoid oli vastunäidustatud. Üks Maailmapanga 
suuremaid projekte Venemaal kavatses gaasi asjatut põletamist Handi- 
Mansimaal ja naaberpiirkonnis kahandada, ehitades gaasijuhtmeid ja 
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kohalikke jõujaamu. Lootus oli kolmandik raisatavast gaasist päästa. 
Lisaks rahale oh vaja ka muud, et muuta ökotsiidset (keskkonda tap
vat) hoiakut.

Naftareostus lisas õhusaastele oma osa, sest tõõhsed panid väljaval- 
gimud nafta mõnikord põlema. Ehkki ebaseadushk, karistati seda har
va. Üldpilti ei kujtmdanud üksikud hiigelõnnetused, vaid "viletsad 
tööharjumused, täieUk plaanimise puudumine ja üldine hooletus" — 
Greenpeace'i sisearuande sõnastus (Goldberg 1993c). Mõnel päeval val
gus maha väike kogus naftat, aastaga aga kogunes nõnda 20 000-25 000 
tonni (Koiga jt. 1993:114).

Rügi keskkonnakaitse komitee inspektorid töötasid ebatõhusalt, sest 
neil puudusid vahendid ning nad sõltusid just nende jõudude abist, 
keda tulnuks valvata. Nende töökabinetidki Surgutis asusid rügi naf
tafirma peahoones. Ainus viis, kuidas nad said väidetavat naftareos- 
tust teedeta soode keskele uurima minna, oH anuda Surgutneftegazüt 
kohta firma lennukis, mis ehk kahtlustatavast paigast üle lendas. Pal
jud naftalekked jäid märkamata kinnimätsimise tõttu, teistel juhtudel 
kaubeldi suured trahvid sümboolseiks.

Kohalikud keskkonnaaktivistid "näivad alandÜkult tänuHkena, et 
neü on vähemalt natukenegi rohkem mõju kui varem" (Goldberg 1993c). 
Nad võivad ka karta, et neile võib osaks saada Prokopi Sopatšini saa
tus (vt. 1. ptk.), kui nad lügselt kära teevad. Võrreldes täieliku kuule
kusega 10 aastat varem oH siiski näha muudatusi.

Venelastega teevad koostööd lääne naftafirmad, näiteks Amoco ja 
SheU, haktes Handi-Mansimaa naftaväljadesse investeerima. Pole ooda
ta, et nad põlisrahva vüetsusest rohkem hooliksid kui Vene firmad. 
Küll aga sooviksid nad planeerimatust, lohakust ja gaasi raiskamist vä
hendada, sest looduse ja inimeste kahjustamise kõrval kahandavad 
need ka kasumit. Lääne firmad on mujal maailmas kogenud, et mõni
kord tasub põlisrahva vajadusi natukenegi arvestada, et rahulolema
tus Uiga suureks ei paisuks. Neil on selliseis asjus kogemusi, mis Vene 
tehnokraatidel puuduvad. Osalt tähendaks see eriarvamuste lepita
mist, osalt aga ka põlisrahva seisukoha murendamist peenemate va
henditega kui Vene lähenemisviis — ähvardused ja viin.

Kui Vene "naftatootjad" lääne oskusi omandavad (suhtlemisosku
sed kaasa arvatud), aga lääne keskkonnasõbralikud ja põlisrahvameelsed
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organisatsioonid põlisrahvaid ja kohalikke keskkonnahuvilisi organi- 
seerumisoskustega ei vanista, siis võib hantide, manside ja neenetsite 
olukord veelgi halveneda — Lääne-Siberi looduse oma samuti. Taga
järjed võiksid olla ülemaailmsed.

Keskkonnasõbralik tegevus

Esimene teadaolev pooledukas põlisasukate katse võidelda kesk
kondliku agressiooni vastu toimus Sobi jõe ääres, kus 1984. a. algas ula
tuslik kruusa kaevandamine. Luba ei küsitud hantidelt ega kohalikelt 
Vene ametnikelt. Veerežiim läks sassi ja tuurakala muutus harulda
seks. Rändtöölised rüüstasid handi talvehütte ja rüvetasid kalmistut. 
Pärast asjatuid proteste tõkestas Katravoži küla rahvas jõe poide ja ka
lapaatidega, nii et kaevandajad ei pääsenud ülesjõge. Handi-Mansi 
AR-i täitevkomitee tunnistas külaelanike teo seaduslikuks. Uues õhus
tikus kuulutas kruusaagentuur 1987. a. kaevandamise ebatasuvaks ja 
tõmbus eemale, jättes maha sandistatud jõe.

Loo kurvem osa on see, et hantide ja kruusaagentuuri teguviisi sea
duslikkust või ebaseaduslikkust ei vaagitud mitte kohtus, vaid ring
konna täitevkomitees. Et kruusaagentuuri võiks kohtusse kaevata, see 
ei tulnud ühelegi asjosalisele pähe... Kohtud kiitsid alati kõik partei ot
sused heaks (Vakhtin 1992: 26).

Autnoomse ringkonna tasemel astus hoolimatu nafta- ja gaasitoot- 
mise vastu esimesena üles Jamali Neenetsi AR (1987), kuigi see oli roh
kem kohalike venelaste katse Moskva nafta-, gaasi-, energia- ja transpor
diministeeriumilt suuremat pirukalõiku välja nõuda. Oma positsiooni 
tugevdamiseks arvustas AR ministeeriume ka sellepärast, et nood 
eirasid Neenetsi elanikkonda ja rikkusid neidki väheseid seadusi, mis 
neenetseid turvasid. 1988. a. keelustas AR-i nõukogu raudtee ehitamise 
Jamali poolsaarel, ent ministeeriumid asusid ikkagi ehitama. Kui Ark- 
tikneftegazstroi (Artika nafta-ja gaasiarendamise osakonna) direktorit 
1. Šapalovit selle ebakõla kohta 1989. a. intervjueeriti, saatis ta oma vas
tased ülbelt kus seda ja teist:

"Me peame Jamalisse tulema igal juhul. Gaas peab hakkama 1991 voolama, 
nagu plaanis ette nähtud.... Keegi ei hakka kokkulepitud aegu muutma....

26 Taagepera
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Me kuuleme nii palju tühja loba, mõttetut nördimust, kohtlast kisa ühe 
Jamali maariba "päästmise" kohta. Kui mõtlema hakata, siis see polegi üld
se maa ... 60% sellest on jää." (Vakhtin 1992: 25).

Moskvaski oli tunda uusi tuuli. N. Liidu ministrite nõukogu presii
dium otsustas Jamali arendamise plaani peatada, ktmi selle toime ko
halikule keskkonnale ja põlisrahvastikule selgub. Jõuministeeriumid 
eirasid isegi ülemusi, nõudsid valitsuselt "ajutise" loa ja jätkasid hävi
tustööd.

Järgnev juhtum ilmestab nii "naftakimingate" vanu harjumusi kui 
ka kasvavat handi vastupanu 1991. a. Kirjelduse avaldas T. Volkov 
(1991) Trest-Estsurgutdorstroi bülletäänis "STET" nii eesti kui ka vene 
keeles. Trest-Estsurgutdorstroi oli Eestis moodustet rühm, mis ehitas 
Surguti teedeehitustrusti jaoks teid. Ilmselt valutas osa rühmast oma 
tegevuse pärast südant.

Handid usuvad, et nende ülemjumal Num-Torõm. siseneb maailma 
saarelt, mis asub keset Numto järve Torõm-Jaguni jõe (vn Trom-Agan) 
ülemjooksul põhjapoolsel Handi-Mansimaal. Kogu ala on hantidele 
püha, ent 1990. a. sai sellest Vene nafta- ja gaasitööstuse ministeeriumi 
Turõmsko-Marjaunski naftaleiupaik. Sellest pidi kujunema "kolmas 
Samotlor", Handi-Mansimaa tähtsuselt kolmas naftaväli. Hantidele 
tähendas see viletsuse, mida nad juba eelnevate naftakeskuste ümber 
olid kogenud, laiendamist: kodustet põhjapõtrade salaküttimist, jahi- 
ja kalastusvahendite rikkumist, metsa ning raba süütamist, marjamaa
de hävitamist, riisumist ja tapmist. Naftatootjad ei kõhelnud seadmete 
paigaldamisest otse handi onni lävele.

Jugra Päästeühing (vt. järgmine alaosa), Ruskinskije külanõukogu 
esimees Jossif Sopatšin (kelle venna mõrva on kirjeldatud 1. peatükis) 
ja eelmainitud kirjanik ning N. Liidu Ülemnõukogu liige Jeremei Aipin 
saatsid riiklikule looduskaitsekomiteele protestikirju.

Puurimist juhatas Nižnesortõmsknefti tootmisvalitsus, hiigelsuure 
riigikoondise Surgutneftegazi suuruselt kuues allüksus. Koondise pea
direktori asetäitja Nikolai Medvedjev väitis, et taandumine pole võima
lik, sest liiga palju on juba ligi 100 proovipuurauku investeeritud. Ja koon
dise teine peadirektori asetäitja Nikolai Zahartšenko tuli välja väitega, et 
ajutiste naftatööliste vajadused kaaluvad üles handi põlisasukate omad: 
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"18 000 tääki, kes täpselt samuti nagu sinu handid süüa tahavad. Kuhu 
nemad lähevad?" Sõna "täägid", mis väljendab sõjalise üksuse suu
rust, sisaldas ilmset vägivallaähvardust oponentide vastu.

Rajooninõukogu osutus enneolematult visaks. Ta nõudis, et Nižne- 
sortõmskneft esitaks riikliku looduskaitsekomitee määrustele vastava 
hõlvamisprojekti, aitaks handi pärusmaid kaardistada ja kirjutaks alla 
lepingule rajooninõukoguga, andes rajoonile riiklikku tellimust ületava 
naftakoguse jagamisõiguse. Naftafirma irvitas ennekuulmatute nõue
te üle, kuid 12. 10. 1990 lükkas Tjumeni oblasti looduskaitsekomitee 
naftakonsortsiumi prooviekspluatatsiooni projekti kõrvale, nentides 
vajadust koostada sotsiomajandusUku ja keskkondliku toime ekspertiis. 
Oli muidugi võimalik, et läbiproovitud retsept — paar kasti viina — 
murendab handi vastupanu rohujuurte tasemel. Teiselt poolt aga hoia
tas Jugra Päästeühingu liikme Agrafena Sopatšina avaldus Surguti ra
jooninõukogu, et nurjatu kohtlemine võib hantide seas relvastatud 
vastupanu esile kutsuda (Volkov 1991).

Ma ei tea, kuidas heitlus Num-Torõmi ja naftajumala vahel lõppes. 
Viimane jäi ehk seekord veel peale. Märtsis 1993 saatis 33 Ljantori hanti 
ÜRO-le palvekirja. Nad ütlesid, et Ljantori nõukogu maa-alal elab 97 
handi peret, kokku 313 inimest. Ljantomeft alustas puurimist 1981. a. 
ja handi elu muutus järsult viletsamaks.

Metsad on maha raiutud või põletatud, jõgesid ummistavad naftanike (vn 
neftjaniki) ajutised teetammid ning sillad ja naftajäätmed on saastanud pea
aegu kõik jõed ning järved. Kalade hulk on langenud 70-80%. Maa hõivati 
omanike loata. Pettuse ja tühjade lubadustega, kasutades ära põlisrahva võ
hiklus! seaduste tundmises ning rikkudes põhilisi inimõigusi, okupeerivad 
[naftanikud] aasta-aastalt üha rohkem maad, jättes hiljem endast maha me- 
talliprahi hunnikud (mitmes läbimõõdus torud, raskete masinate sõresti
kud, tühjad anumad jne) segi paisatud ja laostatud maal, kus nüüd hantidel 
on võimatu oma tavapärast eluviisi jätkata...

Maa on praktiliselt naftatootjate poolt üle võetud. Handid elavad äärmises 
vaesuses. Naftatootjad ei anna mingit abi, rääkimata hüvitusest maade eest, 
mida nad kasutavad ja rikuvad. Veel kasutamata maa eest aga, kus mõned 
[handi] pered veel elavad, pakuvad naftatootjad armetut hüvitust (mootor
saanid "Buran", paadimootorid, kummisäärikud, ehitusmaterjalid jne.). Handi 
maade ülevõtmise dokumentide allkirjastamise eel pakutakse rohkesti al
kohoolseid jooke, et hante veelgi enam mõjutada. Tavalised handid ei tunne 
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oma maa tegelikku väärtust ja naftanikud kasutavad seda ära. Ljantori Naf- 
tapuurimisvalitsuse territooriumi maad on ebaseaduslikult hõivatud, sest 
handid [kollektiivsete omanikena] pole mingeile nõustumispabereile alla 
kirjutanud.

Handi kohalikele abipalveile pole tulnud mingit vastust. ... Me palume, et 
teie [ÜRO] saadaksite siia pädevaid advokaate meid abistama ... oma õigus
te taastamisel. Me ei saa tarvitada kohalikke advokaate, sest naftafirma 
mõju nende üle on ilmne.

Mul on 31 mehe ja 2 naise allkirjaga palvekirja fotokoopia, kokku 12 
erineva perekonnanimega. Paaril mehel oli nimetähtede paberile pa
nemisega raskusi.

Handi maade vägistamine muutus Vene tehnokraatidele piinliku
maks, seda hakati ülemaailmselt rohkem tähele panema. Intervjuus 
Goldbergiga (1993c) ütles Handi-Mansi AR-i venelasest kuberner Vla
dimir Filipenko, et ta eelistab keskkondliku järelvalve aeglast sissetoo
mist, ilma järsu languseta naftatoodangus. Niisiis toetas ta vähemalt 
moka otsast keskkonnakaitset. 1993. a. kestel esines Handi-Mansimaa 
naftaväljadel 343 tõsist reostust leket või — kokku 4,2 miljonit kuup
meetrit naftat. Kahju keskkonnale hinnati 2970 miljonile rublale (s.o. 
pea 3 miljardit), trahvid ohd seejuures 33 miljonit rubla (Bardin 1995).

Nüüdisküsimused ja tulevikuväljavaated

Üle N. Liidu leviv poliitiline käärimine hakkas 1989. a. ka kaugetele 
põhjaaladele jõudma. See võttis peamiselt keskkondlike ühingute kuju, 
mis taotlesid terve elanikkonna toetust, tunnetasid aga ka põlisrahvas
te raskusi. Jamali Neenetsis tekkis Jamal Potomkan (Jamal Meie Järel
tulijaile), Handi-Mansimaal Spassenje Jugrõ (Jugra Päästeühing) ja 
Neenetsi AR-is Jasavei (Maa Elanikud) (Künnap 1993c). Jeremei Aipin 
valiti N. Ludu Ülemnõukokku. Vähemalt üks mansi kirjanik osales Esi
mesel soomeugri kirjanike kongressil Mari Eli Vabariigis 1989. a. Isegi 
lõunasölkupid, kellelt 1950. a. viimsedki omavalitsuse riismed olid ära 
võetud, asutasid Tomski sölkuppide ühingu. Esimene põhjavähemuste 
kongress tuli Moskvas kokku 1990. a. ja asutas Põhjavähemuste Ühingu.



Nüüdisküsimused ja tulevikuväljavaated 405

Handid, mansid ja neenetsid osalesid esimesel rahvusvahelisel soo- 
meugri rahvaste kongressil (Sõktõvkaris 1990). Ehkki nimetus "soo- 
megri" ei hõbna samojeedi rahvaid, võeti neenetsid ilma pikemata 
vastu ja neenetsi šamaan koos naisega teostas kongressi avamisel pu
hastustoimingu (Mürk 1992).

Hantõ-Mansüskis hakkas Obiugri Rahvaste Taassünni Instituut 
1993. a. jalgu alla saama, selle tegevust juhtisid põlisrahvaste endi liik
med. 1995. a. oli instituudi eesotsas Jevdokia Nemõssova. Riiklikes 
koolides olid põliskeeled valikaineks 1.-3. klassis, 1994. a. aga pidi see 
võimalus laienema 7. klassini handi ja mansi ning 9. klassini neenetsi 
piirkonnas.

Põhjavähemusüe spetsialiseerunud Vene õpetlased esitasid rea soo
vitusi, mida Vakhtin (1992: 30-31) üksikasjalisemalt kirjeldab. Iseära
nis peaks hüvitused ja maksud makstama otseselt põlisrahvaile, mitte 
kohalikele vene haldureile. Eelarvelised kulutused peaksid põlisrah
vaste puhul olema suuremad kui sama arvu venelaste kohta, arvesta
des esimeste haavatavusega.

1993. a. kuum, suvi

Handid ja mansid ise lasksid oma häält kuulda põlisrahvaste oma
valitsuse konverentsil Hantõ-Mansüskis (30.06.-1.07.1993), mida saa
tis nädalapikkime neljas rahvusvaheline soomeugri folkloorifestival. 
Mõlemad üritused ilmestasid nii rahvaste tõusvat teadlikkust kui ka 
nende keerukat sõltuvust oma isandaist.

Konverentsi teemaks oh "Handi-Mansi autonoomse ringkonna põ
lisrahvaste omavalitsusvormide otsing". Algatajaks oli Jugra Pääste- 
ühing, kellel aga raha oli vähe. Seetõttu rahastasid konverentsi peami
selt Venemaa riiklikud agentuurid ja naftafirmad (ka lääne omad), kel 
oli raske handi-mansi küsimisele "ei" ütelda ja kes niimoodi ka mõju
võimu ostsid. Kongressi konkreetseim ettepanek oli luua Venemaa 
Föderatsioonis põHsrahvaste ministeerium, mis tegeleks maataotluste, 
hariduse, kultuuri ja keeltega. Pandi ette korraldada edaspidi veel kaks 
konverentsi: üks põlisrahvaste kohta kehtivatest rahvusvahelistest nor
midest ning teine teemal "Nafta, gaas ja põlisrahvad" (Mürk 1993a).
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Esinejate hulgas oli Vene põhiseaduse eksperte, lääne fennougriste, 
rahvusvaheliste naftakompaniide esindajaid (peamiselt Shell) ja Kana
da põlisasukaid. Viimaste arvamused olid osalt vastakad. Äsja olid 
mitmed Põhja-Kanada põlisrahvad taotlenud maahüvitust, kokkulep
pele Amoco naftafirmaga aga oli jõudnud ainult inuiti inuvjaluti hõim. 
Inuvjaluti esindajad (kelle lennureisi Amoco korraldas) väljendasid 
Hantõ-Mansiiskis oma lepingu üle rahulolu. Odžiibi anišnabeki hõimu 
liige Rodney Bobiwash seevastu väitis oma rahva kogemuste põhjal, et 
naftafirmade juttu ei saa alati usaldada. Lääne naftatöösturite eestkõ
nelejad selgitasid, kui inim- ja keskkonnasõbralik nende firma on. Ka
nada fennougrist Harry Mürk nentis hiljem:

Konverents hakkas üha enam paistma naftafirmade reklaamikampaaniana. 
Saavutamaks põlisasukate usaldust, olid naftafirmad isegi venekeelse laste- 
juttude kogumiku kaasa toonud, kus kõik muinasjutud kõnelesid sellest, 
kui palju head naftatõöstus kohalikele elanikele on toonud (Mürk 1993a).

Soomeugri folkloorifestival oli samuti kirju. Osalejate taust ulatus 
Euroopa soomeugrilasist Siberi kirdetipu tšuktšide ja korjakkideni. 
Kuna hantidel-mansidel tuh rahast ja ka korraldamisoskusest puudu, 
läks tegelik korraldamine kohalike Vene võimude ja naftatöösturite 
kätte.

Festival kujunes kohalike venelaste lõbustusürituseks, kus peami
sed esinejad olid Vene popmuusikaansamblid. Mõnel handi rühmal 
keelati esinemine; teistele jälle — nimelt "progressüvseile põlisasu- 
kaile", kellele valitsus maksab selle eest, et nad ringi rändavad ja näi
data aitavad, kui helde on N. Liit põlisrahvaile, anti käsk esineda. Nii 
nagu kommertsialiseeritud põliskultuur Haw^aiis, võivad isegi need 
"elukutselised" põlisasukad siiski aidata kultuurisugemeid säilitada, 
mis muidu täiesti kaotsi läheksid. Ja kohalikele vene linnaelanikele 
meenutati, et handid-mansid on olemas (Mürk 1993a).

Kohalikud venelased, kui neil põlisasukad üldse meenuvad, peavad neid 
laiskadeks joobnud poolinimesiks. Tõsi see ju on, et paljud meesterahvad on 
alkoholist lohutust otsinud, kõige sellest tulenevaga. Festivali kestel tähel
dasime mitmeid põlisrahvast avalikult diskrimineerivaid juhtumeid. Mit
meil puhul ei saanud handi rahvamuusika ansamblid korraldajailt esi
nemiseks luba, ettekäändega, et kava on juba liiga täis. Samal ajal aga tehti 
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ruumi näiteks Moskva balalaikaorkestrile, kel polnud soomeugri rahvaiga 
mingit pistmist. Olime ka venelase ja handi riiu tunnistajaks, kus võimu
kandjad handi väevõimuga minema toimetasid. Põlisasukaid on juba nii 
kaua rõhutud, et nad võtavad sellise kohtlemise vastu üsna alandlikult 
(Mürk 1993a).

Ruskinskije küla kujunes 1993. a. peamiseks tulipunktiks, kus nafta
tootjate maahõived ning ökotsiid, handi protest ja võimude räiged vas
tusammud kokku põrkasid. Küla asub Surgutist 90 km põhja pool 
Torõm-Jaguni (Trom-Agani) kestqooksul. See on sama koht, kus Prokopi 
Sopatšin 28. märtsil 1993 mõrvati ja kus kohalik miilitsaleitnant eelne
va kolme aasta jooksul kolm hanti ja handisõbralikku venelast metsi
kult läbi peksis (vt. 1. ptk.). Miilitsa ülemused kiitsid mehe käitumise 
ilmselt heaks, sest julmur edutati kiiresti seersandist vanemleitnandiks.

Paistab, et võimud soovivad olukorda Surguti piirkonnas teravaks 
ajada, et niimoodi hantide relvastatud ülestõusu provotseerida ja neid 
siis hävitada. Nagu üks naftafirma esindaja ütles: [Kui] pole enam han- 
te, [siis] on maa naftatootjate jaoks tühi (Agrafena Sopatšina avaldus 
30. 03.1993).

Sopatšina oli tõesti kõik oma oskused mängu pannud, et rahustada 
hõimlasi, kes Prokopi surma eest kätte soovisid maksta ja kolonialisti- 
de lõksu võinuks langeda. Provokatsioonid jätkusid. Eelmainitud soo
meugri folkloorifestivali alguses toimus põhjapõdra-ohvritalitus ka 
Ruskinskijes (25. 06.1993).

Järgmisel õhtul hävitas miilitsaseersant Aleksandr Djagilajev, kes koos tund
matu mehega Feodorovskoje miilitsajaoskonna autoga saabus, ohvriehituse. 
Samal õõl peksis miilits metsikult ohvritalituse sooritanud samaane Leonid 
Sopatšinit ja Jevgeni Multanovit, samuti ka põlisasukaid Danil Devlinit ja 
Ivan Võllat. Veel kahte inimest, kes talitusel kaasa aitasid, ei leitud [miilitsa 
poolt], kuigi neile jahti peeti (festivalil osalenud EV Riigikogu liikme Andres 
Heinapuu pressiteade 12.07.1993).

Kas oli see kaalutletud provokatsioon või pime viha, et välismaalased 
põlatud põlisasukaist huvitusid? Handid vältisid vägivaldset vastupa
nu. Selmet veriseks mahasurumiseks ettekäänet anda, hakati välis
maal vahejuhtumite kohta jutte levitama. 1994. a. näis miilitsa jõhkrus 
vähenevat.
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Kas naised suudavad rahva päästa?

Hojem piina wet lun osõm, 
tarn lun hojemna haisajõm. 
Maia atom luwõl wersõm?
Ar n äwrem has 'sõt, 
näwremat mujna lapõtlem?

Itam n äwrelam enõmsat; 
unjigem welpaslalta hasl 
omajankalil 
lepõk, lanki wellil.
Manem iki ant mast

Viis suve elasin temaga, 
sel suvel otsustas ta minna. 
Mis ma viltu tegin? 
Ja need lapsed, 
kuidas lapsi toidan?

Nüüd mu lapsed on suured; 
poeg kütib kõike 
laanes käies — 
rebaseid ja oravaid.
Minul pole meest vaja.

(Handi rahvalaul aastast 1877, kogumikus "The Great Bear", 1993)

Handid on hakanud kohalikus omavalitsuses ning majanduselus 
kaalukaid kohti taotlema, mõnel see õnnestub. Vastuseks on juhtunud, 
et kohalikud Vene ametnikud ja naftajuhid katkestavad elulise teenuse 
hantidele, katsuvad nende juhte diskrediteerida ning ähvardavad neid 
ja nende perekondi. Füüsilise vägivalla korral juurdlust ja kohtuprot
sessi tihtipeale ei algatata. Ometi on heitlus põlisrahvaste õiguste eest 
jätkimud. Sageli on eesotsas nooremad naised (Künnap 1995c).

Kogu Siberis viibimise ajal kohtasin üht tugevat põlisrahvusest naist teise jä
rel. Igal alal juhivad just naised oma rahva ellujäämisheitlust. Põlisrahva 
uuringute instituutide ja muuseumide direktorid, ajalehetoimetajad ning 
[omavalitsus-]konverentsi algatajad olid kõik väga jõulised naised. Agrafena 
Sopatšina on oma rahva hulgas ääretult respekteeritud. Temataolist isiksuse 
jõulisust olen harva üheski inimeses kohanud. Kõik mu teoreetilised uurin
gud panid mind uskuma, et see põlisühiskond on väga patriarhaalne. Para
ku on mehed väga ulatuslikult viina nahka läinud. Nii on siis Lääne-Siberi 
põlisrahvaste päästmine naiste hooleks jäänud (Mürk 1993a).

Kas nad suudavad end päästa? Lääne-Siberi õpetlaste hiljutised hin
nangud on olnud pessimistlikud (Bardin 1995; Glavatskaja 1995; Kaksin 
1995; Kurikow 1995). Välisvaatlejate hulgas paistab Janhusel (1991) ja 
Küimapil (1994b) ainult neenetsite ja hantide puhul mingit lootust ole
vat. Mõlemal rahval on üle 20 000 liikme ja emakeelt oma peakeeleks 
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pidajate osakaal oli 1989. a. suhteliselt kõrge (neenetseil 78,7% ja hanti
del 62,6%), mis viitab keele säilitamisele ka nooremate seas. Teisalt on 
mansidel (40,0% keelesäilet) väga vähe emakeelseid noori järgi jäänud.

N. Liidu oludes olid nad kõik surmale määratud, isegi kui viimne 
emakeele kõneleja oleks riiklikult toetatud ja välismaal eksponeeritud 
põliskeelne poeet. Nüüd on neil mingi võimalus ning neenetsid ja han
did näisid sellest kinni haaravat. N. Liidu uued kohaliku omavalitsuse 
seadused 1990 andsid neile rahvaile lootust küla tasemel, mitte aga 
nende "enda" autonoomsete ringkondade tasemel. Teise võimalusena 
arutasid handi aktivistid (nagu osa karjalasi) väikeste ent ehtsate põlis
rahva rajoonide loomist Kazõmi ning Põhja-Sosva jõe ääres (Vaba ja 
Vükberg 1995).

Postsovetlik Venemaa pakkus endiste tigedate harjumuste ning suu
rema sõna- ja tegevusvabaduse segu. Tõöstuslobi oli endiselt võimas, 
paljud kohalikud haldurid jätkasid vanas vaimus. Ka siis, kui keskva
litsus põlisrahva toetuseks raha määras, läksid nad pea alati olemas
olevaile teritooriaalüksustele ja seal võimutsevate venelaste sõrmede 
vahelt tilkus vähe kavatsetud saajaile edasi. Kuna riiklik toetus tuli 
"paeltega" (kitsendavate tingimustega), lõhenes Jugra Päästeühing 
1993. a. küsimuses, kui palju võimudega koostööd teha, kuid radikaal
sem tiibki tunnetas, et valitsusasutuste ja naftatööstusega ei tohi pa
huksisse minna.

Erinevate AR-ide halduslik allutamine erinevaile Vene oblastitele 
vajaks ehk uut läbimõtlemist. Iseäranis õigustamatu on neenetsi rahva 
lahutamine kaheks AR-iks. Neenetsi ja Jamali Neenetsi AR-ide pealin
nad Narjan-Mar ja Salehard on teineteisest ainult 600 km kaugusel, 
neid valitsevate oblastite keskusi (Arhangelsk ja Tjumen) aga lahutab 
1700 km. Arvestades probleemide samalaadsusega ja neenetsi-handi 
seguga Jamali Nenetsi AR-is, oleks soovitav kõik kolm AR-i liita — 
Neenetsi, Jamali Neenetsi ning Handi-Mansi. Nende kogurahvastik 
ületab mõnegi oblasti Kesk-Venemaal. Geograafiliselt kuulub Komi sa
masse rühma, ent väiksemate rahvaste ebameeldivad kogemused komi 
kaupmeeste ja põdraomanikega teevad sellise rühmituse küsitavaks. 
Ja ega komilasedki vist soovi ligi kaht miljonit venelast juba Komis ela
vale miljonile juurde saada.
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Handi-Mansi AR-i uus põhiseadus märtsis 1995 kinnitas alluvust 
Tjumeni oblastile. Põhiseaduses olid kirjas looduse kasutamise ning 
kaitsmise põhimõtted, vähemuste õigused ja tavapäraste tegevusalade 
sälitamine. AR-i uues esinduskogus oli ainult 17 liiget ja oli ilmne, et 
kuni neile erikohti ei looda, jäävad hajutatud ning väikesearvulised 
põlisrahvad esinduseta (Bardin 1995).

Föderatsiooni duuma dekreet 26. maü 1995 hindas väikeste põhja- 
ning idarahvaste olukorra äärmiselt kehvaks. Tavapärane majandus 
on hääbumas. Töötus, alkoholism, kuritegevus ning suremus on tõus
nud, viies väljasuremise äärele. Duuma soovitas, et president ja föde
raalvalitsus looksid vähemusõiguste järelevalvaja ametikoha. Eelneval 
otsusel (1992) — hakata põlismaid Siberi rahvaile tagastama — polnud 
1990-ndate keskel märgatavat mõju. Olukorra kestes jääb kehtima 
vene õpetlase Nadežda Lukina palve läänele: "Ärge ostke Venemaa 
Föderatsioonilt naftat: see on hantide veri!"

Kuidas paistab Venemaa kaugete põhjarahvaste kohtlemine võrrel
des Kanada, USA ja Põhjamaade käitumisega? Skandinaavia ja Soome 
saamlased hakkasid märgatavaid kultuurilisi ning poliitilisi edusam
me tegema alles 1960-ndaist alates — neid ei varitsenud naftaneedus. 
Krii-indiaanlasile, kelle eluviisi ohustab Hydro-Quebeci James Bay hii- 
gelprojekt, võivad handi-mansi ning neenetsi nafta-ja gaasimured tut
tavad paista. Guaraani-indiaanlased Lääne-Brasiilias heitlevad tava
pärase eluviisi purunemisest tuleneva enesetapu-epideemiaga ka ilma 
naftata (Los Angeles Times 24.11.1995). Väheseil riikidel on põhjust põ
lisrahvaste kohtlemise üle uhke olla, eriti kui ka minevikku meeles pi
dada. N. Liidu vahemängu ja Moskoovia pärandi tõttu on minevik Ve
nemaal kestnud kauem kui Põhja-Ameerikas. Nüüd on muutuste 
lootust, kuid Venemaa vajab välisnõustamist ja väljaõpet, kuidas väi
kesi põhjarahvaid kohelda.

Lääs ei saa vaikselt eemale hoiduda, sest on kaasamängijaks saanud 
sellega, et rahvusvahelised naftafirmad on kohale ilmunud, asudes põ
hiliselt Vene naftatööstuse poolele. Seepärast oleks ebasiiras nägu teha, 
et lääs hoidub eemale ega sekku Venemaa põlisrahvaste asjusse. Ba
rents! piirkonna nõukogu annab lootust lääneneenetseile (Trosterud 
1995; vt. 4. ptk. saami alaosa). See võiks anda eeskuju, kuidas lääs saab 
kaasa aidata ka Uuralist ida pool.



10.
Idapoolsed soomeugri rahvad ja 

Vene demokraatia tulevik

Need on ühe rahvarühma lood, kes on kauged keelesugulased. Neil 
on umbkaudselt samalaadne geograafiline asend ning teadmine, et 
nad seisavad vastamisi samade raskustega. Ühed neist on kadumisele 
määratud killud, teised seevastu tulevaste kultuurrahvaste alged, va
hepeale jääb lai hägune vöönd. Tverikarjalased sulanevad, kui ei juhtu 
imet. Marilased kujunevad kultuurrahvaks, kui ei tule katastroofi.

Mõned neist võivad aeg-ajalt nähtavat osa mängida, nii nagu Tšet- 
šeenia 1990-ndate keskel. Kõik, mis murrab nende tõelise autonoomia 
poole liikumise hoo, oleks õnnetuseks tervele Venemaa Föderatsiooni
le, tervele maailmalegi. Vastakate signaalide ja ajutiste võngete keeri
ses on idapoolsete soomeugri rahvaste kohtlemine indikaatoriks, kas 
Venemaa süvavoolud lähenevad demokraatiale. N. Liidu varisemisele 
järgnenud aastad annavad alust mõningaseks optimismiks.

Käesolev lõpupeatükk asetab idapoolsed soomeugri (ja samojeedi) 
rahvad taas laiemasse ülemaailmsesse raamistikku. Teiseks võrdlen 
erinevate rahvaste vastupanumalle minevikus ja püsimisvõimet tule
vikus. Lõpuks esitan kokkuvõtte, mida see kõik tähendab Vene demo
kraatia tulevikule.

Ülemaailmne kontekst

See alaosa lahkab nelja küsimust. Milline on põlisrahvaste käekäik 
väljaspool Vene riiki? Milline on Vene kolonialism võrreldes lääne 
omaga? Kui esineb sulanemist, siis kas see on sunduslik, vabatahtlik, 
või midagi vahepealset? Mida tähendab venestamine amerikaniseeru
vas maailmas?
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Kalaallit Nunaat (Gröönimaa) ja Aotearoa (Uus-Meremaa)

Mitme võimaliku variandi seast olen valinud Gröönimaa (inuitid) ja 
Uus-Meremaa (maoorid), kõrvutades neid Neenetsi AR-i ja Mari Eli 
Vabariigiga järgmisil põhjusil. Rahvaarvu poolest sarnaneb Gröönimaa 
Neenetsi AR-iga ja Gröönimaa põlisrahva arv sarnaneb kõigi neenetsite 
arvuga (kellest enamik elab väljaspool Neenetsi AR-i). Niisiis on "kul- 
tuurimass" umbkaudselt sama nii mõeldavate loojate kui ka tarbijate 
poolest — silmas on peetud põliskeelset kooli, ajakirjandust ja (ilu)kir- 
jandust. Arktiline keskkond on neil samuti mõneti samane.

Teises võrreldavas paaris on maooride arv umbes sama kui marilas- 
te arv Mari Eli Vabariigis (ent väiksem marilaste koguarvust). Siingi on 
kultuuriline mass samane ja mõlemad rahvad asuvad samalaadses 
mõõduka kliimaga põllumajanduslikus vöötmes. Nende rahvaste ha
jutatust domineeriva etnose hulgas on raske määratleda: maoorid ela
vad hajutatumalt kui marilased Marimaal, ent tihedamalt kui kõik marila- 
sed Venemaa Föderatsioonis. Ma ei väida, et need on parimad näited Vene 
valitsemisviisi spetsiifilise mõju hindamiseks. Olen teinud valiku enam-vä- 
hem sobivate hulgast, katsudes esüe tuua mõningaid võrreldavaid tahke.

Lisaks samasele "kultuurimassile" esindavad Uus-Meremaa maoo
rid ja Gröönimaa inuitid äärmusi küsimuses, mida rahvad omistavad 
oma põliskeele arendamisele — äärmusjuhud on tihti kasulikud keskse 
kaardistamisel. Gröönimaa on peaaegu ideaalne näide sellest, kuidas 
isegi üliväikese rahvaarvu juures on võimalik ulatuslik põlisrahva auto
noomia, kui vaid leidub head tahet. Kultuurilise ja poliitilise autonoo
mia poolest on 45 000 Gröönimaa inuitti selgelt ees nii 35 000 neenetsist, 
kui ka palju arvukamaist marilasist. Maooride arv (300 000) on umbes 
sama kui neil idapoolseil soomeugri rahvail, kel on vormiliselt oma va
bariik. Ent erinevalt inuiti ja soomeugri eliitidest ei näi maoorid oma
keelset kooli ja kirjandust tähtsustavat—see nähtus vajab amtamist.

1 Oleks soovitav vaadelda mitmeidki teisi põlisrahvaid, eriti anglosaksi võimu 
all olevaid, näiteks havailasi (vt. Dudley ja Agard 1993), Alaska ja Kanada inuitte 
(Korsmo 1994; Creery 1994) ja navahoid (Taagepera ja Michelsen 1977). Nii 
avar võrdlus aga vajaks omaette raamatut. Üldiselt paistab anglosaksi võimu 
all elavate rahvaste olukord olevat lähemal maooride kui grõönimaalaste oma
le. Põhjalik võrdlev uurimus jääb väljapoole käesoleva raamatu raame. Üks 
minu sihte on täiendada selliseid laiemaid uurimusi soomeugri ainesega.
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TABEL 10.1. MÕNED VÕRDLUSED ÜLE MAAILMA: GRÕÕNIMAALASED, 
NEENETSID, MARILASED, MAOORID

Rahvas Inuitid Neenetsid Marilased Maoorid

Maa-ala Kalaallit Nunaat 
(Gröönimaa) Neenetsi AR Mari Eli 

Vabariik
Aotearoa 

(Uus-Meremaa)
Pindala 2 175 000 km2 177000km2 23 000 km2 265 000 km2
Rahvaarv 56 000 55 000 750 000 3 310 000
Põlisrahvas 45 000 7 000 372 000 300 000
Põlisrahva osakaal 80% 13% 43% 9%
Võõrvõimu algus 1730 1500 1600 1840
Autonoomia määr Ulatuslik Olematu Piiratud Iseseisev
PÕLISKULTUUR JA VÕIMUJAOTUS
Esimene raamat 1744 1895 1821 7

Uus Testament 1766 Pole? 1821 7

Esimene ajaleht 1861 1930 1915 7

Ilukirjanduse algus 1914 1930 1910 7

Omakeelsed klassid I-X/XTV i-ni, 
osaliselt I-IV Pole?

Põliskeel halduskeelena 50% Pole 10%? Pole?
Põlisrahva protsent 
esinduskogus 100% 7 43% 4%

Peamised allikad: Kalaallit Nunaat — Nuttall (1994); Aotearoa — Macdonald (1990); Neenetsi 
AR ja Mari Eli Vabariik — mitmed selle raamatu tabelid.

Tabel 10.1 püüab esitada mingil määral võrreldavaid andmeid Kalaal
lit Nunaati (Gröönimaa inuitükeelne nimetus). Neenetsi AR-i, Mari Eli 
Vabarügi ja Aotearoa (Uus-Meremaa maoorikeebie nimetus) kohta. 
Keeruliseks muudab selle asjaolu, et need üksused on juba olemuselt 
võrreldamatud, sest sama sildi taga ei ole alati sama tähendust.^

Pärast 260-aastast Taani võimu paistab Kalaallit Nunaat nüüd põlis
rahva täitunud unistusena, kui uskuda Nuttalli (1994) kirjeldust.

2 Näiteks Gröönimaa on suuresti jääga kaetud, nii et kasutatav pindala on 
isegi Uus-Meremaa omast väiksem. Neenetsi autonoomse ringkonna nimi 
mainib põlisrahvast nende madala osakaalu kiuste, Uus-Meremaa nimi see
vastu on avalikult "anglo". Neenetsikeelse kooli ja kirjanduse mõeldav tar
bijaskond ei hõlma ainult Neenetsi AR-i neenetseid, vaid ka Jamali Neenetsi 
ja Taimõri (Dolgaani-Neenetsi) AR-i neenetseid, keda on rohkem, ent haju
ta tümalt kolonistide seas.
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Väikesearvulise põlisrahva eluala ei ole üle ujutatud palju suurema 
arvu kolonistidega. Esimene raamat ja esimene ajaleht kalaalliti keeles 
(Gröönimaa peamine inuiti keel) trükiti pool sajandit enne marikeelseid 
(neenetsikeelseist rääkimata). Taanikeelne koloniaalhaldus oli pater- 
naalne (isalik) positiivses mõttes. Formaalne omavalitsus, võrreldes 
N. Liidu autonoomsete vabarükide ja ringkondadega, saavutati hilja 
(1979), ent see oli ehtne. Näiteks 1985. a. lahkus Gröönimaa Euroopa 
Ühendusest, ehkki kaitse- ja välisküsimused püsivad Taani käes, kes on 
EÜ liige. Idapoolne vaste oleks Neenetsi AR-i lahkumine SRÜ-st, mille 
puhul Moskva reaktsiooni võib ära arvata Tšetšeenia-vastase agres
siooni valguses.

Kõik 27 kohta Gröönimaa parlamendis olid 1990-ndate alguses inuit- 
tide käes, seda lihtsalt valimisseaduste ja parteide poliitika tulemusena. 
Põhimõtteliselt võiks sama juhtuda ka Venemaa Föderatsiooni rahvus- 
vabariiges, ent varasemad tegutsemisviisid on kindlustanud venelaste 
ülekaalu kõigis soomeugri vabariiges ja ringkonnis. Põlisrahvad on 
parimal juhul esindatud vähemustena — tihtipeale on nende esinda
tus palju madalam kui osakaal elanikkonnas.

Rabavaim on vahe põliskeelse hariduse ulatuses, mis on kättesaadav 
45 000 Gröönimaa inuitile ja 35 000 neenetsile Neenetsi, Jamali Neenet
si ning Taimõri (Dolgaani-Neenetsi) AR-is. Neenetseil toimub oma
keelne õpe parimal juhul kolmes esimeses klassis. Täieliku kontrastina 
toimub Gröönimaa linnades kalaallitikeelne õpe keskkooliski. Taanla- 
sist õpetajate kasutamist väiksemais asulais põhjustab ainult asjaolu, et 
napib põlisrahvusest õpetajaid, kes nõustuksid küladesse asuma. Lood 
on vastupidised idapoolseil soomeugri aladel, kus põliskeelne kooli
tus on küladesse surutud ja linnad on põlisrahva ümberrahvustamise 
koldeiks. Marilased, keda juba ainuüksi Marimaa piires on kaheksa 
korda enam kui gröönimaalasi, tegutsevad, et luua esimest marikeel- 
set keskkooli. Gröönimaal seevastu on juba olemas kõrgkool, kus 
kalaalliti keel on peamine õpetuskeel (Nuttall 1994:16).^

3 Silmas pidades madalat rahvaarvu võib oletada, et Gröönimaa kõrgkool on 
rohkem Viljandi Kultuurikolledži kui Tartu Ülikooli tüüpi, ent ka sel juhul 
kujutab ta kaugelt enamat sellest, mis Venemaa Föderatsiooni raames on 
marilastele kättesaadaval (neenetseist kõnelemata).
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Muidugi esineb Gröönimaalgi teistele põlisrahvastele tuttavaid 
probleeme. Kalaalliti keele kõrval räägitakse ka teisi põliskeeli ja nende 
kõnelejad tunnevad end tõrjutuna. Hõimu mõistele rajatud perekor- 
raldus on modernse elu surve all varisemas. Põlist hülgepüügile raja
tud majandust asendab kalastamine, mida inuitid on seni teisejärguli
seks tööks pidanud. Kohalike taanlaste tulud on suuremad. Imikute 
suremus on viis korda kõrgem kui Taanis. Esineb ühiskonnast võõran
dumist (alienatsiooni), ent üldpilt on neenetsite ja hantide hulgas valit
sevast laostumisest kaugel.

Kõige selle juures ei ole Gröönimaa Taanile eriliseks rahaliseks koor
maks. Vahe on selles, et Gröönimaal on õigus oma majandussuhete pa
randamiseks ise läbirääkimisi pidada (näiteks Euroopa Ludu maadega 
kalastamisõiguse üle). Venemaa Föderatsioonis koorib Moskva erine
vate piirkondade kohalikest varadest toodetud kasumid ära (sageli ula
tusliku raiskamise ja saastamise saatel) ja annab siis pisikese osa tagasi, 
just nagu suurt heategu sooritades. Gröönimaa kogemused Taaniga 
näitavad, et põlisrahvaile soodsam jaotus peaks olema võimalik ka Ve
nemaa Föderatsioonis.

Maooride olukord (vt. Macdonald 1990) näitab, et ka mujal maail
mas pole domineerivad rahvad suutnud Taani eeskuju järgida. Elu
standardi vahe maooride ja valgete uusmeremaalaste vahel on ehk 
suurem kui venelaste ja marilaste vahel Mari Elis. (Absoluutsel skaalal 
on maoorid küll anglosaksi valitsuse all paremas olukorras kui venela
sed iseendi valitsuse all!) Mari ja maoori maade alistamises ja koloni
seerimises leidub sarnasusi: vastupanu oli äge, mõlemad põlisrahvad 
kaotasid suurema osa oma maast, mõlema põlisrahva arv on samane. 
Terav vahe on aga selles, et Uus-Meremaal paistab põliskeeLne kooliha
ridus olevat nii teisejärguline vaidlusküsimus, et Macdonald (1990) 
seda ei mainigi. Maooride tegevuse tulipunktiks on maa tagasisaamine 
ja sotsiaal-majandusliku võrdsuse saavutamine.

Maailmas on etnilise identiteedi aluseks mitmekesine tõu, keele, usu 
ja muude tunnuste segu. Moderniseerudes keskenduvad paljudki etno- 
sed neist ainult ühele kui identiteedi tuumale, mida tuleb päästa. 19. 
sajandi iirlased defineerisid end katoliiklastena ja lasksid keldi keelel 
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hääbuda. Samal moel määratlevad paljud keskaasialased end praegu 
pigem moslemina kui türgi keele kõnelejana. Kui tõuline erinevus on 
silmnähtav ja põhjustab diskrimineerimist, võib tõug saada peamiseks 
identiteedi kandjaks — nii paistab see olevat maooridel. Grõõnimaa- 
lased seevastu on keskendunud keelele, kuigi nemadki on taanlasist 
tõuliselt selgesti eristatavad.

Skeptilised välisvaatlejad võivad järeldada, et selline kirju pilt tões
tab kogu identiteediotsingu pealiskaudsust ja tehislikkust, kuid rdi see 
siiski pole. Igatsust identiteedi järele ei saa kunstlikult sisendada. Etni
list identiteeti pole võimalik eimillestki luua, küll aga võib võõrmõjude 
allasurutud identiteet taas esile purskuda. Millist tõu, keele, usu ja 
muude osiste segu keegi rõhutama juhtub, seda ei saa väljastpoolt ette 
kirjutada. Parem on iga rahva valikut aktsepteerida, kui taastärganud 
rahvusluse ümingud püsivad tsiviliseeritud raames. Enamasti püsivad.

Nii nagu Grõönimaalgi, on idapoolsete soomeugrilaste peamiseks 
identiteedi kandjaks keel, seda muu valiku puudumisel. Tõug ei tule 
arvesse, sest soomeugrilaste pikaajaline lävimine venelaste ja tatarlas- 
tega on nähtavad erinevused ähmastanud. Enamik udmurtlasi ei ole 
punapäised. Mis religiooni puutub, siis saaksid teoreetiliselt ehk ainult 
marilased rajada oma identiteedi animismile, ent nendelgi ei hõlma 
see kaugeltki mitte kõiki rahva liikmeid. Muinasusk omakorda sõltub 
marikeelseist palveist, nii jõuame keele juurde tagasi. Kui maoorid ei 
taotle aktiivselt omakeelset kooliõpetust, siis on see nende õigus. See 
aga ei nõrgesta kuidagi idapoolsete soomeugrilaste õigust nõuda oma
keelset haridust.

Vene ja lääne kolonialism

Üldjoontes ei erinenud möödunud sajandeil Vene kolonialism idapool- 
seil soomeugri aladel Lääne-Euroopa kolonialismist mitmesuguseis 
maailma nurgis. Võrreldes meresõitjatega, kes kaugeil hmdmatuil rännul 
maabusid, oli Vene edasitung soomeugri maadel ühtlasem, nii et "psühho- 
geograafiline" kaugus vallutajate ja vallutatute vahel oli väiksem. Oli 
vähem üllatusi, erinevus tehnoloogias oli piiratum (ning tihtipeale 
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olematu, v.a. sõjapidamise oskusis) ja segaabielud olid mõnel pool ula
tuslikud. Aga varajased Lääne-Euroopa kolonistidki abiellusid mõnel 
pool põliselanikega. Nii idas kui läänes kippus kolonistide upsakus 
nende arvu kasvamisega tõusma. Kui venelased põllupidajate juurest 
ugri ja samojeedi kalur-küttide maile edasi tungisid, suurenes psüh- 
ho-geograafiline kaugus ka idas.

Vene ühiskond oli omavahelises käitumises Lääne-Euroopast jõhk
ram, tema ametnikkond olija jäi erakordselt äraostetavaks. Need nega
tiivsed omadused võimendusid põlisrahvaste kohtlemisel. Viina pea
lesurumine, ebaausad hinna ning võla määramise nõksud on vaid osa 
kurvast pildist nii idas kui läänes. Ent johtuv — mõnikord mitmeid su
gupõlvi kestev võlaorjus — sobis paremini Vene pärisorjuse tavaga, 
mis läänes oh juba kadumas. Jah, Ameerikas püsis orjus eurooplaste 
ülemvõimu osana, kuid orjuse järgi lõhnas ka põlisrahvusest tüdruku
tega kauplemine Siberis. Sama tulemus oli pärisorjusel mokšerslaste ja 
permikomilaste hulgas. Tasmaanias toimunud täielikule genotsiidile 
ei leia soomeugrilaste ega samojeedide kohtlemisel vastet, kuid see oli 
Lääne-Euroopa kolonialismis äärmuslik juhtum.

Ristiusustaminegi on selline peatükk, kus nii venelasil kui ka lääne
eurooplasi! on vähe põhjust uhkust tunda. Permi Stepani ja Ilminski- 
taolised lugupidamist väärivad kujud paistavad silma just sellepärast, 
et neid oli nii vähe. Religiooni kasutati liiga sageli põliskultuuri ning 
-keele väljajuurimiseks. Hilisemas järgus, enne läänes ja hiljem N. Lii
dus, kujunesid internaatkoolid võimsaks etnotsüdi (kultuurilise genot
siidi) vahendiks.

Ajutine muutus paremuse poole saabus N. Liidu autonoomsete alade 
loomisega. Teoreetilise mudelina jäävad need maailma mitmele põlis
rahvale ikka veel ihaldatavaks eeskujuks — seni, kui antakse endale 
aru nende piiratud rakendusest tegelikkuses. Põlisrahva tõelise autonoomia 
kasv leidis alguses aset, ent siiski ainult kommunistliku ideloogia piires, 
mida tõlgendad vene kultuuri prisma läbi, nii et animistlik tark leidis 
veelgi vähem arusaamist kui ortodoksi papp. 1930-ndate lõpus hakati N. 
Liidus autonoomiat suretama. Mõned lääne kolonialismi süngeimad eod 
tärkasid N. Liidus just siis, kui neist läänes aegamööda lahti hakati saama: 
maa koloniseerimine valitseva rahva liikmetega, denatsionaliseerivate 

27 Taagepera
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internaatkoolide rajamine ja võõrideloogial põhinev põlisrahva pere 
ning ühiskonna lõhkumine?

1920-ndate aastate lühikese autonoomiaperioodi negatiivseks päran
diks on paljudesse venelastesse süstitud tunne, justkui oleksid nemad 
põliskultuuride vastu erakordselt suuremeelsed, ehkki põÜskultuuride 
allakäik viimasel poolel sajandil räägib vastupidist. Edusamme suure
ma sallivuse ja arusaamise suunas on vähe loota, kuni kestab selline 
ennastkiitev kujutelm ajaloost. Lääs on hakanud oma kolonialistliku 
mineviku vastikumaile tahkudele otsa vaatama. "Luukered kapist 
välja" — see ei õõnesta rahva üldist uhkust oma mineviku üle. Vastupidi— 
sel on vabastav mõju.

Näib, et vene rahvas ei ole veel hingelist tasakaalu saavutanud. 
Nende pikad enesekiituse perioodid vahelduvad üürikeste enesetau- 
nimise hetkedega (nii nagu 1990. a. paiku). Kõigil oleks palju võita, kui 
venelased suudaksid tunnistada tõika, et nende riik oli — ja osaliselt 
on praegugi — kolonialistlik impeerium, mis polnud parem (ent ka 
mitte halvem) paljudest teistest, välja arvatud see, et Venemaa puhul 
on dekolonisatsioon viibinud.

4 N. Liidu käitumise soomeugri aladel peaks paigutama laiemasse raamistik
ku, nimelt kuidas venelik N. Liit kohtles teisi allutatud rahvaid — küsimus, 
mida Walter Kolarzi teedrajavast raamatust alates ("Russia and Her 
Colonies", 1955) on uurinud paljud teised. Peab mainima vähemalt järgmi
si: Richard Pipesi "The Formation of the Soviet Union, Communism and 
Nationalism" (1964), Helene Carrere d'Encausse'i "The Great Challenge: 
Nationalities and the Bolshevik State 1917-1930" (1992), Robert Conquest! 
"The Nation-Killers: The Soviet Deportations of Nationalities", 1970) ning 
"The Harvest of Sorrow" (1986), Gerhard Simoni "Nationalism and Policy 
Toward the Nationalities in the Soviet Union" (1991) ja Michael Rywkini 
"Moscow's Lost Empire" (1994). Neist ainult Kolarzi raamatus leiame mõ
ned leheküljed "soomeliku Venemaa" kohta Volga-Uurali vööndis (1955: 
48-58) ja Karjala kohta ("Karelia: The Scandinavian Soviet Republic", 1955: 
97-103). Teistes raamatutes esinevad need rahvad ainult üksikute arvuliste 
andmetena, sest tähelepanukeskmes on liiduvabariigid. Alustades selles 
mõttes tühjalt pinnalt, täidavad soomeugri rahvaste portreed käesoleva 
raamatu, nii et laiemad võrdlused peavad jääma edaspidiseks.
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Mõjutatud sulanemine

Põlisrahvaste püsimine või kadu oleneb märgatavalt nende rahva
arvust, kuid rahvaarvu mõjutab põhiliselt assimilatsioon, sulanemine 
isandrahvasse. Venelased on juba sajandeid soomeugrilasi endasse su
landanud, ent suhteliselt kõrge sündimus on neil rahvail aidanud oma 
arvu säilitada ja isegi tõsta. Aga 20. sajandi teisel poolel tõusis sulane- 
miskiirus selliseks, et peaaegu kõigi rahvaarv hakkas kahanema. Kas 
sulanemine jätkub postsovetlikes tingimusis? Palju oleneb sellest, kas 
eelnev sulanemine oli vabatahtlik või sunduslik. Simduslik sulanemi
ne kahaneks vabamas õhkkonnas, vabatahtlik sulanemine vene kul
tuuri külgetõmbe mõjul aga jätkuks.

Ulatuslikku vähemuste sulandamist Stalini-järgses N. Liidus pee
takse liiga kergekäeliselt "vabatahtlikuks" — väidetakse, et riik raken
das avalikku füüsilist jõudu harva. Selline mõtteviis tõlgendab vääralt 
"vabatahtlikkuse" tähendust. Tunnistan, et noorena panin kord kassi 
vänget sinepit sööma, määrides seda ahvatlevale singitükile. Ma ei 
käskinud kassil sinepit süüa, jõudu ma ei tarvitanud. Aga ärge nimeta
ge seda vabatahtlikuks sinepi söömiseks!

Vabatahtliku ja sunniviisilise sulanemise vahel tuleks eristada kol
mandat liiki — mõjutatud sulanemist. Muidugi on üleminek vähehaa
valine ja laias mõttes on iga assimilatsioon mõjutatud, olgu mõjutajaks 
kas rikkalikuma kultuuri külgetõmme või hoopis hukkamise ähvar
dus. Defineerin siin "mõjutatud sulanemist" kui sellist, mis toimub 
juhul, kui kõik kaardid peale avaliku toore jõu on põliskultuuri kah
juks välja mängitud. Kui kellelgi meeldib metalle töödelda, kuid see on 
ainult venelasil lubatud (nii nagu Volga-äärseil mail 17. ja 18. sajandil), 
siis on mõjutus venelaseks saada olemas ka siis, kui otsest sundi pole.

5 Sisekolonialism Lääne-Euroopa ääremail pakub samuti võrdlusainet. Michael 
Hechteri (1975) vastavat uurimust Britannia keldi ääremaade kohta laien
dasid Rokkan ja Urwin (1983). Kuna meretagust asukohta on tihti ekslikult 
kolonialismi üheks peamiseks tunnuseks peetud, on idapoolsete soome- 
ugrilaste olukorra mõistmiseks vägagi oluline, et koloniaaltüüpi suhteid on 
täheldatud ka üksteisega külgnevais piirkonnis. Kuna sedagi tahku ei saa 
paari leheküljega katta, jääb see teemägi edaspidiseks.
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(Jõud lastakse teadagi käiku, kui keegi meelevaldset keeldu rikub.) 
Kui keskkoolis lubatakse õpetada ja õppida ainult vene keeles, siis ei 
sunnita kedagi kultuuriliselt venelaseks saama — välja arvatud juhul, 
kui soovitakse haridust omandada.

Kui paljud soomeugri lapsevanemad "vabatahtlikult" valivad ve
nekeelse kooli ka nüüd, mil põliskeelne haridus on pisut enam kätte
saadavamaks muutunud, siis tuleb meeles pidada ajaloolist tausta. 
Põliskeelne kirjastamine ja haridus olid Vene tsaarivõimu ajal keelatud 
või karmilt piiratud. Need, kes 1920-ndail põliskultuuri arendamise 
võimalust kasutasid, mõrvati enamasti järgmisil aastakümneil (sageli 
ei hukatud neid kohe, vaid suretati orjatöölaagreis). Kes siis julgenuks 
Stalini-järgses N. Ludus vanemaid ergutada oma esivanemate keele 
juurde jääma, kui vene keelt ametlikult kultuuri kandjana ülistati ja iga 
ettekääne oli vene keele tarvitamisvälja laiendamiseks sobiv?

Kui "haridus" ja "vene keel" on nüüd paljude soomeugri lapsevane
mate mõttemaailmas ühitet mõisted, siis ei peegelda see mitte vene 
keele kultuurilist külgetõmmet, vaid aastakümneid ja sajandeid, mille 
kestel Vene riik tõkestas ja lämmatas põliskeelset haridust. Pole üllatav, 
et põliskeelsed koolid näivad — ja ongi — hetkel madalama tasemega 
ning pakuvad kehvemat väljavaadet elus edasi jõuda. Ärge aga nime
tage lastevanemate vene kooli pooldavat otsust "vabatahtlikuks"! Mina 
vähemalt ei näljutanud kassi, enne kui talle sinepit pakkusin.

Ütemaailmse amerikaniseerumise kaudsed tagajärjed

Kahanevad rahvakillud võivad olla surmale määratud, ent võivad 
siiski veel mitu sajandit vastu pidada. Vepsa ja mokšersa juhud näita
vad, et ka halvimais tingimusis võib "poolestusaeg" (radioaktiivsusalane 
sõna) olla umbes 100 aastat. Säärase murenemiskiiruse puhul jääks kahe 
sajandi pärast ikkagi veel 200 000 mokšerslast järele.

Sellist ajamäära silmas pidades peab sulanemise võimaliku suuna 
ümber hindama. Kui praegused ülemaailmsed arengusuunad jätkuvad, 
siis võib viimne mokšerslane hakata harrastama ingliskeelset arvutis 
surfamist, vältides täieliku venestumise vaheastet. Taolise eesti-ve- 
ne-inglise keelekohnnurga olemasolule juhtisin tähelepanu esimeses 
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artiklis, mille Nõukogude võimud mul N.-Eestis avaldada lubasid 
(Vikerkaar ja Raduga nr. 6, 1988). Sellest ajast saadik on see kolmnurk 
Eestis eesti-inglise teljeks kokku vajunud: enamik minu eesti tuden
geist ei oska enam vene keelt, paljud aga valdavad vabalt inglise keelt. 
Kohvikus ja toidupoes tümpsivad kõlarid ingliskeelseid laule. Reakt
sioon karjuvalt avaliku venestamise vastu N. Liidu võimu all on jätnud 
eestlased inglise keele kaubandusliku sissetungi vastu psühholoogili
selt kaitsetuks.

See on juhtum, mille tähendust võiksid vaagida need, kes pooldavad 
paljurahvuselise Venemaa Föderatsiooni keelelist venestamist. Kas nad 
vähemuskeeli nõrgestades ei raja hoopis teed rahvaste amerikanisee
rumisele? Kui see nii peaks olema, siis võivad kaugelevaatavad vene 
natsionalistid leida, et nende endi huvides on toetada põliskeeli kui tõ
ket inglise keele sissetrügimise vastu.

Idapoolsete soomeugri rahvaste tulevik

Esiteks võrdlen mõnigaid minevikumustreid, eriti vastupanu tuge
vust. Teiseks juhin tähelepanu mõnedele uue deassimilatsiooni (oma 
juurte otsimise-leidmise) märkidele. Seejärel kaalun eri rahvaste püsi
majäämise väljavaateid. Lõpuks arutan eelseisvaid ülesandeid, juhul 
kui sihiks on püsimajäämine.

Vastupanu ja sunnitud väljarände mustrid

Millises ulatuses oli idapoolsete soomeugrilaste allutamine Vene rii
gile vabatahtlik või vähemalt rahumeelne ja mis määral suruti see tu
geva vastupanu kiuste peale? See küsimus mõjutab põlisrahvaste ning 
venelaste nüüdisarusaamu etnilisis küsimusis. Pilt on mitmekesine. 
Tabel 10.2 teeb paratamatult ebatäiusliku katse liigitada rahvaste vas
tupanu nõrga, märgatava ja tugevana. Eristatud on vastupanu enne 
vormilist alistamist ja hilisemaid ülestõuse (kuigi eraldusjoon nende 
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kahe vahel võib olla udune). Tähelepanuväärne on, et esinevad kõik
võimalikud kombinatsioonid.

VASTUPANU ENNE VORMIUST AUSTAMIST

TABEL 10.2. IDAPOOLSETE SOOMEUGRILASTE VASTUPANU 
TSAARI-VENE KOLONIAUSMILE

Nõrk Keskmine Tugev

Vähe Põhjakomilased
Karjalased

Permikomilased Mansid

ÜLESTÕUSE Keskmiselt
PÄRAST 
ALISTAMIST

Palju

Udmurtiased

Neenetsid

Erslased 
Mokšlased
Handid

Marilased

Marilased panid visalt vastu nii enne kui ka pärast seda, kui venela
sed pidasid Marimaad Moskva riiki liidendatuks. Karjalased ja põhja- 
komilased näisid venelasile suhteliselt passiivselt alistuvat. Mansid ja 
neenetsid pakuvad ootamatut käitumismustrit erinevas suunas. Pärast 
pikka ja vaprat vastupanu enne alistamist tõusid mansid hiljem harva 
üles. Põhjus peitub vist selles, et Vene kolonisatsiooni peamine löögi- 
suund Siberisse toimus läbi mansi maade, surudes nad põhja poole, kus 
põUimdus polnud võimalik. See võis manside arvu ja seega ka vastupanu
võimet järsult kahandada. Neenetsid seevastu allusid venelasile vähese 
vastupanuga, seda ehk sellepärast, et nende kultuur ei osanud eristada 
külalislahkust ja andami maksmist. Kui neile selgeks sai, mida võõras 
võim tähendab, andsid nad korduvalt hästi kooskõlastatud vastulööke.

Teiste rahvaste vastupanu oli vahepealne. Ei üllata, et Vene ajalooal
likad rõhutavad allutamise rahulikumaid tahke, põlisrahvaste aktivis
tid seevastu vägivaldseid, tähtsustades muistse vastupanu sangariku- 
jusid.

Vallutusaegne ja -järgne sunnitud väljaränne mõjutab praegust pü- 
simisvõimet. See ei näi sõltuvat vastupanu tugevusest, küll aga rahva 
asukohast Vene kolonisatsioorükoridoride suhtes. Venelased surusid 
nii erslased kui ka mansid ulatuslikult nende põlisalult välja, ent väga 
erinevaisse keskkonnisse. Mansid lükati kõnnumaile, mis impeeriumi 
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enne naftaleide vähe huvitasid ning kus nad hääbusid. Erslasi seevastu 
tõmbas Vene rändevoog kaasa viljakaile maile, kus nad sajandeid suh
teliselt hästi elasid ja kosusid.

Erslaste saatust kogesid vähemal, ent siiski tõsisel määral ka mokš- 
lased ja marilased, sellal kui hantide ja neenetsite väljaränne oli ehk roh
kem manside tüüpi. Karjalaste ning põhjakomilaste ulatuslik põhja 
siirdumine, seda saamlaste ja neenetsite arvel, algas juba enne venelaste 
vallutust, kuid Vene surve lõuna poolt kiirendas seda tõenäoliselt. Kõi
ge vähem nihkusid udmurtlased ja permikomilased, kelle asuala oma 
põlismail kahanes. Nüüdisajal on põlisalast lahutatud diasporaad prob
leemiks erslasile ja marilasile.

Veel üks ajalooline tegur, mis võiks mõjutada püsimajäämise välja
vaadet, on kirjakultuuri vanus. Trükisõna ning kirjaoskuse võrdlevad 
tabelid on antud 2. peatükis (tabelid 2.3 ja 2.4). Kõik idapoolsed soome- 
ugrilased läbisid samad arengujärgud üsna samaaegselt, nii et selle te
guri mõju ei saa kindlaks määrata.

Kas uus deassimilatsiooni suund?

Enamikul idapoolseist soomeugri rahvaist näitas 1989. a. rahvaloen- 
dus väikest rahvaarvu tõususuunda. Arvatavasti oli kahanenud psüh
holoogiline ja halduslik surve end venelaseks kuulutada. Arvestades, 
et 1989. a. olid uued tuuled vaevu Venemaa ääremaile jõudnud, ennus
tavad mitmed õpetlased veelgi järsemat soomeugrilaste ja teiste vähe
musrahvaste arvu kasvu Venemaa Föderatsiooni järgmisel rahvaloen
dusel (Tiškov 1993, Mokshina 1995). Muudatuste dünaamikat eri 
vanuserühmades toob eredalt esile Lallukka (1995c) permikomi and
mestik, mis on siin ümberpaigutatult kirjas tabelis 10.3. Samased and
med teiste rahvaste kohta pole kättesaadavad, kuid on üpris tõenäoli
ne, et suund on sama.

1960-ndail oli märgatavaks jooneks umbes 10-aastaste sulanemine, 
seda nii kooli mõjul kui ka assimileeruvate vanemate tõttu. Kaotus 
muutus katastroofiliselt ulatuslikuks umbes 20-aastaste seas, kui noored 
kodust lahkusid — vanuserühm kahanes 10 aasta jooksul ligi kolman
diku võrra! Edasised kaotused umbes 30-aastaste seas olid väikesed. 
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kuna identiteet oli juba välja kujunenud. Nii olid lood 1960-ndail. Juba 
1970-ndail hakkas aga sulanemise kiirus kahanema ja 1980-ndail muu
tus pöördumine sünnipärase identiteedi juurde ulatuslikuks nende 
permikomilaste hulgas, kes vahepealseis rahvaloendusis endid ilmselt 
venelastena esitasid.

Selle kinnitamiseks jälgigem tabelis 10.3 vaid üht kohorti (sünni- 
aja rühma) permikomilaste hulgas, nimelt neid, kes sündisid 1939/ 
1940-1948/1949 ja olid kõigist kohortidest kõige sulanemisaltimad. 
Nad kaotasid 1960-ndail 29,9% oma algsest arvust, mil nad olid umbes 
20-aastased. Seejärel püsis nende arv 1970-ndail muutumatuna (tähel
datav 1,7%-line kasv võib olla juhuslik võnge). Süs aga kasvas nende arv 
1980-ndail taas 12,6% võrra, kui nad olid umbes 40-aastased. Teisisõ
nu, ligi pooled neist permikomilasist, kes komi identiteedi noorest 
peast minetasid, pöördusid selle juurde hiljem tagasi.

TABEL 10.3 PERMIKOMILASTE ASSIMILATSIOON JA DEASSIMILATSIOON

Keskmine vanus kahe 
rahvaloenduse vahel

Muudatus protsentides kohordi suuruses kahe rahvaloenduse vahel

1959-1970 1970-1979 1979-1989

10 -12,4% -9,1% -11,5%
20 -29,9% -15,5% -3,5%
30 -7,1% 1,7% 13,6%
40 -3,9% -1,7% 12,6%

Allikas: Lallukka (1995c: 91), ümberpaigutatult. Näiteks sissekanne "-11,5%" a. 1979-1989 tä
hendab, et 10 aastat varem (1969-1978) sündinute ja end permikomilasina esitanute arv kaha
nes 1979. ja 1989. a. rahvaloenduste vahel 11,5% võrra. Keskmine selle kohordi liige oli 1984. a. 
10-aastane. Muudatused loendustevahelise ajavahemiku pikkuses (9 aastat 1970-1979 kuni 11 
aastat 1959-1970) muudavad kohordi tegelildai keskmist vanust ± 1 aasta võrra, ent see ei 
muuda üldpilti.

Ei maksa rutakaid järeldusi teha. Rahvuse järelkasvule ei aita naas 
põlisidentiteedi juurde kaasa, kui see toimub alles siis, kui pesakond end 
venelasina tundvaid lapsi on üles kasvatatud. Umbes 10-aastaste hul
gas püsis assimilatsiooni määr kolme aastakümne kestel 10% kandis. 
Ent sulanemise kiirus 20-aastaste hulgas kahanes hämmastavalt — 
30%-lt 3%-ni. Lihtsameelselt võiks niisiis ennustada 1990-ndail aastail 
deassimilatsiooni ka 20-aastaste hulgas. Seda on raske uskuda, kuid ka 
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ettevaatlikum lähenemine kinnitab, et 20-aastaste sulanemine võib olla 
peatunud. Sama suund võib ulatuda ka nooremateni, kel on uusi ko- 
mimeelseid rollimudeleid nii oma vanemate kui ka pisut vanemate ea
kaaslaste hulgas.

Kogu see jutt puudutab deklaratiivset identiteeti. On hõlpsam end 
uuesti komilaseks kuulutada rahvaloendusel kui õppida esivanemate 
keelt. Mul puuduvad arvulised andmed keelekasutuse kohta eri va- 
nusrühmades, kuid õhustik näib olevat muutunud. Üks külastaja, kes 
1980. a. paiku ei kuulnud Kudõmkari tänavail üldsegi komi keelt, oli 
hiljuti naastes üllahmud, kuna kuulis seda kõikjal. Tuleb silmas pida
da, et tabelis 10.3 esitatud andmestik hõlmab tervet endist N. Liitu. 
Permikomi AR-is peatus sulanemine arvatavasti juba 1980-ndail ja 
enamik sealseist permikomilasist säilitas oma põliskeele (vt. komi pea
tüki tabel 8.5).

Kui tüüpilised on permikomilased? Vastav andmestik vabariiki omava
te rahvaste kohta on kättesaadav ainult ajavahemikus 1959-1970 (Lal- 
lukka 1995c: 89). Erineva üldise sulanemismäära raames on üksikrah- 
vaste ea-spetsiifilised jooned küllaltki samased. Keskmine muudatus 
(kõigi earühmade jaoks kokku) oli 1959-1970 suurim karjalastel (-16,7%) 
ja mokšerslastel (-14,9%), kellele järgnesid permikomilased (-13,2%). 
Kahanemine oli mõõdukam udmurtlastel (-9,2%), marilastel (-7,8%) 
ning põhjakomilastel (-7,3%).

Sellel alusel on mõistlik oletada, et udmurdi, mari ja põhjakomi de- 
assimilatsioon võib olla isegi tugevam kui permikomi oma, iseäranis 
omanimelisis vabariiges. Sulanemine jätkub arvatavasti hajutatud 
mokšerslaste seas, ent Mordvas võib-oUa enam mitte. Karjalas võib kõike 
juhtuda. 1989. a. polnud seal põliskeelseid noori praktiliselt enam üld
se järel, mis tähendaks jätkuvat sulanemist. Soome külgetõmme võib 
aga mõnegi puhtvene noore panna end soomlaseks või karjalaseks 
kuulutama, toetudes karjalasest vanaemale või keskkoolis omandet 
soome keelele. Seega võib soomlaste väike arv Karjalas (18 000) järgmisel 
rahvaloendusel kahekordistuda — või edasi kahaneda.
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Püsimajäämise väljavaated

Pikaajaline püsimine eeldab põliskeelse elanikkonna säilimist ja ise
gi arvulist kasvu omanimelistel aladel. Hoolimata respektist tublide 
Baškortostani marilaste vastu tuleb siiski öelda, et kõik soomeugri 
diasporaad on määratud hääbuma. Vaba tööturg kiirendab seda prot
sessi veelgi, võrreldes N. Liidu aegse pärisorjuselaadse olukorraga, 
mis hoidis talupojad oma diasporaa-külades. Kaugemas väljavaates 
saavad põliskeeled püsima jääda ainult omanimelistel aladel — keel 
on nende rahvaste peamine identiteedi kandja. Seepärast defineerin 
antud rahva "tuumrahvastikima" neid, kes asuvad omanimelisel alal 
ning esitavad rahvaloendusel peakeelena oma põliskeele.

Nende rahvaste püsimise väljavaated olenevad ka suutlikkusest aren
dada oma põliskeele alusel välja modernne kultuur. Põliskeelse ajakir
janduse tiraaž on ehk parim sellise moderniseerumise näitaja — vasta
vad arvud on kättesaadavad peaaegu kõigi keelte kohta. Need on kirjas 
tabelis 10.4, kus idapoolsed soomeugri (ning samojeedi) rahvad on esi
tatud tuumrahvastiku suuruse järjestuses. Lisaks kaalustet trükiarvude
le näitab tabel ka kaalustet trükiarvu ühe inimese kohta tuumrahvasti- 
kus — see loob pildi nende inimeste omakeelse aktiivsuse tugevusest. 
Võrdluseks on esitet ka Eesti vastavad arvud. Need annavad mingi mõõ
dupuu, mida on kultuurilises mõttes arenenud rahvaks olemiseks vaja.

Tuumrahvastik on suurim udmurtlasil, kuid marilasil on sama kõrge 
kaalustet trükiarv ja järelikult kõrgem trükiarv inimese kohta. Põhja- 
komilased ja mokšlased on järgmised. Kõigil neil rahvail on trükiarv 
inimese kohta umbes kümme korda madalam kui eestlasil. See vahe ei 
tulene Eesti iseseisvuse taastamisest, vaid kehtis ka N. Liidu võimu 
ajal ja eelneval sajandil. Alles tulevik näitab, millises ulatuses suuda
vad idapoolsed soomeugri rahvad turujõudude surve kiuste ära kasu
tada uusi võimalusi vabameelsemas Venemaa Föderatsioonis.

Tabelist nähtub, et kui tuumrahvastik kahaneb, siis langeb kaalustet 
kogutrükiarv veelgi järsemalt, nii et ka kaalustet trükiarv ühe inimese koh
ta langeb.^ See tähendab, et rahva võime pidada ülal erineva profiiliga

6 Kui tuumrahvastik on vähemalt 50 000, saab suhet väljendada võrrandiga 
L=2xl0"^ T^, kus L on kaalustet levi ja T tuumrahvastik. Ruutsuhe vastab 
ootustele, sest suhtlemiskanalite arv inimeste vahel kasvab nagu inimeste 
arvu ruut (vt. Taagepera ja Shugart 1989:101) ja levi on üks suhtlemise vorme. 
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ajalehti ning ajakirju langeb tuumrahvastiku kahanedes järsult. Ilma 
mitmekesise ajakirjanduseta pole aga omil jalul seisev modernne 
kultuur võimalik. Kui rühma liikmed oma spetsiifilisemate vajadus
te tarbeks on sunnnitud võõrkeelsed väljaanded appi võtma, siis on 
sulanemise tõenäosus kõrge — mis omakorda kärbib tuumrahvastik- 
ku veelgi.

TABEL 10.4. IDAPOOLSETE SOOMEUGRILASTE TUUMRAHVASTDC 
NING AJAKIRJANDUSE KAALUSTET TRÜKIARV

Rahvas Tuumrahvastik” Ajakiijanduse 
kaalustet trükiarv**

Kaalustet 
trükiarv 

inimese kohta
[Eestlased]'^ [1 000 000] [2 300 000+] [2,3+]
Udmurtlased 000 122 000 0,32
Marilased 286 000 129 000 0,45
Põhjakomilased 217 000 76 000 0,35
Mokšlased 144 000 47000 0,33
Erslased 133 000 39 000 0,29
Permikomilased 79 000 16 000 0,20
Karjalased^^ 50 000 8 000 0,16
[Mäemarilased]® 47 000 3 000 0,06
Handid 6 000 1000 0,2
Vepslased 1000 2 000 2
Mansid 2 000 700 0,3
Neenetsid 21 000? — —
Koolasaamlased 700 — —

a: Tuumrahvastikuks nimetan neid inimesi, kes asuvad omanimelisel alal ja räägivad 1989. 
a. rahvaloenduse andmeil peamise keelena emakeelt. Omanimeliseks alaks on loetud veps- 
lasil Šoutar v Karjalas, saamlasil Luja'vri ja mäemarilasil Mari Eli Vabariigi Mäemari rajoon, 
b: Ajakirjanduse trükiarv 1.05.1995 (allikas Finno-ugorski vesinik 1995, nr. 1, lk. 10). Ajakirjale 
omistan ajalehega võrreldes kahekordse kaalu ja korrutan süs päevalehe nelja, nädalalehe 
kolme, kuukirja kahe ja kvartaüajakirja ühega. Seega kaalub kuukirja trükiarv sama palju 
kui päevalehe oma. Õhukese lasteajakirja puhul võib see tunduda liialdusena, ent rahvas, 
kel puudub lasteajakiri, on surmalaps ka siis, kui täiskasvanute ajakirjandus on ulatuslik.
c: Eesti kaalustet trükiarv on minimaalseks mõõdupuuks, mida on vaja, olemaks kultuurili
ses mõttes arenenud rahvas. Esitatud arv (Postimees, 17. 11. 1995) on hinnang, mis põhineb 
ainult ajalehtedel (ajakirju ei ole arvestatud).
d: Hõlmab ka soomlasi ja soomekeelset ajakirjandust Karjalas.
e: Mäemarilaste arvud sisalduvad ka marilaste üldarvudes.
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Need arvestused näitavad, et keeleline ühinemine on komilaste ja 
mokšerslaste jaoks esmase tähtsusega. Põhja- ning pemükomilasil oleks 
üheskoos sama suur tuumrahvastik kui marilasil või udmurtlasU, nii
samuti erslastel koos mokšlastega. Eraldi aga langeb iga hõimu võime 
arendada moodsat ajakirjandust (ja kõike sellest tulenevat) pigem vee
randile kui poolele.

Olen võrrelnud ka mitmesuguseid teisi demograafilisi ja kultuurili
si näitajaid. Peaaegu kõik annavad parima püsimisväljavaate marilasi- 
le ja udmurtlasile. Need kaks arenevad väga tõenäoliselt modemseiks 
rahvaiks kultuurilises mõttes, kui vaid inimõiguste mahasurumine Ve
nemaa Föderatsioonis lausa lämmatavaks ei muutu.

Marimaa meenutab mitmeti Soomet või Eestit saja või koguni saja- 
viiekümne aasta eest. Need kaks meest, kes Eestile rahvuseepose and
sid, pidasid oma pikka kirjavahetust (1830-1850) mitte eesti emakee
les, vaid saksa keeles, mida nad vürtsitasid eestikeelsete vanasõnade ja 
jämedustega (vt. Lepik 1936). Selliste varajaste talupojavalgustajate 
endi lapsed kasvasid sakslasiks. Eesti eliidi tollast käitumist vaadates 
võinuks sajaviiekümne aasta eest ennustada, et katsed luua modernne 
eesti kultuur luhtuvad paratamatult. Ent ometi see õnnestus. Niisamu
ti lävivad praegu paljud idapoolsed soomeugri aktivistid vene keeles 
ja loobuvad omaenda lapsi põliskeelseisse koolidesse panemast, mida 
nad ise luua aitavad. Selliste inimeste siiruses võib ju kahelda, aga see 
poleks päris õiglane, arvestades neil lasuvat survet.

Ei ole muidugi tõendit, et mari kultuur läheb eesti teed. Eestlasil oli 
suurem ja kompaktsem rahvastik. 1850. a. moodustasid nad 0,1% maa
ilma rahvastikust, marilasi on aga praegu kõigest 0,01%. Nüüdismuu- 
datused tehnoloogias soosivad massilõbustuse levikut laialt levinud 
keelis — ent teisest küljest võimaldavad need ka hajutet vähemuste 
liikmeil omaenda "globaalset küla" telefoni, faksi ning välkposti abil 
alal hoida. Ekslikud hääbe-ennustused, mida eesti ja soomegi kultuu
rile sajaviiekümne aasta eest pakuti, peaksid tegema ettevaatlikuks. 
Sama kehtib udmurtlaste kohta.

Komilasil ja mokšerslasil on võimalus läbi murda, eeldusel, et nen
de alarühmad ühinevad. Põhjakomilasil on suhteliselt suur haritlaste 
reserv, kuid koguarv jääb madalaks, kui ei suudeta permikomilastega 
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ühist kirjakeelt luua. Eraldi jäädes sulanduvad permikomilased vene
lasisse ja põhjakomüaste saatus võib kujuneda samasuguseks, kuigi mõ
ningase viivitusega. Praegune permikomi enamus oma ringkonnas on 
säilinud ainult majanduse nõrkuse tõttu ja nende väike arv on viinud 
kultuurilise tegevuse peaaegu nulli, välja arvatud lasteajakiri.

Mis erslasisse ja mokšlasisse puutub, siis on mõlemad hõimud hävi
misele määratud, kui erslased otsustavad eraldi tegutseda (Prozes 
1995e). Mokšlased püsiksid pisut kauem, sest neid on Mordva piires 
rohkem ja nad keskendavad oma tegevuse vabariigile. Erslased pane
vad liiga palju lootust oma rohkearvulisele diasporaale, mis aga on ha
jumas (vt. diasporaa andmestik, 5. peatüki märkus 26). Tabelis 10.4 
olen näidanud mäemarilasi eraldi ainult selleks, et rõhutada nende aja
kirjanduse nõrkust. Üksi ei oleks neil mingeid püsimisvõimalusi.’’

Karjalasil puudub noorem sugupõlv pea täielikult ja nad saavad pü
sida ainult Soomega lävides. Karjala ühist kirjakeelt ei teki, sest Põhja- 
Karjala murre on sama lähedal soome kirjakeelele kui Aimuse murdele. 
Keeleliselt oleks aunuse-vepsa ühine kirjakeel ehk võimalikki, ent kee
lesarnasusist hoolimata on kujunenud erinevad identiteedid.

Arktiliste rahvaste puhul on kriitiline mass rahvastiku hõreduse tõttu 
väiksem, lima nafta- ja gaasitootmise puhanguta (mis võib lakata sama 
järsku kui algas) on seal 30 000 inimesest koosneva põlisrahva üksik
liikmel sama kaal nagu 300 000-lise rahva liikmel põllundusvöötmes. 
Sellest vaatenurgast on neenetseil mõõdukad säilimisvõimalused, kui 
nad vaid suudavad üle elada praeguste "naftanike" (naftatootjate) tip
paja. Hante on vähem, nad elavad kehvemas asukohas ja vist ka

7 Et teoreetiliseltki vastuvõetav olla, peab komi, mari või mokšersa ühiskirja- 
keel põhinema kompromissil, lubades mitmeid sünonüüme ja rööpseid 
keelevorme. Üheks eeskujuks on põhja- ja lõunaeesti murded, mis keeletea
duslike mõõdupuude järgi on erinevad keeled. Grammatika normide koha
selt on lubatud niihästi põhjaeesti "rahvastele" kui ka lõunaeesti "rahvaile 
Poole sajandi jooksul on viimane vorm olnud taandumas (ehkki mitte käes
olevas raamatus), kuid see johtub peamiselt keelekasutajate alateadlikest 
eelistusist. Karakulov (1995) nendib "normide kõikuvusi" udmurdi kirja
keeles, mis põhineb mitmel murdel ja on vastuvõtlik uutele rahvakeelseile 
väljendeile. Mina pean sellist "ebastabiilsust" tervislikuks märgiks, vastan
dina näiteks ersa kirjakeele rigor mortisele (surmatardumusele), kus ühe 
küla keel kuulutati kirjakeeleks, välistades kõiki teisi.
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laostunumad. Nad saaksid püsida ainult siis, kui maailma huvi Handi- 
maa nafta vastu oleks tasakaalus kahjusid korvava abiga põliskultuuri 
heaks. Aga isegi siis kerkiks raske küsimus, kuidas abi lähetada nii, et 
see aitaks hante rohkem omile jalule tõusta, selmet teha neid abist püsi
valt olenevaks. Ma ei suuda näha võimalust, et mansid või sölkupid 
praeguse sugupõlve elueast palju kauemaks püsima võiksid jääda.

Eebeisvad ülesanded

See arutlus eeldab, et kultuurirahvusluse arendamine on hea, sest 
aitab samastumisele kalduvas maailmas mitmekesisust säilitada. Rah
vaste endi seas tõstab kultuurirahvuslus isiku eneserespekti, mida val
lutajad on sajandeid maha tampinud. Väärikas olla on uhke ja hää. See 
ei ole muide retsept sulanemise vastu, sest mitmel pool on aristokraa
did kõige oma uhkusega teise rahvusse sulanenud. Aga vaene assimi
leeritud "mordviin", kes häbeneb oma päritolu ja elab pidevas hirmus, 
et ta kaaslased selle avastavad, on haletsusväärne. Haletsusväärne on 
pimapea Ižkari tänaval, kes küsimusele, kas ta on udmurtlane, vastab: 
"Kuidas sa teadsid? Ära kellelegi ütle!"

Odav viis rahvustunnet ergutada on see kellegi teise vastu suunata — 
venelaste vastu, või kui jõusuhted seda ei luba, tatarlaste või isegi 
mokšlaste vastu (mõnede erslaste puhul). Selline poliitiline lähenemis
viis oleks lühinägelik. Tõeline võitmist vajav vastane on iseenda sees. 
Rahvaks olemise kindel alus on kultuuriline. Järgnevas lähen mööda 
ilmseist kultuuri- ja haridussihtidest. Selle asemel keskendun paarile 
neid toetavale vajadusele (linnakultuur ning ise hakkama saamine) ja 
arutan koostööd teiste rahvastega.

Linnakultuuri arendamine. See on esmane ülesanne. Vene 
vallutuse ajal olid soomeugrilased valdavalt maarahvas — nii nagu 
enamasti ka teised rahvad. Venelased on neid mitmesuguste vahendi
tega maal hoidnud. Mõnikord aeti nad lihtsalt linnast välja. Nü kihutati 
kõik mäemarilased Tsikmäst välja, kui see Kozmodemjanskiks muudeti. 
Tihti keelas Vene valitsus mittevenelasil kõige tulusamad tegevusalad — 
need, mis viiksid mustatöölised kõrgematasemelise linnaelu poole. 
Kui vene enamus linnades oli sel teel kindlustatud, tegi mõjutatud as
similatsioon ülejäänud töö.
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Selle tulemusena tunnevad paljud idapoolsed soomeugrilased, et 
külad on kodused ja linnad võõrad. Esimesed põliskeelsed ilukirjan- 
dusteosed kirjeldasid paratamatult maaelu ja rajasid sellega traditsioo
ni. Laialt üle maailma esinevaid talupojakultuuri jooni peetakse teine
kord mari omapäraks, üldlevinud linnaelu vorme aga venelikuks.

Moodne kultuur hõlmab vältimatult ka linnaelu. Ometi võib linna- 
päraste mõtete esitamine põliskeeles võltsina tunduda, sest need kõla
vad kui vene keelest tõlgitud. Linna siirdtmud põlisrahvuse liikmed 
võivad eriti selle vastu seista, et linna argimõtteid väljendataks kirkas 
lapsepõlvemälestuste keeles. Iroonia peitub asjaolus, et põliskeelt vil
jelevad kirjanikud ja ajakirjanikud elavad enamasti linnas, sageli kirju
tavad aga maaelu teemadel.

Osa sulanemata linnaelanikest tunneb, et maale jäänud sugulased 
on neist kuidagi tublimad põliskogukonna liikmed. Linnaelanikud 
võivad end narritada mõttega, et nad on linnas vaid ajutiselt ja veeta 
kodukülas puhkuse, tehes seal ehk isegi talutööd. Mõnele muudab sel
line vastuolu sulanemise ahvatlevaks, sest see vabastab vähemalt pea
liskaudselt süütundest.

"Külaromantika" tõrjub põlisrahvad tulusamast linnaelust eemale. 
"Meie oleme põlluharijad, mitte kaupmehed nagu tatarlased või vene
lased." Õigena tundub mõte astuda kõrgkooli ja õppida keeleteadlaseks 
(uurimaks külakeelt) või agronoomiks, aga mitte juristiks, ärimeheks 
või inseneriks, sest see oleks venepärane.

Ei ole lihtsat juhist, kuidas olemasolevat maakultuuri ja linnakultuuri 
ühitada, aga mõned uitmõtted esitan siiski. Respekteerigem külaelu, 
kuid ärgem ülistagem seda põlisrahva ainsa sündsa eluviisina! Tuleks 
rohkem rõhku panna linnaelanike põliskeelse seltskondliku tegevuse 
arendamisele ja leppida virisemata linlike eluviisidega. Tuleks kirjutada 
rohkem raamatuid (ka lasteraamatuid), mis kujutavad põliskeelseid 
perekondi linnakeskkonnas. Tuleks julgustada noori ärindusse, õigus- 
teadusse, ühiskonnateadusisse ja teistele mittetavapäraseile tegevus- 
alule tungima.

Ise hakkama saamine ja vastastikuse abi arenda
mine. Talude hävitamine seitsmekümne aasta eest kõrvaldas toime
tuleku oskused ning purustas küla ja sugukondlikud suhted. Kol
hooside ja sovhooside pärisorjad sunniti riigist sõltuma ja pikapeale 
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harjusidki nad sellega, et riik nende elu korraldab. Nüüd, kus mitteriik
likud ühingud on jälle lubatud, on neid ka loodud, ent inimesed oota
vad tihti tegutsemisraha pigem riigiaparaadilt kui liikmemaksudest 
või avalikust korjanduskampaaniast.

Nõnda käituvad isegi mõned sellised põlisrahva ühingud, kes Vene 
ülemvõimu arvustavad ja seetõttu ei saa kuidagi loota, et nende tege
vus riigile meeldiks ja see neid rahaliselt toetaks. Riigi toetust on siiski 
eraldatud, sest see lepitab protestijaid, maksab vähe, jätab hea mulje ja 
võimaldab riigil ühingut vaos hoida. Põlisrahva organisatsioon pole 
enam sunnitud muid vahendeid otsima, mis teda rahaliselt iseseisva
maks muudaksid.

Endised Nõukogude "pärisorjad" pole harjimud vabatahtlikult sih
tide heaks, millesse nad usuvad, annetama. Tarvitaksin ameeriklaste 
väljendit "pane oma raha sinna, kus suu on", kuid N. Liidus ei saanud 
suudki avada. Nüüd on see võimalik, ent rahakott avaneb suust märk
sa aeglasemalt, eriti praeguses majanduslikus olukorras. Siiski oleks 
mõistlik, kui põlisrahva ühingud korjandusi harrastaksid, isegi kui va
batahtlikud annetused on väikesed ja enamasti sümboolsed, sest nii
moodi juurutatakse isikliku toetuse mõistet, lihvitakse korjanduse teos
tamise oskusi ja jõutakse teadmisele, et ei sõltutagi sajaprotsendiliselt 
riigi rahast.

Kogukondlik toimetulek hõlmab palju enamat kui korjandused. 
Sovetijärgses olukorras on elanikkonnal vaja end koha peal organisee
rida, et ise kõik ära teha, mida suudetakse, ja avaldada riigi- ja linna
võimudele survet ülejäänus. Põlisrahvad vajavad seda kõige rohkem, 
sest muidu jätavad riigivõimud nende erivajadused unarusse.

Soomeugri rahvaste koostöö. Selle lävimisvõrgustiku ül
latavalt kiiret teket kirjeldasin 1. peatükis. Selmet hilisemaid sündmusi 
täies ulatuses kirjeldada, esitan siin näidisena 1995. a. kohta tähtsaima.®

8 Finno-ugorski vestnik nr. 1 (1995) esitab tolleks aastaks kavandatud 17 ürituse 
nimekirja ja Fenno-Ugria infoleht nr. 3 (1995) kirjeldab tosinat neist üksikas
jalisemalt. Soomeugri Rahvaste Konsultatiivkomitee tuli kokku kahel korral 
— Petroskois juunis ja Joškar-Olas novembris 1995. Soomeugri noorajakir- 
janikud pidid kohtuma aprillis 1995 Saranskis, ent pole selge, kas see teos
tus. See olnuks esimene kord, kus soomeugri üritus toimunuks Mordvas.
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Sõktõvkaris kogunes juunis MAFUN-i noorteorganisatsiooni kolmas 
konverents. Kudõmkaris toimus juunis-juulis viies soomeugri folkloo
rifestival, sellega permikomilasi kaasa tõmmates, Handi-Mansi RR-is 
toimus juulis järjekordne TV-programmide pidu. Mari Eli Vabariigis 
sai teoks viies lastelaager, kuhu kogunes 270 last peaaegu kõigilt soo
meugri aladelt ning Neenetsi AR-ist. Soomeugri ajalooõpikute koosta
jad kohtusid 20. augustil Soomes. Alus soomeugri ajakirjanike ühingule 
pandi novembris Joškar-Olas ja see tõotas kujuneda suureks edusam
muks otseses teabevahetuses.

Need laiema koostöö tahud näisid hästi toimivat. Mõnegi ürituse 
kordumine juba viiendat korda näitas püsivusvõimet ning arvatavasti 
ka korralduse ja taseme tõusu.

Lävimine bulgaari rahvaiga. Geograafiaga arvestades on 
see lävimine marilaste, mokšerslaste ja udmurtlaste jaoks väga tähtis, 
psühholoogiliselt aga on see soomeugri koostööst, kus kõik partnerid 
on enam-vähem sama tugevad (või õigemini sama nõrgad), raskem. 
Tatarstan vaatab lõimasse, moslemi maailma poole, ja soomeugri rah
vad peaksid muutuma palju tugevamaks, enne kui tatarlased neid tõ
siselt võtavad.

Tatarlasi huvitavad soomeugrilased vaid kui mõeldavad tatari-mos- 
lemi kultuurile sürdujad, samuti kasutatakse neid ära ajutiste liitlastena 
Moskva vastu. Idapoolsed soomeugrilased peaksid hoiduma lüga ti
hedast liidust kummagi poolega, sest muidu võib neist saada vahetus
raha Kaasani-Moskva kokkuleppes. Kui nad aga osavalt lasevad end 
mõlemalt poolelt kosida, siis võivad nad islami-ristiusu puutepinnast 
samal viisil kasu saada nagu eestlased 19. sajandil kavatsematult kasu 
said protestandi-ortodoksi puutepinnast (vt. 3. ptk.).

Vähemas ulatuses kehtib sama Baškortostani kohta. Baškürlased 
pole ajaloo jooksul soomeugrilasi alistanud, ent arvukad soomeugri 
diasporaad Baškortostanis võivad tekitada hõõrdeid, kui baškürlased 
asuvad jõuliselt avalikku elu baškiiristama. Kuna tšuvašlased on "mos
lemi klubist" välja heidetud, siis võiksid just nemad olla huvitatud 
koostööst soomeugri naabritega. Vabariigi valitsuste tasemel arenes 
majanduslik lävimine Volga-äärseil mail nii, nagu geograafia lubaks 
oletada.

28 Taagepera
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Osalemine oma maa valitsemises. Ainus idapoolne soo
meugri rahvas, kel on olnud mainimisväärset sõnaõigust omanimelise 
ala valitsemises, on marilased. Kõik teised, on tahaplaanile tõrjutud, 
eriti kui arvesse võtta sulanenud hinged, kes on kohaliku Vene aparaa
di jaoks sobivaks dekoratsiooniks. Põlisrahva poliitilises organisee
rituses jääb veel palju teha — nii iseseisvate parteidena kui tõsiseltvõe
tavate partneritena ülevenemaalistes parteides. Põhjapoolseis AR-ides, 
kus põlisrahvast elab kaugelt alla 10%, puudub neil isegi kohalikes 
omavalitsusis, millest võimsad nafta- ja gaasifirmad külmalt üle sõida
vad, sõnaõigus.

Põliskeeled on neljas vabariigis (v.a. Karjalas), ametlikult vene keelega 
võrdõiguslikuks tunnistatud, kuid ainult Komi Vabariigis ja Mari Eli Va
bariigis on põhimõttelise seaduse taga ka rakendusjõudu. Udmurtias ja 
Mordvas näivad keeleproklamatsioonid deklaratiivseina. Aga selliseil
gi teavitusil on psühholoogilist mõju ja neist võib kunagi tulevikus 
kasu tekkida. Komi keele ametlikuks keeleks kuulutamist Permikomi 
AR-is tõkestab föderaalne põhiseadus, mis sätestab teise ametliku keele 
kasutamise õiguse ainult vabariikidele. Olukord on siiski muutlik. Ise
gi väikestel eduscimmudel — rahvusliku uhkuse tõus, põliskeelse hari
duse omandamine ning poliitiline organiseeritus — võib oUa sünener- 
geetiline mõju (s.t. kogumõju on suurem kui osistel eraldi), seni kui 
rahvusliku rõhumise postsovetlik leevenemine kestab.

Suhted Moskvaga. Tuleb eristada kohalike venelaste huve 
Moskva omist. Regionaalsed majandushuvid ja autonoomia kaitsmise 
soov võivad põlisrahvaid ja kohalikke venelasi liigse tsentralisatsiooni 
vastu liita. Isegi ülevenemaalised parteid (nt. Agraarid) võivad koha
likke huve esindada. Teisalt võivad paljud venelased oma asukohast 
hoolimata oUa põliskeele ning -kultuuri vajaduste suhtes liialt üks
kõiksed. Neid vajadusi tuleb Moskvale arusaadaval ja vastuvõetaval 
kujul rõhutada. 1990-ndate keskel näis mari ja komi elüdil olevat nii 
kohalike venelaste kui Moskvaga rahuldavad suhted. Föderaalvalitsus 
seevastu on vist vaevu märganud põlisrahvaste olemasolu Udmurtias, 
Mordvas, Karjalas ja autonoomseis ringkonnis.
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Vene demokraatia tulevik

Kas Venemaa suudab oma kolonialistlikule minevikule näkku vaa
data? Kas Venemaa suudab detsentraliseeruda ja demokratiseeruda? 
Vastused neile küsimusile on omavahel seotud.

Moskvast vaadatuna on idapoolsed soomeugri alad iidse Venemaa 
osad ja nende eraldumine mõeldamatu. See vaatenurk võiks kaasa 
tuua rahuliku hoiaku põlisrahvaste ja -kultuuride suhtes, kindlas tead
mises, et igasugu poliitilised tulemused on kohalikku laadi ja vaoshoi- 
tavad. Kui need rahvad oma nõudmisi agaralt ei esita, jätab Moskva 
nad hooletusse. Kui nad aga nõudmisi esitavad, siis võib Vene üldsuse 
emotsionaalsem osa valuliselt reageerida, nõudes jõu kasutamist seal, 
kus väikesed reformid asja lahendaksid.

Ühe õudusjutu avaldas Nezavissimaja Gazeta (17. 05.1994) lüües lär
mi Mari Ušemi ning Ošmari-Tšimari tegevuse vastu. Autori arvates 
võib see viia ohtlikemate tulemusteni kui rahutused Põhja-Kaukaa- 
sias, sest teised soomeugrilased võiksid Marimaal alanud ülestõusuga 
liituda. Mõte on absurdne, arvestades soomeugrilaste väikese rahvaar
vu, hajutatuse ja etnilise mitmekesisusega. Kuid selline hirmujutt sar
naneb kahtlaselt 1932. a. "soomeugri vandenõu" lorale, mis andis 
ettekäände umbes poolesaja kultuuritegelase hukkamiseks. Tollal pidi 
leiutama kujuteldavaid soomeugri organisatsioone, nüüd aga on mit
med tegelikult olemas ja neile saab omistada süngeid vandenõusid.

"Kes koera maha lüüa tahab, kuulutab selle marutõbiseks," ütleb 
ameerika vanasõna. Venelaste hulgas leidub neid, kes enesekaitse ette
käändel unistavad soomeugri kultuuride olematuks tampimisest. Sa- 
jamiljonilise etnose "enesekaitse" paari poolemiljonilise vastu? Selle 
jutu võiks kui äärmusliku vähemuse oma kuu peale saata, kui poleks 
olnud 1932. a. "soomeugri vandenõu" süüdistust ja Vene agressiooni 
Tšetšeenia vastu. Inimõigused on Venemaa Föderatsioonis nõrgal alusel, 
nii nagu seda meile meenutab Prokopi Sopatšini surm — niihästi tema 
surm, kui ka selle uurimise puudumine. Etniliselt erinevad rahvad on 
eriti ohus, sest neid võib patuoinaks teha.
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Moskva pole ikka veel suutnud leppida ehtsa detsentralisatsioo- 
niga. Regionaalseid õigusi, mida mitmed vabariigid ja oblastid N. Lii
du lagunemise ajal endale haarasid, katsus keskvõim 1990-ndate kes
kel tagasi võtta, sageli presidendi meelevaldse dekreediga. Üheks vii
siks, kuidas rahvaste sümboolsedki õigused kõveral teel kõrvaldada, 
oleks anda etnilistele Vene provintsidele vormiliselt sama autonoomia 
mis vabariikidele—ja seejärel "vabariigi" mõiste kui ülearune ära kao
tada. Muidugi on detsentralisatsiooni hädasti vaja ka Vene oblastites, 
ent vabariikide eristaatus on põliskultuuride jaoks ainus kaitsevall. 
Meenutagem, et permikomi keelele keeldus Moskva ametliku keele 
staatust omistamast just seepärast, et Permikomi AR on osa Vene ob
lastist, mitte aga vabariik.

Mõned juhtumid 1990-ndate keskel panevad küsima, kas Venemaa 
on nõukoguliku salastamise, nuhkimise ja maailmast irdumise juurde 
tagasi hbisemas. Oktoobris 1995 rüüstas Föderaalne Julgeolekuteenis
tus (N. Liidu KGB järglane) Bellona Sihtasutuse bürood Murmanskis. 
Bellona on Norra valitsuse poolt rahastatud keskkonnakaitse rühm, 
kes parajasti oh teatanud Tšemobõli-tasemehsest kiirgusest Vene tuu
makütuse jäätmeis endisel saami alal Koola poolsaarel (Zapadnaja 
Litsa, 50 km Norra piirist). Et radioaktiivne saast võis hõlpsasti lähedal 
asuvasse Barents! merre jõuda, oli rahvusvahehsel üldsusel ja eriti 
Norral otsene huvi mängus, ent FJT esindaja nägi selles vaid sõjalist sa
ladust, mida pidi kõigi tsiviUstide eest varjama. Isegi Venemaa enda 
tuumaainete reguleerimise komisjon kaotas 1995. a. suvel õiguse sõja
lisi baase inspekteerida (Boudreaux 1995).

Salatsemise ja maailmast äralõikamise müür paistis kerkivat ka soo
meugri alade ümber. Mari vabariigi 75. aastapäeva tähistamisele kut
sud eestlastele (Fenno-Ugria tollane direktor Jaak Prozes, endine par
lamendiliige Andres Heinapuu, Rein Taagepera jt.) ei antud oktoobris 
1995 Vene viisat. Lääne õpetlasi hakkasid kohalikud Vene võimud vä
himagi sõbraliku arvustamise puhul kiusama. Paistab, et I^T kuulas 
üle kõik ühe väliskülalisega kohhmud ametnikud. Ma ei saa esitada 
üksikasju, sest asjasse puutuvad inimesed ei soovi oma suhteid veelgi 
halvemaks muuta. Ja nii me libiseme tagasi N. Liidu aegse olukorra 
poole, kus need lääne inimesed, kes maailma teavitama peaksid. 
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kaunistavad oma aruandeid selleks, et neil oleks võimalik impeeriumi 
taaskülastada.

Veerandsada aastat tagasi nentis Zbigniew Brzezinski (1971: 80), et 
ameeriklased kipuvad rahvusküsimustele N. Liidus reageerima "sala
tes probleemi olemasolu, ja kui see enam võimalik pole, väites, et prob
leem parem ärgu eksisteerigu". N. Liidu kokkuvarisemine tõestas 
probleemi olemasolu kõige karmimal kombel, ent eksitust jätkatakse 
Venemaa Föderatsiooni puhul. Veel 1994. a. ei näidanud postsovetlik
ku Venemaad käsitlevad USA kõrgkoolide õpikud enamasti oma kaar
tidel vabariikide piire. Kui Moskva väed Tšetšeeniasse hmgisid, olid 
selliseid õpikuid kasutavad tudengid ja teisedki ameeriklased suures 
teadmatuses Tšetšeenia asukoha suhtes.

Time'i kaanepildi-artikkel "Siberi vägistamine" (4. 09. 1995) teeb 
suurepärase töö loodusliku keskkonna osas, ent jätab Siberi põliskul- 
tuuride vägistamise täiesti mainimata. Põlisasukad ilmuvad lavale 
ainult pahade poistena, kes ikka veel tapavad haruldasi tiigreid, vene
lasist vaprate ökoloogide püüete kiuste. Carol Williamsi (1995) artikli
sari Los Angeles Timesis keskendub Tatarstanile, Sahhale ning Karjalale. 
Üldpealkirjast hoolimata ("Etniline lapitekk õmblusist lahti hargne- 
mas") jääb etniline külg ikkagi regionaalse ja keskkondliku kõrval 
unarusse. Pikk artikkel Karjala kohta ei maini kordagi etnilisi karjalasi 
ja nende eriprobleeme.

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on kuulutanud aastad 1995-2004 
Põlisrahvaste aastakümneks ja 9. augusti Põlisrahvaste päevaks. Loo
detavasti paranevad selle aastakümne jooksul ka lääne reportaaž ida
poolsete soomeugri rahvaste kohta. Brzezinski (1971) kinnitas, et USA-1 
on "mitut laadi ebaametlikke vahendeid ergutamaks suuremat vastu
tustundlikku teadlikkust NSVL-i rahvaste hulgas" (ja see käib ka teiste 
lääneriikide kohta):

Ilmselt ei tarvitse see hõlmata lahkulöömise ergutamist, küll aga üpris tead
likke püüdlusi teadvustada N. Liidu eliite — nii vene kui ka mittevene — 
viisidest, kuidas mitmesugused suhteliselt kõrgesti arenenud riigid on oma 
paljurahvuselisuse probleeme katsunud lahendada (Brzezinski 1971: 81).

Asendage "N. Liit" Venemaa Föderatsiooniga, ja soovitus kehtib 
ikka veel.
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Paljurahvuselisis riiges on demokraatia lahutamatult seotud etnili
selt erinevate vähemuste autonoomiaga. Soomeugri alade arengut on 
mõtet jälgida nagu varajast hoiatusÜini — seda nimelt nende hapruse 
pärast. Kui peaks ilmnema, et Moskva ei suuda sallida isegi selliste 
rahvaste kultuurautonoomiat, kel ilmselgesti puudub igasugune polii
tilise lahkulöömise võime, siis mida ta üldse suudab sallida? Kui pole 
lootust idapoolsete soomeugri rahvaste jaoks, kas siis saab olla lootust, 
et Venemaa muutub demokraatlikumaks?

Sellest ajast saadik, kui Moskva-keskne rük paisus etnilisest Vene alast 
väljapoole, on see seisnud dilemma ees, kas oUa russki või Rossiiski — 
kas esindada kitsalt etnilisi vene huve ja katsuda kõiki teisi ümber rah
vustada, või leppida riigi paljurahvuselise iseloomuga. Demokraatlik
ku viisi russki riigi loomiseks pole olemas (välja arvatud juhul, kui Vene
maa tõmbub tagasi kõigilt etniliselt erinevailt alult), sest ainult etniline 
puhastus suudaks muuta paljurahvuselist tegelikkust. N. Liit algas palju
rahvuselises vaimus ja lõpetas "internatsionalismi" russki-stiilis paroo
diana. Tuleb loota, et see, mis praegu vormi poolest on Rossiiskaja 
Federatsija, saab selleks ka vaimus.
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Koha- ja rahvanimede vasteid*

bask = baškiiri; ee = eesti; h = handi; krj = karjala; k = komi; mr = mari; 
mmr = mäemari; nmr = niidumari; md = mordva e. mokšersa; mdE = ersa 
(~ ersamordva); mdM = mokša (~ mokšamordva); ne = neenetsi; rts = rootsi; 
sa = saami; sm = soome; tšuv = tšuvaši; tat = tatari; udm = udmurdi; vdj = 
vadja; vn = vene; vnN = Nõukogude-Vene; vnT = Tsaari-Vene; vps = vepsa.

Agizel bask = vn Belaja (jõgi), tat Agõjdel
Agrõz vn = tat Ägerdže
Alabuga fat = vn Jelabuga
Alatõr vn = tšuv Ulator
Aunus sm = krj Anus, vn Olonets
Ardatov vn = md Ordanbuje
Belaja vn (jõgi) = bask Agizel, tat Agõjdel
Belomorsk vn = sm Sorokka
Birsk vn = bask Bõrö
Botnia laht ee = ee Põhjalaht
Berezov vnT = vn Berjozovo
Bõdzjõm Kam udm = vn Kama (jõgi), k Kom, tat Tšulman
Bõrö bask = vn Birsk
eenetsid = vnT jenisseisamojeedid
Ežva k = vn Võtšegda (jõgi)

• Tuginetud on Peeter Pälli raamatule "Maailma kohanimed" (Tallinn, 1999) 
ning Peeter Pälli suulistele nõuannetele (T. T.).
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Gaina k = vn Gainõ
Glazkar udm = vn Glazov
Gorki vnN = vn Nižni Novgorod, mr Ugarman 
handid = vnT ostjakid
Idel tat = vn Volga, mr Jul, mmr Jõi 
Izkar k = vn Iskor, Iskorsk 
Iž, Otš udm = vn Iž (jõgi)
Ižkar ~ Otškar udm = vn Iževsk, vnZV 1984-1987 Ustinov
Itsjalon' md = vn Itšalki
Jekaterinburg vn = vnN Sverdlovsk 
jenisseisamojeedid vnT = eenetsid 
Jelabuga vn = tat Alabuga
Joškar-Ola mr mmr = vnN Krasnokokšaisk, vnT Tsarjovokokšaisk, nmr Tšarla, 

mmr Tsärlä
Jov md = vn Mokša (jõgi) 
Jul mr, Jõi mmr mr = vn Volga 
jurakisamojeedid vnT = neenetsid 
Jurino mr vn = mmr Jüma 
Kakšan mr = vn Kokšaga (jõgi) 
Kam udm = vn Kama, Vjatka (jõed); vt. Bõdzjõm Kam ja Vatka Kam 
Karhumägi ~ Medveškä krj = sm Karhumäki vn Medvežjegorsk 
Kirov vn = vnT vnN Vjatka (liim ja oblast) = udm Vatka 
Kokšaga 0õgi) vn = mr Kakšan
Kondupohju krj = sm Kontupohja = vn Kondopoga 
Kostamus sm = vn Kostomukša
Kotškurvelje md = vn Kotškurovo
Krasnokokšaisk vnN (1919-1927) = mr Joškar-Ola, vnT Tsarjovokokšaisk 
Kuibõšev vnN = vn Samara
Käkisalmi sm, Kexholm rts = vn Priozjorsk 
Leningrad vnN = vn Sankt-Peterburg, ee Peterburi 
Lujaur sm = vn Lovozero, sa Luja'rvi 
mansid = vnT vogulid
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marilased = vnT tšeremissid
Medvežjegorsk vn = krj Karhumägi ~ Medveškä, sm Karhumäki 
Mokša (jõgi) vn = md Jov 
mordvalased vn = md erslased ja mokšlased, mokšerslased (Taageperal) 
Morko mr = vn Morki
Nadvoitsa krj sm = vn Nadvoitsõ
Narjan-Mar vn = ne Njarjana mar' 
neenetsid = vnT jurakisamojeedid 
nganassaanid = tavgisamojeedid 
Nižni Novgorod vn = mr Ugarman = vnN Gorki 
Njarjana mar' ne = vn Narjan Mar
Obdorsk (yn -1933) = ne Salja Harad ~ Saljanggarad; vn Salehard
Olonets vn = sm Aunus
Ordanbuje md = vn Ardatov 
ostjakid vnT = handid 
ostjakisamojeedid vnT = sölkupid 
Ots, Iž udm = vnÄz (jõgi) 
Otškar, Ižkar udm = vn Iževsk 
Otjaželje MR = vn Atjaševo 
Parangge mr = vn Paranga 
Petšöra k = vn Petšora (jõgi, liim) 
permjakid vnT = permikomilased
Petrograd vn (1915-1924) = ee Peterburi, vnN Leningrad, vn Sankt-Peterburg 
Petroskoi krj sm = vn Petrozavodsk
Prizjorsk vn = sm Käkisalmi, rts Kexholm
Prääsä sm = vn Prjaža, krj Priäžü
põhjakomilased (Taageperal) = sürjakomilased, sürjanid
Pustozjorsk vnT = vn Narjan-Mar (lähedal)
Põhjalaht ee = ee Botnia laht 
Sahha = vnN Jakuutia 
Samara vn = vnN Kuibõšev 
Sankt-Peterburg vn = ee Peterburi, vnN Leningrad
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Sekehe sm = vn Segeža
Sibir fat = vn Tobolsk (lähedal)
Simbirsk vnT = VnN Uljanovsk
Sorokka = vn Belomorsk
Soutjärvi sm = kij Šoltarvi = vep Soutar'v = vn Šeltozero
Spassk vnT = vnN Zubova Poljanje (lähedal)
Sverdlovsk vnN = vn Jekaterinburg (linn)
Svir (jõgi) vn = sm Syväri, vps Süvär'
Sõktõv k = vn Sõssola
sölkupid = vnT ostjakisamojeedid
sürjanid, sürjakomilased = põhjakomilased (Taageperal)
Syväri sm = vep Süvär' = vn Svir (jõgi)
Šimjärv vep = vn Šimozero
Šoutar'v vps = vn Šeltozero, krj Šoltarvi, sm Soutjärvi
Šupaškar tšuv = vn Tšeboksarõ
tavgisamojeedid vnT = nganassaanid
Torõm-Jagun h = vn Trom-Agan
Tsarjovokokšaisk vnT = mr mmr Joškar-Ola, vnN Krasnokokšaisk, nmr Tšarla, 

mmr Tsärlä
Tsikmä mmr ~ Tšõkma nmr = vn Kozmodemjansk
Tsärlä mmr ~ Tšarla nmr (kõnekeelne) = mr mmr Joškar-Ola
Tšeboksarõ vn = tšuv Šupaškar
Tšeptsa vn = udm Tšuptši
tšeremissid vnT = marilased
Tšimgi-Tura tat = vn Tjumen (lähedal)
Tšosva vnT = vn Tšussovaja
Tšuptši udm= vn Tšeptsa
Ufa vn = bask Öfö
Ugarman mr = vn Nižni Novgorod, vnN Gorki
Uhta vn = k Ukva
Ulator tšuv = vn Alatõr
Uržum vn = mr Vürzõm
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Ussinsk vn = ne Usva
Ustinov vnN (1984-1987) = udm Ižkar ~ Otškar = vn Iževsk
Ust-Sõssolsk vuT = k Sõktõvkar
Vatka udm = vn Vjatka (jõgi), nmr Vitše
Vetluga (jõgi) vn = mr Vütla
Vidla, Vingla vep = vn Vinnitsõ
Vjatka vn = nmr Vitše, udm Vatka (jõgi)
Viipuri sm, Viborg rfs = vn Võborg = ee Viiburi
Vitše nmr = udm Vatka = vn Vjatka (jõgi)
vogulid vnT = mansid
Volga vn = mr Jul, mmr Jõi, tat Idel 
votjakid vnT = udmurtlased
Votkinsk vn = udm Votkakar
Võtšegda (jõgi) vn = k Ežva
Vorkuta k = vn Vorkuta, ne Varkuta
Vürzõm mr = vn Uržiun
Vütla mr = vn Vetluga (jõgi)
Ägerdže tat = vn Agrõz
Äänisjärv ee = vps Änin'e ~ Änižd'är'v = kr) Oniegu = sm Ääninen ~ Äänisjärvi 

= ee vn Onega ~ Onego
Öfö bask = vn Ufa (jõgi ja linn)
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