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Tiivistelmä:

Pyrin tutkielmassani hahmottamaan suomalais-ugrilaisen luontosuhteen juuria ja

mahdollisuuksia. Tarkasteluni erityisenä kohteena ovat marien ja udmurttien pyhät lehdot.

Kysyn, miten pyhien lehtojen perinne sijoittuu heidän maailmankuvaansa, historiaansa ja

elämän kulkuunsa. 

Tutkimusotteeni on etnografinen ja perustuu laajaan kenttätyöaineistoon, jota keräsin

erityisesti kesällä 2001. Tuolloin perehdyin viiden viikon ajan marien, udmurttien ja

virolaisten pyhiin lehtoihin sekä osallistuin yhteen marien pyhän lehdon seremoniaan. Matkan

aikana tein vapaamuotoisia haastatteluja, kävin keskusteluja ja tein muistiinpanoja niistä.

Lisäksi pidin päiväkirjaa, havainnoin ja valokuvasin sekä ihmisiä että pyhiin lehtoihin liittyviä

tilanteita. Työni sijoittuu vahvasti myös visuaalisen antropologian perinteeseen, koska

valokuvat ovat keskeisessä roolissa kohteen ymmärtämisessä, esittämisessä ja ilmiön

jäsentämisessä. Valokuvien avulla pystyn myös esittämään monissa paikoissa kuvattujen

aineistojen esiin nostamia eroja ja yhteneväisyyksiä.

Koostin valokuvista näyttelyn Mummot ja hiidet eli pyhät lehdot, joka on ollut esillä

Suomenlinnan Rantagalleriassa, Tampereen Telakalla ja Turun Kulttuurikeskuksessa. Tämä

valokuvanäyttely on keskeinen osa tutkielmaani. Visuaalista ja kokemuksellista tiedon

hankintaa olen täydentänyt perinteisistä kirjallisista lähteistä saatavalla tiedolla. Tässä olen

käyttänyt lähteinä varhaisempaa etnografista aineistoa ja viime vuosina ilmestyneitä

artikkeleita aiheesta sekä matkalla kokoamaani aineistoa. Eri aineistoja yhdistämällä pyrin

aiheen laajempaan, kokonaisvaltaisempaan ymmärtämiseen. Työssäni risteilevät globaalit

kysymykset ja paikallisten toimijoiden ja kulttuurien näkökulma. Teoreettisena lähtökohtanani

olen käyttänyt Sandra Hardingin jo 1980-luvulla esittämää stand point -teoriaa, joka korostaa



sitä, että tieto on aina lähtökohtaisesti kontekstiin, aikaan ja paikkaan sidottua. Eri

näkökulmista tuotettu tieto on aina omanlaistaan, joten tutkijan on tiedostettava ja asetettava

näytteille se näkökulma, josta itse tietoansa tuottaa. Koska teorian avulla on mahdollista

tarkastella globaaleja kysymyksiä paikallisten toimijoiden ja kulttuurien näkökulmasta, liitän

sen avulla tutkimuksen yleisempään keskusteluun läntisten teollisuusmaiden ja

alkuperäiskansojen luontosuhteesta, ja tämän kysymyksen yhteydestä globaaleihin

ympäristöongelmiin. Omassa työssäni olen ottanut lähtökohdakseni alkuperäiskansojen itsensä

määrittelemän luontosuhteen. Tässä olen halunnut tuoda esiin myös paikallisten naisten

näkökulmasta nousevaa tietoa ja heidän kauttaan välittyvää luontosuhdetta. 

Pyhien lehtojen perinteen kirjo osoittautuu työni perusteella hyvin moninaiseksi. Lehtoperinne

vaihtelee paikkakunnittain ja suvuittain. Niissä näkyy myös ajallinen ja paikallinen jatkumo.

Osa perinteestä on jatkunut katkeamattomana tähän päivään asti. Osa perinteestä on

katkennut, osaa elvytetään ja lisäksi on omista juurista lähtevää uutta perinnettä. 

Keskeiseksi työssäni nousivat sen visuaalinen osuus, valokuvat ja valokuvanäyttely, jotka

muodostuivat työni tärkeiksi analyysin välineiksi. Näyttely ja sen neljä osiota jäsensivät myös

muuta työtäni seuraavasti: kylien kestävä elämäntapa, metsien tärkeys ihmisen olemassaololle,

ihmisyhteisön ja luonnon yhteenkuuluvuuden juhlistaminen ja pyhän kokemus. Muita tärkeitä

esiin nousseita teemoja ovat isoäitien merkitys perinteiden kantajina ja siirtäjinä sekä leivän

merkitys juhlissa elämän symbolina. 

Pyhät lehdot ja paikat ovat ihmisten ensimmäisiä ja usein myös viimeisiä

luonnonsuojelualueita. Nimenomaan ne lehdot, jotka ovat säilyttäneet yhteisön niille antaman

pyhän merkityksen, ovat säilyneet koskemattomina. Pyhät lehdot ovat turvanneet ihmisen

hengissä säilymisen kannalta keskeisiä asioita: mm. oman alueensa biodiversiteetin ja

vesitalouden säilymisen. Nämä ovat asioita, joiden häviäminen uhkaa tällä hetkellä koko

maapalloa. Viime kädessä pyhien lehtojen perinne on osa maailmankatsomusta, joka sisältää

luonnon kanssa tasapainossa olevan elämäntavan. Tämä myös tiedostetaan selkeästi

vaihtoehtona vallitseville yhteiskunnallisille ja ympäristöongelmille.

Avainsanoja: alkuperäiskansat, isoäidit, leipä, luontousko, luontosuhde, marit,

maailmankatsomus, mytologia, naiset, pyhät lehdot, udmurtit, uskonto, visuaalinen

antropologia, ympäristöongelmat



Sisällysluettelo:

1. Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1. Tutkielman tavoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2. Tutkimuksen rakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Tutkimusprosessin kulku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.1. Taustaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2. Aineiston keruu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2. Aineiston käsittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. Teoreettinen viitekehys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.1. Stand point -teoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.2. Alkuperäiskansojen näkökulmista ja oman näkökulmani muotoutumisesta 22

3.3. Suomalais-ugrilainen luontosuhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.4. Visuaalinen antropologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4. Marit ja udmurtit ajassa ja muutoksessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.1. Marien sijoittuminen aikaan ja paikkaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.2. Udmurtit ajassa ja paikassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.  Pyhät lehdot marien perinteessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.1. Marien mytologiasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.1.1. Taustaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.1.2. Elävä luonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.1.3. Uudempia kerrostumia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.1.3.1. Kugu Sort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.1.3.2. 1900-luku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5.2. Pyhät lehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.2.1. Taustaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.2.2. Varhaisempaa näkemystä pyhistä lehdoista . . . . . . . . . . . . . . 50

5.2.3. Uudempaa näkemystä pyhiin lehtoihin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.2.3.1. Keremetin lehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.3. Näkymiä marien pyhiin lehtoihin ja paikkoihin kesällä 2001 . . . . . . . . . . 59

5.3.1. Mäkimarien luona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.3.2. Niittymarien lehtoperinnettä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62



5.3.3. Itäisiä mareja Udmurtian kainalossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

5.4. Marien pyhiä juhlia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5.4.1. Aga-pairam -juhla 1900-luvun alussa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5.4.2. Untšon sürem-juhla vuonna 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

5.4.3. Marien kylvöjuhlan rukous Suomessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5.5. Tämä päivä: veitsenterällä? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

6. Pyhät lehdot udmurttien perinteessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

6.1. Udmurttien mytologiasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

6.1.1. Maailmankuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

6.1.2. Luonnonhaltijat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

6.1.3. Perhe- ja vuodenaikaisjuhlat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6.2. Udmurttien pyhät lehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

6.2.1. Varhaisempaa näkemystä pyhistä lehdoista . . . . . . . . . . . . . . 86

6.2.1.1. Kuala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

6.2.1.2. Lud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

6.2.1.3. Maanviljelykseen liittyvät pyhät lehdot . . . . . . . . . . . . . 89

6.2.1.4. Kylien yhteiset uhrilehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

6.2.1.5. Kalmistot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

6.2.2 Uudempaa näkemystä udmurttien pyhistä lehdoista . . . . . . . . 93

6.3. Pyhiä lehtoja Etelä-Udmurtiassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

6.4. Juhlakuvauksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

6.4.1. 1800-luvun lopun rukouksia kualassa . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

6.4.2. Rukouksia kualassa 1990-luvulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

6.5. Tämä päivä: neuvottelukysymys? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

 7. Mummot ja hiidet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

 8. Johtopäätöksiä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Lähdeluettelo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166



1

1. Johdanto

1.1. Tutkielman tavoitteet

Pyrin tässä tutkielmassani hahmottamaan suomalais-ugrilaisen luontosuhteen juuria ja

mahdollisuuksia. Tarkastelen aihetta erityisesti marien ja udmurttien pyhien lehtojen perinteen

kautta. Tässä keskeisenä tutkimuskohteena on pyhien lehtojen perinteen sijoittuminen heidän

maailmankuvaansa, historiaansa ja elämän kulkuunsa. 

Tutkielmaan on kerätty aineistoa kesällä 2001, jolloin perehdyin viiden viikon ajan marien,

udmurttien ja virolaisten pyhiin lehtoihin. Koostin tästä aineistosta valokuvanäyttelyn Mummot ja

hiidet eli pyhät lehdot, joka on ollut esillä Suomenlinnan Rantagalleriassa, Tampereen Telakalla ja

Turun Kulttuurikeskuksessa. Tämä valokuvanäyttely on keskeinen osa tutkielmaani. Työ sijoittuu

siten visuaaliseen antropologiaan. Visuaalista ja kokemuksellista tiedon hankinnan, välittämisen ja

ymmärtämisen puolta on täydennetty perinteisellä kirjallisella analyysilla aiheesta. Tavoitteena on

ollut aiheen kokonaisvaltaisempi ymmärtäminen yhdistämällä nämä kaksi lähestymistapaa.

Lähtöhypoteesini ennen matkaa oli, että löydän pyhien lehtojen perinteestä paljon luonnossa ja

metsässä olemiseen liittyvää meillekin tuttua perinnettä, mutta myös vieraita perinteitä. Lukemani

aineiston pohjalta odotin löytäväni joitakin yhtäläisyyksiä marien, udmurttien ja suomalaisten

luontosuhteesta tai ainakin sen juurista. Toisaalta varhaisemman lähdeaineiston pohjalta varsinkin

Keski-Venäjän pyhien lehtojen perinteen mieskeskeisyys ja eläinuhrien suuri merkitys

mietityttivät. Kuvaukset antoivat aiheen olettaa, että seremonioihin osallistuu pääasiassa miehiä,

jos naisilla on ylipäätään niissä mitään sijaa. Ajoittain kuvaus seremonioista tuntui lähinnä

teuraiden luettelolta milloin minkäkin jumalan hyväksi. 

Mietittäväkseni myös jäi, missä määrin marien ja udmurttien kulttuuri vielä edustaa

alkuperäiskansojen luontosuhdetta. Venäjällä alkuperäiskansoihin tai juurikansoihin, kuten heitä

Venäjällä virallisesti ja vakiintuneesti nimitetään, luetaan vain pohjoisen ja Kaukoidän pienet

kansat, joilla ei ole omaa nimikkotasavaltaa. Marit ja udmurtit ovat onnistuneet historian kuluessa

sellaisen saamaan itselleen, joten heitä ei virallisesti Venäjällä lueta alkuperäiskansoiksi. He tuskin

myöskään haluavat itse sellaisiksi tässä yhteydessä lukeutua, sillä oman nimikkotasavallan
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saaneina heidän statuksensa virallisessa järjestelmässä on korkeampi, ja heillä on usein enemmän

mahdollisuuksia vaikuttaa asioihinsa. He ovat myös huomattavasti sekoittuneempia niin veren

perimän kuin kulttuurinsakin puolesta heitä ympäröiviin naapurikansoihin kuin koillisempana

asuvat kielisukulaisensa. Ulkonäkönsä puolesta heitä ei erota venäläisistä sen enempää kuin

meitäkään. 

Tietysti tätä kulttuurien integraatiota voi myös tarkastella toiselta kannalta: suomalais-ugrilaiset

kansat ovat asuneet hyvin laajalla alueella Pohjois-Venäjää, ja etelämpää tulleet slaavit ovat

sekoittuneet heihin nielaisten kokonaisia kansoja itseensä kuten muromat ja merjalaiset. Moskovan

nimi on mitä ilmeisemmin suomalais-ugrilaista perua, joskin tulkinta vaihtoehtoja on useampia.

Marit katsovat nimen tarkoittavan mosk avaa eli karhuemoa. Joidenkin mielestä venäläiset ovatkin

itse asiassa suurin suomalais-ugrilainen kansa. 

Mareilla ja udmurteilla on kuitenkin katkeamaton luontouskon perinne, mikä on Euroopassa

harvinaista. Vaikka he ovat joutuneet siirtymään tunnetuilta asuinsijoiltaan jonkin verran idempään

ja pohjoisempaan, viittaavat kaikki alueen arkeologiset löydöt ja historialliset tiedot siihen, että he

ovat alueen vanhimman tunnetun kulttuurin perillisiä. He puhuvat kieltä, joka ainoana kuuluu

varmasti Euroopan alkuperäiseen kieliryhmään, ja heidän kulttuuristaan löytyy suora jatkumo

heidän koillisempien kielisukulaistensa shamanistiseen kulttuuriin. 

YK määrittelee alkuperäiskansat seuraavasti: 

“Alkuperäiskansoja, -yhteisöjä ja -kansakuntia ovat ne, joilla on historiallinen jatkuvuus

ennen maahan hyökkäystä tai ennen kolonisaatiota alueella eläneisiin yhteiskuntiin ja

jotka eivät katso kuuluvansa muihin noilla alueilla tai niiden osissa eläviin   

yhteiskuntaryhmiin.”

            (Martinéz-Cobo 2004)

 

Tämän perusteella myös marien ja udmurttien voidaan katsoa kuuluvan Euroopan

alkuperäiskansoihin.  

Paikallisen aineiston pohjalta pyrin vetämään joitakin lankoja yleisemmälle, globaalille tasolle

tarkastelemalla näiden perinteiden suhdetta muiden alkuperäiskansojen käsityksiin luonnosta ja 
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maailmanlaajuisista ympäristöongelmista. Parina viime vuosikymmenenä alkuperäiskansat ovat

nousseet keskeiseen asemaan ympäristöliikkeissä. Yhdysvaltain ydinkokeiden vastaisessa

liikkeessä Nevadassa asuvilla länsishoshoneilla on ollut aivan keskeinen merkitys. Samoin

Kolumbian u'willa tai vaikkapa Nigerian ogoneilla öljyn porauksen vastustamisessa.

Mielenkiintoista on ollut, että näissä liikkeissä etusijalla ei ole ollut "oman takapihan" puhtaana

pitäminen, vaikka sekin on tietysti tärkeää, vaan laajempi huoli elämän säilymisestä maapallolla

ylipäätään. Varsinkin monilla alkuperäiskansojen vanhimmista tuntuu olevan selkeä näkemys siitä,

että monet tämän hetken ympäristöongelmat ovat niin suuria, ettei niitä mikään yksittäinen kansa

tai maa pysty enää ratkaisemaan. Ilmastonmuutos, karanneet geenimuunnellut lajikkeet tai

ilmakehässä kiertävät supermyrkyt eivät tunnusta mitään rajoja.

Mitä annettavaa alkuperäiskansoilla sitten voi olla globaalien ympäristöongelmien ratkaisemiseen? 

Kysymys on varsin monitahoinen, mutta tuon tässä esiin meihin nähden neljä tärkeää eroa, joita

meillä ei ole varaa jättää huomiotta. Monet alkuperäiskansat ovat niitä harvoja kulttuureja, joissa

on vielä jäljellä elävä tieto ja taito siitä, miten elää tasapainossa ympäröivän luonnon kanssa.

Meiltä se on pitkään ollut katoamassa teollisen tuotantotavan myötä. Globaalin ekokatastrofin

mahdollisuus viimeistään on pakottanut suomalasiakin pohtimaan luontosuhdettaan uudelleen.

Tällä hetkellä alkuperäiskansat myös kärsivät huomattavasti suuremmassa määrin

ympäristöongelmien seurauksista kuin me: he ovat tavallaan aitiopaikalla näiden ongelmien

havainnoinnissa. Heillä on myös vähemmän intressejä lakaista ongelmia maton alle, sillä he

hyötyvät vähemmän nykyisestä yhteiskuntajärjestelmästä. Neljänneksi kyse on erilaisten

sivilisaatioiden ja kokonaisten maailmankatsomusten yhteen törmäämisestä. Asia, josta me emme

usein ole edes tietoisia. Ja tässä oma sivilisaatiomme tai maailmankatsomuksemme ei välttämättä

ole suinkaan se parempi vaihtoehto, jos tavoitteena on esimerkiksi elämän säilyminen maapallolla.

 Tästä näkökulmasta pohdin myös pienten, Venäjällä asuvien suomalais-ugrilaisten kansojen,

marien ja udmurttien, sijoittumista tähän kysymyksen asetteluun.

Oma suomalainen luontosuhteemme on ristiriitainen. Nykyinen elämäntapamme perustuu vahvasti

mm. metsäteollisuuteen eli puiden kaatamiseen. Tätä tietotaitoa viemme jopa maailmalle edistäen

sademetsien hakkuita omiemme ohella. Toisaalta elämme teolliseksi ja urbanisoituneeksi maaksi

edelleen varsin lähellä niin luontoa fyysisesti kuin kulttuurisestikin: marja- ja sieniaikaan voi

metsästä löytää koko kansan kirjon mummusta yritysjohtajaan. Oma kesämökki luonnon keskellä,
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järven rannalla, sauna, vene ja kalastelu ovat edelleenkin monien suomalaisten perushaaveita.

Jokamiehen ja -naisen oikeutemme ovat huomattavasti paremmalla tolalla kuin monissa läntisissä

naapurimaissamme. Ehkä tässä olisi parempaa vietävää maailmalle? Tämä ristiriita, kuten

kulttuurien rajalla eläminen yleensäkin, voi antaa meille myös mahdollisuuksia hahmottaa asioita

useampaan suuntaan, tavallaan lisätä kulttuurista näkökykyämme. 

Oma luontosuhteemme ei kuitenkaan ole enää kestävä ja tasapainossa luonnon kanssa. 

Tavoitteena tässä tutkimuksessa onkin löytää myös työkaluja oman suomalaisen luontosuhteemme

parempaan ymmärtämiseen ja voimistamiseen.

1.2. Tutkimuksen rakenne

Tämän työn toisessa luvussa käsittelen tutkimusprosessia aineiston keruun ja sen käsittelyn

kannalta. Tutkimusprosessi on ollut varsin pitkä kesän 2001 matkasta tutustumaan pyhiin lehtoihin

Marinmaalle, Udmurtiaan ja Viroon aina tähän mennessä viimeiseen eli kolmanteen pyhiä lehtoja

käsittelevään näyttelyyn ja tapahtumaan vuoden 2006 helmikuussa, ja viimein tämän aineiston

muokkaamiseen ja syventämiseen pro gradu -tutkielman muotoon. 

Aineistoa pyhistä lehdoista olen kerännyt matkan aikana vapailla haastatteluilla ja keskusteluilla,

tekemällä muistiinpanoja ja pitämällä päiväkirjaa, äänittämällä ja valokuvaamalla sekä

havainnoimalla niin passiivisesti kuin osallistuvastikin. Lisäksi olen kerännyt aineistoa kirjallisista

lähteistä, aikaisemmista haastatteluista, yhdestä Suomessa pidetystä marilaisesta seremoniasta sekä

valokuvaamalla pyhiä lehtoja Suomessa. Matkalla kerätystä aineistosta olen koostanut

valokuvanäyttelyn, jota on seurannut päiväkirjanomainen kertomus näyttelystä. Tutkielmaa varten

olen syventänyt aihetta analysoimalla olemassa olevaa kirjallista aineistoa marien ja udmurttien

pyhistä lehdoista, sekä lisäämällä siihen oman aineistoni kirjallisen esittelyn päiväkirjanomaisesti. 

Kolmannessa luvussa esittelen tutkielman teorian muodostuksen. Käytän tutkielmassani mm.

Sandra Hardingin kehittelemää stand point -teoria.  Tutkijan näkökulma vaikuttaa tiedon laatuun; 

samoin luokka-asema ja historiallinen konteksti. Tiedon sitoutumisesta paikkaan ja kontekstiin

puhuvat myös D. Smith ja D. Haraway. Stand point -teoria antaa mahdollisuuden tarkastella

globaaleja kysymyksiä paikallisten kulttuurien ja toimijoiden näkökulmista. Tutkimuksen eri tasoja

hahmottaessani olen käyttänyt jo aikaisemmin mainittuja etnografisia lähteitä sekä
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alkuperäiskansoihin ja ympäristöongelmiin yleisemmin liittyvää keskustelua. Koska olen päätynyt

käyttämään visuaalisen antropologian menetelmiä, olen lyhyesti käsitellyt myös siihen liittyvää

teoreettista keskustelua. 

Neljännessä luvussa sijoitan marien ja udmurttien kulttuurin aikaan ja paikkaan. Tässä tuon

lyhyesti esiin näiden kansojen historiaa ja tämän hetken tilannetta.

Viidennessä luvussa esittelen marien ja kuudennessa vastaavasti udmurttien mytologiaa ja pyhien

lehtojen perinnettä kirjallisen aineiston pohjalta. Tässä tuon esiin varhaisten kirjallisten lähteiden

aineistoa, uudempaa aihetta käsittelevää tutkimusta sekä vuonna 2001 keräämääni aineistoa

päiväkirjan muotoon kirjoitettuna. Luvuissa tarkastelen myös aiheen sijoittumista tämän hetken

tilanteeseen. 

Seitsemännessä luvussa esittelen mahdollisuuksien mukaan aiheesta rakennetun

valokuvanäyttelyn. Se on samalla kertomus siitä, miten aineisto kerättiin. Näyttelyn neljä osiota voi

tulkita myös osaksi tutkielman johtopäätöksiä. Näyttelystä nousee esiin joitakin keskeisiä teemoja,

joita pohdin enemmän seuraavassa luvussa.

Kahdeksannessa luvussa pyrin solmimaan lankoja yhteen. Millaisina pyhät lehdot näyttäytyvät

työni perusteella? Miten ne sijoittuvat marien ja udmurttien elämään? Pohdin myös aineistosta

esiin nousseita teemoja: tällaisia ovat olleet varsinkin isoäitien ja naisten merkitys kulttuurin

perinteen siirtämisessä, jokapäiväinen leipä eli yhteys elämän perusehtoihin ja pyhän merkitys.

Lopuksi vien aiheen yleisemmälle, globaalille tasolle. Löytyykö sukukansojemme luontosuhteesta

yhtäläisyyksiä alkuperäiskansojen käsityksille luonnosta? Onko suomalais-ugrilaisten kansojen

luontosuhde osa maailmanlaajuisia ympäristöongelmia vai voiko se olla osa niiden ratkaisua?
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2. Tutkimusprosessin kulku

2.1. Taustaa

Aluksi on todettava, etten aloittanut tätä työtäni pro gradu -tutkielmana, vaan enemminkin

itseäni muuten kiinnostavana tavallaan “välipalatyönä” tehdessäni pro gradu-tutkielmaani

toisesta aiheesta. Kiinnostukseni suomalaista luontosuhdetta kohtaan sai minut lukemaan

kaikkea mahdollista materiaalia luontosuhteesta, suomalaisesta mytologiasta ja suomalais-

ugrilaisista kansoista. 

Yhteistyössäni alkuperäiskansojen kanssa olen viimeisenä kymmenenä vuotena ollut paljon

tekemisissä suomalais-ugrilaisten kansojen kanssa. Olen istunut erilaisten tapaamisten

työryhmissä, joissa on mietitty, miten voisimme auttaa sukukansojamme vaikkapa tietokone-

tai tiedotusyhteistyöllä. Pohjimmaisena ajatuksena on ollut, että meillä on rahaa ja tietotaitoa,

jota pitää yrittää jakaa muillekin. Miksei näinkin. Mutta rehellisesti sanottuna usein varsin

pitkästyttävien kokousten ansio on ollut huomattavasti pienempi kuin niihin liittyvien

epämuodollisten tapaamisten: kokousten välissä ja niiden jälkeen nämä suomalais-ugrilaisten

kansojen tapaamiset ovat olleet vaikuttavan iloisia ja elinvoimaisia, ja ne ovat sujuneet

tanssin, laulun ja musiikin merkeissä.  Mielenkiintoista on, että se on samalla tuntunut niin

tutulta, että jopa ryhmämme jäyhät miesjäsenet ovat intoutuneet tanssimaan ja osallistumaan

alta aika yksikön. Epävirallisissa osuuksissa on voinut oikeasti tavata ihmisiä, keskustella

kaikista mahdollisista asioista ja solmia ystävyyksiä. Oma tuntumani onkin ollut, että meillä

olisi huomattavasti opittavaa muilta suomalais-ugrilaisilta kansoilta elämänilosta,

yhteisöllisyydestä ja ehkä monesta muustakin asiasta. 

Tässä kohtaa olen joutunut paljon miettimään suomalais-ugrilaisuutta. Olin tehnyt töitä

kymmenkunta vuotta alkuperäiskansojen parissa ennen kuin törmäsin suomalais-ugrilaisiin

kansoihin: miksi en ollut tiennyt näistä kansoista mitään? Poliittinen painolasti niin oikealle

kuin vasemmallekin on ollut valtaisa. Suomensukuisten kansojen valjastaminen

nationalistisiin oikeistolaisiin päämääriin on saanut vastinparikseen yhtä kovan kaiken

kansallisuuden kieltämisen tai paremminkin keinotekoisen venäläistämisen Neuvostoliitossa
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ja toisaalta hiljaisuuden Suomessa. Poliittisessa heiluriliikkeessä painopiste on siirtynyt

lähinnä pelkän kielisukulaisuuden myöntämiseen. Olen toiminut mm. Sukukansojen ystävät

ry:ssä, jonka jäsenistä suurin osa koostuu Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten

opiskelijoista, ja siellä tämä näkökulma ja väite tulee luonnollisesti vahvasti esiin. Heille kieli

ehkä riittää selittämään sen innostuksen, joka saa heidät toimimaan. Kielitieteellisesti

hämmästyttävin asia itselleni on ollut, että suomalais-ugrilaiset kielet ovat Euroopan ainoa

alkuperäiskielten ryhmä baskien ohella, joiden kielen alkuperää ei voida jäljittää kieliryhmän

ulkopuolelle. Kaiken alkuperäiskansojen parissa  työskentelyn jälkeen ympyrä on alkanut

sulkeutua: kuuluin joiltain osin itsekin Euroopan alkuperäiskansoihin. 

Itselleni antoisinta on ollut nimenomaan kulttuurinen yhteys: oloni suomalais-ugrilaisten

kansojen parissa on harvinaisen kotoinen. Päällimmäinen tuntemukseni Siperian taigalla

hantien ja nenetsien luona on ollut kuin olisin kesämökillä. Tosin pihalla on poroja, mutta

muuten marjastetaan, käydään sienessä ja kalassa sekä keitetään kahvia nuotiolla. Ja hyttysiä.

Marin maaseudulla olo on ollut kuin mummulassa, siis silloin pienenä kun oli vielä mummoja

ja pientiloja. Lehmiä ulkona vihreillä laitumilla. Saa poimia mansikoita ja vattuja aamiaiseksi

suoraan puskasta. Kyse on sukukansoista muullakin kuin kielellisellä tasolla. Ja tämä tekee ne

mielenkiintoiseksi myös oman tutkimukseni kannalta, suomalaisen kulttuurin sellaisten

puolien kartoittamisessa, jotka on kielletty ja unohdettu monestakin syystä. Kuka edes tietää

ketä ja missä ovat vaikkapa ersät? 

2.2. Aineiston keruu

Osallistuessani seuraavan kerran Suomalais-ugrilaisten nuorisojärjestöjen MAFU:nin

tapaamiseen Suomalais-ugrilaisen maailmankongressin yhteydessä Helsingissä vuonna 2000

otin kuivakkaassa kulttuurityöryhmässämme esiin pyhien lehtojen perinteen esiin nousun

viime vuosina. Tässä yhteydessä on huomattava, että nuorisojärjestöt Venäjällä tarkoittavat

usein myös kansalaisjärjestöjä, joiden on ollut vaikea organisoitua muiden nimikkeiden alla.

Kysymykseni herätti ryhmän henkiin, ja siinä käytiin aito ja vilkas keskustelu eri kansojen

pyhien lehtojen tilasta ja ehkä yhteistyömahdollisuuksista. Itse sain välittömästi kutsun

Marinmaalle, jossa perinne on ehkä vahvimmillaan. Pyhät lehdot tulivat esiin myös toisessa
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työryhmässä, nimittäin ekologisessa, johon kumppani, Olli Tammilehto, osallistui. Tässä

keskustelun käynnisti udmurtti biologi, joka oli työryhmänsä kanssa kartoittanut udmurttien

pyhiä lehtoja. Kumppanini sai välittömästi myös kutsun Udmurtiaan. Otimme kutsut vastaan,

ja jo seuraavana kesänä meitä lähti neljän hengen poikkitieteellinen ryhmä pienen

Opetusministeriön apurahan turvin ensin Marinmaalle, ja sieltä vielä kahden hengen voimin

Udmurtiaan. 

Tutustuimme ensin viikon ajan mäkimarien elämään ja perinteeseen mäkimarilaisen

ystävämme Aleksander Kuznetsovin  johdolla. Vierailimme mäkimarien luona kahdessa1

kylässä, Jelasyssa ja Kogosolassa, sekä tietenkin mäkimarien pääkaupungissa Tsykmassa

(venäjäksi Kosmodemjansk). Asuimme ystävämme vanhempien luona, ja osallistuimme

kyläelämään ja sen tapahtumiin, joihin omalta osaltamme myös vaikutimme: olihan

vierailumme kiinnostava tapahtuma myös kyläläisille. Kiinnostus oli näin molemmin puolista.

Oppaamme käänsi meille keskustelut suoraan marista englanniksi simultaanitulkkauksella.

Hänen erinomainen sekä molempien kielten taitonsa että kulttuurin, ihmisten ja aiheen

tuntemus auttoivat merkittävästi marilaisen elämän avautumista meille. Tämä auttoi myös

aiheen intensiivisessä kohdentamista. Kumppanini hyvä venäjän kielen taito teki

mahdolliseksi myös omien keskustelujen käymisen tapaamiemme ihmisten kanssa. Oma

venäjän kielen taitoni rajoittuu varsin perusasioihin.

Käytän tässä tutkielmassa nimitystä mäkimarit yleisemmin käytetyn vuorimarien sijasta.

Nimitys vuorimarit ilmeisesti juontaa venäjänkielisestä nimityksestä Gornyj Mari. Gornyj

tarkoittaa kylläkin vuorta, mutta sillä on laajempi merkitys kuin suomalaisella vastineellansa,

ja se tarkoittaa myös mäkeä. Koska alueella ei ole yhtään vuorta, vaan ainoastaan iso

rantatörmä, olen seurannut Julius Krohnin viitoittamaa tietä ja mm. virolaista käytäntöä, ja

käytän siis Gornyj Marista käännöstä mäkimarit (ks. Krohn 1894, 21).

Mäkimarien luota jatkoimme niittymarien luokse, jolloin joukkoomme liittyi Nikolai

Kamenjov, joka toimi oppaanamme niittymarien luona. Täällä tutustuimme viikon aikana
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kolmeen pyhään lehtoon Tsavanurin, Kutsko Pamašin ja Untšon (venäjäksi Šorunžan) kylissä,

ja saimme luvan osallistua yhteen marien sen kesän pääjuhlista, Pietarin päivän sürem-juhlan

seremoniaan Untšon pyhässä lehdossa. Seremoniaan osallistumisen ja havainnoinnin ohella

kuulimme myös useita seremoniaa edeltäviä alustuksia. Saimme luvan kuvata ja äänittää

tapahtumia, joskin tietyin rajoituksin: eläinten teurastusta ei pidetty sopivana kuvauskohteena

eikä yhdellä rukouspaikalla pidetty varsinaisen rukoustoimituksen kuvaamista sopivana.

Kunnioituksesta seremoniaa kohtaan emme kuvanneet muitakaan varsinaisia

rukoustoimituksia: olimme ensi sijassa osallistumassa, emme tarkkailemassa ja tallentamassa. 

Mareilla on myös varsin kielteisiä kokemuksia ulkopuolisten osallistumisesta seremonioihin

ja niiden tallentamisesta. Aikaisemmin osallistunut hollantilainen kuvausryhmä oli

elokuvamaailman itsekeskeisyydessä onnistunut viemään pääroolin koko seremoniassa ja

käytännössä estänyt seremonian asianmukaisen toimituksen. Suomalainen kuvaaja, Rax

Rinnekangas, joka ei ollut saanut lupaa videoida lampaan teurastusta, oli myöhemmin ostanut

oman lampaan ja kuvannut filmin, jossa kuvattiin lähinnä lampaan teurastusta. Videossaan

hän antaa ymmärtää, että kyseessä on marien pyhän seremonian kuvaus (Rinnekangas 2000).

Tätä voisi verrata kristillisen joulun esittämiseen kuvaamalla pelkkää sian teurastusta.

Seremoniassamme lampaan teurastus oli lyhytkestoinen, siihen nimettyjen henkilöiden

sivummalla suorittama tapahtuma. Yleisöä sillä ei ollut. Monissa seremonioissa eläinuhria ei

suoriteta lainkaan. Edellä kuvatut tapaukset ovat tehneet paljon hallaa muille, jotka ovat

myöhemmin olleet aidosti kiinnostuneita perinteestä. 

Tapasimme ja haastattelimme myös marilaisia kulttuurivaikuttajia ja luontouskon tuntijoita

Joškar-Olassa viettämänämme muutamana päivänä .

Marinmaan jälkeen jatkoimme vielä kumppani kanssa kahdeksi viikoksi Udmurtiaan.

Perehtymisemme pyhiin lehtoihin Udmurtiassa erosi jonkin verran tavastamme perehtyä

lehtoihin Marinmaalla. Oppainamme ja isäntinämme ja emäntinämme toimivat

biologipariskunta Vladimir ja Olga Kapitonov. He olivat jo aikaisemmin pienen

poikkitieteellisen tutkijaryhmän kanssa kartoittaneet joitakin kymmeniä udmurttien pyhiä

lehtoja. Heidän kanssaan tutustuimme yhteen marien pyhään lehtoon Mari-Vozžaissa ja
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kymmeneen udmurttien pyhään lehtoon neljässä kylässä: Kondyrevossa, Nižnyj-Jurašijssa,

Kuzebajevossa ja Varkled-Bodjassa.

Tutkimusprosessin kulku oli tyypillisesti seuraava: saavuimme kylään, jossa etukäteen

tiesimme olevan pyhän lehdon. Kysyimme paikallisilta ihmisiltä, kuka kylässä tietää pyhistä

lehdoista. Pian meidät opastettiin jonkun paikallisen ihmisen, yleensä isoäidin tai -isän luo,

joka osasi kertoa meille kylän lehdoista. Haastattelimme paikallisen lehdon tuntijaa kaikesta,

mitä tämä tiesi ja muisti. Sitten saimme ohjeet lehtoon, jonne ajoimme peltojen pientareita

pitkin ihmeen kykenevällä Ladallamme. Me kuvasimme lehtoa, ja Kapitonovit kartoittivat

lehdon kasvistoa, eläimistöä ja geografiaa. 

Suurena etuna myös Udmurtiassa oli, että toinen oppaamme, Vladimir Kapitonov, oli itse

kotoisin Etelä-Udmurtiasta, tunsi monia ihmisiä ja puhui paikallista murretta. Ovet aukenivat

yleensä välittömästi, ja meihin suhtauduttiin hyvin myönteisesti ja kiinnostuneestikin. Joimme

tulikuumaa meiramiteetä, saimme soppaa ja hikoilimme helteisissä taloissa, joiden ikkunoita

palelevat mummot eivät halunneet aukaista.  Keskustelut käytiin pääasiassa udmurtiksi, ja

saimme niistä referoidun käännöksen haastattelun jälkeen. Venäjän kielen käyttö kesken

haastattelun olisi voinut katkaista haastattelutilanteen, joten tältä osin jouduimme tyytymään

tähän. 

Matkamme päättyi Viron Viljandiin, jossa pidettiin aiheeseen liittyvä seminaari. Tässä

tilaisuudessa suomalais-ugrilaisen luontouskon edustajat allekirjoittivat Uralilaisen yhteisön

julistuksen. Tämä on ollut omalta osaltaan merkittävä virstan pylväs luontouskon edustajien

määritellessä asemaansa ja ottaessaan paikkaansa tämän päivän maailmassa. Vierailimme

myös yhdessä viljandilaisessa pyhässä lehdossa Tammimäessä, ja haastattelimme paikallista

lehdon tuntijaa.  Lehto on yksi monista Virossa jäljellä olevista pyhistä lehdoista. Tammimäki

on ehkä harvinaisuus Virossakin siinä mielessä, että siellä on säilynyt katkeamaton ilmeisesti

satojen, ehkä tuhannenkin vuoden perinne tähän päivään asti. Suomeen palattuani olen

tutustunut myös useampaan suomalaiseen hiiteen eli pyhään lehtoon.

Työmetodikseni muodostui alusta asti vapaat haastattelut ja keskustelut, omat muistiinpanot ja

päiväkirja, nauhoitukset ja valokuvaus sekä osallistuva havainnointi, jota käytin varsinkin
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osallistuessani kyläelämään ja marilaiseen seremoniaan. Keräämästäni materiaalista olen tässä

työssä käyttänyt kuuden ihmisen haastattelua Marinamaalla ja viiden Udmurtiassa:

valitettavasti kaksi näistä kylien isoäideistä jäi nimettömäksi.

Olen pitänyt tärkeänä luonnollista kanssakäymistä, jossa perinteinen hierarkkinen

tutkija/tutkittava asetelma on purettu. Lähestymistapani on ollut enemminkin keskusteleva,

tasavertaisten osapuolien kohtaaminen. Omakohtainen kokemukseni alkuperäiskansojen

parissa on ollut, että liian muodollinen tai tekninen lähestymistapa estää koko

haastattelutilanteen muodostumisen. Teknisiä apuvälineitä pyrin käyttämään niissä rajoissa

kuin se kulloinkin tuntui luonnolliselta ja tilannetta häiritsemättömältä. Samaan havaintoon on

päätynyt mm. hantitutkija Anzori Barkalaja, joka on vuosien mittaan jättänyt enenevässä

määrin näkyvät muistiinpanovälineet pois työstään. Keskustelujen anti on parantunut

merkittävästi, kun kuulustelija on kadonnut. (Barkalaja 1998). Hyvä kysymys mielestäni on

myös, mitä annettavaa meillä on keskustelukumppaneillemme. Mikä on motiivimme perehtyä

johonkin aiheeseen? Jakaako keskustelukumppanimme jossain kohtaa tämän motiivin eli

olemmeko yhteisessä prosessissa? (ks. mm. Clifford 1986a, 1-26); (Grönfors 1982, 119-121);

(Ruotsala 2005, 53-65). 

Pyhät lehdot ovat sekä ylpeyden että varovaisuuden aihe varsinkin Marinmaalla. Lähes kaikki

ihmiset, joiden on tiedetty olevan karteja eli luontopappeja tai muuten huomattavan aktiivisia

pyhien lehtojen puolustajia, on tapettu tai lähetetty Siperiaan aikojen saatossa. Niin

luontopapit kuin muutkin kulttuurin aktiiviset puolustajat ovat tänä päivänä jälleen tulilinjalla

Marinmaalla. Esimerkiksi venäläisten tutkijoiden voi olla huomattavasti vaikeampaa saada

tietoa pyhistä lehdoista tai ainakin ihmisten luottamuksen voittamiseen menee huomattavasti

enemmän aikaan

Pyhät lehdot liittyvät vahvasti ihmisen henkilökohtaiseen, sisäiseen ja henkiseen

kokemukseen. Aiheesta keskustelu ja valokuvaus edellyttää huomaavaisuutta ja kunnioitusta

toisen ihmisen rajoja kohtaan. Keskusteluun ei voi rynnätä välittömästi tai kovin

henkilökohtaisella tasolla. Haastattelu tai kuvaus voidaan kokea hyökkäyksenä ihmisen

henkilökohtaiseen ja intiimiin elämään. Ihmisillä on myös oikeus kieltäytyä esittelemästä

henkilökohtaista elämäänsä. Toisaalta pyhät lehdot ovat yhteisöllisiä kokemuksia, joissa
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koetaan kulttuurin voima ja elävyys. Muiden myönteinen kiinnostus koetaan myös prosessia

tukevana. Uskonto on perinteisesti kulttuurisesti herkkää aluetta, jossa ihmiset vetävät rajaa

sopivan yksityisen ja julkisen käyttäytymisen välille. (Pešikova 1999); (Becker 2000, 104);

(Henderson 2003, 276).

2.2. Aineiston käsittely

Keskeiseksi aiheessani muodostui luonnon kokeminen pyhänä. Ilman tätä on vaikea ymmärtää

luontoon liittyvää syvää kunnioitusta. Se voi olla keskeinen osa maailmankatsomuksen

muodostumista. Koska omassa kulttuurissamme tällainen kokemus on lähes unohtunut, sitä

on vaikeaa tehdä ymmärrettäväksi pelkästään kirjallisesti. Kysymys on tavallaan kulttuuri-

ilmiöstä, joka ei ole vielä (tai oikeammin enää) saanut sanallista ilmaisumuotoa. Kyse on

myös tämän ilmiön näkyväksi tekemisestä. David MacDougall puhuukin tästä sellaisena

antropologisen tiedon saavuttamisena, joka on mahdollista vain ei-verbaalisin keinoin.

Visuaalinen antropologia antaa mahdollisuuksia uusien polkujen etsimiseen antropologisen

tiedon hankinnassa vaikkapa sellaisilla aloilla kuin kulttuurisen siirtymän tai vasta

identifioidun uuden kulttuurisen rakennelman alueilla. (MacDougall 1997, 292-293).

Mutta se on enemmänkin kuin tätä. Luonnon kokeminen pyhänä liittyy toisenlaiseen

tietoisuuteen ja yhteyden kokemiseen, osana toisenlaista maailmankuvaa. Sitä voi parhaiten

lähestyä ehkä tietynlaisen tunnetilan kokemisen ja oivalluksen kautta. Meitä lähimpänä olevia

kokemuksia on ehkä luonnossa koettu hiljentyminen ja rauha. Marit sanovatkin, että luonto on

heidän kirkkonsa. 

Analysoidessani keräämääni aineistoa tuntuivat valokuvat nousevan kaikkein vahvimmin ja

ilmaisuvoimaisimmin esiin. Karin Becker puhuu kuvien kyvystä rakentaa tietoisuutta. Tämä

näkyy meillä varsinkin joukkotiedotusvälineiden muodostamien kuvien kyvyssä muokata

tietoisuuttamme. Hannu Sinisalo puolestaan puhuu valokuvien mahdollisuudesta toimia kuin

avoin ikkuna kaukaiseen maailmaan. (Becker 2000, 100); (Sinisalo 2005, 214).
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Varsinkin yksi valokuva, tarkemmin ottaen Vladimir Kapitonovin äidin, Zoja Kapitonovan

kuva, tuntui haluavan esille, kertomaan jotain. Joten päätin antaa kuvien puhua! Visuaalinen

antropologia tuntui antavan parhaat työkalut aineistoni käsittelyyn. 

Koostin aineistosta noin 23 valokuvan näyttelyn. Kolme näyttelykuvista on kumppanini Olli

Tammilehdon kuvaamia. Suurin osa kuvista on kooltaan 20 x 30 cm, mutta suurin kuva on

ollut jopa yli kaksimetrinen metsäkuva. Kuvien tausta on tummanvihreä. Isoäideistä ja -isistä

otetut kuvat on kehystetty vanhoihin kehyksiin. Metsäkuvissa olen käyttänyt maalaamattomia

ja isoissa seremoniakuvissa maalattuja puukehyksiä. Kaikki kuvat on kehystetty ilman lasia.

Valokuvat on teetetty valokuvausliikkeessä. Suurin osa on kehitetty perinteisin valokuvan

kehityksen menetelmin, mutta viimeisimmät isommat kuvat on jo tehty tietokoneen kautta ja

uusilla tulostimilla - valitettavasti laadun kustannuksella. Tekstit on tehty kotitietokoneella

sen tarjoamin mahdollisuuksin ja rajoituksin. Ne on tulostettu joko uusiopaperille tai

käsintehdylle paperille A4 -kokoisina arkkeina. Tekstin ulkonäössä olen pitänyt tärkeänä

visuaalisuuden lisäksi sen helppolukuisuutta: tavoite on ollut selkeästi myös välittää tietoa. 

Kuvien valinta on vaikea kysymys, johon on vasta viime aikoina kiinnitetty enemmän

huomiota. Becker näkee tämän valinnan interaktiivisena neuvotteluprosessina, jossa kuvattava

vaikuttaa siihen, miltä aineisto näyttää, ja kuvaaja puolestaan on avainasemassa siinä, miten

tietoa tuosta aineistosta rakennetaan. (Becker 2000, 105). Oma aineistoni on pyrkinyt olemaan

perinteisessä mielessä totuuden mukainen eli olen tunnollisesti tallentanut kaikkea, mikä on

mielestäni oleellisesti liittynyt pyhiin lehtoihin. Tässä mielessä kuvani periaatteessa samasta

aiheesta eroavat lähes kokonaan esimerkiksi Rinnekankaan elokuvasta Toisen Jumalan lapset,

jossa tilanne lavastettiin. (Rinnekangas 2000). Ehkä marien uhrijuhla ei ole parhaimmillaan

elokuvana: se kestää tuntikausia, samat rituaalit ja rukoukset toistetaan useamman puun

juurella ja lopulta syödään hyvin yhdessä. Mitään kovin dramaattista tai mystistä ei tapahdu. 

Ero on myös näkökulmassa: mitä kuvat kertovat kuvaajasta ja siitä kulttuurista, mitä kuvaaja

välittää. Rinnekankaalla on elokuvassaan suomalaisen maskuliinisen taiteen halu räväyttää.

Rinnekankaan kuvaus onkin paremmin tulkittavissa yhden suomalaisen kulttuurimuodon eli

taiteen rakennusaineena. Videon taiteellisista ansioista voi olla monta mieltä, mutta työn
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eettinen puoli jää hyvin arveluttavaksi. Monille marilaisille elokuva on ollut ikävä yllätys, ja

se on herättänyt paljon kritiikkiä ja keskustelua mm. luottamuksen hyväksikäytöstä.

Verrattuna samaa aihepiiriä kuvanneeseen marilaisen elokuvaohjaaja Alexej Alexejevin

dokumenttielokuvaan Pyhä mäki voisi luulla kyseessä olevan täysin eri kulttuuri (Alexejev

2000). Viime kädessä kysymys on siitä, kuka saa kuvata ketä, missä olosuhteissa, millä

tavoin, miksi ja mitä tarkoitusta varten. (Wells 2003, 253).  

Rinnekankaan valokuvat marilaisesta kulttuurista ovat puolestaan elämän läheisiä, lämpimiä

ja todentuntuisia. Niissä välittyy mielestäni Rinnekankaan periaatteessa hyvä ystävyyssuhde

marilaisiin isäntiinsä. (Rinnekangas 1997).

Valokuvien valinnassa on ensimmäinen kysymys se, mitä kuvaa - ja mitä ei kuvaa.

Näkeminen ei ole samaa kuin kuvaaminen. En kuvannut seremonioissa ilmiöitä, joita ei

pidetty sopivana valokuvaukselle. Pyrin muutenkin välttämään tunkeilevaa kameran käyttöä.

Valokuvaaminen on osa sosiaalista kanssakäymistä: sitä säätelevät myös tähän liittyvät

käyttäytymissäännöt ja kulttuurinen huomaavaisuus. (Becker 2000, 109).

Oloni oli mitä epämukavin istuessani marilaisen kulttuurin tutkimista esittelevässä

tilaisuudessa, jossa marilaisesta kulttuurista graduaan tekevä opiskelija esitteli piirtämiään

käymälän reikiä yleiseksi hilpeydeksi. Vieressäni istuneet marilaiset stipendiaatit puolestaan

valokuvasivat käärmeissään suomalaisen maritutkimuksen tasoa. Me emme ole enää ainoita

tutkijoita tai kulttuurin kuvaajia: myös meitä tutkitaan ja kuvataan. James Clifford kuvailee

tätä olkapään yli lukemiseksi: etnografilla ei ole enää yksinoikeutta kuvailla vierasta

kulttuuria alkuperäisasukkaan olkapään yli, vaan kyseisen kulttuurin asukas lukee myös

etnografin kulttuuria etnografin olkapään yli (Clifford 1986b, 119). 

 Näyttelyyn olen pyrkinyt valitsemaan kuvia, jotka tuovat toisaalta esiin pyhien lehtojen

perinteen moninaisuutta ja toisaalta liittävät ne ihmisten elämään. Kaikkia pyhien lehtojen

perinteen lajeja näyttelyssä ei ole pyritty esittämään - mikä olisi mahdotontakin - vaan

antamaan edustava otos aiheesta. Yleiskuva pyrkii olemaan totuudenmukainen, vaikka

kaikkea perinteeseen liittyvää monimuotoisuutta, särmää ja kuppikuntaeroja ei näyttelyssä

olekaan tuotu esiin. Vincent Crapanzano kutsuu tätä Hermeksen dilemmaksi. Ottaessaan
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vastaan jumalien sanansaattajien toimen Hermes lupasi Zeukselle olla valehtelematta. Mutta

hän ei luvannut kertoa koko totuutta. Zeus ymmärsi. Etnografi ei. (Crapanzo 1986, 52-53).

Perinteisestä etnografisesta valokuvauksesta kuvani eroavat siinä, että mitään kattavaa

tieteellistä inventaariota aiheesta en ole pyrkinyt tekemään, sillä kokemukseni tällaisesta

työkuvauksesta on, että sitä ei juuri kukaan (edes itse) jaksa katsella ja että se jää helposti

pölyttymään arkistoihin. Koska marilaisten elämä ei ole kuivaa inventaariota, tuntuu itse

asiassa totuudenmukaisemmalta kuvata elämää tunnelmineen ja merkityksineen. 

Kuvien valinta on jatkunut näyttelyprosessin myötä. Ensimmäiseen näyttelyyn valitsin kuvia

ja tekstejä enemmän etnografisin perustein, ja tein kompromisseja visuaalisessa tai teknisessä

puolessa. Viimeisessä näyttelyssä painopiste oli jo selvästi siirtynyt visuaaliseen,  ja

totuudenmukaisuudeksi koettu tarve esitellä tarkasti mahdollisimman monia lehtoja väistyi

luottamuksen kasvaessa kuvien voimaan ja kykyyn välittää aihetta parhaiten. Teksti väistyi

kuvien kohdentuessa ja tunnelman tiivistyessä. 

 Kuvaaja aina viime kädessä valitsee kuvakulmansa oman kulttuurinsa kautta kertomaan

tarinaa oman kulttuurinsa kohtaamisesta toisen kanssa. Tässä tapauksessa koostamani näyttely

on edustanut omaa kokemustani marien ja udmurttien pyhistä lehdoista, mutta prosessi on

ollut myös aidosti interaktiivinen.  Näyttelyn nähneet marit ja udmurtit ovat myös kokeneet

tämän heidän kulttuurinsa pohjalta kokoamani näyttelyn todeksi. Ja että se on kuvannut myös

meidän yhteistä olemistamme tämän hetken maailmassa ja yhteistä etsintää sen ongelmien

ratkaisemiseksi. 

Jaoin kuvat aineiston pohjalta keskeisiksi nousseeseen kolmeen osioon. Ensimmäinen osio

koostuu marien ja udmurttien kyläelämästä. Keskeisiksi nousivat varsinkin isoäitien osuus

kulttuurin säilyttäjinä ja välittäjinä. Myös kylien kestävä elämänmuoto osoittautui tärkeäksi.

Toinen osio koostuu pyhistä lehdoista ja puista. Se välittää meille kokemusta luonnossa

olemisesta ja vanhoista, suurista puista, joita ei välttämättä edes enää kohtaa. Kolmas osio

koostuu marilaisen pyhän lehdon seremoniasta. Se tuo esiin yhden kulttuuriin tapaa kokea

pyhyyttä luonnon keskellä yhteisönä. 
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Näyttelyssä olen käyttänyt valokuvaa sekä perinteisesti etnografisena aineistona että myös

luovasti johdattamaan katsojaa vähitellen kohti omaa itseä. Omakohtaisen kokemuksen ja sitä

kautta tulevan sisäisen oivalluksen tekemiseksi mahdolliseksi toin näyttelyyn vielä neljännen

osion: elävän puun, suomalaisen pyhän pihlajan. Sen juurelle tein pienen luontoalttarin

leipineen ja kynttilöineen. Kävijät saattoivat itse halutessaan osallistua tähän osioon

sytyttämällä kynttilän alttarille ja sitomalla puuhun rukousliinan. Tämä on antanut näyttelylle

interaktiivisen luonteen ja mahdollisuuden pieneen omakohtaiseen kokemukseen pyhästä

puusta ja siitä, mitä se voi käytännössä olla. 

Näyttelyyn on liittynyt myös auditiivinen puoli eli taustalla on ajoittain soinut mordvalaisen

Toorama-yhtyeen musiikkia. Musiikki on hyvin keskeinen osa suomalais-ugrilaista kulttuuria,

ja voi olla, että se auttaa parhaiten ymmärtämään näitä kulttuureja. Musiikkitieteiden puolelta

todennäköisesti löytyy teorioita ja kokemusta enemmän musiikin käytöstä kulttuurin ovien

avaamiseen. Tämän työn ulkopuolelle se valitettavasti jää. Näyttelyssä on halutessaan voinut

myös katsoa marilaisen elokuvaohjaaja Alexej Alexejevin dokumenttielokuvan “Pyhä mäki”.

Valokuvia on seurannut päiväkirjanomainen kertomus marien ja udmurttien kulttuurista,

kyläelämästä ja erityisesti pyhistä lehdoista. Muutama päiväkirjaosuus eli tekstit Kogosola,

Kutshko-Pamash ja Shorunzhan sürem--juhla ovat näyttelyssä olleet kumppanini Olli

Tammilehdon käsialaa. Tekstit on jäsennelty siten, että näyttelyssä käytettyjä valokuvia seuraa

matkakuvaus, joka on samalla kuvausta siitä, miten valokuvat tuotettiin. Kuvien lomassa on

ollut esillä yleistä tietoa pyhistä lehdoista ja luontouskosta sekä runoja. Siihen on liittynyt

myös näyttelystä hieman erillään ollut tiedollisempi puoli, jossa on ollut kartta ja perustietoa

sukukansoistamme. Näyttelyissä on ollut jaossa ja myynnissä vaihteleva määrä aiheeseen

liittyvää kirjallista materiaalia. 

Tilan valinta on ollut keskeinen osa näyttelyä: se on aina ollut esillä vanhassa ympäristössä,

joka on sallinut kävijälle rauhan tutustua näyttelyyn ja auttanut pyhyyden kokemuksen

rakentamisessa. 

Näyttely on ollut osa laajempaa kokonaisuutta. Suomenlinnassa se oli pääosassa, mutta sen

ohessa esiteltiin sukukansoja laajemminkin ja myytiin näihin liittyvää kirjallista materiaalia.
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Avajaisten yhteydessä järjestettiin suomalais-ugrilaiseen kulttuuri-ilta, jossa mm. tohtori Lidia

Toydybekova alusti marien pyhistä lehdoista. Marien kulttuuria esiteltiin myös kanteleen

soiton, laulun ja runon voimin. Tampereen Telakalla näyttely oli osa suurempaa

kansainvälistä suomalais-ugrilaista poikkitieteellistä - ja taiteellista tapahtumaa, jossa pyhien

lehtojen merkitystä pohdittiin sekä seminaarissa ja työpajoissa että elokuvafestivaalin,

musiikin ja paikalliseen pyhään lehtoon tutustumisen voimin. Turun Kulttuurikeskuksessa

valokuvanäyttely oli osa lasten kulttuuritapahtumaa: koulut ja päiväkodit saattoivat näyttelyn

ohella osallistua suomalais-ugrilaiseen satutyöpajaan ja haltijanuken tekoon. Kouluille

lähetettiin myös ideapaketti kymmenestä eri oppiaineesta aiheen mahdollista syvempää

käsittelyä varten. Valokuvanäyttelyssä järjestettiin myös suomalais-ugrilainen kulttuuri-ilta

sekä kolme avointa yleisötilaisuutta, joissa oli mahdollisuus perehtyä syvemmin suomalaiseen

luontosuhteeseen, marilaiseen lyriikkaan ja suomalais-ugrilaisiin muinaisuskontoihin. 

Kaikista näyttelyistä ja tapahtumista  tiedotettiin hyvin, ja aiheesta kerrottiin näin

passiivisemmassa muodossa suuremmallekin yleisölle. Aiheen politisoituessa Marin tilanteen

kiristyttyä prosessin aikana tämä kirvoitti vastinetta lehdistössä myös naapurimaan viralliselta

taholta. 

Näyttelyyn pohjautuvaa visuaalisen antropologian työtä on mahdotonta kuvata pelkästään

painettuna. Käytännössä työn arviointi edellyttäisi näyttelyyn tutustumista.

Valokuvamateriaalin avulla pyrin kuitenkin välittämään ymmärrystä siitä, mistä näyttelyssä ja

pyhissä lehdoissa on kysymys . Näyttelyn keskeisenä osana oleva omaan kokemukseen liittyvä

oivaltaminen ja uuden tiedon tai kokonaisen tiedon tason ymmärtäminen, jää kuitenkin

tällaisessa analyysissa lapsipuolen asemaan. 

Tutkielmaa varten on valokuvanäyttelyn aineistoa vielä täydennetty kirjallisella osuudella.

Keräämäni aineiston pohjalta lehdoista, kylistä  ja seremoniasta kerrotaan marien ja

udmurttien lehtoperinteen esittelyn yhteydessä myös omakohtaisen päiväkirjaa seuraavan

kertomuksen muodossa. 
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3. Teoreettinen viitekehys

Kokoavana teoriana tutkimuksessa olen käyttänyt mm. Sandra Hardingin kehittelemää stand

point -teoriaa. Sandra Harding on käyttänyt sitä erityisesti naisten, mutta myös värillisten ja

muiden alistettujen ja marginalisoitujen väestöryhmien tiedon esiin tuomiseksi. Teoria

edellyttää eri toimijoiden paikan arviointia suhteessa kokonaisuuteen tiedon tuottamisessa.

Peilaan myös marien ja udmurttien luontosuhdetta monien alkuperäiskansojen näkökulmaan

heidän taistelussaan kulttuurinsa ja ympäristönsä puolesta. 

Pyhien lehtojen perinnettä olen hahmottanut pitkälti varhaisen uskontotieteellisen ja

uudemman kansatieteellisen ja folkloristisen tutkimuksen valossa. Arvioin perinnettä myös

omien kokemusteni pohjalta. Tutkimustulosten välittämisessä olen käyttänyt ensi sijassa

visuaalisen antropologian keinoja. Työn pohjana ollut valokuvanäyttely on samalla ollut

synteesi marien ja udmurttien pyhien lehtojen perinteestä tänä päivänä suomalaisin silmin

katsottuna.

3.1. Stand point -teoria

Lähtökohtana teorialle voi pitää, että tutkijan näkökulma vaikuttaa tiedon laatuun. Tähän

vaikuttavat mm. historiallinen konteksti, tutkijan luokka-asema, ihonväri ja sukupuoli. Niin

tutkittava kuin tutkijakin ovat jossain tietyssä kohtaa yhteiskunnallista ja kulttuurista

verkostoa. Tämä kyseenalaistaa perinteisen käsityksen tutkijan objektiivisuudesta suhteessa

tutkittavaan siinä mielessä, että tutkija voisi olla jokin tutkittavan asian ulkopuolinen

tarkkailija. Myös tutkija katsoo aina asioita oman kulttuurinsa ja maailmankatsomuksensa

läpi, useimmiten keskiluokkaisen, keski-ikäisen valkoisen miehen näkökulmasta. Saatu tieto

voi erota monestakin syystä huomattavasti vaikkapa köyhän mustan naisen tutkimustuloksista. 

Harding ehdottaakin objektiivisuuden käsitteen uudelleen määrittelyä. Tutkimusta, jossa

tutkijan oma asema ja suhde kokonaisuuteen jätetään huomiotta tai paremminkin piilotetaan,

hän kutsuu heikoksi objektiivisuudeksi. Hardingin mukaan tutkimukselta tulisi voida odottaa

enemmän eli vahvaa objektiivisuutta, jossa tutkijan ja tutkimuksen suhde kokonaisuuteen
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tulee myös analysoiduksi. Vahva objektiivisuus vaatii, että tutkimme myös subjektin ja

objektin välisen suhteen sen sijaan, että kiellämme sen olemassa olon. (Harding 1991, 152).

Moderni tiede ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan tiettyyn historialliseen ja yhteiskunnalliseen

tilanteeseen. Uusi nouseva yhteiskunnallinen luokka käytti tiedettä tietoisesti hyväkseen

taistelussaan katolista kirkkoa ja feodaalista yhteiskuntajärjestelmää vastaan. Tiedettä on

käytetty myös naisten ja mustien alistamiseen kallonmittauksista kulttuuritasojen

kehitysteorioihin. Toisaalta tiedettä on käytetty myös näiden teorioiden kumoamiseen.

Natsitiede rotuhygienia oppeineen ei ollut mikään erillinen saksalainen ilmiö vaan osa

laajempaa kansainvälistä ilmiötä. Oman tieteenalamme, antropologian, kehittyminen liittyy

vahvasti siirtomaiden hallinnointiin. Vaikkapa näennäisen objektiivinen ja riippumaton

Evans-Pritchardin klassikko nuereista palveli ja sai rahoituksensa nimenomaan anglo-

egyptiläisen Sudanin hallitukselta, jolle nuerien taistelu siirtomaahallintoa vastaan tuotti

huomattavaa haittaa. (Gould 1993, 84-114); (Stauder 1993, 408-427); (Proctor 1993, 344-

356); (Rosaldo 1986, 88-92). 

Rahoituksen vaikutus tutkimukseen on keskeinen. Hallitukset ja elinkeinoelämä rahoittavat

suurinta osaa tutkimuksesta ja ohjaavat sitä omiin päämääriinsä. Esimerkiksi CIA palkkaa

lukuisia antropologeja tuottamaan sille tietoa mm. vastarintaliikkeistä milloin Indokiinassa,

milloin muualla päin maailmaa. Rockefeller -säätiö rahoitti suurinta osaa brittiläisen Afrikan

tutkimuksesta 1920-luvun lopulta 1930-luvulle - varoja, jotka osittain saatiin Rockefeller  -

säätiön kasvavista finanssi- ja kaivosomistusten tuotoista Afrikassa. Maailman suurimman

avouraanikaivoksen omistaja Anakonda-yhtiö palkkasi kymmenen tohtoritason tutkijaa ja

teknistä asiantuntijaa todistamaan oikeudessa, ettei uraanikaivoksesta ole mitään haittaa

paikalliselle ympäristölle. Paikallisten asukkaiden, Uuden-Meksikon laguna-pueblojen,

todistusta mm. siitä, että kylään oli jouduttu perustamaan oma koulu kehitysvammaisille

lapsille kaivoksen avaamisen jälkeen, ei pidetty tilastollisesti riittävänä näyttönä mahdollista

haitoista. (Stauder 1993, 408-427); (Kuletz 1998, 29-32).

Tietyt arvot ja etunäkökohdat - silmiinpistävän länsimäiset, porvarilliset ja patriarkaaliset -

ovat kerta toisensa jälkeen muokanneet tiedettä haluamaansa suuntaan.  Tiede on myös

yhteiskunnallista toimintaa. Se on myös politiikan jatkamista muilla keinoilla. Se ei synny



20

missään yhteiskunnallisessa tyhjiössä. Jos näin olisi, se olisi myös merkityksetöntä, eikä sitä

kannattaisi rahoittaa julkista tai elinkeinoelämän varoista. (Harding 1991, 145).

Hardingin kehittelemä vahva objektiivisuus edustaa monien eri tieteenalojen ajattelijoiden

vuosikymmenien oivalluksia. Vallitsevan länsimaisen ajattelun kritiikki niin lännessä kuin sen

ulkopuolellakin väittää, että tieteen vääristyminen ja puolueellisuus aiheutuu siitä, että sen

lähtökohtana on yksipuolisesti valtaa pitävien ryhmien elämä lännessä. Puolueellisuutta ja

vääristymiä vähentäisi, jos lähtökohtana olisivat esim. myös orjien eikä vain orjanomistajien,

maatyöläisten eikä vain maanomistajien tai myös tehdastyöläisten eikä vain tehtaan omistajien

näkökulma. (Harding 1991, 157).

Eri paikoista tuotettu tieto ei myöskään ole objektiivisuudeltaan ja kokonaisuuden kannalta

saman arvoista. Vaikka objektiivisuutta sinänsä lisää, että tietoa tuotetaan muidenkin ryhmien

elämästä, niin näkökulmalla on myös muuta vaikutusta objektiivisuuteen. Näkökulma, joka

lähtee alistettujen ryhmien elämästä voi jopa olla erityinen resurssi. Näillä on huomattavasti

vähemmän intressejä olla näkemättä sitä, miten yhteiskunnan alistusmekanismit toimivat.

Toisaalta ei ole kovinkaan todennäköistä, että esim. seksistiset ja rasistiset näkökohdat

tulisivat otetuiksi huomioon tutkijoiden yhteisössä, joka hyötyy, tarkoituksella tai ei,

institutionaalisesta seksismistä ja rasismista. Omien yhteiskunnallisten lähtökohtien

kieltäminen palvelee erityisesti valtaa pitäviä ryhmiä, joiden etunäkökohdat se piilottaa.

(Harding 1991, 143). 

Tiede ei ole aikojen saatossa edistynyt niinkään pääsemällä lähemmäksi ja lähemmäksi

absoluuttista totuutta kuin siihen vahvasti vaikuttavan kulttuurisen kontekstin muuttuessa.

Tiedettä ovat vieneet eteenpäin ennemminkin oivallukset, aavistukset ja intuitio. Tieteen

historia osoittaa, että tutkimus, jota on ohjannut maksimaalisen suuri yhteiskunnallisen

vapautumisen lähtökohta ja arvot, on ollut paremmin varustettu tunnistamaan puolueellisia

väitteitä ja vääristyneitä oletuksia. Vapautuspyrkimyksiä vastustavat edut ja arvot hiljentävät

ja tuhoavat kaikkein todennäköisimmän todistusaineiston omia väitteitään vastaan. Se tekee

niistä hyödyllisiä eliitille. Ja estää mahdollisimman suuren objektiivisuuden saavuttamisen, ja

tieteen edistymisen sitä kautta. Arvoja tieteessä esiintyy väistämättä, mutta toiset niistä ovat

hyödyllisempiä ja toiset haitallisempia niin mahdollisimman objektiivisen tieteen kuin
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inhimillisen elämänkin kannalta. Oleellista onkin näiden arvojen esiin tuominen ja arviointi

osana tutkimusprosessia. (Harding 1991, 149).   

Useimmiten ongelmana ei kuitenkaan ole niinkään tutkijoiden henkilökohtaiset motiivit kuin

paljon vaikeammin hahmotettavat rakenteelliset seikat. Antropologi Jack Stauder pohtii

yksittäisen tutkijan asemaa suhteessa tutkittavaan. Yleensä antropologien tutkimat ihmiset

eivät ole hallitsevan luokan jäseniä tai heidän liittolaisiaan muualla. Tutkittavat ovat Stauderin

mukaan useimmiten imperialismin alistamia ihmisiä. Periaatteessa tutkija usein suhtautuu

myönteisesti tutkimiinsa ihmisiin ja toivoo jopa voivansa auttaa heitä. Mutta onko se

mahdollista? Antropologia on kyllä relevanttia tiedettä, mutta ei useinkaan tutkittaville

itselleen vaan nimenomaan niille ryhmille, jotka pyrkivät hallitsemaan heitä. Meidän on

vaikea hahmottaa valikoivan rahoituksen vaikutusta tai tiedostaa, miksi juuri tiettyjä

tutkimusprojekteja käynnistetään tai miksi toiset tutkijat saavat rahoitusta projekteihinsa ja

etenevät urallaan ja toiset eivät. Hyväksymme töitä ja apurahoja sen mukaan, kun niitä on

mahdollisuus saada, ja muokkaamme omia ajatuksiamme niihin paremmin sopiviksi.

Huolimatta aidosta kiinnostuksestamme vaikkapa sosiaalisia rakenteita, arvoja tai

yhteiskunnallista muutosta kohtaan, tiedoistamme ovat yhtä lailla kiinnostuneet muut tahot,

jotka voivat käyttää niitä tarkoitusperiin, joita emme henkilökohtaisesti hyväksy. Viimeistään

tulokset julkaistuamme ne ovat kaikkien muidenkin käytössä. (Stauder 1993, 425). 

Jotta imperialismi voisi toimia, täytyy hallitsevan luokan ymmärtää hallitsemiaan ihmisiä.

Muuten alistetut kansat pian vapauttavat itsensä. Stauder näkeekin, että jotta voisimme

antropologeina olla muutakin kuin imperialististen voimien vakoojia ja ihmisten alistamisen

välineitä, tulisi meidän valita toinen tie, jolla on enemmän tulevaisuutta: liittoutua niiden

ihmisten kanssa kotimaassa ja muualla heidän taistelussaan uuden maailman puolesta, jossa

tiede voisi todella palvella ihmisiä eikä olla heidän alistamisensa väline. (Stauder 1993, 425-

426). 
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3.2. Alkuperäiskansojen näkökulmista ja oman näkökulmani    

muotoutumisesta

Teoreettisiin lähtökohtiini ovat suuresti vaikuttaneet kokemukseni länsishoshonien ja muiden

alkuperäiskansojen taisteluista ydinkokeita, uraanikaivoksia ja ydinjätekaatopaikkoja vastaan

Yhdysvaltain lounaisosassa ns. Neljän kulman alueella (Arizona, Uusi-Meksiko, Colorado ja

Utah) ja Nevadassa ja Kaliforniassa. Erityisesti näkökulmaani on vaikuttanut nyt jo

edesmennyt länsishoshonien hengellinen johtaja ja parantaja Corbin Harney. 

Länsishoshonit asuvat Nevadan ydinkoealueen ympärillä. Alue on tyypillistä ns. “ei-

kenenkään-maata” autiomaan keskellä. Siellä asuvien shoshonien kunnioitus maata kohtaan

on kyllä huomattava, mutta kaikki muu ympärillä täysin kunniatonta. Neljän kulman alue on

ehkä maailman valtapolitiikan keskeisin paikka: siellä sijaitsee maailman suurin rauhan ajan

sotilaallinen alue, jonka salaisissa laboratorioissa, kokonaisissa sotilaallis-teollisissa

kaupungeissa ja koealueilla kehitetään ja testataan maailman johtavan suurvallan uudet

asejärjestelmät, joilla maailmanvalta varmistetaan. Siellä sijaitsevat myös Yhdysvaltain ja

maailmankin suurimmat uraanikaivokset ja jo toteutettuja sekä suunniteltuja

ydinjätekaatopaikkoja: mm. maan ainoa korkeasti radioaktiivisen jätteen suunniteltu tuleva

kaatopaikka. (Kuletz 1998).

Virallisesti alueella ei asu juuri ketään eikä ydinsäteilystä ole haittaa. Atomienergiakomission 

sanoin alueen ihmiset ovat “väestön osa, jolle on vähän käyttöä ”, a low-use segment of the

population. Yhdysvaltain armeijan lehti kuvaa aluetta 50-luvulla “helvetin hyväksi paikaksi

haudata käytetyt partakoneen terät”. Kansallinen tiedeakatemia totesi 1972 että “alue tulisi

määritellä kansalliseksi uhri-alueeksi”. Alue on samalla Yhdysvaltain suurin paikallaan

pysyneiden alkuperäiskansojen alue. Osalla niistä on yli 10 000 vuoden katkeamaton

asumishistoria alueella. (Gallagher 1993, 109-336); (Kuletz 1998). 

Yhdysvaltain ydinkokeiden vastaisen liikkeen johdossa ovat olleet nimenomaan

länsishoshonit. Itse asiassa varsin monen ympäristötaistelun johdossa viime vuosina ovat

olleet Yhdysvaltain alkuperäiskansat. Ympäristöongelmat Yhdysvalloissa ovat enenevässä



23

määrin keskittyneet tai paremminkin keskitetty vähemmistöjen alueille. Tällaista

nykyteknologian etujen suuntaamista valkoiselle eliitille ja sen haittojen maksamisen

siirtämistä muille kutsutaan ympäristörasismiksi. Taistelu ympäristörasismia vastaan on

noussut merkittäväksi kansanliikkeeksi 15 viime vuoden aikana Yhdysvalloissa. 

Mikä sitten on saanut varsinkin alkuperäiskansojen vanhimmat barrikadeille? Tietenkin huoli

omasta kulttuurista ja kansan koko olemassaolosta on tärkeä motiivi. Mutta alkuperäiskansat

myös näkevät länsimaisen kulttuurimme hulluuden ja tuhoamisvimman koko voiman. Paitsi,

että he tuntevat sen omakohtaisesti, he myös näkevät, mitä se tekee laajemmin. Ydinkokeiden

säteily ei pysy shoshonien mailla, se kiertää ilmakehässä ympäri maailmaa ja sataa alas

milloin missäkin. Ilmakehässä kiertää jo tällä hetkellä niin paljon plutoniumia, että jos se

sataisi tasaisesti joka puolelle maapallolla ja tulisi asianmukaisesti nautituksi, se riittäisi

yksinään tappamaan kaiken elämän maapallolla. Yhdysvaltain turvallisiksi väitetyt matalasti

radioaktiivisen jätteen kaatopaikat ovat jo kymmenessä vuodessa alkaneet vuotaa pohjavesiin

ja valua mm. Coloradojokea pitkin mereen. Shoshonien alueelle suunnitellun ainoan korkeasti

radioaktiivisen jätteen kaatopaikan tulisi tällä maanjäristysalttiilla alueella kestää seuraavat

100 000 vuotta. (Kuletz 1998).

Alkuperäiskansat myös harvemmin pysyvät nykyään eristyksissä kaikista muista omilla

alueillaan. Corbin Harney on esimerkiksi tutustunut Kazakstanin ydinkoealueeseen ja alueen

ihmisten voimaan sulkea ydinkoealue, ja Nevadassa vierailee säännöllisesti ihmisiä ympäri

maailmaa eri ydintuhoalueilta. Muista maista ja ihmisistä puhumattakaan. Monet

alkuperäiskansojen vanhimmista ovatkin tulleet siihen tulokseen, että ei ainoastaan heidän

oman kansansa kohtalo ole uhattuna vaan kaikki elämä maapallolla ylipäätään. 

Kyse on pohjimmiltaan kokonaisten elämänkatsomusten ja erilaisten sivilisaatioiden yhteen

törmäyksestä. Vaikka alkuperäiskansojen usein varsin vähäisillä maa-alueilla onkin vielä

merkittäviä luonnonresursseja, niin usein länsimaisen tuhoamisvimman takana tuntuu olevan

nämä kokonaisen toisenlaisen ajattelutavan omaavien ihmisten yhteisöt, jotka pelkällä

olemassa olollaan kyseenalaistavat länsimaisen elämäntavan ainoana tai edes parhaana

mahdollisena. 
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Keskeisenä erona näissä maailmankatsomuksissa on suhtautuminen luontoon.

Alkuperäiskansoille kaikki ympärillä oleva luonto on elävää ja ihminen on jatkuvassa

vuorovaikutussuhteessa sen kanssa. Jo elämäntapa vaikuttaa siihen, että pelkkä hengissä

pysyminen riippuu konkreettisesti ympäröivästä luonnosta. Tietyllä alueella tuhansiakin

vuosia eläneen kulttuurin perusedellytyksiä on tasapainon säilyminen luonnon kanssa.

Kaikille tapaamilleni alkuperäiskansoille maa on edelleen ollut maaemo, joka ravitsee

lapsensa. Intiassa luonto on Prakriti, feminiinen kaiken elämän antaja. Saattaa olla, että luonto

on elävä vielä suurimmalle osalle maailman väestöä. (Mander 1992); (Harney 1995); (LaDuke

1999); (Shiva 1988).

Länsimaisen ihmisen vieraantumista luonnosta ovat ehkä eniten tutkineet feministit ja erilaiset

ympäristöfilosofiset suuntaukset. Ajallisesti kauimmas tätä vieraantumista on jäljitetty

indoeurooppalaisten kansojen vaelluksiin ehkä noin 4300-luvulta eaa lähtien. Syystä tai

toisesta tämä liikkeelle lähteneiden kansojen virta toi mukanaan Euroopan vanhaan, ilmeisesti

varsin rauhanomaiseen kulttuuriin juurettomuuden ja ryöstötalouden, joka tähän päivään asti

on aina voinut valloittaa uusia alueita ja muiden kulttuurien resursseja tuhottuaan ja

käytettyään omansa loppuun. Tämä kehitys on nyt saavuttanut tietynlaisen kulminaatiopisteen:

maapallon rajat ovat tulleet vastaan niin uusissa alueissa kuin luonnon resursseissakin. Mm.

Yhdysvaltain avaruushallinto NASA onkin jo kääntänyt katseensa toiveikkaasti kohti uusia

planeettoja, joista voidaan pienelle eliitille turvata loputtomat luonnonvarat ja saasteista vapaa

elintila. (Gimbutas 1982); (Eisler 1987).

Tämän juurettoman kulttuurin matkan varrella maaemo on muuttunut valloitettavaksi ja

raiskattavaksi naiseksi, pelätyksi vihollisen maaperäksi ja lopulta tapettu kokonaan. Tämän

päivän länsimäinen käsitys maasta on lähinnä kuollut materiaali ja mekaaninen kone. Tähän

on liittynyt kaiken toiseuden, niin naiseuden kuin muiden kulttuurienkin arvon kieltäminen ja

alistaminen. Modernin tieteen ja teknologian metafysiikassa, sen tavassa tietää ja toimia,

vallitsevassa ajattelu- ja tutkimustavassa, on itsessään jotain, joka helposti johtaa

tuhoamiseen. (Fox-Keller 1988); (Plumfield 1993); (Shiva 1988).

Vaikka Sandra Harding ei stand point -teorissaan juurikaan ole käsitellyt alkuperäiskansoja,

niin hänen huomionsa alistettujen kansojen paremmasta kokonaisuuden hahmottamisesta ja
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toisaalta vähemmästä kiinnostuksesta piilotella valtapolitiikan ongelmia pitää mitä

suurimmassa määrin paikkansa alkuperäiskansojen kohdalla. Maailman katsominen esim.

länsishoshonien näkökulmasta lisää huomattavasti tietoa ja ymmärrystä maailman tilasta ja

sen toimimisesta tällä hetkellä. Se avaa myös kokonaan uusia näkymiä tavassa suhtautua

luontoon ja ihmisiin. Tutkielmassani pyrin käyttämään hyväkseni tätä kokemusta

tarkastellessani, miten marien ja udmurttien pyhien lehtojen perinne heijastaa heidän

suhdettaan omaan kulttuuriinsa, ympäristöönsä ja maailmaan. 

3.3. Suomalais-ugrilainen luontosuhde

Monilla suomalais-ugrilaisilla kansoilla luonto on vielä elävä. Suomalaisessakin kulttuurissa

on tästä olemassa jäänteet. Suomalaisesta mytologiasta ja sanastosta löytyvät erilaiset

luontoemot tai vanhemmissa muodoissa emut ja emuut: ainakin maaemo, valkeen emo, veen

emo ja päivyt emo ovat tuttuja. Suomalais-ugrilaiset kulttuurit ovat siitä harvinaisia

eurooppalaisia kulttuureja, että aurinko eli päivä, Päivyt armas emosemme, on feminiinen

haltija. Päivi on edelleenkin hyvin yleinen naisen nimi Suomessa. Nämä emot edustavat

vanhimpia kulttuurikerrostumiamme. (Kemppainen 1960); (Ganander 1995).

Kaikille alkuperäiskansoille ja vanhoille kulttuureille luonnonhaltijoiden ohella keskeisiä

olentoja mytologiassa ovat esivanhemmat. Niiden ajatellaan auttavan ja neuvovan

jälkipolviaan. Jotkut niistä jäävät elämään tietynlaisina prototyyppeinä ja sankareina,

sekoittuen luonnonvoimiin. Jotkut puolestaan ovat nousseet aikojen saatossa jumaliksi.

Tällaisia ovat meillä esimerkiksi Väinämöinen, jonka alkuperän jotkut jäljittävät aina veen

emoon asti tai vaikkapa henkilöitynyt Ilmatar, maailman luoja omassa synnytysprosessissaan.

Ilmatar on myös hyvin poikkeava hahmo eurooppalaisten mytologioiden maskuliinisten

maailman luojien joukossa. (Kemppainen 1960, 140).

Jumalten nousu ja tuho on uudempi ilmiö. Itse sana jumala on ilmeisesti arjalainen laina.

Alunperin luonnonilmiöiden ja esivanhempien personoituminen jumaliksi tapahtui jumalien

perhekuntina. Vähitellen lapset häivytettiin pois tai olemassa oloaan jatkoi vain ainoa poika.

Vaimot siirrettiin taustalle ja kadotettiin lopulta kokonaan. Jäljelle on jäänyt yksi isäjumala,
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joka ilman äitijumalatarta synnytyttää ainoan poikansa ihmisäidin keinohedelmöityksen

kautta. Püha vaim (virol.) on enää pelkkää ilmaa, pyhä henki, tai vielä paremmin pyhä haamu

(eng. holy ghost). Intialainen mytologia on päässyt tässä tavallaan vielä pidemmälle, ja

merkittävät mytologiset hahmot syntyvät suoraan lootuskukasta. Voidaan tietysti pohtia, mikä

se lootuskukka sitten symbolisesti on, sillä intialainen mytologia on erittäin monitasoista.

Suomalaisessa mytologiassakin pääsemme lopulta indoeurooppalaisten kulttuurien joukkoon

nostamalla ukkosen ensin jumalaksi ja sitten ylijumalaksi akkasen häipyessä työsaraltaan.

(Ganander 1995, 427); (Haavio 1959).

Kulttuurin eri kerrostumia voi myös hahmottaa sen mukaan, miten lähellä luontoa ne ovat.

Emot liittyvät shamanistiseen kulttuuriin, jossa eletään luonnon keskellä ja jokapäiväinen

elämä riippuu siitä konkreettisesti. (Siikala 1992). 

Maanviljelyskulttuuri edustaa jo askelta etäämmäksi luonnosta. Henkinen suhde luontoon,

haltijoihin, jumaliin ja esivanhempiin on siirtynyt enenevässä määrin kulttuurin nimeämille

asiantuntijoille. Anna-Leena Siikala kutsuu tätä tietäjälaitokseksi. Suomalainen

kansankulttuuri on osittain kuulunut tämän perinteen piiriin vielä 1800- luvulla.(Siikala 1992)

Kyse näissä kulttuurikerrostumissa ei ole pelkästään eri kulttuurien vaikutuksesta toisiinsa

vaan myös edellä kuvatuista vakavista maailmankatsomuksellisista yhteen törmäyksistä ja

valtataisteluista.  Tavoite rauhanomaisesta, kunnioittavasta ja vastavuoroisesta elosta

luontoemojen kanssa muuttuu vähitellen sotaisten miesjumalien taistelutantereeksi ja yhden

jumalan voitoksi kaikista muista. Tämä oikeuttaa täysin toisenlaisen yhteiskunnan ja talouden.

Luontoemo ei niinkään viittaa naiseen kuin ihmiseen yleensä siinä mielessä, että kyseessä on

oleellisen suhteen kuvaus: ihminen on luonnosta yhtä riippuvainen kuin rintalapsi emonsa

maidosta. Toisaalta se viittaa ilmiöiden syntyyn ja synnyttämiseen, joka on myöskin hyvin

feminiininen ilmiö. Ilmiöiden syntyyn vetoaminen löytyy vahvana myös suomalaisessa

kansanrunoudessa ja loitsuissa. Ehkä vielä pidemmälle se menee karjalaisessa

itkuvirsiperinteessä, jossa vainajia lähestyttäessä vedotaan valgeisiin syndyziin, armahisiin

syndyziin. (Konkka 1985). Elämän synnyttäjät ottavat elämän kohtuunsa uutta syntymistä

varten? Yhteys menneisiin ei katkeakaan, vaan jatkuu suoraan tulevassa. Elämän piiri
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sulkeutuu. Ehkä juuri tämä tekee synnyttämisestä niin suuren synnin? Feminiiniselle

elämänpiirille annetun arvonannon ohella tällainen suhtautuminen luontoon itsessään on jo

riittävän uhkaavaa ryöstötalouteen perustuvalle kulttuurille. 

Marit ja udmurtit kuuluvat molemmat vahvasti maanviljelyskulttuureihin, vaikka 

keräily-, kalastus- ja metsästystaloudellakin on edelleen merkityksensä. He kuuluvat myös

tietäjäperinteen pariin. 

Tutkielmassani tarkastelen marien ja udmurttien luontosuhdetta ja pyhien lehtojen perinteen

sijoittumista heidän maailmankuvaansa, historiaansa ja elämän kulkuunsa. Samalla pyrin

hahmottamaan minkälaisia yhteisiä juonteita sieltä ehkä löytyy oman suomalaisen vastaavan

kulttuuriperimämme paremmin ymmärtämiseen. Tässä olen hyödyntänyt sekä vuosisadan

takaisia varhaisempia lähteitä, että 1990-luvulta lähtien tullutta uutta aineistoa. 

Peilaan aihetta myös omiin kokemuksiini kesällä 2001, jolloin vierailin Marinmaalla kaksi

viikkoa osana neljän hengen poikkitieteellistä ryhmää ja Udmurtiassa toiset kaksi viikkoa

udmurttien tutkimusryhmän osana. Tutustuin tällöin neljään marien pyhään lehtoon ja

kymmeneen udmurttien lehtoon sekä osallistuin yhteen marien pyhän lehdon seremoniaan.

Suomalais-ugrilaisten kansojen kieltä, kulttuuria ja uskonnollista elämää tutkivat monet eri

tieteen alojen tutkimusmatkailijat aina 1800-luvun alusta 1900-luvun alkupuolelle asti.

Marilaiseen kulttuuriin tutustuivat mm. August Ahlqvist, A. O. Heikel, Volmari Porkka,

Arvid Genetz, Heikki Paasonen, Yrjö Wichmann, Albert Hämäläinen ja Uno Harva (ent.

Holmberg). Udmurttien kulttuuriin tutustuivat viime vuosisadan vaihteessa mm. A. J. Sjögren,

Arvid Genetz, Yrjö Wichmann, U. T. Sirelius, Albert Hämäläinen ja Uno Harva.

Omassa tutkielmassani olen käyttänyt varhaisina lähteinäni erityisesti Uno Harvan laajoja

tutkimuksia suomalais-ugrilaisten kansojen uskonnollisesta elämästä. Harva on moniosaisessa

sarjassaan Suomen suvun uskonnot kuvannut suomalais-ugrilaisten kansojen vanhoja

uskomuksia ja uskonnollista elämää aina 1900-luvun alkupuolelle asti. Muina varhaisina

lähteinä olen käyttänyt Yrjö Wichmann tutkimuksia ja Julius Krohnin kokoavaa tutkimusta

aiheesta. Harvan aineistoon olin perehtynyt jo ennen matkaani. 
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Uudempina kirjallisina lähteinä olen marien osalta käyttänyt mm. Lidia Toidybekovan, Juri

Kalijevin ja Tamara Molotovan artikkeleita aiheesta sekä Lidia Toidybekovan aiheeseen

liittyvää väitöskirjaa. Suullisina lähteinä mareilla olen käyttänyt kuuden ihmisen haastattelua

ja yhtä rukousta. Uudempana lähdeaineistona olen udmurttien osalta käyttänyt mm. Vladimir

ja Olga Kapitonovien, Vladimir Vladykinin, Tatjana Vladykinan, Aado Lintropin sekä Anna-

Leena Siikalan artikkeleita. Suullisina lähteinä olen käyttänyt viittä haastattelua.

Kuvatessani sukukansojemme kansanuskoa olen käyttänyt siitä termiä luontousko usein

käytetyn termin luontouskonto sijasta. Molemmille on hyviä perusteita. Usko on vanha

suomalainen sana, jolle löytyy vastine monista lähisukukielistä. Termiä usko on käytetty

tarkoittamaan myös uskontoa aina vuoteen 1848 asti, jolloin Paavo Tikkanen otti käyttöön

uudissanan uskonto. Nykysuomen sanakirjan perusteella jonkinlaisena painotuserona usko

viittaa ehkä enemmän sisäiseen kokemukseen. Uskonto viittaa usein oppijärjestelmään. Termi

usko kuvaa mielestäni parhaiten ilmiön vanhaa suomalaista vastinetta. Tähän viittaa myös

sana kansanusko, jota ajoittain käytän synonyymina lähinnä toiston välttämiseksi. (Häkkinen

2004).

Osa tutkijoista käyttää sanaa uskonto halutessaan nostaa sukukansojemme kansanuskon ns.

korkeampien uskontojen kanssa tasavertaisempaan asemaan. Perustettujen ja kirjoitettujen

uskontojen näkeminen uskomusjärjestelmien kehittyneimpinä muotoina heijastaa mielestäni

lähinnä etnosentrismiä. Luontouskot ovat todellisuudessa myös maailmanuskontoja, joihin

kuuluu edelleenkin merkittävä osa maailman väestöä. Usein ne ovat paljon pitkälle

kehittyneempiä ja kokonaisvaltaisempia kuin kyseiset perustetut uskonnot: ovathan ne

muotoutuneet ja tulleet testatuiksi tuhansien vuosien kuluessa. Toisaalta, jos halutaan

painottaa juuri uskomusjärjestelmän pitkälle kehittynyttä muotoa, niin termi uskonto sopii

toki siihen hyvin. 
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3.4. Visuaalinen antropologia

Hannu Sinisalon mukaan visuaalinen antropologia tutkii ihmistä kulttuurisena olentona

kuvallisen viestinnän välinein. Tässä pohdin erityisesti valokuvan käyttöä antropologisen

tiedon tuottamisen välineenä. (Sinisalo 2005, 207).

 Valokuva on luonnollinen jatke antropologiselle tutkimukselle, ja sen käyttö on lisääntynyt

sitä mukaa, kun kameroiden käyttö muutenkin. Varsinkin “intiaaneista” innostuneet muutamat

varhaiset valokuvaajat ovat jättäneet jälkipolville loistavia otoksia kuvaamistaan kulttuureista

ja ihmisistä. Nämä ovat todennäköisesti vaikuttaneet enemmän kuvaamme Pohjois-Amerikan

alkuperäiskansoista kuin yksikään tieteellinen teksti: niiden stereotypiat ovat pitkälti siirtyneet

Hollywoodin lännenfilmeihin ja sitä kautta meidän kaikkien olohuoneisiimme. Valokuvalla

on siis merkittävää potentiaalia.

Valokuvan ja tieteen suhdetta on pitkään arvioitu sen perusteella, miten autenttinen kuva on.

Monet varhaisista kuvista olivat varsin lavastettuja. Toisaalta autenttisena kulttuurin

kuvauksena ei välttämättä pidetty kuvaa, jossa oli mukana moderneja elementtejä: niiden ei

katsottu kuuluvan siihen “alkuperäiseen” kulttuuriin, jota haluttiin tutkia. Joten ne oli

siivottava pois eli hieman lavastettava todellisuutta. 

Valokuvan käyttöä tieteessä perusteltiin mm. sillä, että näin voitiin tallentaa visuaalisesti

kaikki tutkittavat yksityiskohdat ja palata niihin myöhemmin kenttätyökauden jälkeenkin.

Valokuva tallentaa senkin, mitä ei tullut kirjattua ylös eikä petä, niin kuin muisti. Pitkälti sitä

perusteltiin tavallaan jonkin kulttuurin materiaalisen inventaarion ja tilastoinnin apuvälineenä.

Kuvia voitiin myös analysoida tarkkaan sen mukaan, mitä kaikkea niistä löytyi: tavaroista ja

yleismaisemista kulttuurimuutoksiin ja ihmisten välisiin suhteisiin. Alan perusteoksissa

käydäänkin perusteellisesti läpi, mitä kaikkea eri tilanteissa olisi hyvä kuvata ja mitä tulee

muistaa. (Collier and Collier 1986).

Videotekniikka on mullistanut alan täysin. Vaikka samaa problematiikkaa autenttisuuden ja

kulttuurin tilastoinnin osalta voi soveltaa myös videointiin, niin elävä kuva tuo väistämättä
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myös muita näkökulmia asiaan. Mukaan tulevat myös ääni ja liike ja jatkuva, liikkuva

kuvakulma. Valokuvan objektit saavat jossain määrin omaa elämää. Elävän kuvan levitys-,

opetus- ja vaikutusmahdollisuudet ovat myös aivan toiset. Video onkin paljolti syrjäyttänyt

valokuvaamista kulttuurien kuvauksessa. 

Myös video- ja elokuvatuotannossa on viattomasta “todellisuuden” kuvaamisesta päädytty

kysymään kuka kuvaa ketä ja kenen ehdoilla. Etnografisena kuvauskohteena olleet kansat ovat

yhä useammin itse ottaneet kameran käteensä ja kuvanneet omaa kulttuuriaan itselleen

merkittävällä tavalla (Loizos 1993). Ehkä odotettavissa seuraavaksi onkin kameran

kääntyminen meitä kohti oman kulttuurimme ulkopuolelta?

Mm. antropologi Elizabeth Edwards on pohtinut valokuvan mahdollisuuksia muunakin kuin

visuaalisena muistikirjana. Hän väittää, että samoin kuin videon ja elokuvan käytössä, myös

valokuvauksessa on hyödynnettävä tämän työvälineen antamia mahdollisuuksia. Tässä

onnistuakseen antropologian on katsottava yli koulukuntarajojen ja sijoitettava itsensä

laajempaan valokuvauksen diskurssiin. Visuaalisen tuotannon polarisaatiota ei pidäkään

nähdä realismin ja ekspressionismin tai dokumentin ja taiteen vastakkain asetteluna vaan

toisiinsa liittyvinä ja toisistaan riippuvaisina ilmiöinä.  Valokuva voi tehdä mahdolliseksi

muiden viitekehysten ja ilmaisun muotojen artikuloinnin. (Edwards 1997, 53).  

Valokuva ilmaisun välineenä laajentaa sen käyttömahdollisuuksia. Tällä Edwards ei tarkoita

valokuvausta itseisarvona vaan mahdollisuutena kyseenalaistaa, herättää uteliaisuutta tai

kertoa tai katsoa toisella tapaa vallitsevan ajattelun ulkopuolelta. Kulttuureissa on myös osia,

jotka vaativat eloisampaa, moniulotteisempaa, jopa ristiriitaisempaa ilmaisua kuin mihin

realistinen dokumentaarinen paradigma antaa mahdollisuuden. Valokuva voi antaa

mahdollisuuden erilaiseen mutta yhtä valaisevaan tapaan hahmottaa kulttuurisia ilmiöitä

antropologian perinteisillä alueilla. Taitava kuvaaja, millä Edwards ei niinkään viittaa

teknisiin taitoihin, kuin kykyyn nähdä valokuvan mahdollisuudet, voi välittömästi siirtää

näkemänsä elementit ja arvot valokuvaan, jonka hän haluaa ottaa. Vallitsevia ajatuksia ja

teorioita voi usein paremmin kyseenalaistaa niiden ulkopuolelta käsin. Tässä valokuvaus

ekspressiivisessä mielessä voi toimia tieteen sisäisenä aktiivisena voimana. (Edwards 1997,

54).
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Tutun ja vieraan toisiinsa liittyvästä ja täydentävästä vuoropuhelusta on antropologiassa

monia esimerkkejä. Tällainen on esim. kirjallisen ilmaisun laajentaminen dokumentoivasta

kerronnalliseen, metaforiseen ja vertauskuvalliseen. Kirjoittamisen luovat muodot kuten

novellit, päiväkirjat, kirjat ja omaelämänkerrat ilmaisevat kulttuuria. Kaksi kirjoittamisen

muotoa, luova ja analysoiva, voivat paremminkin täydentää toisiaan kuin olla toisensa pois

sulkevia. (Clifford ja Marcus 1986).

Valokuva voi kertoa kulttuureista, ihmisten elämästä, kokemuksista ja uskomuksista tasolla,

joka ei jää vain pinnalliseen kuvaamiseen vaan toimii visuaalisena metaforana, joka rakentaa

siltaa näkyvän ja näkymättömän välille. Edwards pitää kuitenkin tärkeänä eroa sellaisen

ekspressiivisen lähestymistavan välillä, joka säilyttää ilmaisun mahdollisuuden ja pelkän

esteettisyyteen  ja itseilmaisuun perustuvan lähestymistavan välillä. Valokuvaustavan

antropologiassa tulisi olla tutkiva ja kommunikoiva. Se voi laajentaa kulttuurista

näkökykyämme yli sanallisen kommunikaation. Se voi jopa tehdä realismista realistisempaa:

paljastamalla vallitsevia ajattelutapoja yhteiskuntaa hallitsevien näkökulmiksi, se voi paljastaa

yhteiskunnan todellista luonnetta. Viimeisen 20 vuoden aikana monet havainnoivat

valokuvaajat ovatkin siirtyneet yhä enemmän pois pinnallisesta tallentamisesta tyylin näin-se-

oli tai edes poliittisesti latautuneemmasta näin-se-on. Sen sijaan valokuvauksen

mahdollisuudet kulttuurin syvempien merkitysten ja metaforien paljastajana on käsitetty yhä

paremmin. (Edwards 1997, 58-59). 

Tehdessäni töitä alkuperäiskansojen kanssa on valokuva usein osoittautunut keskeiseksi

tavaksi välittää työn tuloksia. Valokuva on pysäyttänyt satunnaisen lukijan tai kulkijan ja

rakentanut sillan kahden todellisuuden väliin. Tässä työssä valokuva nousi vielä

merkittävämpään asemaan: se osoittautui parhaiten peilaavan toisenlaista todellisuutta, johon

sanat eivät vielä tuntuneet riittävästi rakentavan siltaa. Siitä tuli tätä työtä keskeisesti

organisoiva väline.
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4. Marit ja udmurtit ajassa ja muutoksessa

Nykytiedon mukaan uralilaiset kansat ovat asuttaneet Eurooppa noin 10 000 vuotta.

Kielitieteellisesti vanhin yhteinen aika suomalais-ugrilaisilla kansoilla voidaan jäljittää ns.

uralilaiseen aikaan asti ennen vuotta 6000 eaa, jolloin suomalais-ugrilaiset kansat ja nenetsit

vielä oletettavasti olivat yhdessä. Näiden jakauduttua kielellisesti kahdeksi ryhmäksi jatkui

kulttuurinen elämä ilmeisesti kuitenkin saman suuntaisena. Ainakin sanaston perusteella

voidaan päätellä elämän perustuneen luonnon antimien keräämiseen, kalastukseen ja

metsästykseen. Perheen merkitykseen yhteisöllisen elämän järjestävänä rakenteena viittaavat

toisaalta monet sukulaisuuden eri asteita merkitsevät sanat ja toisaalta yhteiskunnallista

asemaa ja yhteiskunnallista eriytymistä merkitsevien sanojen niukkuus. Myös uskonnollisen

elämän pitkästä iästä on kielellisiä todisteita: vainajien palvontaan tai esivanhempien

kunnioitukseen ovat liittyneet mm. sanat kalma (kuollen henki), kouko ja marras ja uhria ja

uhraamista merkitsevä sanapari toivo - toivottaa. Tietäjän, loitsijan ja shamaanin suomalais-

ugrilainen nimitys on noita.

Nämä kieliryhmät eriytyivät sittemmin vielä noin 4000-2000 eaa permiläiskieliin ja 2000-

1500 eaa volgalaiskieliin. Yhteinen sanasto näiltä ajoilta todistaa jo paljon kontakteja moniin

naapurikansoihin. Maanviljely ja kotieläinten pito tulevat tärkeiksi. Myös sosiaaliset arvoerot

kasvavat: mm. orja sanaa lainautuu arjalaista merkitsevästä sanasta. Samoin lainataan sanat

jumala ja palvoa. 

Eri tutkijoiden arvioissa kielten eriytymisessä voi olla suuriakin heittoja painotuksista

riippuen. Samoin kielten eriytymistä ei pidetä enää niin lineaarisena prosessina, vaan

yhteyksien väestöryhmien välillä katsotaan voineen olla paljon aikaisemmin oletettua

monimutkaisempia ja vuorovaikutteisempia. Tällä hetkellä uralilaisia kieliä puhuu kaikkiaan

noin 23 miljoonaa ihmistä. (Branch 1993, 25-29); (Vuorela 1960, 10-13); (Häkkinen 1999,

159-166); (Korhonen 1991, 29-40).

Marit alkoivat erottua muista läntisistä suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvista kansoista noin

1000 eaa.
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4.1. Marien sijoittuminen aikaan ja paikkaan

Marit, joista aiemmin käytetty nimitys tšeremissi tarkoittaa metsäläistä, asuvat keskisen

Volgan varrella. Aikaisemmin, ennen tataarien ja venäläisten valloituksia, marit asuttivat

laajaa aluetta Vetlugan, Vjatkan ja Volgan varsilla. Omakielinen nimi marit on esiintynyt

1000 -luvulta lähtien venäläisissä kronikoissa. (Toidybekova 1998, 253); (Lehtinen 2005c, 74)

Volgan vasemmalta rannalta Vetlugan alueelta on arkeologisissa tutkimuskissa löydetty

todisteita itäisestä kulttuurista, joka ajoittuu ajanlaskumme ensimmäisille vuosisadoille ja on

jatkoa eräille vielä varhaisemmille, permiläisten heimojen alueille ulottuneista ns. Ananjinon

ja Pjanoborin kulttuureista. Mm. Vienanjoen yläjuoksulta on tavattu esineistöä, jonka

lähimmät vastineet löytyvät Ylä-Volgalla 6000 eaa alkaneesta kulttuurista. Volgan oikealta

rannalta taas on löydetty merkkejä esi- tai varhaishistoriallisista linnoituksista. Marien

muodostuminen alkoi runsaat 3000 vuotta sitten. Tällöin syveni murreraja kielirajaksi

suomalais-volgalaisissa kielissä. Muinaismarien kansa syntyi vuoteen 500 jaa mennessä

Volgan rannan asukkaiden sekä etelästä saapuneiden iranilaisten paimentolaiskansojen

sekoittuessa toisiinsa. Marien heimot olivat muotoutuneet ensimmäisen vuosituhannen

taitteeseen mennessä. (Molotova 2005, xvi); (Carpelan 1999, 254-255); (Huurre 1998, 344-

346); (Bartens 1991, 187, 193).

Marien tarun mukaan jumalan tytär rakastui kauniiseen paimenpoikaan, ja tästä liitosta

syntyivät marit, maan ja taivaan lapset. (Laulajainen 1995, 15).

Todennäköisesti ensimmäinen kirjallinen maininta mareista löytyy goottien historioitsijan

piispa Jordanein kronikassa v. 551. Tällöin heidät mainitaan hunnien hyökkäyksen aikana

kuuluneen itägoottien kuninkaan valtakuntaan. Kronikassa mainitaan myös merjalaiset,

marien sukupuuttoon kuolleet esivanhemmat tai läheiset sukulaiset. Mm. paikannimistö ja

marien kansanperinne osoittavat, että heidän entiset asuinsijansa ovat olleet nykyisiä jonkin

verran lännempänä Volgan molemmin puolin aina Oka- ja Unža-jokien seuduille asti.  Siten

isovenäläisten heimo, joka nousi vähitellen slaavilaisten johtoon, on kasvanut ja kehittynyt

juuri marien entisillä alueilla sulauttaen merjalaiset itseensä.
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Vuonna 700 turkkilainen kauppakansa bolgaarit alkoivat siirtyä Volgan keskijuoksun

tienoille. Tästä kansanvaelluksesta on edelleenkin jäljellä marien naapurikansa tšuvassit.

Bolgaarit ovat myös sulauttaneet paljon mareja itseensä, mutta kieli-, puku- ja muita

kulttuurilainoja on molempiin suuntiin. Bolgarian valtakunnan kukistivat niin ikään

turkinsukuiset mongolilais-tataarilaiset valloittajat. Tästä alkoi Kazanin kaanikunnan aika,

joka kesti aina vuoteen 1552, jolloin Venäjä viimein valloitti tataarit. (Kannisto ym. 1928,

307-309); (Vuorela 1960, 206).

Venäläisten kanssa marit  joutuivat tekemisiin jo 1300-luvulta lähtien, jolloin venäläisen

uudisasutuksen paine alkoi tunkeutua marien alueelle. Marit, joilla vielä kaanikunnan aikana

oli omia ruhtinaita, taistelivat tataarien liittolaisina kolmisen vuosisataa venäläisiä vastaan.

Mäkimarit antautuivat ennen niittymareja, ja venäläiset käyttivät osittain mäkimareja

niittymarien kukistamiseen kääntäen näin marien heimoja toinen toistansa vastaan.

Venäläisten harjoittaman sortopolitiikan johdosta marien kapinat ja kansannousut jatkuivat

vielä seuraavalle vuosisadalle saakka. Venäläisten rankaisuretkikunnat toteuttivat käytännössä

kansanmurhan tappamalla puolet mareista. Aikakirjat kuvaavat kansanmurhaa: "Suot, järvet ja

joet olivat täynnä marien luita ja maa kyllästetty heidän verestään." Marit osallistuivat myös

1770-luvulla kasakkapäällikkö Pugatšovin kapinaan. (Vuorela 1960, 206-207); (Toidybekova

1998, 254); (Lehtinen 2005c, 74-75); (SURI 2007).

Venäläiset aloittivat marien käännyttämisen kristinuskoon välittömästi kukistettuaan

kaanikunnan. Pakkokäännytys oli kovakouraista. 1600-luvulla se asetettiin ehdoksi maan

hankkimiselle, ja omaa uskoaan harjoittavia verotettiin ankarasti sekä kiellettiin oikeus

kauppaan ja käsitöihin. Monet omasta uskostaan kiinni pitävät marit pakenivat itse itään mm.

nykyisen Baškortostanin alueelle, toiset taas pakkomuutettiin Katariina II toimesta Baškiriaan.

Baškirian marit ovat nykyään marilaisten toiseksi suurin ryhmä niittymarien jälkeen.

Parempaa tulosta käännytyksessä saatiin kuitenkin vasta 1700 -luvun puolivälissä Elisabetin

hallituskaudella rauhanomaisemmalla käännytyksellä, jolloin toteutettiin Volgan kansojen

joukkomittainen kastaminen. Tähän liittyi taloudellisia etuja ja omakielistä opetusta. Omaan

luontouskoon kuuluvat tavat tosin säilyivät uuden uskon ohessa, mutta marien keskuuteen

ilmestyi myös "venäjänuskoisten", rušla vera, ryhmä. Mäkimarit kääntyivät lähes kokonaan
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ortodoksiseen uskoon. Marit jaetaankin nykyään mäkimareihin, niittymareihin ja itämareihin.

(Vuorela 1960, 208); (Bartens 1991, 190);  (Toidybekova 1998, 254-256).

Tsaarin vallan loppu toi hetkeksi vapauden tuulahduksen Marinmaallekin. 1900-luvun 

alkupuolella alkoi marien kansallinen herääminen. Vuonna 1920 perustettiin Marin

autonominen alue, ja marinkielinen opetus ja kirjallisuus sekä muu kulttuurinen ja henkinen

elämä alkoi kukoistaa. Kuherruskautta ei kuitenkaan kestänyt kauan, ja 1930-luvulla marien

älymystö ja muut kulttuurin näkyvät edustajat mukaan lukien luontopapit käytännössä

tapettiin ja vangittiin. Seurasi raskas venäläistämisen aika, jossa tapahtui pientä lientymistä

vasta 1950- ja 60-lukujen vaihteessa. 

Pakkokollektivisointi 1930-luvulla ja näköalattomien kylien hävittäminen 1970-luvulla

kavensivat omaehtoista elämää ja kulttuuria myös Marinmaalla. Venäläinen teollistaminen

1950-luvulla muutti oloja ja väestöpohjaa merkittävästi. Kaupungistuminen on marien

kohdalla merkinnyt venäläistymistä. 1960-luvulla marin puhujien määrä laski nopeasti, ja

marin kieli jäi "kylän kieleksi". Marien elinolojen huononemiseen 1900-luvun loppupuolella

on vaikuttanut Tšeboksarin patoaltaan rakentaminen 1979-1993: sen alta kaadettiin 50 000

hehtaaria metsää ja sen alle jäi 49 000 hehtaaria maata, 37 kylää, ja 73 arkeologisesti

arvokasta kohdetta. Patoaltaan sähkö menee Tšuvassiaan, kun taas haitat jäävät Marinmaalle.

(Lehtinen 2005c, 75); (Bartens 1991, 193); (Laulajainen 1995, 30, 119); (SURI 2007).

Maailmansodat ovat jättäneet jälkensä marien elämään: isoisiä puuttuu huomattava määrä ja

kulttuurin jatkajiksi ovat jääneet isoäidit. Uusimmista sodista varsinkin Tšetšenian sota on

vaikuttanut elämään merkittävästi: nuoret miehet katoavat pakkopalvelukseen sotaan tai

palaavat eri tavoin vammautuneina takaisin. Vähemmistökansat kuten marit ovat erityisen

alttiita näille pakkokutsunnoille. (Hakamies 1998, 16); (Pasanen 2002).

Neuvostoliiton hajotessa marit saivat 1990-luvulla kokea seuraavan kulttuurisen

kukoistuskauden. Kirjallisuus, lehdet, teatteri ja muu kulttuurielämä elpyi. Marinkielinen

opetus pääsi vauhtiin. Marinmaa myös avautui jälleen ulos päin, ja kulttuuri- ja tiedesuhteet

alkoivat kukoistaa. Vanha luontousko, jonka monet olivat jo luulleet hävinneen tuli jälleen

päivän valoon metsien suojista vahvempana kuin aikoihin. Harvinaisena Euroopassa
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katkeamattomana jatkunutta vanhaa luontouskoa edustavana perinteenä se on saanut paljon

huomiota, ja nousut myös jossain määrin marien kansallista heräämistä ja kulttuurista

itsemääräämisoikeutta symboloivaksi tekijäksi. Pohjautuuhan siihen marien

maailmankatsomus ja historian kuva sekä sitä kautta näkemys mareista omana kansana.

(Toidybekova 1998, 260-261).

Tämä kulttuurisen vapautumisen kausi koki kuitenkin pahan takaiskun žirinovskilaisen

presidentti Leonid Markelovin noustessa valtaan Marinmaalla tammikuussa 2001. Siitä

lähtien marien lehdet ovat toinen toisensa jälkeen lopetettu, muu omakielinen

kulttuuritoiminta ja opetus ajettu maan rakoon ja suuri joukko marien kulttuurin merkittäviä

edustajia pahoinpidelty vakavasti tai jopa murhattu. Tekijöitä ei ole saatettu millään lailla

vastuuseen teoistaan.  

Vuoden 2004 presidentin vaalien alla sorto jälleen kiristyi. Istuva presidentti voitti vaalit 57

%:lla, mutta vaalitulosta väitetään karkeasti väärennetyksi. Mm. monet mariehdokasta

kannattaneilla alueilla työskentelevät opettajat erotettiin. Myös monet marien omat

kansalaisjärjestöt on lopetettu, ja niiden tilalle on perustettu valtiojohtoisia "marien" järjestöjä.

Merkittäviä marien vaikuttajia vastaan on nostettu tekaistuja syytteitä, ja osaa estetään

matkustamasta Marinmaan ulkopuolelle. Toukokuussa 2005 parikymmentä uusnatsia

hyökkäsi marilaisen musiikin konsertista palaavien kulttuurivaikuttajien kimppuun.

Äärioikeistolaista Russkoje Natsionalnae Jedinsvo -järjestöä edustavat hyökkääjät kertoivat

saaneensa ohjeet Marinamaan presidentin hallinnon johtajalta Dmitri Frolovilta. Tšetšenian

sotaa on käytetty myös marien poliittisesti aktiivisten nuorten miesten karkottamiseen ja

vaientamiseen. (Nyman 2006, 48-53); (Ropponen 2005a, 11-12); (Ropponen 2005b, 13);

(MariUver 2006); (Pasanen 2002).

Muita jonkin verran rohkeammin kulttuurista vapautta toteuttaneiden marien poliittista

hiljentämistä pidetään varoituksena paitsi mareille itselleen niin myös muille Venäjän pienille

kansoille sananvapauden, oman kielen ja omakielisen kulttuurin toiveiden suitsemiseksi. 

Aiemmin Markelov kuului Vladimir Žirinovskin äärikansalliseen Liberaalidemokraattiseen

puolueeseen. On esitetty arveluja, että kyseinen puolue olisi alun perin luotu

turvallisuuspalvelu FSB:n toimesta patoamaan liberaalien demokraattien ja kommunistien
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kannatusta Venäjällä. Sittemmin Markelov on siirtynyt Vladimir Putinin Jedinaja Rossija

(Yhtenäinen Venäjä) -valtapuolueeseen.  Markelovin tiedetään olevan presidentti Putinin

luottomiehiä, ja Putin jopa myönsi hänelle vuonna 2005 "Kansojen ystävyys -kunniamerkin.

(Ropponen 2005b, 13).

Mareja oli vuoden 1989 väestölaskennan mukaan 671 000. Näistä Marin tasavallassa asuu

noin puolet. Loput asuvat naapuritasavalloissa Tatarstanissa, Tšuvassiassa, Baškortanissa sekä

Permin, Jekaterinburgin, Kirovin ja Nižni Novgorodin alueilla. Noin 70 % mareista asuu

maaseudulla. Vaikka he omassa nimikkotasavallassaan ovatkin vähemmistönä (43 %), ovat he

kuitenkin usein enemmistönä omissa kylissään. Noin 80 % mareista puhuu äidinkielenään

maria. (Lehtinen 2005c, 74); (Molotova 2005, xvi-xvii); (SKV 2007).

4.2. Udmurtit ajassa ja paikassa

Udmurtia sijaitsee Keski-Venäjän eli itäisen Euroopan metsävyöhykkeellä Kama ja Vjatka -

jokien välisellä alueella. Arkeologiset löydöt osoittavat, että alueella on ollut jatkuvaa asutusta

mesoliittiselta kaudelta lähtien. Keramiikan valmistus on tunnettu Kama-joen alueella jo

ennen vuottaa 6000 eaa, josta se on edennyt Volgalle. Itä-Karjalan ja Suomen varhaisin

keramiikka on todennäköisesti Ylä-Volgan keramiikan johdannainen. Tiettävästi Ananjinon

kulttuurin (700-200 eaa) väestö on kuulunut suomalais-ugrilaisiin kansoihin. Kulttuurilla on

ollut yhteyksiä niin itään, länteen kuin lounaaseenkin mm. skyyttalais-sarmaattilaisiin

kansoihin. Onpa tähän kulttuuriin kuulunutta esineistöä tavattu aina Pohjois-Ruotsia myöten.

Ajanlaskumme alussa Ananjinon kulttuurin pohjalta muodostui erilaisia paikalliskulttuureita,

niistä udmurttien kannalta ehkä merkittävin on Pjanoborin (300 eaa -500 jaa) kulttuuri, johon

udmurttien esihistoria yhdistetään. (Lehtinen ja Vladykin 2005, 133); (Siikala 1998, 195);

(Aspelin 1877, 1992, 15, 102-116); (Carpelan 1999, 252-254); (Suihkonen 1991, 208-209).

Udmurtin kieli kuuluu permiläisiin kieliin. Nimityksen taustalla on muinainen Vienanmereltä

Uralille ulottunut Perman alue. Sana permi tulee komin kielen sanasta parma, metsäinen

ylänkö. Udmurtti erkaantui omaksi kielekseen komista 800-900-luvuilla. Komit alkoivat 900-

1000 -luvulla siirtyä vähitellen lähisukulaisistaan pohjoisemmaksi udmurttien jäädessä suurin
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piirtein paikoilleen. Varhaisimmat tiedot permalaisten uskonnosta saammekin bjarmien eli

komien kanssa kauppaa käyneiltä viikingeiltä. Osto- ja ryöstömatkoillaan nämä tuhosivat mm.

Jomalin eli jumalan kuvan. Pohjoisesta käsin myös venäläiset ja erityisesti novgorodilaiset

ulottivat vähitellen valtansa permalaisten alueille ja veivät sinne kristinuskon. Udmurttien

asuinalue ulottui tuolloin lännessä Vjatka-joen molemmin puolin ja etelässä Volgalle asti

Volgan mutkasta koilliseen. Vjatkalta heidät karkottivat marit ja Volgalta todennäköisesti

bolgaarit. (Kannisto ym. 1928); (SKV 2007); (Laakso 1991, 200-201); (Holmberg 1914a, 5-6)

Arabilähteissä mainitaan 1100-luvulla eteläiset udmurtit. Venäläisissä kronikoissa udmurtteja

kutsutaan arjaaneiksi 1300-luvulla. Aikaisemmin heidät tunnettiin meillä votjakkien nimellä,

mutta nykyisin käytössä on omakielinen nimitys udmurtit. Ud on indoeurooppalainen samaa

kantaa oleva sana kuin udmurttien vu eli vesi. Murt puolestaan tarkoittaa ihmistä.

Pohjoisten ja eteläisten udmurttien historia poikkeaa jonkin verran toisistaan. Pohjoiset

udmurtit kuuluivat Vjatkan alueeseen, joka oli osa Nižni Novgorodin ja Suzdalin

ruhtinaskuntaa ja vuodesta 1489 Venäjän valtakuntaa. Eteläiset udmurtit olivat osa Volgan

Bolgarian ja sittemmin Kazanin kaanikuntaa. Lukuisat lainasanat puolin ja toisin tšuvassien

kanssa maanviljelystä sukulaissuhteisiin ja uskontoon osoittavat tiivistä kanssakäymistä

bolgaarien vallan aikana. Tataarilaisvalta jätti vielä syvemmät jäljet udmurttien elämään.

Tällöin udmurttien kieleen tulivat mm. sellaiset sanat kuin valta, herra ja orja sekä lakiin,

syyllisyyteen ja rangaistukseen liittyviä sanoja. Tataarilaisruhtinaat hallitsivat alamaisiaan

mielivaltaisella ankaruudella. Perimätieto kertoo, että kun tataariherra nousi ratsunsa selkään,

oli läsnäolevien udmurttien oltava maassa nelinkontin. Vuonna 1552 venäläiset saivat viimein

voiton tataareista, ja udmurtitkin liitettiin Venäjän valtakuntaan. Yleinen sorto ja

epäoikeudenmukaisuus saivat myös udmurtit osallistumaan muiden kansojen kanssa

vallitsevaa yhteiskunnallista järjestystä vastustaviin kapinoihin, joista huomattavain oli jo

mainittu Pugatšovin kapina. (Kannisto ym. 1928, 327-329); (Lehtinen ja Vladykin 2005, 133). 

Vjatkan seutua 1500-1600 -luvuilla kuvanneiden matkailijoiden mukaan maa oli soista ja

hedelmätöntä ja tarjosi koskemattoman turvapaikan karanneille orjille. Seudulla oli runsaasti

hunajaa, riistaa, kalaa ja oravia. Vjatkan kuvernementin vaakunassa oli jännitetty jousi

nuolineen kuvaamassa pyynnin suurta merkitystä alueella. Udmurttien kielessä vieläkin käsite
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raha ilmaistaan sanalla kon'don', joka tarkoittaa sananmukaisesti oravannahkaa. (Vladykin

1998, 235-236).

Keräily- ja pyyntitalous oli keskeisellä sijalla udmurttien toimeentulossa aina 1100-luvulle

asti, jolloin peltoviljely alkoi syrjäyttää kaskeamista. Siihen asti viljalla ei ollut keskeistä sijaa

toimeentulossa. Keräily- ja pyyntitalous ovat edelleenkin tärkeitä lisäelinkeinoja. Jokaisella

perhekunnalla on ollut omat pyyntialueensa. Näiden elinkeinojen säilyminen pitkälti tähän

päivään on vaikuttanut myös vanhan luontouskon piirteiden säilymiseen ja toisaalta

sopeutumiseen pienimuotoisen maanviljelyn olosuhteisiin. (Škljajev 2005, xxiv); (Lehtinen ja

Vladykin 2005, 133); (Hakamies 1998, 18-19).

Monet historian myllerrykset ovat vaikuttaneet myös udmurttien elämään. Udmurtit ovat

perinteisesti asuneet vesistöjen äärellä. Iivana Julma siirsi udmurtit pois Kama-joen ääreltä

sisämaan 40 virstan päähän. Tataarit valtasivat hedelmällisen jokilaakson. (Kapitonov 2001).

Sisällissota toi mukanaan suuren nälänhädän, ja monet udmurtit pakenivat Siperiaan. Venäjän

vallankumous toi udmurteillekin mukanaan oman tasavallan, itsemääräämisoikeutta ja

kulttuurista vapautta.  Vapauden aika kuitenkin loppui jo 1930-luvulla, jolloin lähes kaikki

poliittisesti tai kulttuurisesti merkittävät udmurtit pidätettiin ja monet tapettiin.

Maailmansodat ovat vaikuttaneet merkittävästi myös udmurttien elämään: sodissa kuoli suuri

osa udmurttimiesten tietystä ikäpolvesta ja vastaavasti tämän ikäpolven naiset ovat joutuneet

kantamaan usein yksin vastuun perheistään ja sen mahdollisesti eri tavalla vammautuneista

jäsenistä. Myös Tšetšenian sota on vaikuttanut udmurttien elämään: osa nuorten miesten

sukupolvea katoaa sotaan tai vammautuu. Sotaa käytetään myös pelotteena rajoittamaan

suurempia poliittisia ja kulttuurisia itsenäisyysvaatimuksia. (Lehtinen 2005a, x); (Hakamies

1998, 16).

Vuonna 1928 alkanut maatalouden pakkokollektivisointi marginalisoi pienviljelyn

kymmeniksi vuosiksi. Yli 1000 kylää lopetettiin. Toisen maailman sodan aikana suuria

tuotantolaitoksia työntekijöineen siirrettiin Udmurtiaan, mikä vaikutti merkittävästi alueen

kaupungistumiseen ja venäläistymiseen. Udmurtian erikoistuessa aseteollisuuteen alue

suljettiin ulkopuolisilta. Raskaan teollisuuden päästöt ovat aiheuttaneet vaikeita
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ympäristöongelmia alueelle. Udmurtiasta on löydetty myös jonkin verran öljyä, maakaasua ja

ruskohiiltä. Nämä ovat tuoneet sekä vaurautta että ympäristöongelmia. (Suihkonen 1991, 213-

215).

 Ns. näköalattomien kylien hävittäminen 1970-luvulla lopetti monia pieniä udmurttikyliä ja

pakotti väestöä muuttamaan kulttuurisesti heterogeenisempiin suurin kyliin. Erilaiset kansojen

vaellukset ja pakkosiirrot ovatkin tehneet Udmurtiasta aikojen saatossa kulttuurisen

tilkkutäkin. Mielenkiintoista on, että asutuksen ja maanviljelyn jossain määrin vapauduttua on

pienten udmurttikylien määrä taas lisääntynyt ja väestö alkanut palata maaseudulle. Suurin osa

udmurttiväestöä asuukin maaseudulla. Venäläiset kylät puolestaan ovat häviämässä. Sen

seurauksena Udmurtian maaseutu udmurttilaistuu hyvää vauhtia. 

(Lehtinen 2005a, x-xi); (Škljajev 2005, xxvi); (SURI 2007).

Udmurtteja oli vuoden 1989 väestölaskennan mukaan 746 000. Suurin osa heistä asuu omassa

nimikkotasavallassaan, jossa he tosin ovat vähemmistönä (34 %). Yli puolet heistä (56,5 %)

asuu kuitenkin maaseudulla, jossa he ovat puolestaan enemmistönä. Lisäksi udmurtteja asuu

vähemmistöinä Kirovin ja Permin alueilla, Tatarstanissa sekä Baškortostanissa. Udmurteista

noin 70 % puhuu udmurttia äidinkielenään. (Lehtinen ja Vladykin 2005, 132-134); (Lehtinen

1980, 11); (SURI 2007).
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5.     Pyhät lehdot marien perinteessä

5.1. Marien mytologiasta

5.1.1. Taustaa

Juri Kalijev pitää marien luontouskon luonteenomaisena piirteenä sen välitöntä yhteyttä

toimeentulon turvaamiseen. Keräily, kalastus, metsästys ja mehiläisten hoito olivat vallitsevia

elinkeinoja aina 1000-luvulle jaa asti. Vaikka maanviljely ja karjahoito alkoivat jo varhaisella

metallikaudella 2000 eaa, niin viljely oli lähinnä toimeentuloa täydentävää, paikkaa vaihtavaa

kaskiviljelyä. Elinympäristö oli pääasiassa havu- ja sekametsää, pohjoisessa myös suota.

Metsät harvenivat Marinmaalta ratkaisevasti vasta 1900-luvulla: 1921 ja 1972 suurten

metsäpalojen vuoksi ja 1950-luvulla suurimittaisten hakkuiden takia. Marinmaan pinta-alasta

on silti edelleen puolet metsää. Varsinkin pohjoisen metsäalueilla on säilynyt luontouskoon

liittyviä kulttuurin varhaisempia, keräily- ja pyyntitalouteen kuuluvia kerrostumia  pyhine

paikkoineen, seremonioineen ja uhrauksineen. Marien kylät ovat edelleen erityisen  tunnettuja

vehreistä puistaan. Jokaisen kylän ympärillä on kasvanut metsä tai metsikkö, ja joka

pihamaalla on ollut oma otonsa, perheen pyhä lehto. (Kalijev 1998, 285); (Molotova 2005,

xvi); (Lehtinen 2005b, 74-75); (Bartens 1991, 191-192).

Marien siirtyminen maatalouteen on tapahtunut rauhanomaisesti pitkän ajanjakson kuluessa.

Vasta 1000-luvulla löytyy jäänteitä aurakulttuurista sirppeineen, jyvineen ja jauhinkivineen.

Myös kylien muodostuminen on mareilla ollut verrattain myöhäistä ja pitkän ajan kuluessa

tapahtunutta. Vielä 1300-1600-luvulla marit asuivat hajallaan yksittäistaloissa. Näiden

ympärille rakennettiin lisää oman suvun taloja, jotka kasvoivat vähitellen pieniksi kyliksi.

Marien kylät ovat pysyneetkin pieninä. Vasta 1850-luvulta lähtien kylät pakotettiin siirtymään

vähitellen hajakylistä nauhakyliin. Väestöstä 70 % asuu edelleenkin maaseudulla. Marien

kulttuuri kuuluukin vahvasti maanviljelyskulttuureihin. Pitkä kulttuurinen jatkuvuus auttaa

ymmärtämään, miten varhaisempi luontousko on voinut muuntua maanviljelyn olosuhteisiin

sopivaksi.
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Pekka Hakamies pitääkin tätä yhteiskunnallisten ja ekologisten muutosten vähäisempää ja

hitaampaa kehitystä keskeisenä syynä marien  ja udmurttien luontouskon säilymiseen. Tässä

hän viittaa Lauri Hongon esittämään uskontotyyppien ekologiseen luokitteluun. 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat äkkinäisen kulttuurisen katkeamisen kokeneet ryhmät kuten

komit ja permjakit. Metsien hakkuu ja maatalouden pakkokollektivisointi veivät pohjan myös

pyyntielinkeinojen harjoittamiselta ja samalla luontaisen elinympäristön vanhalta perinteeltä.

Toiseen ryhmään kuuluvat voimakkaaseen vieraaseen eli venäläisen kulttuurin paineeseen

joutuneet ryhmät kuten vepsät ja mordvalaiset. Kolmanteen kuuluvat suhteellisesti vähimmin

vaurioin omilla asuinalueillaan jatkuneet ja vähemmän muutospaineita kokeneet kulttuurit

kuten marit ja udmurtit. Näille molemmille kulttuureille on pyhien lehtojen perinne ollut

tärkeä. (Hakamies 1998, 18-19).

5.1.2. Elävä luonto

Uno Harva pitää marien luonnon elollistamista ehkä vertaansa vailla olevana Keski-Venäjän

suomensukuisten kansojen keskuudessa. Marit pitävät elävinä olentoina paitsi luonnonvoimia

ja -ilmiöitä myös liikkumattomia, elonmerkkejä osoittamattomia asioita kuten kiviä sekä

ihmisten tekemiä esineitä kuten työkaluja tai taloja. Näillä kaikilla on oma sielunsa, jota voi

puhutella ja lähestyä. Jos esim. veden sielu häviää niin vesi pilaantuu tai pirtin sielu karkaa,

niin pirtin elo käy ilottomaksi. Erilaisia haltijoita onkin niittymareilta löydetty kaikkiaan noin

140 ja mäkimareilta noin 70. Tässä työssä tuon esiin näistä luonnonhaltijoista niitä, jotka ovat

työni kannalta keskeisimpiä.

Uskomusten vanhinta kerrostumaa edustavat luontoemot. Nämä ovat marilaisilla edelleen

voimissaan. Marien uskomuksen mukaan jokaisella luonnonvoimalla on oma emonsa, mariksi

ava. Näitä ovat mm. luontoemo, aurinko- eli päivytemo, kuuemo, tähtiemo, pilviemo, lämmön

emo, valkeen emo, tuuliemo, veen emo, meren emo ja kaikkein hartaimmin kunnioitettu

maaemo. Näille emoille tehdään vaihtelevia seremonioita ja annetaan uhreja pyhissä

lehdoissa, pelloilla, veden ja tulen äärellä ja muissa sopivissa paikoissa, sopivina aikoina aina

emosta riippuen. Valkeen emolle uhrataan lähes kaikissa juhlissa, sillä sen uskotaan vievän

tuleen uhratut annit perille haltijoille. 
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Kaikella, joka tekee siementä tai tuottaa jälkeläisiä on niittymareilla oma šotšõn eli "synnyn

haltija". Mäkimareilla tätä vastaa šatšõktsõ eli "synnyttäjä": esim. "viljaa synnyttävä jumala"

tai "karjaa synnyttävä". Šotšõn-avasta riippuu kaikkien eläinten ja ihmisten lisääntyminen.

Paikoin tätä vastaa menestyksen emo, perke-ava, joka antaa kaikenlaisen onnen. Omat

synnynhaltijansa on niin lapsilla, karjalla, mehiläisillä kuin rahallakin. (Holmberg 1914b, 46-

61); (Kalijev 1998, 281). 

Jumalat ovat mareilla uudempia tulokkaita. Sana jumo on indoiranilainen laina ja on alunperin

tarkoittanut mareilla taivasta, ilmaa ja säätä. Mareilla jumalat esiintyvät vielä jossain määrin

perheittäin. Esim. pääjumalperheeseen kuuluvat edelleen Os Kugu Jumo, "Suuri valkoinen

jumala", ja tämän äiti tai emo, Jumon ava eli Šotšynava, "Kaiken elämän antaja" 

(Toidybekova 2008). Jälkimmäistä pidetään joillain paikoin avio-onnen ja lapsensynnytyksen

suojelusjumalana, ja se sekoittuu myös Neitsyt Maariaan. Lisäksi tähän taivaalliseen

seurueeseen on liittynyt vielä joukko tataarilaisperäisiä avustajia kuten enkeleitä, profeettoja,

säätäjiä, esittelijöitä ym. Monin paikoin nämä "Jumalan säätäjät" ovat rukouksissa vieneet

vanhempien luonnon emojen ja synnyttäjien paikan. Ukkonen on varsin uusi tulokas

jumalienkin joukossa ja syrjäyttänyt joillain paikoin aikaisemman veen emon sateen haltijoita

rukoiltaessa. Paikoin jumaliksi on alettu nimittää kaikkia luonnon haltijoitakin. 

Marit uskovat merkittävien marien kansaa auttaneiden sankareiden jäävän kuoltuaan maan

päälle auttamaan mareja hädän hetkellä. Nämä kulttuurisankarit ovat myös saavuttaneet

jonkinlaisen puolijumaluuden. Marien mytologian kulttuurikerrostumissa voidaan nähdä

ainakin iranilaisten, bolgaarien, islaminuskoisten tataarien ja ortodoksien slaavien vaikutusta.

Marilaisen tarun mukaan jumalan tytär rakastui kauniiseen paimenpoikaan, ja tästä liitosta

syntyivät marit, maan ja taivaan lapset. Tässä voidaan nähdä metafora Volgan rannalla

pyyntitaloudessa eläneen suomalais-ugrilaisen kulttuurin ja iranilaisen paimentolaiskulttuurin

kohtaamisesta. (Holmberg 1914b, 5-10, 42-46); (Toidybekova 1998, 253); (Laulajainen 1995,

15).

Sekä islaminuskoisten tataarien että Venäjän ortodoksisen kirkon paine ovat aiheuttaneet

toisaalta marilaisen uskon sulautumista valloittajien uskontoon ja toisaalta myös

kätkeytymistä sen taakse.  Marilaiseenkin mytologiaan nousi näiden myötä yksi miespuolinen
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pääjumala, jonka äiti, jumalan emo, muuntui myös Neitsyt Mariaksi. Monille muille jumalille

annettiin kreikkalaiskatollisten pyhimysten nimiä. Esimerkiksi veen emo, sittemmin

ukkosenjumala, on saanut muuntua pyhäksi Iljaksi. Näin vanhoja juhlia saatettiin viettää ja

vanhoja jumalia kunnioittaa virallisesti ensin tataarinkielisillä ja sittemmin venäjänkielisillä

uuden uskon nimillä. 

 Kuinka yksijumalainen tai hierarkkinen marien mytologia todellisuudessa on, riippuu paljolti

siitä, kuka sitä kysyy ja keneltä. Lähetyssaarnaajat valittivat marilaisista: “Toisuskoisemme,

etenkin tšeremissit, ovat uskonnollisissa asioissa erittäin sulkeutuneita. Mari ei koskaan puhu

sanaakaan uskonnostaan. Kaikessa hän on samaa mieltä kanssanne, kun puhutte hänelle

kristillisestä uskonnosta. Yhtä kaikki hän pitää mielessään omansa.”  Periaatteessa mareilla on

yksi ylijumala niin kuin sen valloittaneilla naapurikansoillakin, mutta tarkemmin

keskusteltaessa saattavat esim. maahiset oikeastaan ollakin voimakkaampia kuin ylijumala.

Taivaanjumalaa ei pidetä luonnon haltijoiden johtajana, vaan kuten Filimonov sanoo:"ne eivät

alistu hänen tahtonsa alle eivätkä noudata hänen toivomuksiaan."  Toisaalta juuri luonto

ymmärretään jumalaksi, ja marit ovat jumalan eli luonnon lapsia. (Kalijev 1998, 290);

(Holmberg 1914b, 42-65); (Kuznetsov 2001).

Luontouskot ovat usein varsin synkretistisiä: muutama jumala sinne tai tänne ei niitä horjuta.

Uusia adoptoidaan tarpeen mukaan vastaamaan uusia oloja, eivätkä ne välttämättä horjuta

aikaisempia omia haltijoita. Tämä puolestaan on yleensä sopinut niin kreikkalais- kuin

roomalaiskatollisellekin kirkolle niin kauan kun paikallisen mytologian jumalat on kastettu

uudelleen vastaamaan katolisia hahmoja.

5.1.3. Uudempia kerrostumia

5.1.3.1. Kugu Sort

Uudempia mullistuksia marien  uskonelämässä aiheutti 1800-luvun lopulla varsinkin

pohjoisilta marialueilta tavattu ns.  Kugu Sort eli Suuren kynttilän liike. Tässä oli piirteitä

sekä luontouskosta, ortodoksisesta uskonnosta että joidenkin lähteiden mukaan myös

islamilaisesta uskonnosta. Suuren kynttilän kannattajat palvovat vain yhtä tai joidenkin
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tietojen mukaan vain ylempiä jumalia, mutta eivät haltijoita ja suojelijoita. Myöskään

Keremet-nimiselle, taatareilta lainatulle haltijalle ei uhrata.  Uhrit ovat verettömiä: kynttilöitä,

viljaa, kukkia ja hunajaa. Kannattajat ovat uhranneet myös suuria päistään koristeltuja

pyyhkeitä puihin ripustettaviksi. Rukouksissa on yleinen filosofinen luonne, jossa kehotetaan

pidättyväisyyteen ja sielun puhtauden säilyttämiseen.

Liike painotti perinteisen elämäntavan merkitystä ja luonnonläheistä, vaatimatonta, jopa

askeettista elämää. Se ei hyväksynyt tehdasvalmisteisia, kaupasta ostettuja tuotteita, vaan

kaikki tarvittava pyrittiin valmistamaan itse. Liikkeen jäsenten vaatteet olivat valkoisia

perinteisillä kirjailuilla. Nautintoaineiden kuten teen, kahvin, tupakan ja viinan käyttö oli

kiellettyä.  He eivät myöskään syöneet sian- tai hevosenlihaa, kanaa tai kananmunia tai edes

perunoita ja vihanneksia. Elämä tuli järjestää esivanhempien hengen mukaan ja  ihmisten tuli

suhtautua toisiinsa luottavaisesti ja rakastavasti. Ahkeruus ja työteliäisyys olivat myös

arvostettuja hyveitä.

Suuri kynttilä on alunperin ortodoksien antama pilkkanimi, joka vähitellen vakiintui tämän

uskonsuunnan nimeksi. Sen kannattajat käyttävät uhrijuhlissaan 70 cm:n korkuista,

halkaisijaltaan 5 cm paksua kynttilää.

Liikkeellä ei ollut varsinaisesti johtajia, mutta uskon työstämiseen ja levittämiseen osallistui

useita tunnettuja henkilöitä, mm. niittymarien luontouskoiset Smirnov ja Jakmanovin

veljekset. Uusi uskonnollinen liike levisi nopeasti, koska sen jäsenet pyrkivät palauttamaan

käyttöön marien omat luontouskon seremoniat ja asettivat vallinnutta mielivaltaa ja sortoa

vastaan korkeat moraaliset ihanteet. Sen rukouksiin osallistui kerralla satoja mareja, niin

luontouskoisia kuin kristittyjäkin. Mukana oli myös küslen eli kanteleen soittajia. 

Valtiovalta koki uuden uskonnon ja sen saaman kannatuksen uhkaavana. Uskon kannattajia

kohtasi säälimätön vainoaminen. Heidän omaisuutensa takavarikoitiin, ja heidät itsensä

karkotettiin. Mm. Jakmanovin veljekset lähetettiin Siperiaan. Täältä he palasivat kotiin

vuonna 1906 pitäen edelleen kiinni omasta uskostaan. Tukahduttaminen uusiutui 1920-

luvulla, jolloin jokaisen rukoustilaisuuden jälkeen turvallisuuselimet tekivät tutkimuksen.

Näistä ajoista lähtien yhteisörukoukset järjestettiin salaa öisin.
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Kugu Sort on käsitetty lahkolaisuudeksi ja kirkollisia muotoja vastustaneeksi uskonnolliseksi

liikkeeksi. Lahkon toiminnan oletetaan lakanneen 1930-luvulla, mutta sitä on elvytetty jälleen

2000-luvulla. (Toidybekova 1998, 258-259); (Bartens 1991, 191); (Lehtinen 2005c, 60);

(Laulajainen 1995, 51).

5.1.3.2. 1900-luku

Juri Kalijev tarkastelee ansiokkaasti viime vuosisadan alun muutoksia marien kulttuurissa.

1900-luvun alku oli marilaisille kansallisen heräämisen aikaa. Kaupunkeihin oli muodostunut

marien älymystö, joka marin kielen ja kulttuurin ohessa alkoi tietoisesti voimistaa myös

omaan perinteeseensä ja uskoonsa liittyviä asioita kuten tarinoita, legendoja, lauluja ja

rukousloitsuja. Marien sivistyneistössä heräsi elävä kiinnostus omaan menneisyyteen. Mareja

alkoi myös palata oman uskon pariin. 

Maaliskuun vallankumouksen jälkeen kesällä 1917 pidettiin ensimmäinen marien

kansankokous. Siinä pantiin paljon painoa marien omalle uskolle yleiskansallisen aatteen

perustana ja kehotettiin myös toteuttamaan marien omia rukouksia. Seuraavasta vuodesta

lähtien näitä rukouksia alettiin jälleen myös toteuttamaan. Samana vuonna palasi myös Kugu

Sort -uskon jäseniä takaisin karkotuksesta Siperiasta.  Seuraava vuosikymmen olikin marien

kansan uskon voimistumisen aikaa. Omassa perinteisessä uskossaan marit näkivät myös 1900-

luvun alussa aatteellisen pohjan kamppailtaessa henkistä, sosiaalista ja kansallista sortoa

vastaan. 

Vuosikymmenen lopussa uudet vallankumoukselliset aatteet läpäisevät myös marien

sivistyneistön ajatusmaailman. Uskonto, ja tähän kategoriaan epäilemättä kuuluva marien oma

usko, aletaankin nähdä riiston välineenä. Marien sivistyneistö pitkälti katkaisi siteensä omaan

perinteiseen maailmankatsomukseensa ja asettui tietyssä mielessä omaa kansaansa vastaan.

Omaan perinteeseen pohjautuvien juhlien tilalle sivistyneistö alkoi tuoda uusia, maallisia

juhlia. Toidybekova näkee näissä uusissa kansalaistavoissa ja venäläisissä juhlissa, joista on

poistettu uskonnollinen sisältö, myös jäänteitä patriarkaalisesta yhteiskuntajärjestelmästä. 
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Paine ylhäältä "oikeaoppisempaan" suuntaan on epäilemättä ollut kova. Arvata vain saattaa,

millaisia porkkana ja keppi menetelmiä on ollut käytössä virkojen suomisesta

taantumukselliseksi leimaamisesta . Vuonna 1929 uskonnollisia yhteisöjä vaadittiin

rekisteröitymään ja hankkimaan luvan uskonsa harjoittamiselle. Luvan saivat ne yhteisöt,

joilla oli järjestörakenne. Kansan uskot jäivät tämän ulkopuolelle ja siis vaille oikeuksia. Kun

rukoileminen lisäksi sallittiin enää rekisteröidyissä temppeleissä, tulivat perinteiset kansan

uskot, luontouskot, käytännössä laittomiksi (Toidybekova 1997, 395).

1930-luku oli epäilemättä yhtä julma niin marilaisten sivistyneistölle kuin kansan uskon

näkyville edustajillekin. Neuvostoliiton aikana kamppailu uskontoa vastaan ei kuitenkaan

ollut yhtäjaksoista vainoamista. Sitä harjoitti lähinnä virkakoneisto toimensa puolesta, ja siksi

se oli luonteeltaan kampanjamaista, osittain myös pelkkää teeskentelyä. Uskonto nähtiin

lähinnä arkaaisena jäänteenä, josta päästäisiin eroon "tieteellis-ateistisen" kasvatuksen myötä.

Tätä "valistustyötä" tekivät vielä 1970 ja -80 luvuillakin mm. lääkärit, luonnontieteiden

opettajat ja maatalousasiantuntijat. Ajoittain toiminta myös heikkeni, varsinkin sodan aikana,

jolloin järjestettiin mm. kaikkien marien yhteinen rukousjuhla Kosolapovon kylän lähellä.

Toisaalta ortodoksisten kirkkojen sulkeminen riisui aseet yhdeltä marien luontouskon

suurimmalta vastustajalta, ja antoi hengähdystauon varsinkin kaksiuskoisille. Heitä kirkko oli

vainonnut pitkään omien rituaalien suorittamisesta. 

Uskonnollisen toiminnan kieltäminen aiheutti monia muutoksia marien oman uskon

ilmentämisessä. Suuria yhteisörukouksia ei enää voitu järjestää, joten pääpaino siirtyi

huomaamattomampiin perhe- ja sukurukouksiin. Tällöin rukoukset suoritti joku vanhemmista

perheen jäsenistä. Tämä ehkä selittää osaltaan sitä, että myös naiset ovat voineet tulla

yhteisten rukousten suorittajiksi. Jopa Kugurakin eli Keremetin lehtoihin, joita naisia oli mitä

ankarimmin kielletty edes lähestymästä, tulee nykyään yhtä lailla naisia ottamaan osaa

rukouksiin. 

Varsinkin Kugurakin palvontaa tutkinut Kalijev on havainnut monia muutoksia tänä aikana

Kugurakin uskon parissa. Kirkkojen suljettua ovensa kaksiuskoiset kääntyivät nimittäin

yhteisörukoustenkin puuttuessa nimen omaan Kugurakin palvonnan puoleen. Kugu Jumolle

on ollut omat lehtonsa, eikä tämä ole ilmaantunut Kugurakin lehtoihin, mutta Šotšyn ava on
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voinut olla muiden luontoemojen kanssa myös näissä lehdoissa, ja Šotšyn avan palvonnan

merkitys onkin kasvanut. Samoin Kugurak on saanut seurueeseensa muita marien perinteiseen

uskoon kuuluvia jumalia, ja myöhemmin vielä siihen kuulumattomiakin uusia jumalia kuten

vaikkapa Maan jumala tai Viljan jumala. Tällöin myös Kugurakin ymmärretään olevan

jumala. Baškirian marien keskuudessa Keremetin lehdot on pyritty esittämään ylimmän

jumalan, Kugu Jumon, omaisuudeksi, jolloin Keremet samalla pyritään laskemaan jumalien

joukkoon. (Kalijev 1998, 291-296).

Uskonnon vastainen toiminta tuotti myös tuloksia. Huomattava joukko mareja luopui omasta

uskostaan, perinteestään ja kulttuuristaan. Monet ovat menettäneet myös äidinkielensä.

Varsinkin kaupungeissa on omasta kulttuuristaan irrallaan olevia marilaisia. Osa on näin

epäilemättä  taloudellisesti myös menestynyt integroitumalla vallitsevaan yleisvenäläiseen

kulttuuriin, mutta osa on jäänyt Kalijevin esiin tuomaan marginalisoitujen ihmisten ryhmään,

joilla ei ole sen enempää historiallisia, etnisiä kuin sosiaalisiakaan juuria. (Kalijev 1998, 294).

Pelko oman kulttuurin tunnustamisesta, siihen liittyvät sanktiot vaikkapa työpaikkojen

saamisen suhteen ja oman kulttuurin kokonaan kieltäminen ovat aiheuttaneet myös syviä

sosiaalisia ongelmia. 

Kaiken kaikkiaan on mielenkiintoista havaita, kuten Toidybekova tuo ilmi, että koko

neuvostovallan ajan tiukan poliittisen ideologian oloissa maassa on elänyt monenlaisia myös

neuvostoideologialle vastakkaisia kulttuureja. (Toidybekova 1997).
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5.2. Pyhät lehdot

5.2.1. Taustaa

"Lähestyessään pakanallista tsheremissiasutusta pistävät matkustajan silmään ensiksi tuuheat

metsäsaarekkeet, jotka kylien lähistöllä kohoavat muuten usein aivan aukealla tantereella.

Kalmistoja ja mehiläistarhoja lukuun ottamatta ne ovat pääasiallisesti uhrimetsikköjä. Siellä,

missä tsheremissikyliä on taajassa, näkee niitä monasti suuretkin määrät. Kuznetsov kertoo

eräältä ylhäiseltä kunnaalta Urzhumin piirissä laskeneensa 64 uhrilehtoa."

(ks. Holmberg 1914b, 65)

Marit ovat yleisesti kunnioittaneet puita ja metsää. "Metsä on tsheremissien taikamaailma,

metsän ympärillä pyörii hänen koko maailmankatsomuksensa..." kirjoitti jo S. A. Nurminskij

vuonna 1862 (ks. Toidybekova 1998, 268). Metsillä ja puilla, niin kuin kaikella elävällä, on

oma sielu. Siltä mari pyytää lupaa metsään tullessaan tai puun alle nukkumaan asettuessaan.

Kaikki puut ovat pyhiä, mutta ylisen olennoille on yleensä valittu jokin lehtipuu ja alisen

olennoille havupuu uhrausta varten. Valittuna puuna, onapu, voi olla vaikkapa koivu, lehmus,

paju tai tammi. Tällainen puu toimii välittäjänä niin yliseen, keskiseen kuin aliseenkin

maailmaan. Jokaisessa kylän rukousjuhlassa on tapana kattaa pöytä tai alttari pyhän onapun

juurelle ruuan pyhittämistä varten. Yleensä kukin osanottaja tuo mukanaan leipää tai blinejä,

munakkaan tai juuston sekä kynttilöitä ja hunajaa. Jotkut näkevät pyhän puun kohdalla

jonkinlaisen tulisen patsaan. Marien tietäjät arvelevat tämän johtuvan siitä, että sillä kohtaa on

kenties suorin yhteys eri maailmojen ja ihmisten välillä. Esivanhemmat eivät valinneet suotta

juuri sitä paikkaa pyhätökseen. (Holmberg 1914b, 54); (Toidybekova 1998, 268-269.)

Pyhään puuhun tai lehtoon ei ole ollut lupa kajota. Lehdossa ei ole saanut hakata puita, niittää

heinää, poimia kukkia, marjoja tai sieniä. Kieltoa rikkoneita on odottanut ankara rangaistus.

Esim. Tšomarkin kylässä Baškiriassa hakattiin sodan jälkeen kylän uhrilehto. Tästä on

kyläläisten mukaan seurannut sellainen rangaistus, että kylän väkiluku vähenee koko ajan ja

kylän miehet kuolevat jo nuorena. Pyhistä puista rakennettu talo tai navetta palaa, ja lehdon
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hakanneet ihmiset vetävät päällensä rangaistuksen, joka ulottuu seuraaviinkin sukupolviin.

(Krohn 1894, 21); (Toidybekova 1998, 271-272).

Uudempaa aineistoa edustavat mm. kertomukset siitä, miten 1990-luvulla Tšeboksarin

patoaltaan tieltä piti hakata marien pyhä lehto. Kun paikalliset asukkaat eivät sitä suostuneet

tai uskaltautuneet tekemään, määrättiin työhön kahdeksan konepajan työntekijää. Lehdon

kaatamisen jälkeen kaikki kahdeksan siihen osallistunutta työntekijää kuolivat kahden vuoden

kuluessa. Lääkärit eivät kyenneet tekemään täsmällistä diagnoosia kuolleille. Paikalliset

asukkaat uskovatkin korkeampien voimien rangaisseen heitä pyhän lehdon hakkaamisesta.

(Toidybekova 1997, 133-134).

Joillain paikoin marit ovat alkaneet tuoda uhreiksi "hopearahoja" hakattujen puiden ja lehtojen

tilalle ja pyytäneet armahdusta, koska he eivät omasta tahdostaan hakanneet ja kyntäneet pyhiä

lehtoja. Toisaalta uskotaan, että missä ihmiset ovat huolellisesti ja pyhästi varjelleet pyhää

lehtoa ja uhripuuta, niin siellä ihmiset elävät rauhassa ja yltäkylläisyydessä vanhoiksi.

(Toidybekova 1998, 271-273).

Marit ovat erottaneet tosistaan pyhät lehdot eli jumalille pyhitetyt metsät ja Keremetin

olinpaikat. Keremet on tataareilta lainattu keremet-nimisen uhrilehdon haltija. Sittemmin

keremetistä on tullut yleisnimi monille eri lehdoille, joissa yleensä palvotaan alas päin. Tästä

enemmän myöhemmin. Lehdoilla on oma hierarkiansa: jotkut niistä on omistettu ylemmille

jumalille ja toiset pienemmille tai sitten eri vuodenaikojen juhlille. Keremetille ja hänen

seuralaisilleen toimitettujen uhrien paikat ovat olleet hierarkian alapäässä. Keremetiä ei pidetä

jumalana. (Kalijev 1998, 276).

5.2.2. Varhaisempaa näkemystä pyhistä lehdoista

Uno Harva on hahmottanut mareilta ainakin seitsemänlaisia pyhiä lehtoja lähinnä lehtojen

paikan ja tarkoituksen mukaan. 

 Selõk-olmõ on aitaamaton uhripaikka viljavainion vieressä. Siellä pidettävät juhlat liittyvät

maanviljelyyn. Tällaisia on joka kylässä yleensä yksi.  Useimmiten ne ovat lehtoja, mutta



51

joskus voi uhripyhäkkönä olla vain kyntämättä jätetty keto. Näihin juhliin osallistuvat kaikki

kyläläiset. Aga-pairam eli "aura-juhlan" viettopaikkana sitä usein nimitetään myös aga-

pairam olmõksi tai aga-vajrem otoksi.  Marit eivät ole vaihdelleet maanviljelykseen liittyvää

uhripaikkaansa maanviljelyskierron mukaan, vaan peltopyhäkkö on aina ollut yhdessä ja

samassa paikassa. Tosin joissain kylissä voi olla oma erityinen aga-kurman eli "aura-uhri"

pyhäkkönsä. 

Kesän suurin uhrijuhla sürem vietetään küs-otossa (idässä küs-olmõ) luonnon jumalille ja

haltijoille. Näitä juhlia vietetään keskikesällä tšinla-kuun aikana. Tällöin kaikki raskas työ on

ollut kiellettyä. Sen sijaan aika sopii juuri uhrijuhlien viettämiseen. Näissä lehdoissa on voitu

viettää myös mehiläisille pyhitettyä uhrijuhlaa, mükš-jõr, kesällä nuorten mehiläisparvien

näyttäydyttyä. Tällöin lehdossa on omassa paikassaan erityisiä mehiläishaltijoille omistettuja

puita. Harva arvelee sanan küs tarkoittavan juuri uhrijuhlaa. Krohn arvelee  küsön olevan uhri

ja oto metsäsaareke (Krohn 1894, 21). Nämä lehdot voivat olla suuria aidattuja puistikoita tai

aitaamattomia metsiköitä. Niitä on voitu nimittää myös Jumin otoiksi erotuksena Keremetin

palvonnasta. 

Küs-otossa on voitu uhrata sekä ylös päin että alas päin. Niissä on aina lehtipuita, mielellään

ainakin lehmusta, tammea ja koivua. Näiden juurella uhrataan ylös ja etelään päin. Lisäksi

siellä voi olla havupuita pohjoisreunalla, jossa uhrataan alaspäin. Aikaisemmin ilmansuunnat

ovat olleet länsi ja itä, tai joissain paikoin kaakko, talvinen auringonnousu. Küs-oton

seremonioihin voivat osallistua kaikki kyläläiset. Näitäkin lehtoja on yleensä joka kylässä

yksi: kylän yhteinen uhrilehto on nimeltään jal küs-oto. Siellä voi kullakin perheellä olla yksi

tai useampi oma uhripuu. Kylissä on myös pieniä perhelehtoja, jotka on usein nimetty

perustajansa mukaan.

Joissain vanhoissa emäkylissä voi olla myös mer-küsoto, joiden uhrimenoihin osallistuu useita

kymmeniä kyliä. Tällaista isoa uhripiiriä kutsutaan paikoittain tištõksi, mikä tarkoittaa myös

puumerkkiä. Harva pitääkin todennäköisenä, että yhden uhripiirin on alunperin muodostanut

yksi suku, jolla on myös ollut yhteinen puumerkki. Yksityinen henkilö ei yleensä mene monen

kylän yhteiseen uhrilehtoon toimittamaan omaa uhriaan, vaan siihen käytetään kylän lehtoa,

jossa perheellä on oma uhripuu. Yhden uhripiirin kaukanakin toisistaan sijaitsevissa kylissä
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noudatetaan hyvin samanlaisia menoja ja tapoja, vaikka lähellä toisiaan olevien, mutta eri

uhripiiriin kuuluvien kylien tavat voivat erota huomattavastikin toistaan. Näissä vietettävät

juhlat ovat toimineet myös sukukuntien neuvottelutilaisuuksina. Juhlia niissä on vietetty

yleensä juhannuksen ja Pietarin päivän välisenä aikana joko vuosittain tai parin, kolmen tai

viidenkin vuoden välein. 

Lisäksi mareilla voi olla vieläkin suurempia juhlia, joihin kymmeniä  tištõjä kylineen ottaa

osaa. Tällaista marit ovat nimittäneet tündžä ümbal kumalmõksi eli maailman ylisen

palvonnaksi. Vielä on hyvin harvinaisia erityisestä syystä esim. kadon tai sodan uhatessa

tietäjän määräyksestä vietettäviä koko marikansan yhteisiä uhrijuhlia. Näitä nimitetään mari-

kalõkeiksi. (Holmberg 1914b, 65-71)

Marilaisten hautuumaat, šügarla, sijaitsevat myös omissa pyhissä lehdoissaan. Kalmisto on

yleensä aidattu lehto kylän läheisyydessä. Puihin on usein ripustettu liinoja, kankaita ja

vaatteita vainajia varten. Haudoilla on voinut olla patsaita tai puinen lintu. Näissä vietetään

sekä yksittäisten vainajien juhlia että yleisiä vainajien muistajaisia. Edellisiä vietetään aina

tietyn ajan kuluttua kuolemasta tai jonkun erityisen syyn vuoksi esimerkiksi karjan tai jonkun

ihmisen sairastuttua. Jälkimmäisiä vietetään yleensä pääsiäistä ja helluntaita edeltävällä

viikoilla. Kesäkuussa on vietetty semyk-juhlaa, joka on ollut yleinen vainajien muistopäivä. Se

on merkinnyt samalla toukotöiden loppua ja kesäkauden alkua. Silloin on puhdistauduttu

saunassa, nautittu perinteisiä ruokia ja käyty hautuumaalla. Nuoriso on kokoontunut omiin

leikkeihinsä ja tehnyt kepposia. (Lehtinen ja Hristoljubova 2005, 146). Joillain seuduin on

vietetty muistajaisia vielä syksyllä peltotöiden päätyttyä. Juhlissa vainajat on voitu hakea

kotiin juhlimaan tai myös hautuumaalle on tuotu uhriruokaa vainajia varten. Kalmistossa voi

myös olla erityisiä puita, joiden alla uhrataan vainajille tai Tuonelan haltijoille. (Holmberg

1914b, 11-30)

Esivanhempia on muistettu myös kotona. Kodanhaltijan eli suvun esivanhempien on ajateltu

asuvan marien aikaisemmassa asuinrakennuksessa kudõssä eli kodassa, joka on muuttunut

aittamaiseksi rakennukseksi. Kodan peräseinällä on ollut pyhä hylly, jossa on säilytetty

kodanhaltijan vakkaa. Vierasta ei sen lähettyville ole mielellään päästetty. Kota on samalla



53

ollut myös pyhättö. Harvan aikana kodassa uhrattiin lähinnä sairastapausten sattuessa.

(Holmberg 1914b, 30-34).

Ülõl tüle on alhaisen siunauksen uhrilehto. Usein sitä nimitetään myös Keremetin lehdoksi. Se

on yleensä havupuista koostuva, pieni, aidattu puistikko, joka liittyy osittain vainajain

palvontaan. Tähän ryhmään Harva tuntuu lukevan moninaisen joukon paikallisia pyhiä

lehtoja. Yhdistävänä piirteenä on usein, että lehto on perustettu jonkun kauan sitten kuolleen

marilaisen sankarin muistoksi. Tähän liittyy uskomus, että toisaalta esivanhemmat yleensä

auttavat jälkipolviaan heidän elämässään ja toisaalta, että marien kansaa erityisesti hädän

hetkellä auttaneet henkilöt, suuret sankarit, jättävät kuoltuansa henkensä maan päälle

auttamaan mareja vaikeina aikoina. Tällaisia sankareita on ollut mm. ruhtinas �umbulat,

jonka haudan uskotaan edelleenkin olevan Nemda-joen lähellä. Usein tätä haltijaa nimitetään

vuoren ukoksi. Tällä voi olla myös vaimo, vuoren akka, ja seurueeseen kuuluu lisäksi erilaisia

palvelijoita. �umbulatin uskotaan elävän vuoren sisässä. 

Näiden tavallaan marilaisten pyhimysten puoleen käännytään varsinkin sairauden kohdatessa

tai erityisesti nuorten miesten joutuessa sotaväkeen. Näissä uhrilehdoissa on noudatettu vielä

tavallista suurempaa varovaisuutta ja kunnioitusta, jotta lehdon haltija ei loukkaantuisi. Monin

paikoin lehdon haltija ei esimerkiksi siedä kuulla vierasta kieltä, vaan siellä on ehdottomasti

puhuttava maria. Lehdon menoihin osallistuvat yleensä vain oman suvun miehet.

Krohn jakaa keremetin lehdot vielä kahteen kategoriaan: keremet küs-otoihin, joissa

rukoillaan sairastuneiden ihmisten puolesta ja volek küs-otoihin, joissa rukoillaan sairastuneen

karjan puolesta (Krohn 1894, 21).

Keremetiksi nimitettyjä uhrilehtoja on perustettu myös sultan-nimiselle haltijalle. Tämä liittyy

tataarien ja tšuvassien Keremet-perinteeseen. Tataareilta tullut varsinainen Keremet on

ilkeämielinen henki, jota pitää hyvitellä veriuhrein. Toisaalta se tuo palvojilleen menestystä.

Keremetin aitaukset ja seremoniat ovat ehdottomasti olleet kiellettyjä naisilta. Ilmeisesti nämä

eri perinteet ovat monin paikoin sekoittunet toisiinsa.  Näistä perinteistä on ollut vaikea saada

selvää, sillä ortodoksinen kirkko on vahvasti demonisoinut Keremet-uskon. 

(Holmberg 1914b, 102-113).
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Mareilla on myös monia kotona vietettäviä haltijoille omistettuja uhrijuhlia. Näitä ovat useat

syksyn kiitosjuhlat kuten "uuden puuron juhla" tai sirppijuhla sorla pukshymash. Joulun

aikaan on vietetty šorõk-jolia, "lampaanjalkaa", jolloin on rukoiltu ja ennustettu seuraavaksi

vuodeksi. Tällöin on myös huviteltu, ja nuoriso on voinut naamioitua ja leikkiä karhua, sutta

tms. Juhlan aikana on voitu käydä myös pyhässä lehdossa.

Yhteenvetona Krohn mainitsee, että joka kylässä on yksi yhteinen lehto tai useampia

sukulehtoja. Yhteistä kaikille uhrilehdoille on joen, puron tai lähteen läheisyys. Myös paikan

kauneus ja korkeus ovat arvostettuja asioita. Usein on isomman küs-oton lähettyvillä

pienempi, alas päin suunnatuille rukouksille omistettu lehto. (Krohn 1894, 21). 

5.2.3. Uudempaa näkemystä pyhiin lehtoihin

Eräs Marinmaalla kesällä 2001 haastattelemamme henkilö oli Mari Elin teatterin taiteellinen

johtaja Vasili Pekteyev. Hänen suvussaan on luontopappeja, ja hän itse on ollut keskeisiä

henkilöitä marien kulttuurin ja  luontouskon voimistamisessa. Pektejev kertoi meille marien

pyhistä lehdoista ja juhlista. Eri alueilla ne ovat tosin eronneet toisistaan.

Pekteyev toi esiin varsinkin viisi erilaista pyhiin lehtoihin liittyvää perinnettä.

Pyyntikulttuuriin ja metsiin liittyy küt-oto, joka on pyynti- tai metsästyslehto. Sürem-oto on

vanha marien keskikesän juhla ja samalla kesäloman aika. Sinne on tultu rukoilemaan

perheittäin Pietarin päivänä 12.7. Perhe on ollut rukousten yksikkö, ei yksittäinen ihminen.

Näin sukulaiset ovat tavanneet toisiaan kerran vuodessa yhdessä kylässä. Tässä juhlassa on

uhrattu lammas.  Kerran kolmessa vuodessa on suoritettu suurempi kosminen rukous, johon

jokainen alue on lähettänyt edustajansa. Aga-vajrem -juhla ja siihen liittyvä lehto kuuluvat

maanviljelykseen. Se on laitumien, sadon ja peltojen juhla. 

Lisäksi mareilla on erityisiä vuoren haltijoiden ja marilaisten sankareiden lehtoja. Näistä

kuuluisin on �umbulat, joka oli marilainen keskiaikainen johtaja. Hänelle oli aikoinaan tehty

kivistä rakennus.  Ylhäällä oli aukio, jonne johtivat portaat. Aukiolla oli seitsemän tulta ja

seitsemän pappia. Ylhäältä päin katsottuna se muistutti makaavaa henkilöä. Tämä kukkula
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räjäytettiin. Toinen kuuluisa sankari on ollut Gorka. Gorka on myöskin olemassa oleva

kukkula ja kylä.

Pekteyev kertoi meille myös joistakin yleisistä marien uskomuksista. Hänen mukaansa ennen

kuin puu kaadetaan, siltä pyydetään lupa ja sille kerrotaan, ettei sitä haluta vahingoittaa tai

kaataa turhaan, vaan että sitä tarvitaan. Samoin ennen kuin eläin tapetaan, sille kerrotaan, ettei

sitä haluta vahingoittaa, mutta että sitä tarvitaan. Joutsenta ei ole ollut lupa tappaa eikä syödä.

Mareilla on ollut kolmenlaisia olentoja: veden, maan ja taivaan olentoja. Hanhet, ankat ja

joutsenet ovat ystäviä kaikkien kanssa. Ne ovat pyhiä lintuja, sillä ne yhdistävät kolme

maailmaa.

Pekteyevin mukaan yleistäen voi sanoa, että siellä missä nyt on kirkko, on aikaisemmin ollut 

pyhä lehto. Ulkona rukoileminen oli pitkään kiellettyä. Tämä kielto on nyt kumottu, ja marit

voivat taas avoimesti harjoittaa omaa uskoaan. Pekteyevin mukaan luontouskoisen on

mahdotonta rukoilla kaupungissa: luontouskossa rukoillaan luonnossa, luonnon tyttärenä tai

poikana. (Pekteyev 2001).

Aikaisemmin jokaisen marikylän vieressä oli muutama pyhä lehto. Lidia Toidybekova on

hahmottanut mareilta neljänlaisia rukouslehtoja eli jumyn otoja tai küsotoja: maailman

rukousten lehtoja, suvun rukousten lehtoja, kylän rukousten lehtoja ja yksityisiä rukouslehtoja.

Tähän liittyen hän on jakanut marien pyhät lehdot niissä toimitettavien yhteisörukousten

mukaan. Kaikille tarkoitettuja yleismarilaisia rukoustilaisuuksia ovat tünja kumaltyšit. Suvun

rukoustilaisuuksia ovat mer kumaltyšit. Jal kumaltyšit ovat ryhmärukouksia, ja ješ kumaltyšit

ovat perherukouksia. (Toidybekova 1997, 131-137). 

Toidybekova mainitsee erityisesti mer otot. Näissä ihmiset rukoilemisen lisäksi myös

tapasivat toisiaan ja neuvottelivat tärkeistä yhteisistä asioista esim. sodan puhjettua tai jonkin

katastrofin koetellessa yhteisöä. Tällaisia järjestettiin kuitenkin harvoin.

Marien uskomuksen mukaan selviytyminen ankarissa oloissa käy helpommaksi, jos kaikki

yhdessä pyytävät rauhaa, toimeentuloa ja terveyttä. Marit ovat pitäneet tässä tarkoituksessa

yhteisiä rukouksia myös udmurttien, tataarien, baškiirien ja ortodoksien venäläistenkin kanssa.
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Tätä on perusteltu mm. sillä, että koko kansan täytyy olla yhdessä ja pyytää voimaa, ruokaa,

rauhaa ja ystävyyttä esim. sodan aikana. (Toidybekova 1998, 253-271).

Tamara Molotova mainitsee marien pyhistä lehdoista erityisesti kaikkien marien pyhän lehdon

tüna küsoton Sernurin piirikunnassa Kuprjanovan kylässä, jossa on toimitettu yhteismarilaisia

uhrimenoja. Hän mainitsee myös Harvan jo esiin tuomia juhlia ja lehtoja. Kesäkauden tärkein

juhla on küso eli sürem, jota vietetään Pietarin päivänä. Kyläneuvostoilla on omat mer otonsa

ja kylillä omat jal küsotonsa. Suvuilla ja perheillä saattoi olla oma eš otonsa tai škemyn

otonsa. Lisäksi hän mainitsee pyhiä lehtoja tai paikkoja, joilla toimitetaan ainoastaan

maanviljelykseen liittyviä juhlia. Sellainen on esim. aurajuhlan kenttä, aga-vajrem oto, jossa

uhriantimina ovat vilja-, maito- ja munaruuat, sekä uuden sadon juhla (uginde pajrem) ja

syksyinen kiitosjuhla maaemolle. Keremet-haltijalla on oma pyhä lehtonsa. 

Juhlien ajankohdasta ja uhrien hankkimisesta ovat päättänet luontopapit eli kartit tai mollat.

Heitä on voinut olla useita. Pääpapin tehtävänä on ollut rukoilla ensimmäisen uhripuun

juurella. Papin virka on ollut elinikäinen. Uhreina ovat olleet mm. nelijalkaiset eläimet ja

linnut ja/tai rieska, ohukaiset, juusto ja sahti. (Molotova 2005, 137-138).

5.2.3.1. Keremetin lehdot

Juri Kalijev on erikseen tarkastellut nimenomaan Keremetin lehtoja. Nämä ovat nelikulmaisia,

pistoaidan ympäröimiä metsäaloja, jonne on ollut kolme porttia: yksi ihmisille, yksi veden

tuonnille ja yksi uhrieläimille. Keremet tarkoittaa sekä uhrilehtoa että uhrilehdossa asuvaa

henkeä. Uhrimenot toimitetaan öisin. 

Vanhin tieto Keremetistä on 900-luvulta Volgan bolgaarien parista. Tällöin Bagdadin

lähettiläs kirjoitti "Suuresta ihmisestä", joka eli Bolgarian takana, ja jonka bolgaarien keisari

oli surmannut. Keremet on arabiaa ja tarkoittaa mm. ihmeellistä, pyhää, koskematonta.

Marien naapureilla tšuvasseilla on vastaava haltija kirämät. Marit uskovat saaneensa tämän

haltijan tataareilta. (Kalijev 1998, 276-278).
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Puhuttaessa Keremetistä mareilla tarkoitetaan Kalijevin mukaan Kugurakin palvontaa.

Nimestä on useita variaatioita. Häntä on pidetty mm. vuoren suurena ihmisenä tai pohjoisen

keisarina, joka näkymättömine sotajoukkoineen auttaa hädän hetkellä. Tämä hahmo on

personoitunut erityisesti legendaarisessa marilaisessa sankarissa, ruhtinas �umbulatissa.

Uskomusten mukaan hänet on haudattu Nemda-joen varteen koilliseen, ja hän auttaa mareja

tarvittaessa. Ilmeisesti hän on auttanutkin, sillä ainakin venäläiset ovat kokeneet hänen

läsnäolonsa niin voimakkaana, että häneen liittyvät uhri- ja muistopaikat on pyritty

hävittämään. Koillisessa Kugurakista on tullut paikallinen heimojumala. Tällaisia paikallisia

sankareita lehtoineen on useita muitakin.

Kugurakin palvonta liittyy esivanhempien kunnioittamiseen. On vaikeaa arvioida, kuinka

paljon marien naapureiden uskomukset ovat vaikuttaneet Kugurakin palvonnan

muodostumiseen. Ainakin näillä on ollut samantyyppistä omien sankareiden palvontaa.

Sittemmin marit ovat naapureiltaan lainanneet näille lehdoille ja hengille naapureiltaan nimen

Keremet, joskin varsinkin koillisessa marien oma nimi Kugurak on pitänyt pintansa. Keremet-

nimisissä lehdoissa on voitu palvella myös naapurien tuomia sankareita eli sulttaania, mutta

nämä ovat olleet omia, Kugurakista erillisiä lehtojaan. Sultania ja Kugurakia on pidetty eri

henkilöinä. Ainakin on selvää, että Kugurakin ja sittemmin Keremetin palvonta on sopinut

myös marilaisten sosiaaliseen jakaantumiseen ylimystöksi, kugyrakiksi,  ja rahvaaksi. 

Keremetin lehtojen perustaminen liittyy myös marien muuttoon tataarien alueelle ja siellä

vallinneisiin maanomistusoloihin: tataarien alueelle paenneet marit eivät aikoinaan voineet

omistaa tai hallita maata ilman omaa keremetiä. Vain kyseisen uskonnollisen yhteisön eli

suvun jäsenellä oli oikeus maihin yhteisön alueella. Joten oikeus keremetiin oli syytä hankkia

mahdollisimman pian. Itäisten marien eräs keskeinen Keremet-uskoon liittyvä ominaisuus

onkin ollut sosiaalisen aseman ilmaiseminen. Sanonta "eihän sinulla ole keremetiäkään"

merkitsi, että henkilö kuului maata omistamattomien oikeudettomaan joukkoon. Oman

keremetin saadakseen marit adoptoivat orpoja tai asettuivat kotivävyksi appensa taloon eläen

renkinä. Ehkä tämä selittää osaltaan Keremet-nimen siirtymistä muihinkin marien lehtoihin.

(Kalijev 1998, 289).
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Marien oman uskon luonteenomaisena piirteenä ollut välitön yhteys toimeentulon

turvaamiseen ja ihmisten välinen tasavertaisuus sopi huonosti yhteen uuden hierarkkisen

luokkayhteiskunnan kanssa. Keremet lukuisine avustajineen ja palvelijoineen ilmensi tätä

paremmin. Kugurakin palvonta merkitsi sosiaalisten voimien personoitumista. Tosin myös

marien jumalat saivat vähitellen kaikenlaisia välittäjiä ja avustajia profeettoineen ja

enkeleineen sopiakseen paremmin muuttuneisiin yhteiskunnallisiin oloihin.

Kugurakin palvonnassa on ollut kaksi tärkeää rituaalia. Toinen näistä on omistettu

varsinaiselle Kugurakille ja toinen hänen veljelleen. Jälkimäinen on tiettävästi ollut paljon

veljeään häijympi. Siksi tätä on myös lepytelty runsaammin. Kugurakin persoonan kahtia

jakautumisen voidaankin nähdä kuvastavan näiden eri tahoilta muotoutuneiden

jumalhahmojen kehitystä. 

Kalijev hahmottaa marien keremetin palvonnassa neljä erilaista haaraa. Yhden muodostavat

ne käsitykset, jotka kuuluvat "keisari"-luokan keremetteihin. Toisen haaran muodostavat niin

kutsuttujen "elättikeremettien", perheen ja suvun keremettien palvonta. Kolmanteen haaraan

kuuluvat yhteisölliset tai paikkaan kuuluvat keremetit. Näistä erillään Kalijev mainitsee vielä

vahingollisiin luonnon henkiin mužoihin liittyvät uskomukset. 

Siinä missä marien luontousko on pyrkinyt harmonisoimaan ihmisen, yhteisön ja luonnon

väliset suhteet, on Keremetin palvonnan perustarkoituksena ollut harmonisoida uudet

yhteiskunnalliset suhteet ja niiden aiheuttama ristiriita yhteisön sisällä ja ihmisten

omassatunnossa. Kun luontouskossa on tapahtunut luonnon voimien personoitumista

jumalhahmoiksi, on keremetin palvonnassa tapahtunut sosiaalisten suhteiden personoitumista

jumalhahmoiksi. (Kalijev 1998, 276-291).

Lidia Toidybekova tuo esiin, että Keremetin lehtojen perustaminen liittyy usein kyseisen

Keremetin väkivaltaiseen kuolemaan. Kaikki Keremeteiksi nimitetyt henget eivät ole olleet

sankareita, vaan muuten ikävissä olosuhteissa kuolleita henkilöitä (Toidybekova 1995, 479-

484). Tämä voi osaltaan selittää Keremetin ristiriitaista luonnetta toisaalta suojelijana ja

pyhimyksenä, mutta toisaalta myös kostonhimoisena henkenä. Ristiriitaisuutta aiheuttaa myös

perinteisen sankarien palvonnan peittyminen niin myönteisessä kuin kielteisessäkin
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vierasperäisen Keremetin nimen alle. Keremetin lehdot ovatkin muotoutunut marien

perinteiseen luontouskoon kuuluvasta esivanhempien kunnioituksesta. Niiden alas päin

palvontaan liittyvä nimi viittaa myös vainajien palvontaan. Palvonta tapahtuu usein kuusen

edessä pohjoiseen päin ja uhrit kuopataan maahan samoin kuin vainajien palvonnassa.

(Holmberg 1914b, 111-112). 

Keremetin demonisointiin on osaltaan vaikuttanut venäläisten halu nujertaa marilaisten

vastarintaa, jota sankarit symbolisoivat. Ilman tämän tietoisuuden hävittämistä marilaisia on

vaikea saada alistumaan ja kääntymään vieraiden hallitsijoiden ja jumalien alaisuuteen.

Demonisointiin on vaikuttanut myös kirkon tarve saada jalansijaa marien keskuudessa:

uudessa joustavammassa synkretistisessä strategiassaan ortodoksinen kirkko asetti erityisesti

vastakkain Keremetin ja Jumon, jolloin Keremet symboloi pakanuutta, mutta Jumo

hyväksyttiin ortodoksisen Jumalan ilmentymäksi. Jälkimmäistä eivät maritkaan käyneet

liiemmin vastustamaan, vaan ennemminkin pyrkivät korostamaan yhteisiä piirteitä.

Sankarien palvontaa on ollut vaikeampi kontrolloida ja kitkeä kansan keskuudesta, koska sitä

ovat voineet tehdä yksittäiset ihmiset ja perheet tarpeen vaatiessa esim. jonkun sairastuttua.

Yhteisörukousten loppuessa perinnettä on ollut helpompi pitää elossa näiden lehtojen kautta.

5.3. Näkymiä marien pyhiin lehtoihin ja paikkoihin kesällä 2001

5.3.1. Mäkimarien luona

Saavumme oppaamme Sašan kotikylään Kogosolaan illalla kuun noustessa punaisena ja

suurena yllemme. Oppaamme vanhemmat ovat jo mennet nukkumaan, mutta isä Aleksei

nousee vielä vastaanottamaan ja kestitsemään meitä. Saamme eteemme perunaa, leipää,

marjoja, maitoa ja yrttiteetä ja maistamme myös paikallista pontikkaa, äräkkää. Puheemme

kääntyy yhteisiin juuriimme. Selviää, että jalka on jal, luu on lu, veri on ver, puu on pu ja vesi

on vêt. Mesi on mes. Mehiläisten hoitokaudella olemme siis olleet vielä yhdessä? Kotieläinten

nimet ovat vieraita, silloin olemme jo eronneet? Aleksei on 73-vuotias. Hruštševin aikana

hänet karkotettiin 70 kilometrin päähän kotikylästään, koska hän ei suostunut menemään
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kolhoosiin töihin. Takaisin he muuttivat vasta, kun Saša oli yhdeksän kuukauden ikäinen.

Aleksei on räätäli. Ja rakentanut tietenkin talonsa itse.

Talon emäntä Maria on harras ortodoksi. Herätessämme aamulla hän on jo siskojensa kanssa

ehtinyt kirkkoon lähikylään. Maria soittaa perinteistä marilaista kannelta, kärshiä eli küsleä.

Perheessä soitetaan kannelta jo kolmannessa polvessa, sillä myös hänen tyttärensä ja tyttären

tyttärensä soittavat kannelta. Osa lauluista on hyvinkin vanhoja vanhaan luontouskoon

kuuluvia, mutta niiden merkitys on jo hämärtynyt. Aikaisemmin kantele oli miesten soitin.

Sitä soittivat varsinkin marien luontopapit pyhien lehtojen seremonioissa. Näissä juhlissa on

soittajia voinut olla joskus satakuntakin yhdessä soittamassa. Naiset ovat tanssineet pyhiä

tansseja. Perinnön jaossa kantele on jäänyt mäkimareille ja pyhät lehdot niittymareille.

Marialla on yksi lehmällä, joka lähtee joka aamu kylän muiden lehmien kanssa laitumelle.

Joka talolla on lehmä tai pari, ja talot paimentavat niitä vuorotellen. Pihoilla ja raiteilla

taapertaa kanoja, ankkoja ja hanhia. Kukin perhe saa omistaa hehtaarin maata, jolla viljellään

varsinkin perunaa. Puutarhasta löytyy myös makoisat vattupuskat. Muuttosuunta on tällä

hetkellä kaupungista maalle. Oppaamme serkku, joka on ollut Murmanskissa merimiehenä, on

koonnut kuuden hengen rakennusporukan. He tekevät kattoremontteja ja muita

korjaushommia kylässä. Lisäksi serkku auttaa vanhuksia veden kannossa ja muussa

raskaammassa askareessa.

Aamulla oppaamme on kadonnut sukuloimaan ja heinän tekoon. Aleksei vie meidät

hautuumaalle katsomaan äitinsä hautaa. Hautuumaa on kaunis koivulehto, jossa kasvaa

ketokukkia ja metsämansikoita. Haudat ovat korkean ruohon ja puiden seassa, niin kuin usein

Venäjällä. Joidenkin hautojen ympärillä on aitaus. Muuten mihinkään ei ole juuri koskettu,

kaiken on annettu olla sellaisenaan. Kyse ei ole kuitenkaan välinpitämättömyydestä, vaan siitä

että kalmistot ovat aikoinaan olleet pyhiä lehtoja, joiden rauhaa ei ole saanut häiritä. Ehkä

tämäkin on vanha pyhä lehto? Matkalla Aleksei suree 30-luvulla poltettua kylän kirkkoa. 
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Volga

Lähdemme perheen naapurin, jalkapalloilijan, kuorma-autolla Volgalle uimaan. Lava on

täynnä sukulaisia ja muita kyläläisiä. Matkaa tehdään nauraen ja laulaen. 

Paikka on todella kaunis: korkea rantatörmä, josta näkyy kuin järvimaisema Volgalle ja sen

takaisiin metsiin. Ilmeisesti juuri tämä jyrkkä rantatörmä on aikoinaan antanut näille mareille

nimen vuorimarit. Järvimaiseman aiheuttaa Tšeboksarin pato, joka on haudannut huomattavan

osan mäkimarien maista alleen. Volga on levinnyt kilometristä kolmeen. Veden alle ovat

jääneet lehmilaitumena olleet rantaniityt joen toisella puolen. Mäkimarit ovat hakeneet sieltä

heinää hevosilla ja veneillä. Nyt laitumista on pulaa. Ranta soistuu, metsät kuolevat ja

pohjavesi saastuu.

Alas vie kaunis, jyrkkä koivukuja, jossa on kahden koivun muodostama portti. Alhaalla on

marien vanha pyhä lähde. Vesi virtaa kirkkaana ja kylmänä punavalkoisten kivien yli

Volgaan. Lähde houkuttaa laulamaan. Juomme ja täytämme pullommekin. Vähän ylemmäs on

rakennettu pieni rukoushuone. Ortodoksinen pappi käy siellä rukoilemassa kerran vuodessa

toukokuussa pidettävissä juhlissa. Kesäkuun alussa Pyhän kolminaisuuden päivän tienoilla

jotkut tuovat tänne uhrileipää. Silloin "meidänkin" kylässämme vietetään praasniekkaa.  

Ylhäällä on pian kalasoppa valmis, ja meitä jo kutsutaan. Kaikki istuivat perheineen vilteillä

syömässä ja juomassa. Juomme viiniä ja syömme lettuja metsämansikkahillolla upeita

maisemia ihaillen. Joka puolella on metsämansikoita, näitä paikallisia ukkomansikoita, joista

oma tarhamansikkamme on jalostettu. 

Volga on tietenkin pyhä. Vieläkö täällä muuta pyhää tarvitaan? Yhdysside, elannon antaja.

Uimme ja puhdistaudumme siinä. Haukka kaartelee yläpuolellamme. Volgalle mennään ja

sieltä tullaan aina laulaen. Palattuamme kylään ihmiset kyselevät ensimmäisenä muistimmeko

laulaa Volgalle. (Kuznetsov 2001a).
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5.3.2. Niittymarien lehtoperinnettä

Olemme saapuneet paikallisen oppaamme Nikolain kotikylään Kutsko Pamašiin. Vierailemme

ensin hänen iäkkäiden jo 80-vuotiaiden isovanhempiensa luona. Talo on perinteinen marien

hirsitalo, ja kysymme, milloin se on rakennettu. Luulemme kuulleemme vuosisadan väärin,

kun talon emäntä Lena kertoo, että se on rakennettu vuonna 1991. He ovat tietenkin itse

rakentaneet talonsa. Myöhemmin näemme paljon hirsikehikoita odottamassa painumista kylän

raitilla. Hirsirakentaminen on täällä elävää perinnettä.

Lenalla on siipikarjaa ja ilmeisesti lampaita, mutta lehmää hän ei enää ole jaksanut hoitaa.

Hänellä on kaksi tytärtä ja yksi poika, joka kuoli vuosi sitten. Jonkun lapsen talo oli myös

poltettu viime aikoina. Lena kertoo, että vielä kymmenen vuotta sitten hän voi erinomaisesti,

mutta nyt häntä kolottaa joka paikasta, ja hän on menettänyt elämän halunsa. Elämä on

muuttunut levottomaksi ja ennalta arvaamattomaksi. Annamme tuliaisia ja osan tuomastamme

ruuasta. Lähtiessämme tapaamme naapurin emännän, joka tekee hunajaviiniä.

Tervetuliaislahjaksi hän antaa meille litran hunajaa puutarhassaan, mehiläistarhansa vieressä,

keskellä valtavia auringonkukkia. 

Majoitumme kylän hallintorakennukseen yöksi. Odottelemme tovin, että kyläneuvoston

puheenjohtaja, koulun rehtori ja muutama muu aktiivinen kyläläinen saapuvat tapaamaan

meitä. He, kuten kaikki muutkin kyläläiset, ovat heinässä niin kauan kuin päivän valoa riittää.

Hunajamuorimme mies tuo meille hunajaviiniä, ja koulun rehtorin mies itse tehtyä pontikkaa.

Syömme Lenan antamia perunoita, tuomaamme kalaa ja juustoa ja pidämme maljapuheita.

Kekseliäisyyteni maljojen noston kaunopuheisuudessa verrattuna paljon harjaantuneempiin

marilaisiin alkaa ehtyä unen painaessa silmiäni, mutta onneksi Riitta pelastaa seurueemme

pitkällä vilpittömän kauniilla puheella ystävyydestä.

Tsavanurin pyhä lehto

Seuraavana aamuna lainaamme kylän maastokelpoisen koulubussin, ja lähdemme 

Tatarstanin rajalla sijaitsevaan Tsavanurin kylään. Käymme tutustumassa ensimmäiseen

pyhään lehtoomme. Se on oikein kaunis pieni lehto, jonka keskellä on kolme suurta puuta.
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Yleensä valitaan kolme puuta rukoiltavaksi, mutta voi niitä jokin muukin määrä olla. Viereen

on kasvanut koivu ja muurahaispesä. Lähettyvillä on lähde, ja lehdon reunalla nuotiopaikka.

Ruoka valmistetaan tässä. Tulisijoja on useita, ja niiden määrä sovitaan pappien kanssa.

Oppaamme sanovat, että Jumo on myös puissa, kasveissa ja eläimissä - kaikessa. On puun

jumo jne. Mutta Jumo ei välttämättä ole korkein olento.

Perheet käyvät lehdossa rukoilemassa ja uhraamassa. He vievät mukanaan lehtoon ruokaa ja

juomaa ja syövät siellä. Loppuruoka jätetään täällä lehtoon. Lehdosta ei saa poimia kukkia tai

mansikoita eikä taittaa oksia. Kaikki saa olla niin kuin se on. Pudonneita oksia saa kerätä

nuotioon. Yritämme tavata papin, mutta pappi on heinässä niin kuin kaikki muutkin. 

Tässäkin lehdossa on juhlat huomenna Pietarin päivänä. He juhlivat juhannusta eli ivanovitsiä

keskikesällä. Kylän yhteisissä tilaisuuksissa on mukana pappi. Juhlapäivänä papit tulevat

aamulla ja solmivat liinoja rukouksiksi. Nuorille pystytetään keinuja. Juhlaa ennen saunotaan

eikä juoda alkoholia, ehkä ei myöskään polteta tupakkaa eli puhdistaudutaan kaikin tavoin.

Juhlapäivän aamuna leivotaan leipää lehtoon vietäväksi. Tämä on sürem-juhla. (Kamenjov

2001a); (Kuznetsov 2001b)

 

 Takaisin tullessa käymme kuuluisan marilaisen kirjailijan Tsavanurin kotimuseossa. Täällä

hän asui viimeiset vuotensa ennen pidätystään ja teloitustaan. Talo on oikein kaunis, ja olisin

voinut muuttaa sinne heti. Käsityöpaikka on kiinni - hekin ovat heinässä. Joten käymme

uimassa paikallisten lehmien kanssa ja köröttelemme kotiin. 

Palatessamme asuntolamme ulkopuolella roikkuu pari humalaista ulkomaalaisista

kiinnostunutta nuorta miestä, joten pidämme ulko-oven lukossa. Oppaamme lahjovat toisen

häipymään votkapullolla. Myöhemmin paikallinen poliisi, oppaamme tuttuja, partioi kylän

raittia ja yrittää saada humalaisia kiinni. Saamme kuulla, että sitkeämpi nuorukainen on

aikaisemmin ollut tavallinen mukava nuori mies, mutta on Tšetšenian sotaan jouduttuaan

saanut vamman päähänsä ja ollut siitä pitäen täyttä ymmärrystä vailla. Myöhemmin hänet

tuodaan luoksemme pyytämään anteeksi, vaikkei hän kummemmin mitään ollut tehnytkään.

Ilmeisesti tämä on hyvä tilaisuus yrittää saada häntä kaidalle polulle. Saamme kuulla, että

kylässä on paljon sosiaalisia ongelmia. 
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Kutsko Pamašin, Lyhyen lähteen, lehto

Oppaamme isovanhempien Lenan ja Viktorin luona on sauna jo lämpiämässä. Miehet

menevät ensin, ja pian on meidänkin vuoromme. Sauna on hyvä: muurissa sellainen

höyryluukku, jonne heitetään muurin sisään vettä ja alapuolella pata kiehumassa. Vihdomme.

Valmistaudumme seuraavan päivän juhlaan puhdistautumalla perusteellisesti. 

Olen aika sippi saunan jälkeen, mutta kylän rehtori Olja on kutsunut meidät kylän oton, pyhän

lehdon, nuotiolle iltaa viettämään. Tämä oto on pieni koivikko. Ihmiset käyvät siellä ja

viettävät iltoja oton reunalla olevalla nuotiolla, mutta rukouksia ei pappi ole pitänyt siellä

pitkään aikaan. Joku ortodoksi on tuonut lehdon keskelle jonkinlaisen pytingin. Ei sitä ole

poistettu, mutta ei siitä välitetäkään. Ihmiset rukoilevat puiden juurella. Lähellä on kuulemma

pari muutakin otoa. Ilmeisesti eri perheet saattavat käydä eri otoissa rukoilemassa. Yhteisiä

rukouksia ei kylässä enää ole pidetty. 

Kylän yhtenäisyys rakoilee muutenkin. Paikallisen kolhoosin johtaja asuu toisella

paikkakunnalla Morkissa ja vain käväisee aamulla kylässä. Mitään rahapalkkaa kolhoosin

työntekijöille ei makseta, heinänteostakin maksetaan vain viinassa. Oppaamme kertoo, että

usein johtajat riistävät kolhoosista itselleen sen minkä ehtivät, ja sitten tulee seuraava johtaja.

Mutta tämänkin johtajan kyläläiset ovat itse valinneet. (Kamenjov 2001b).

Sytytämme nuotion ja odottelemme, kunnes emäntämme ja isäntämme ehtivät heinästä

auringon laskettua. Syömme pientä iltapalaa ja juttelemme ja tutustuimme toisiimme. 

Seuraavana iltana kokoonnumme isommalla joukolla lehdon reunaan nuotiolle jatkamaan

päivällä  Šorunžan kylän pyhässä lehdossa alkanutta juhlaamme ja samalla vietämme myös

haikein mielin läksiäisiämme. Syömme runsaasti yhdessä kaikkien mukanaan tuomaa

illallista, ja Oljan lempeäsilmäinen mies Valentin laulaa ja soittaa kitaraa meille. Heinänuha

pakottaa Ollin jättämään seuramme aikaisemmin. Ruokailun jälkeen pidämme jälleen

maljapuheita paikallisen pontikan voimin ystävyydelle sekä tietenkin laulamme toisillemme ja

tanssimme marilaisittain. Onneksi Riitta ja Marja tuntevat paljon vanhoja suomalaisia lauluja,
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joten selviämme tällä kertaa kohtalaisesti tästä illan iloa luovasta, mutta meidän osaltamme

usein pahasti ontuvasta protokollasta. 

5.3.3. Itäisiä mareja Udmurtian kainalossa

Puolikuulehto, Mari-Vozžai, Udmurtia

Udmurtiassa vierailemme Mari-Vozžaissa, joka on marilainen kylä keskellä Udmurtiaa. Kylän

nimi tarkoittaa vankkureita. Tämä on yksi niistä kylistä, jonka marit ovat perustaneet

paetessaan vainoja itään päin. Emäntämme on Anastasia Morozeva, jonka luona saunomme ja

yövymme. Emäntämme on hyvin aktiivinen kylän kulttuurivaikuttaja ja sen epävirallisia

johtajia. Hän on kerännyt perinteisiä käsitöitä kuten pukuja ja koruja ja perustanut pienen

kylämuseon. Hän on myös organisoinut kylän musiikkiryhmän. Anastasia ottaa vieraat

vastaan laulaen, ateria tarjotaan laulaen ja lauletaanpa vielä välissäkin. Aikanaan tietenkin

myös hyvästellään laulaen. Illalla emäntä käy laulamassa kylän konsertissa. 

Seuraavana aamuna lähdemme Anastasian ja kylän opettajan kanssa kylän pyhään lehtoon.

Ennen lehtoa on puro, joka on aikaisemmin ollut puhdas, mutta nyt sen vesi on ruskeaa. Lehto

on puolikuun muotoinen metsikkö mansikka- ja kukkaniittyjen välissä. Viimeiset rukoukset

siellä pidettiin ehkä ennen vallankumousta. Ainakaan 1930-luvulla lehdossa ei enää pidetty

rukouksia. Ei, ennen kuin nyt: parina viime vuotena siellä on jälleen pidetty rukouksia, joissa

myös nuoret ovat olleet mukana. Edellisenä jouluna siellä vietettiin šorõk-jolia eli

lampaanjalka-juhlaa: silloin ihmiset tulivat lehtoon ja lauloivat siellä.

Emäntämme muistaa vielä hänen lapsuudessaan vietettyjä juhlia. Erään pitkän poutajakson

jälkeen hänen kylässään järjestettiin juhlat sateen saamiseksi. Ihmiset kulkivat vesiämpäreiden

kanssa kaduilla ja heittivät vettä toistensa päälle. Sen jälkeen kaikki toivat ruokaa ja tekivät

yhteisen aterian. Yöllä vanhukset rukoilivat sadetta. Kysyn, tuliko sadetta. Kyllä, sade alkoi

yöllä!

Lehdon itäpuolella on kaksoislehmus, jonka edessä on pöytä ja puupylväs. Näiden edessä

kauempana ovat veden- ja puuronkeitto padat. Vieressä on myös pyhä pihlaja ja takana kuusi.
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Juhlapäivä on perjantai, joka on ennen ollut lepopäivä. Uhrieläinten kanssa täällä menetellään

perinteisesti: eläimen päälle pirskotetaan vettä. Jos eläin liikkuu, niin uhri on hyväksytty. Osa

uhratusta eläimestä asetetaan pöydän päälle, siunataan ja heitetään tuleen. Osa keitetään

ilmeisesti ryynien kanssa padassa. Ihmiset seisovat pöydän toisella puolella, kasvot itään,

auringon nousuun päin, ja rukoilevat kaikkien puolesta: lapsien, heinän ja kaikkien. Sitten

kaikki syövät yhdessä. Omaa pappia ei ole. Lehdossa on ollut suuri ikivanha lehmus, mutta se

on jo maatunut. Kasvillisuus on rehevää ja monipuolista: pähkinäpensasta, koiranheisipuuta,

lillukkaa. Biologimme Olga kartoittaa noin 80 kasvilajia. Parikymmentä vuotta sitten lehdosta

on kaadettu sieltä täältä puu, mutta muuten lehto on lähes koskematon. Läheisellä kukkulalla

on hautuumaa. (Morozeva 2001).

5.4. Marien pyhiä juhlia

5.4.1. Aga-pairam -juhla 1900-luvun alussa

Tärkein kaikista marien maanviljelysjuhlista on Harvan mukaan ollut aga-pairam. Harva

kuvaa viime vuosisadan alussa vietettyä marilaista uhrijuhlaa seuraavasti:

Kun maa keväällä lumen sulattua on jo kuivunut kyntökuntoon, pidetään tsheremissikylässä

kokous, jossa neuvotellaan ja päätetään "aurajuhlan" viettopäivästä. Olemme jo ennen

maininneet, että jokaisessa kylässä vainion läheisyydessä on erityinen pyhäkkö tätä juhlaa

varten. Määräpäiväksi valmistetaan taloissa leipää, ohukaisia, piirakoita, mesijuomaa, olutta

y.m. vieläpä värjätään muniakin. Muutamin seuduin, kuten Mamadyshin piirissä, laitetaan

"aurajuhla"-lehtoon edeltäpäin myös keinuja, jotta nuoriso siellä voisi huvitella itseään.

Tsheremissien kevätjuhlassa ei kuitenkaan huvi ole yksinomaisena tarkoituksena. Vaikkakaan

ei tällöin ole tapana toimittaa veriuhria, pidetään silti juhlapäivänä palvojaiset, joihin kansa

valmistautuu aivan kuten küso-juhlaan saunassa puhdistautumalla sekä pukeutumalla

juhlapukuun. Pyhäkköön tullessaan on kullakin tuomisia mukanaan, ruokamyttyjä ja juoma-

astioita. Ruuat ladotaan maahan pitkään riviin levitetylle havu- tai olkimatolle, jonka

läheisyyteen viritetään uhrituli. Niillä seuduin, missä "aurajuhlassa" on tapana käyttää

vahakynttilöitä, kiinnitetään tuohukset juoma-astiain syrjään. Uhripapin ja tämän apulaisen
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palvojat valitsevat keskuudestaan. Nämä asettuvat kasvot etelään tai koilliseen päin maahan

ladottujen ruokien eteen; kansa polvistuu pitkissä riveissä heidän taakseen. Pyhän toimituksen

alkaessa uhripappi ottaa käteensä kekäleen ja tämän apulainen veitsen ja kirveen, kekäleellä

savustaen sekä veistä kirveeseen kilkutellen toimitusmiehet kulkevat yleisön edessä pyhittäen

kaikki maahan ladotut ruuat. Sen jälkeen he leikkaavat pienen palan jokaisesta leivästä

erityiseen uhrivatiin sekä valavat myös vähäsen juomaa jokaisesta astiasta suureen

uhrimaljakkoon. Luettuaan pitkän uhrirukouksen papit kaatavat leivänpalat tuleen rukoillen

auranjuhlajumalalta (aga-pairam-jumõ) menestyksellistä touon tekoa ja viljaonnea. Uhrin saa

tulenhaltiakin, jota pyydetään perilleviemään uhriantimet; myös uhrijuomaa valetaan tuleen.

Sen jälkeen aljetaan maistella uhriruokia, joista kuitenkin suurin osa viedään takaisin kylään. 

(Holmberg 1914b, 113-114)

5.4.2. Untšon sürem-juhla vuonna 2001

Suuren juhlan valmistelut alkoivat myös meidän tahollamme jo edellisenä iltana. Kävimme

saunassa ja puhdistuimme juhlaa varten. Tähän kuului myös alkoholista, riidasta ja kiroilusta

pidättäytyminen - joita nyt emme muutenkaan niin harrastaneet. Aamulla miehet hakevat

lampaan, jonka olemme luvanneet lahjoittaa juhlaan omana osuutenamme. Pääsemme

liikkeelle vähän myöhässä, sillä oppaamme, joka nousi edellisenä päivänä heinään jo neljältä

aamulla, nukkui pommiin. Ajamme Morkin kautta, jossa tankkaamme lainaamamme bussin.

Mukaamme on lähtenyt myös kyläneuvoston puheenjohtaja sekä muutamia muita kyläläisiä,

jotka heinäteosta malttavat. Morkissa tapaamme marien intellektuelleja ja

kansallisuusliikkeiden aktivisteja, jotka ovat myös matkalla pyhään lehtoon.

Lehto on kauniissa Šorunžan eli mariksi Untšon kylässä. Jätämme bussin aidan ulkopuolelle.

Laitan huivin päähäni muiden naisten tapaan. Puhtaat vaatteet olemme tietenkin pukeneet jo

lähtiessämme. Aidan sisäpuolella pesemme kätemme ja kasvomme sinne asetetussa

pesupisteessä. Jos emme olisi saunoneet edellisenä iltana, niin olisimme käyneet vielä

peseytymässä läheisessä joessa.  Savu nousi jo nuotioista. Tämä on sürem-juhla, jota vietetään

Pietarin päivänä. Aikaisemmin juhla on kestänyt pari päivää, ja heti sen jälkeen on alkanut

heinän teko. Mutta ilmastonmuutos on aiheuttanut sen, että heinä kypsyy nyt usein

aikaisemmin. Monet ihmiset raatoivatkin heinänteossa hyvän ilman takia, eivätkä voineet



68

osallistua juhlaan. Myös juhla on lyhentynyt päivän mittaiseksi, jotta muutkin pääsisivät pian

heinään.

Juhlan taustalla on marien pyhä hahmo, jonka juuria tässäkin juhlassa on tarkoitus vahvistaa.

Meidät on kutsuttu erityisesti tähän päärukoukseen. Niitä johtaa ylipappi Taškent, vanha

lempeän tuntuinen mies, joka on antanut meille luvan osallistua juhlaan. Pääjuhla on suuren

koivun juurella.

Ennen menojen alkua muutama pappi kertoo kaikille luontouskosta ja sen tärkeydestä marien

olemassa ololle. He myös kertovat marien oman uskon ja kristinuskon eroista, sillä kaikille ja

varsinkin monille kaksiuskoisille erot eivät ole ollenkaan selviä. Myös Joškar-Olasta tulleet

järjestöjen edustajat, kulttuurihenkilöt ja tutkijat esittävät tervehdyksiänsä ja näkemyksiään.

Mieleen jää parhaiten ekofilosofi Galina. Mukana on myös meille jo tutuksi tulleita ihmisiä

pääkaupungista, sillä tämä on kesän pääjuhla, johon kaikki luontouskoiset tai luontouskosta

kiinnostuneet pyrkivät osallistumaan. Meiltäkin pyydettään tervehdys, ja esitän sen

ryhmämme puolesta. Aikaisemmin Morkin radio ja lehti jo haastattelivat meitä. 

Saapuessamme päärukouspaikalle siellä on jo paljon kansaa odottelemassa penkeillä ja lisää

saapuu koko ajan. Naiset tuovat tulleessaan valtavia pinoja blinejä, munakkaita, munajuustoja

ja juotavaa,  jotka he asettavat suuren koivun juurelle laitetun havualttarin päälle. Mekin

asetamme siihen vaatimattomat ostoleipämme. Monia metrejä pitkä leipäalttari on vaikuttavan

näköinen.  Kylän emännät ovat selvästi nousseet aikaisin aamulla mittaviin leipomuspuuhiin

ja tehneet paljon valmisteluja jo aikaisempinakin päivinä.

Suurin osa naisista ja jotkut miehistäkin ovat pukeutunet perinteiseen valkoiseen asuun.

Naisilla on lisäksi huivit päässä ja osalla esiliinakin vyötäisillä. Suurin osa osallistujista on

kylän naisia juhlapuvuissaan. Ikähaitari on laaja, mutta vähiten on ehkä nuoria miehiä. 

Kaikkiaan juhlijoita on ehkä 150. Määrää on tosin vaikea arvioida, sillä juhlijat ovat

jakaantuneet useaan eri rukouspaikkaan. Tunnelma lehdossa on harras ja mystinenkin

auringon valon taittuessa puiden lehvistön ja nuotioiden savun läpi.
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Ryhmämme miehet luovuttavat lampaamme, pässin, uhrieläimistä huolehtiville henkilöille.

Lampaan päälle pirskotetaan perinteiseen tapaan vettä kuusenhavuilla, joihin on jätetty kolme

kärkioksaa jäljelle. Eri eläimille on kuulemma eri määrä havuja. Joudumme odottamaan tovin

ennen kuin lammas ravistelee turkistaan vedet, ja uhri katsotaan hyväksytyksi. Mietin, että

ehkä tämä tapa estää ainakin sairaiden eläinten uhraamisen yhteiseksi ruuaksi. Lammas

tapetaan sivummalla, emmekä ole läsnä siinä. Teurastus on ainoa, mitä meitä varsinaisesti

kielletään kuvaamasta.

Paikallinen kolhoosin johtaja on lahjoittanut juhlaan härän. Hän on ollut johtajana jo

neuvostoaikana ja tukenut silloinkin paikallista uhrijuhlaa. Kolhoosi on varsin hyvin

menestyvä ja pystyy maksamaan jopa palkkaa 500 ruplaa kuussa. Saattaa olla, että uhrijuhlalla

on oma osansa kylän hyvässä yhteishengessä.

Lehdossa on kaikkiaan viisi tulta ja viisi rukouspaikkaa. Rukouspaikat sijaitsevat suurten

lehmusten ja koivujen alla. Kysyn, ovatko tietyt puut tietyille haltijoille tai jumalille, mutta

kaikki puut kuulemma käyvät. Tärkeää on hyvä puu ja että ihmiset mahtuvat sen ympärille. Ja

että he voivat rukoilla kasvot aurinkoon päin. 

Päätulen lähellä on Šotšyn avan tuli. Se on suuren kaksoislehmuksen alla. Pappi on mukavan

tuntuinen ja kertoo meille tästä Suuresta äidistä. Tämä on Maan jumalatar, Maaemo, joka

hallitsee syntymistä ja hedelmällisyyttä. Hän antaa elämän ja suojelee ihmistä, jotta hänestä

tulee vahva, terve, aikuinen ihminen. Häntä pyydetään suojelemaan kaikilta onnettomuuksilta.

Häneltä pyydetään myös suojelusta pojille, jotka ovat joutuneet sotaan, että he palaisivat

elävinä ja terveinä takaisin. Häneltä pyydetään suojelusta matkanteossa, jotta ihmiset voivat

turvallisesti matkustaa kaikkialla ja tutustua ihmisiin. Hän antaa lapsia ja menestystä.  Hän

suojelee kaikkea elämää ja elävää. 

Pappi, Leonid Petrov, on suorittanut rukouksia täällä 10 vuotta. Hän kertoo, että aikaisemmin

ihmiset pelkäsivät tulla rukoilemaan, mutta nyt ihmiset uskaltavat taas tulla lehtoon.

Luontopapit eli kartit auttavat ihmisiä ja rukoilevat heidän pyynnöstään. Papit rukoilevat, että

ihmiset eläisivät ystävyydessä, kodit voisivat hyvin eikä tulisi harmeja, että karja olisi

monipäinen ja kaikki menestyisi: maatalous, karjanhoito, valtio, kulttuuri ja kaikki. Tämä on
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erityisesti naisten jumalatar. Puissa riippuvista lukuisista kankaista voi päätellä, että täällä käy

paljon ihmisiä rukoilemassa. (Petrov 2001)

Kolmas tuli on jollekin pyhimykselle, ehkä Mikaelille - mitä ikinä tämä marilaisessa

mytologiassa merkitseekään... Neljäs tuli on ehkä marilaiselle sankarille ja viides

maailmankaikkeuden jumalalle. Sankareista meille kerrotaan, että he ovat jättäneet henkensä

maan päälle auttamaan mareja, ja muuttuneet siten pyhiksi. 

Osumme juuri rukousten alkuun Maailmankaikkeuden tulilla. Pappi on täällä tiukempi ja

kieltää kuvaukset rukousten aikana. Ei niin, että silloin ehtisimme muutenkaan kuvaamaan...

Liturgia on paljolti ortodoksisen kirkon kuuloinen, sillä pappi laulaa sieltä tutulla nuotilla.

Olemme polvillamme monien marilaisten kanssa väärin päin eli selkä aurinkoon päin, kuten

myöhemmin opimme. Kasvojen pitää aina tervehtiä aurinkoa! Välillä ihmiset kumartelevat.

Kynttilät palavat - niiden pitää kaikkien palaa rukousten aikana. Sitten ehkä syödään, mutta

me lähdemme takaisin päätulille. 

Ohi mennessä huomaan, että Šotšyn avan rukoukset ovat alkamassa, joten liityn niihin.

Olemme polvillamme, ja pappi rukoilee rauhallisesti ja tällä kertaa ilman ortodoksisen kirkon

nuottia. Rukouksen jälkeen papit, joita on kaksi, suorittavat ihmisille henkilökohtaisia

rukouksia. Rukoilijat ovat lähes kaikki naisia. Kukin antaa vuorollaan jonkun kolikon ja

huivin tai kankaan papille, joka rukoilee heidän pyyntönsä mukaisesti. Sitten alkaa ruokailu

tällä uhripaikalla, mutta rukoukset meidän uhritulillamme ovat nyt alkamassa, ja on aika

palata sinne.

Tuliamme tai soppaamme hoitaa iloisen näköinen, pyöreä muori nimeltä Maria juhla-aukeasta

vähän sivummalla. Isot mustat padat kiehuvat orressa. Maria on kuulemma myös parantaja.

Koivun vieressä lähellä maata on pitkä matala orsi, johon ihmiset kiinnittävät mukanaan

tuomiaan ilmeisesti itse tehtyjä vahakynttilöitä. Olen tuonut mukanani neljä vahakynttilää

Suomesta, ja nekin kiinnitetään orteen. Kaikki kynttilät sytytetään huolellisesti, ja yhden

henkilön tehtävänä on katsoa, että ne palavat. Sitten leipäuhrit puhdistetaan: yksi apupappi

savustaa kekäleellä kaikki leipäuhrit kiertämällä ne ympäri ja toinen seuraa häntä perässä

kilkuttaen kirvestä ehkä veitsen kanssa yhteen. 
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Ylipappimme rukoilee rauhallisesti ja pitkään suuren koivun alla. Rukousten yhteydessä hän

ottaa pieniä palasia uhreista, jotka hän laittaa tuleen. Hän pyytää jumalilta hyvää satoa ja

muuta menestystä. Varsinaisen yhteisen rukouksen jälkeen naiset asettuvat jonoon papin eteen

yksittäisiä rukouksia varten. Jokainen pyytäjä antaa pienen symbolisen kolikon papille kuppiin

ja liinan tämän harteille kertoen sitten hiljaa rukouspyyntönsä. Osallistumme tähän

rukoukseen Riitan kanssa. Pyydän apua juuriemme löytämisessä. Kun kaikki rukoukset on

toimitettu, sidotaan kertyneet liinat yhteen nippuun. Noin 10-vuotias poika ottaa nyt liinat

olkapäälleen ja kiipeää suureen koivuun tikapuita pitkin. Siellä hän sitoo ne tukevaan koivun

oksaan, jossa riippuu jo monta nippua liinoja ennestään. 

Rukousten jälkeen onkin juhlaruuan aika. Naiset ottavat uhriliinalta eli havujen päältä koivun

edestä isot pinonsa blinejä, munakkaita ja munajuustoja ja kävelevät ympäriinsä tarjoten niitä

kaikille. Isolla pöydällä on keitettyä lihaa tarjolla kaikille halukkaille. Maistan pienen palan.

Suolatonta lihaa. Ilmassa on suuren juhlan tuntua. Tunnelma on kuitenkin vapautunut ja

iloinen. Juhlijat syövät mahansa täyteen ja nauttivat samalla toistensa tapaamisesta ja yleisestä

seurustelusta. Sitten juhlijat kuin yhteisestä sopimuksesta pakkaavat loput ruuat kasseihinsa,

ja lähtevät koteihinsa jatkamaan juhlia perheidensä kanssa. Ymmärsin, että kodin juhliin

kuuluu myös laulu ja tanssi. Tännekin se olisi hyvin sopinut. Aikaisemmin uhrimenoissa

kuulemma oli kanteleen soittoa, laulua ja juhliin liittyvää tanssiakin.  

Me lähdemme vielä katsomaan kylän upeita marien perinnepukuja valmistavaa

käsityökeskusta matkallamme kotiin eli "omaan kyläämme" jatkamaan juhlia "oman

kylämme" uhrilehdossa. Kyläneuvostomme puheenjohtaja on vakuuttunut, että uhrijuhla tulisi

elvyttää heidänkin kylässään. Tämä juhla on ollut sen verran vaikuttava, että hän haluaa jo

ensi kesänä järjestää vastaavan juhlan omassa kylässään. Ehkä se auttaisi hänenkin kyläänsä

antamalla ihmisille yhteisyyden tunnetta, toivoa ja mielekkyyttä elämään sekä muutakin

elämän sisältöä kuin juomisen. 
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5.4.3. Marien kylvöjuhlan rukous Suomessa

Oi, Hyvä Valoisa Suuri Jumala (Poro Osh Kugu Jumo)! Olemme Venäjällä eläviä

suomalais-ugrilaisia ihmisiä, ja olemme tulleet Suomen maahan voidaksemme

puhua muinaisen perinteisen uskomme suojelemisesta. Kiitämme Sinua kumarta-

malla päämme kokonaisen leivän edessä siitä, että autoit meitä matkaamaan pit-

kän matkan läheisten sukulaistemme luo!

Oi, Hyvä Valoisa Suuri Jumala ja villieläimet ja kotieläimet ja linnut ja ahkerat

mehiläiset ja muut hyönteiset ja ihmiset, jotka puhuvat eri kielillä - kaikki me

kuljemme vihreällä nurmella, kaikki me olemme Sinun lapsiasi!

Me, suomalais-ugrilaiset, niin kuin läheiset sukulaiset toisiamme ymmärtäen,

toivomme huomion kiinnittyvän muihin uskoviin ja muihin kansoihin - ja ajatukse-

na yhteisestä jalomielisestä tarkoituksesta ympäröivän maailman suojelemiseksi ja

säilyttämiseksi. Luotamme, että Sinä, Hyvä Valoisa Suuri Jumala (Poro Osh Kugu

Jumo), Jumalan poika (Jumynerge), Taivaan Jumala (Kava Jumo), Tähtien Jumala

(Shudyr Jumo), Ukkosen ja salamoiden Jumala (Kudyrtse-volgentse Jumo), Juma-

lan äiti (Jumynava), Maaemo (Mlande ava), Veden emo (Vud ava), Riittävyyden

emo (Perke ava), Tuulten Jumala (Mardezh on) ja muut jumalat olette suopeita

hankkeellemme ja toivomme apuanne!

Hyvä Valoisa Suuri Jumala! Auta Suomen kansaa, joka on selviytynyt raskaista

ajoista ja on kyennyt avullanne hankkimaan onnellisen elämän, säilyttämään

kielensä, hyvän luonteensa, kauniit tapansa - auta sitä olemaan yhäkin vahvempi!

Hyvä Valoisa Suuri Jumala, kiitollisuudella kumarramme edessäsi päämme, aset-

taen tämän leivän Maaemolle ja Veden emolle, täyttäen kupin juomalla, sytyttäen

vahakynttilän, pyydämme Tuulten Jumalaa tuomaan sadepilven työtä rakastavien

suomalaisten leipäpelloille! Pyydämme Ukkosen ja salamoiden Jumalaa kastele-

maan pellon lämpimällä sateella! Pyydämme valaisevaa Päivää lämmittämään

maata ja kasvattamaan uuden sadon! 
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Kun runsas sato kypsyy, toivomme paistuvan tuoksuvan leivän, lasten istuutuvan

pöytään, pyöreän suuren leivän asetettavan heidän eteensä, sanottavan hyviä

jäähyväissanoja kera toivomuksen säilyttää Suomen kansan onnellinen kohtalo!

Hyvä Valoisa Suuri Jumala, toivomme tänne matkustaneita erziä ja mokshia,

udmurtteja ja mareja, kaikkia vieraita, myös tulevaisuudessa pysymään lujina ja

luottamaan itseenne! Kantakoon suuri keskustelumme hyviä hedelmiä, laajentu-

koon hankkeemme luonnon suojelemiseksi sekä kunnioittava suhtautumistapa

ympäröivään maailmaan muiden kansojen pariin! Pyydämme Sinua, Hyvä Valoisa

Suuri Jumala, asettaen eteesi vahakynttilän auttamaan meitä tässä tarpeellisessa

tehtävässä!

(Juzykain 2003)

5.5. Tämä päivä: veitsenterällä?

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen miltei rinta rinnan marien kansallisen ja kulttuurisen

heräämisen kanssa on tapahtunut uskonnollinen herääminen. Laittomana marien oma

luontousko oli joutunut pysyttelemään maan alla vuosikymmenet, ja monet tukijat luulivatkin

sen jo kuolleen. 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa luontousko tuli jälleen voimallisesti

esiin ottamaan oman paikkansa marien maailmankuvan, historian ja kulttuurin ilmentäjänä. 

Käänteentekevä oli vuosi 1991, jolloin kansa valitsi Marin tasavallalle ensimmäistä kertaa

marilaisen presidentin V. M. Zotinin. Samana vuonna hyväksyttiin Marin tasavallan

korkeimman oikeuden päätöksellä laki ympäröivän luonnon suojelusta ja järkiperäisestä

käytöstä, jonka 55. pykälässä todettiin, että "uskonnollis-kulttuuriset vyöhykkeet" eli noin 300

pyhää lehtoa otetaan valtion suojelukseen, eikä marien perinteisten rukousjuhlien

toimittamispaikoissa sallita hakkuita eikä mitään muita töitä. Tällöin rekisteröitiin myös maan

ainoa etnisen uskonnon harjoittamiseen liittyvä uskonnollinen yhteisö, Ošmari - �imarij

(Valkea mari - Puhdas mari). Uskonnollisen keskuksen suojelun alla on 359 lehtoa, joista 156

pidetään uskonnollisia rituaaleja. (Toidybekova 1998, 261-272); (Toidybekova 1997, 134).
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Vuonna 1991 järjestettiin ensimmäisen kerran sitten vuoden 1946 julkisesti kylän yhteinen

rukousjuhla Oloryn kylässä Parangan piirissä. Tähän osallistui noin 2000 maria.  Vuodesta

1991 lähtien myös �umbulatin vuoren luona on järjestetty vuosittain rukousjuhlia.

Pyhiinvaelluksia �umbulatin vuorelle on suoritettu väliaikanakin: sinne on tuotu luvattuja

lahjoja ja pyydetty apua elämässä. Heinäkuussa 1993 järjestettiin ensimmäisen kerran 53

vuoteen yhteinen suurimuotoinen rukousjuhla �umbulatin vuorella. Osanottajien joukossa oli

mm. Marin tasavallan valtiosihteeri ja muita korkeita virkamiehiä, marilaista älymystöä ja

ulkomaisia vieraita. Tässä �umbulatin palvonnan uudessa vaiheessa vanhasta marilaisesta

sankarista on noussut yleiskansallinen symboli. (Toidybekova 1998, 262); (Kalijev 1998, 297)

Marit eivät ole koskaan suurella joukolla muuttaneet kaupunkeihin, vaan kylät ovat pysyneet

elävinä, ja muuttoliike on viime aikoina ollut ennemminkin päinvastainen. Kylissä marien

kulttuuri on voimissaan, ja se on säilyttänyt niin kylien pyhät lehdot kuin uhripappi-

instituutionkin elossa. Lidia Toidybekovan mukaan marien kohdalla ei voidakaan puhua

perinteisen uskon elvyttämisestä vaan sen määrätietoisesta voimistamisesta. Niissä kylissä,

missä luontopappia ei enää ole, sellainen on kutsuttu muualta tai kyläläiset ovat itse alkaneet

toimittaa rukouksia. 

Perinteen kantajia ovat tässä olleet jäljelle jääneet luontopapit ja isoäidit, jotka muistavat

rukoukset ja vanhat rituaalit. He ovat jatkaneet rukouksia niin pyhissä lehdoissa kuin

kotonakin.  Pappien puuttuessa isoäidit ovat voineet joko itse alkaa toimittaa kylän yhteisiä

rukouksia tai opastaa tulevia pappeja niissä. Naiset ovat näin nousseet myös yhteisten

rukousten suorittajiksi. Tähän liittynee myös naisten tulo mukaan Kugurakin lehtoihin ja

Šotšyn avan palvonnan lisääntyminen.

Toidybekovan havaintojen mukaan uskonnollinen tietoisuus onkin naisilla voimakkaampaa

kuin miehillä. Hän arvelee tämän johtuvan siitä, että uskonnolliset vainot ovat kohdistuneet

erityisesti miehiin. (Toidybekova 1998, 267). Marien luontopapit eli näkyvät miespuoliset

uskon kantajathan käytännössä tapettiin 30-luvulla, ja loppuja uhattiin ankarilla

rangaistuksilla. Myös sodat ovat verottaneet suuren osan isoisien sukupolvea, joten perinteen

kantajiksi ja sen turvassa kantajiksi on jäänyt isoäitien sukupolvi.



75

Väitöskirjassaan Toidybekova tuo esiin naisten merkittävän roolin perheessä perinteen ja

luontouskon kantajina ja siirtäjinä seuraaville sukupolville. Naisilla on keskeinen rooli lasten

kasvatuksessa sekä kansantapojen ja -perinteiden säilyttämisessä. Samalla naiset pitävät yllä

ja välittävät kansan omaa eettistä järjestelmää ja maailmankuvaa. Perheissä suoritetuilla

rituaaleilla onkin merkittävä vaikutus marilaisen kulttuurin muotoutumiseen. Ne voimistavat

perhettä ja luovat pohjan marilaiselle maailmankatsomukselle. (Toidybekova 1997, 391-397). 

Marien oman luontouskon voimistuminen ja näkyvä ulostulo liittyy epäilemättä marilaisen

yleisen kansallisuusliikkeen nousuun. Luontousko liittyy marilaisen maailmankuvan

rakentumiseen ja siten koko kulttuurin muodostumiseen. Sitä kautta marit voivat hahmottaa

omaa historiaansa ja erityislaatuaan kansana. Se on myös merkittävä voimavara, joka kokoaa

marit yhteen kansana ja voimistaa yksilöä mielekkään kokonaisuuden osana. Varsinkin

kulttuurien kriisi- ja rakennuskausina voimaa ammennetaan erityisesti kulttuurin henkisistä ja

eettisistä kerrostumista. 

Marien luontouskon harjoittajat ovat viime vuosina joutuneet myös käännytyksen ja

hyökkäyksen kohteiksi. Venäjän perinteiset uskonnot ovat jakaneet osittain saman historian

niiden kieltämisestä vapautumiseen, ja sen osalta Marissakin elää tällä hetkellä kolme

perinteistä uskontokuntaa sovussa keskenään eli luontousko, ortodoksit ja muhamettilaiset

(Toidybekova 1997, 396). Esimerkiksi Hakamies näkeekin suurimmaksi uhaksi perinteiselle

ortodoksiselle ja luontouskolle länsimaista käsin organisoidut lähetysliikkeet (Hakamies 1998,

20). Kysymys ei välttämättä ole esim. Suomen virallisen luterilaisen kirkon toiminnasta, vaan

alalta löytyy monia "yksityisyrittäjiä", jotka kyseenalaisin perustein ja toimin pyrkivät

käännyttämään "pakanaveljiään". Esimerkiksi Marinmaalla toimii aivan oma suomalaisen

perustama protestanttinen kirkko, jonka päätoimija on nimittänyt itse itsensä.

Ainakin yhtä suuren uhan tällä hetkellä muodostavat Venäjän valtiovallan edustajat

Marinmaalla. Markelovin valtaan nousun jälkeen vuonna 2000 on poliittinen vaino

kohdistunut näkyvien kulttuurihenkilöiden ja poliittisten toimijoiden ohella myös luontouskon

näkyviin puolustajiin. Hyökkäyksen kohteeksi on joutunut mm. marilaisen luontouskon pappi

Vitali Tanakov. Hänen kirjoittamansa kirjan Onajeng ojla (suom. Pappi puhuu) väitetään

sisältävän kiihotusta kansanryhmää vastaan. Riippumattomien asiantuntijoiden arvioiden
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mukaan kirjanen ei sisällä mitään rikokseen viittaavaa ja syytökset ovat perusteettomia

(Nikolajev 2006, 29). Myös muiden luontopappien mainetta on yritetty mustata. Monia

aktiivisia marilaisia on viime aikoina haastettu oikeuteen mitä kummallisimmin perustein.

Tavoitteena on selvästi pelotella ja hiljentää myös marilaisen luontouskon toimijoita. 

"Tämä päivä: 22.4.2008. Avaan sähköpostin: jälleen yksi marien poliittisesti ja

kulttuurisesti aktiivinen henkilö on pahoinpidelty. Marin Kongressin jäsen Valeri

Motshaev makaa sairaalassa koomassa, eikä pahoinpitelijöitä tulla koskaan

tavoittamaan tai edes etsimään. Kuinka suuren uhrin odotus pienestä palasta

demokratiaa Venäjän sydämessä vaatii tällä kertaa mareilta?"
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6. Pyhät lehdot udmurttien perinteessä 

6.1. Udmurttien mytologiasta

Udmurtit asuvat Venäjän pohjoispuolen metsävyöhykkeellä. Asuinalueinaan he ovat suosineet

erityisesti vesistöjen varsia. Metsän antimet ja kalastus ovat olleet heidän pääasiallinen

toimeentulonsa aina 1200-1300 -luvulle asti. Siihen asti kaskeaminen oli lähinnä toimeentuloa

täydentävää viljelyä. 1500-1600-luvulla Vjatkan seutua kuvattiin mm. 

"laajaksi maaksi, jossa on runsaasti hunajaa, riistaa ja kalaa, kuin parhailla seuduilla. Maa ei

kuitenkaan ollut viljavaa, koska se oli sammaleista ja soista, sitä kostuttivat useat joet ja purot, ja

se oli taajojen metsien ja pensaikkojen peitossa. " 

Kolmivuorojärjestelmään siirryttäessä maanviljelystä tuli vähitellen udmurttien pääelinkeino

pyyntikulttuurin muuttuessa täydentäväksi elinkeinoksi. (Vladykin 1998, 235).

6.1.1. Maailmankuva

Vladimir Vladykin määrittelee maailmankuvan kokonaisvaltaiseksi käsitykseksi maailman

muodostumisesta, sen alkuperästä ja rakenteesta, siinä vaikuttavista säännönmukaisuuksista ja

ihmisen paikasta luonnollisessa ja sosiaalisessa ympäristössään. Luonnontieteellistä

maailmankuvaa Vladykin pitää kapea-alaisuudessaan ihmiselle riittämättömänä. Se voi toki olla

osa ihmiselle tarpeellista kokonaisvaltaista maailmankatsomusta, joka nivoo yhteen eri elämän

alueet. Homeroksen sanoin: maailma on syytä ymmärtää sekä järjellä että sydämellä. Tällainen

osittain myös intuitioon pohjaava tieto voi nykytiedonkin mukaan olla paljon kattavampaa ja

tarkempaa kuin pelkkä rationaalisella järjellä eritelty tieto: jälkimmäisellä tulevat selkeät rajat

vastaan nopeammin kuin edellisellä, joka pystyy luovasti yhdistämään ihmisen hallussa olevan

koko kokemuksen ja ymmärryksen kapasiteetin. (Vladykin 1998, 233-234); (HS 2007).

Vladykin rakentaa udmurttien kosmista maailmanmallia perinteentutkimuksen, kielitieteen ja

arkeologian suoman aineiston avulla. Udmurttien maailma jakaantuu horisontaalisesti kolmeen

osaan: yliseen, keskiseen ja aliseen. Ylistä hallitsevat mm. Šundi eli Päivytemo, Kuuemo,
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Akkanen ja Taivaan vesien emo. Jumalista siellä asuvat mm. Inmar, Kuaï  ja Kyldysin (Kaldyni,

Kiltšin), jotka Vladykin mainitsee udmurttien kolmeksi ylijumalaksi. Keskistä asuttaa tietenkin

ihminen meille tuttuine eläimineen, kasveineen ja muine ilmiöineen. Alinen, jota Valdykin pitää

ihmiselle vihamielisenä, sijaitsee maan tai veden alla. Vertikaalisesti udmurttien maailma

jakaantuu neljän ilmansuunnan mukaan eli pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. 

Näitä eri maailmoja yhdistävät mm. puut: Mudor eli "maan keskus, joka on "Suuren Metsän"

tärkein puu. Se kasvaa metsän keskellä ja on maailman napa. Kosmisina maailmanpuina toimivat

myös eri jumalien puut: Inmarilla mänty, Kuaïilla kuusi ja Kyldysinillä koivu. Eri maailmoja

yhdistää myös joki, erityisesti Kama. Ylisen henget tulevat ylävirtaa pitkin tähän ihmisten

keskiseen maailmaan, ja alisen henget ja vainajat lähtevät alavirtaan, Tuonelaan. Joki on ehkä

udmurttien vanhin rajan symboli. Se on myös keskisessä jakanut udmurtit turkulaiseen tapaan

täll puol ja tuoll puol jokkee asuviin: tupal ja tapal. (Vladykin 1998, 238-239, 245); (Lintrop

2007, 368-369).

Välittäjinä eri maailmojen välillä ovat toimineet toisaalta papit avustajineen ja toisaalta tuno,

tietäjä, joka on valinnut pääpapin, ja vielä kaikkein kunnioitetuin henkilö töro. Papit ovat

pitäneet yhteyttä jumaliin rukousten ja loitsujen avulla luonnon pyhäköissä. Suostutteluriittejä on

vuodessa voinut olla jopa 60-70, ja suuria rukousjuhlia kymmenkunta. Erilaisia jumalia, henkiä

ja myyttisiä olentoja on udmurteilta löydetty kaikkiaan noin 40. Nimi tuno tarkoittaa arvaajaa tai

ennustajaa ja viittaa tietämiseen. Tuno on mahtava tietäjä, joka pystyy transsissa matkaamaan

toiseen tietoisuuteen hakemaan tietoa. Tunon istuntojen aikana on soitettu erityinen "Taivaan

kasteen etsinnän melodia", joka edesauttoi yhteydenpitoa jumalten kanssa. Tällöin soitettiin

"Suurella Guslilla" eli kantaleella, jota käytettiin vain rukouksissa. Mystinen töro on pyhittänyt

läsnäolollaan kaikki riitit. (Vladykin 1998, 240-242).

Udmurttien uskonto on Vladykinin mukaan ryhmittynyt kahden ytimen ympärille: toisaalta

perheen ja suvun ja toisaalta maanviljelyksen. Keskeisellä sijalla maailmankatsomuksessa ovat

kansan käsitykset hyvästä elämästä. Udmurteilla tämä ilmenee varsinkin kaunopuheisissa

loitsuteksteissä, rukouksissa ja "sopimuksissa" jumalten kanssa. Esim. Kuriskonin rukouksessa

ihanteellinen elämä kuluu hyvän auringon ja lämpimien öiden hoivassa, sitä huuhtelevat

suotuisat sateet ja puhaltelevat hellät tuulet ja kaikenlainen hätä ja vaara kiertävät sen kaukaa.

Yltäkylläinen sato pursuilee aitoista, kotieläimet ilahduttavat silmää runsaalla jälkikasvullaan ja
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metsän uumenissa on loputtomasti riistaa ja joissa kalaa. Kaikkea riittää runsaasti niin kruunulle

veronmaksuun kuin puutteettomaan elämään ja lukuisten vieraiden ja armaiden naapureiden

kestitsemiseen. Kotona elää sopuisa perhe, jossa vallitsee rakkaus. Hyvä maine kantautuu kauas.

Tätä onnelaa vartioivat jumalat, henget ja esivanhemmat, joille annetaan kiitollisuuden

osoitukseksi paras osa kaikesta. (Vladykin 1998, 247-248)

Udmurttien mytologian pohjana on selvästi shamanistinen maailmankuva. Tähän on limittynyt

maanviljelyskulttuurin mukanaan tuomat vaatimukset. Shamanistisesta kulttuurista on irtauduttu

välillisempään luontosuhteeseen, jossa papit toimivat ensisijaisina välittäjinä ihmisten ja muiden

maailmojen välillä rukouksin ja loitsuin. Jäljellä on vielä tuno, tietäjä, jolla on itsellään kyky

hakea tietoa ilmeisesti ylisestä ja salaperäinen töro, jolla voisi veikata olevan hallussaan kyky

hakea tietoa sekä ylisestä että alisesta Tuonela mukaan lukien. Viimeksi mainittua taitoa on

yleensä shamanistisissa kulttuureissa pidetty kaikkein vaativimpana, ja sen haltijoita kaikkein

arvostetuimpina shamaaneina. 

6.1.2. Luonnonhaltijat

Luontoemoilla on keskeinen sija udmurttien maailmankuvassa. Heiltä tunnetaankin lukuisia

emoja: mm. päivytemo, maaemo, synnyttämisen emo, ukkosemo tai oikeammin lienee akkanen,

erilaisia veen emoja kuten paikallisten järvien ja jokien emot, tuulten emo ja härmän emo. 

Udmurteilla on pääjumalaksi noussut Inmar, jonka suomalainen vastine on Ilmarinen. Alunperin

inmar on tarkoittanut kaikkea sitä valoisaa, mitä näemme. Sitä ei ole palvottu eikä personoitu.

Sen sijaan udmurttien naapurit tataarit ja tšuvassit ovat palvoneet itse taivasta hevosuhrein.

Todennäköisesti heiltä udmurtit ovat lainanneet ajatuksen taivaan jumalasta. Lainaa todistaa

myös Inmarille suoritettu, suomalais-ugrilaisille kansoille varsin myöhään tullut hevosuhri, sekä

siitä käytettävä tšuvassin kielinen sana kurban (uhri). Inmar on ennen kaikkea maanviljelyksen

jumala, ja tämän palvonta on tullut ilmeisesti maanviljelyskulttuurin leviämisen myötä.

Apulaisikseen hän on saanut muita inmareita, kuten kaba-inmar (kohtalon jumala) tai al'ak-

inmar (panettelija jumala). (Holmberg 1914a, 167-168); (Wichmann 1893, 5-7, 15).  

Työparikseen Inmar on saanut Kaldyni mumaksen, synnyttämisen emon, jota udmurtit pitävät

Ilmerin eli Inmarin äitinä. Kaldyni mumas hallitsee maan satoa sekä ihmisten ja eläinten
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hedelmällisyyttä. Myös neidot uhraavat hänelle onnellista miehelään pääsyä varten. Kaldyni

mumas vastaa marilaisten Šotšyn avaa. On varsin todennäköistä, että Inmarin äidiksi on noussut

vanhempi maaemo, jota myös on kutsuttu synnyttämisen emoksi. Maanviljelyksen päähaltijana

pidetäänkin maaemoa, muïem-mumia. Hän kasvattaa viljan ja ruokkii ihmiset. Monin paikoin

häntä kutsutaan myös mu-kiltšin-mumiksi. Kiltšin on ollut permalaisilla vanha sikiämisen ja

syntymisen haltia. Myöhemmin hän on saanut edustaa mitä erilaisempia hahmoja viljamaan

vaalijasta kristillisten legendojen sankareihin. Yleensä hän toimii välittäjänä ihmisten ja jumalien

välillä. 

Sateen tekemiseen liittyvissä seremonioissa uhrataan yhdessä sekä Inmarille että akkaselle,

gudirimumille. Vasta kristillisenä aikana akkanen on saanut maskuliinisen muodon, ukkosen

haltijan pyhän Iljan.

Myöhemmin Inmar on yleistynyt Jumalaksi monoteistisessa merkityksessä. Hänen puoleensa

käännytään kuitenkin vain aineellisen hädän hetkellä. Inmar on lähinnä hyvä haltija, joka

suojelee udmurttien elämää ja antaa heille ruuan ja vaatteet. Hänellä ei kuitenkaan ole mitään

tekemistä ihmisten kesken vallitsevien suhteiden kanssa. Sittemmin udmurtit ovat alkaneet

nimittää inmareiksi myös venäläisiltä saatuja pyhimyksiä kuten Ilja-Inmar tai Nikolai-Inmar.

Kristinuskon vaikutuksesta Inmariin liitetään myös pääte atai eli isä, ja hänen rinnallaan esiintyy

Inmar-anai eli äiti, jolla tarkoitetaan neitsyt Maariaa. Glazovin piirissä on tunnettu myös

kolminaisuus Inmar-kildisin-kuaz. Kiltšin, vanha syntymisen haltia, on katsottu sopivaksi

edustamaan Vapahtajaa. Kuaz merkitsee oikeastaan säätä ja ilmaa, mutta se on saanut tässä

edustaa Pyhää henkeä. Myös setukaisilla nimitetään tasast tuult Pyhäksi hengeksi. Näin vanhat

luonnon haltijat ovat saaneet uusia tehtäviä ollakseen edustuskelpoisempia niitä syrjäyttämään

pyrkivien valtakulttuurien keskellä. (Holmberg 1914a, 164-179).

6.1.3. Perhe- ja vuodenaikaisjuhlat

Udmurttien yhteisön perusrunkona on ollut perhekunta. Perhekunta asui samassa paikassa, sillä

oli yhteiset omistukset ja yhteinen talous. Perhekunnan perustana olivat sukulaisuussuhteet.

Yhdessä tehty eli talkootyö on muodostanut tärkeän osan toimeentulon turvaamista. (Škljajev

2005, xxiv); (Lehtinen ja Vladykin 2005, 133-135). 
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Maatalousvaltaisissa sukulaisuussuhteisiin perustuvissa perhekunnissa ja kylissä on

vuodenaikais- ja perhejuhlilla ollut tärkeä sija sekä yhteisen työn rytmittämisessä eri

vuodenaikoina että sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamisessa. Perhe- ja vuodenaikaisriitit

perustuvat toisaalta esivanhempien kunnioittamiseen ja toisaalta tasapainon varmistamiseen

luonnon voimien kanssa. Juhlilla on sakraali luonne, ja ne ilmentävät vahvasti juhlijoidensa

maailmankuvaa. 

Tatjana Vladykina tarkasteleekin udmurttien perinteisten juhlien sijoittumista kokonaisvaltaisesti

udmurttilaiseen elämän muotoon. Hän näkee vuodenaikaisjuhlien merkityksen muodostuneen

udmurttien pääelinkeinojen eli pyyntitalouden ja maanviljelyn tarpeiden myötä. Kevään ja kesän

rituaalit liittyvät valmistautumiseen maataloustöihin ja siunauksen pyytämiseen niiden

suorittamiselle. Syksyn ja talven rituaalien pääsisältönä on kiitollisuuden ilmaiseminen

kertyneestä sadosta ja vastaisen hyvinvoinnin turvaaminen. 

Vuodessa on ollut kaksi suurta juhlaa: kevätpäivän ja syyspäivän tasaus. Tällöin oli ehdottomasti

järjestettävä rukoukset suvun pyhäkössä, esimerkiksi kualassa. Nämä liittyivät toisaalta kevään

tuloon, jolloin karja päästettiin ulos ja aloitettiin kyntö, ja toisaalta talven tuloon, jolloin karja

palasi sisäruokintaan ja sato oli korjattu. Vielä 1800-luvulla kansatieteilijät totesivat udmurttien

vuoden alkavan siitä ajankohdasta, jolloin aloitetaan maataloustyöt. 

Maanviljelyksen merkityksen kasvaessa myös siihen liittyvät juhlat ovat lisääntyneet. Keväällä

on vietetty mm. "pälvijuhlaa", "jään saattelua", "pellolle lähtöä", "kyntämään lähtöä", "siementen

vientiä" ja varsinkin aurajuhlaa, akaškaa. Kiitosjuhliin ovat kuuluneet "kynnön päättyminen",

"auran pidot" ja "rukous pellolla". Kaikki nämä juhlat sijoittuvat kesäpäivän seisausta edeltävään

aikaan. (Vladykina 1998, 217-218). 

Aado Lintrop on tarkastellut kesäpäivän seisausta, invožo, ja talvipäivän seisausta, vožo-dyr tai

ujvož, jotka ovat olleet erityisiä siirtymäkausia udmurttien vuoden kulussa. Sana vož voidaan

johtaa vanhaan permiläiseen sanaan veža, joka tarkoittaa mm. pyhää ja siirtymää. Vožo tarkoittaa

myös henkiä, erityisesti joulun aikaan liikkuvia veden henkiä, ja dyr aikaa. Molemmat seisaukset

ovatkin aloittaneet pidemmän ajankohdan, jolloin henget ovat liikkuneet maan päällä. Näihin

kausiin on liittynyt aivan erityisiä rajoituksia, kuten hiljaisuus tai tiettyjen töiden välttäminen,

jotka ovat erottaneet ne kevät- ja syyskauden juhlista. Esimerkiksi kevätjuhlan akaškan viettoon
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kuuluu kovaääninen rituaalinen laulu, ratsastuskilpailut ja keinut. Samoin syksyn juhliin kuuluu

kovaääninen laulu ja tanssi. Kevät- ja syyspäivän tasaukset ovat lyhytkestoisia konkreettisia

juhlia, jotka aloittavat kesä- tai talvikauden. Kesä- ja talvipäivän seisaukset puolestaan aloittavat

pidemmän rituaalisen, pyhän ajanjakson.

Kesäpäivän seisauksen, invožon, odottelu on alkanut juhlasta "rukous viherryksen kunniaksi".

Näihin aikoihin on järjestetty suuria yhteisörukouksia, jotka ovat keränneet yhteen sukulaiskylät,

toisinaan jopa yli 10 kylää. Kaikenlainen meluaminen on invožon aikana ollut kiellettyä,

varsinkin veden ääressä ja keskipäivän aikaan. Varkled Bodjassa on sanonta, että invožon aikaan

usko kävelee pelloilla. Ajanjakson päättyminen vaihtelee, mutta esim. Kuzebajevossa

päättymisajankohta on Pietarin päivä 12. heinäkuuta. Tällöin on vietetty suuri uhrijuhla kylän

pyhissä lehdoissa. Pietarin päivän juhlien jälkeen alkavatkin sitten heinätyöt.  Invožon

päättymisen kunniaksi on vietetty myös juhlaa auran jälkeen, gerber, joka on ollut "maan

viimeinen juhla". Tähän ovat kuuluneet mm. "pellon häät", joissa nuoriso on jäljitellyt

hääseremoniaa pellolla tarkoituksenaan turvata viljasato. (Vladykina 1998, 218-219).

Talvipäivän seisauksen, vožo-dyrin tai ujvožon, aikana kuu- ja aurinkovuoden välissä erityisesti

veden henget ovat vaeltaneet maan päällä. Tällöin kyläläiset ovat kulkeneet naamioituneina

taloissa ja kaduilla ja hakanneet kepeillä lattioita ja talojen nurkkia. Tämän on uskottu

karkottavan sairauksia, tuovan onnea, parantavan hampun satoa ja lisäävän karjan määrää.

Paikoin heitä on kutsuttu vožoiksi. Tänä aikana vožot ovat myös asuttaneet erityisesti saunoja.

Ajanjakson on päättänyt erityinen vožo kel'an tai iö vylyn sylon, "vožojen pois lähettäminen" tai

"jäällä seisominen" 19. tammikuuta. Tällöin kaikki kylän miehet ovat menneet joelle ja

hakanneet jäätä kirveillä ja nuijilla huutaen koshki tattys, "jättäkää tämä paikka"! Tällöin henget

ovat palanneet veden alle. Veden haltijaa on voitu kutsua myös vožo-emoksi. Tältä pyydettiin

suojelusta sairauksia ja onnettomuuksia vastaan. Uhriantimina on veteen heitetty leipää,

lusikallinen puuroa ja pala lihaa.

Aado Lintrop pitää vožoon liittyviä henkiä eräänlaisina avainhahmoina uskonnollisen ajattelun

muuttumisessa permiläisillä kansoilla. Vožot liittyvät selvästi esivanhempiin, jotka talvipäivän

seisauksen aikaan tulevat vieraisille. Nurin päin olevissa vaateissa kulkeminen ja ristiin

pukeutuminen ovat yleisiä tapoja ilmentää esivanhemmille annettua hetken aktiivista roolia

elävien ihmisten kautta. Samoin yleinen vanha uskomus on, että nimenomaan esivanhemmat
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tuovat elossa oleville jälkeläisilleen onnea ja turvaavat elämää. Samalla tämä on vaarallista aikaa,

sillä Tuonelan asukkaiden kanssa seurustelussa on omat sääntönsä. Esivanhempiin viittaa myös

vožon henkien tuleminen alavirrasta eli Tuonelan suunnasta. 

Permalaisten ja obin-ugrilaisten kansojen  mytologiassa kommunikaatio keskisen maailmamme

ja alisen välillä tapahtuu useimmiten joen äärellä. Arvata vain voi, liittyykö udmurttienkin

tuntema vanha ruuhihautaus joskus vallinneeseen todelliseen tapaan lähettää vainajat ruuhessa

alavirtaan. Kesäpäivän seisauksen henget tulevat puolestaan ylävirrasta, mikä viittaa siihen, että

kyse on silloin erityisesti ylisen hengistä ja luonnon haltijoista. Hiljaisuus veden äärellä voi

tarkoittaa, ettei veden henkiä haluttu silloin herättää. Seurauksena kun voi olla rajumyrsky tai

raekuuro, joka voi viedä vuoden sadon. (Lintrop 2007, 362-372); (Lintrop 2004, 7-26);

(Holmberg 1914a, 159-160).

Samoin kuin vuodenaikaisjuhlat myös perhejuhlat seuraavat auringon kiertoa ja peltotöitä.

Perhejuhliin kuuluvat varsinkin esivanhempien muistaminen keväällä ja syksyllä ja

esivanhempien uhrijuhla talvella. Keväällä esivanhemmilta pyydetään apua kevään ja kesän

peltotöihin, ja syksyllä kiitetään hyvästä sadosta ja pyydetään siunausta tulevalle vuodelle.

Talven uhrijuhla saattaa olla pelkkä kääntyminen esivanhempien puoleen rituaalisella aterialla tai

tarkkaan valmisteltu uhrijuhla sukulaisten ollessa koolla jonkin vuodenaikaisjuhlan aikana kuten

jouluna. 

Udmurttien uskomuksen mukaan vainajat voivat vaikuttaa elävien elämään yhtä paljon kuin

jumalatkin. Udmurtit kääntyvätkin esivanhempien puoleen metsälle tai kalaan lähtiessään, heinän

tekoon tai elonkorjuuseen ryhtyessään. Laitumella esivanhemmat varjelevat karjaa, viljavainiolla

viljan kypsymistä ja matkoilla kulkijaa. Udmurtit pyytävät siunausta esivanhemmilta myös

kaikille muille toimilleen kuten solmiessaan avioliittoa. Tällöin suoritetaan tavallista suurempia

uhreja. 

Jopa itse elämä on esivanhempien lahja eläville. Udmurteilla tämä yhteys on yhtä vahva ja

konkreettinen kuin saamelaisillakin: esivanhempien uskotaan antavan suoraan syntyvälle lapselle

hengen. Mikäli lapsi sairastuu vakavasti, tämän voidaan katsoa johtuvan siitä, että joku

esivanhemmista on pahastunut, ja lapselle etsitään uusi nimi esivanhemmilta. Yksinpä kumyškan

keittoonkin tarvitaan esivanhempien myötävaikutusta. Esivanhempia pidetään sekä tapojen ja
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uskonnollisten menojen säätäjinä, suojelijoina että vartijoina. Esivanhempien kunnioituksella on

ollut huomattava merkitys myös yhteiselämän alalla. Tämä näkyy erityisesti kuala-perinteessä.

Inmarin palvonta on syrjäyttänyt monista vanhoista rukouksista isä- ja äitivainajien nimet.

(Holmberg 1914a, 14-55)

Perhe- ja vuodenaikaisjuhlat nivoutuvat yhteen siirtymäriiteissä. Näissä tavallaan julkisesti

todetaan henkilön muuttunut sosiaalinen asema: esimerkiksi täysi-ikäiseksi tulo, naimisiin meno

tai vanhuuteen siirtyminen. "Kevään vastaanotossa", akaškassa, erityisen huomion kohteena ovat

kuluneen vuoden aikana naimisiin menneet naiset eli nuorikot. He uhraavat tällöin pääliinansa.

Heinän teon ensimmäisenä päivänä, Pietarin päivän tienoilla nuorikot kastetaan. Joillain seuduin

akaškaa puolestaan saattelevat pois erityisesti ikääntyneet naiset. Nuorilla ja lapsilla on ollut

omat erityiset tehtävänsä näissä juhlissa kuten ruokatarpeiden kerääminen taloista juhlaa varten,

"juhlan tuominen" tai loitsujen ja rukousten esittäminen hedelmällisyyden turvaamiseksi. Joillain

paikoin se myös toimii initiaatioriittinä nuorille. 

Juhlien rakenne on yleensä ollut sama. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu uhraaminen

rukouksineen erityisissä pyhäköissä kuten suvun kualassa, ludissa, akaškan kuusessa tai pellolla.

Tätä seuraa rituaaliateria. Lisäksi on voitu tehdä erilaisia rituaaleja esimerkiksi hedelmällisyyden

turvaamiseksi, onnettomuuksien torjumiseksi, talouden menestymiseksi tai perhe-elämän

kukoistamiseksi. Toiseen vaiheeseen kuluu nuoriso- tai sukulaisjoukon kiertely kylän taloissa.

Vaikka vuodenaikaisjuhliin on voinut osallistua koko kylä, niin vierailu juhlien jälkeen on

tapahtunut tiukasti sukulaisuuden mukaan. Tärkeää on ehkä huomata, että näissä juhlissa

osallistumisen perusyksikkö on perhe tai suku, eivät yksittäiset ihmiset. Usein näissä juhlissa

myös konkreettisesti anotaan sopua ja rauhaisaa yhteiseloa perheen ja suvun keskuuteen.

(Vladykina 1998, 219-226).

Vähemmälle huomiolle on jäänyt juhlien valmistelu uhriteuraiden valitsemista lukuun ottamatta.

Irina Nurieva tuo poikkeuksellisesti esille, että esimerkiksi akaškan valmistelu alkaa jo viikkoa

ennen juhlaa - niin kuin hyvin voi kuvitella näin suuren juhlan ollessa kyseessä. Kaikki talot

pestään, siivotaan ja koristellaan mm. katajan oksilla ja värjätyillä munan kuorilla. Helena

Ruotsala tuo esiin marien yhteydessä, että yksi suuri työ ennen juhlia on koko perheen kaikkien

tarvittavien juhlavaateiden peseminen. Käsin pesemisen lisäksi on vesi yleensä kannettava

kaivosta, ja mahdollisesti vaatteet kannettava vielä lähteelle huuhdottavaksi. Osa juhlaruuista on
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valmistettava etukäteen. Myös Kumyškaa on tehtävä etukäteen. Juhlien aamu alkaa yleensä

emäntien leipomuksilla. Todennäköisesti udmurteillakin jotkut hoitavat lapsia, sairaita ja

vanhuksia, jotta toiset voivat valmistella juhlia. Kaikki nämä ovat pääasiassa perinteisiä naisten

töitä. Naisten merkittävä työpanos juhlien valmistelussa onkin jäänyt miltei kokonaan huomiotta.

(Nurieva 1995, 346); (Ruotsala 2003, 138-142).

Vladykina on hahmottanut myös laulun merkitystä udmurttien juhlissa. Rituaalisella laululla on

erityistä voimaa, joka auttaa hahmottamaan ja suorittamaan rituaalia. Laulut pysyvät paremmin

muuttumattomina ja auttavat muistamaan rituaalin ja sen tarkoituksen. Usein rituaaliin kuuluvia

lauluja ei saa laulaa rituaalin ulkopuolella. Joihinkin rituaaleihin kuten akaškaan kuuluu aivan

erityisen tyyppinen laulanta. Sen melodiat ovat olleet kyläkohtaisia, eivätkä vieraat ole saaneet

niitä laulaa. Vuodenaikaisjuhliin liittyvät rituaaliset laulut ilmentävät myös selkeästi muinaista

maailmankuvaa. Niissä toivotaan kaikkea hyvää, torjutaan onnettomuuksia, tunnustetaan

kohtalon voima ja ihmiselämän katoavaisuus sekä ylistetään esivanhempia ja yhteisön yhdessä

oloa.

"Yhdessä elämme, helposti elämme,

emme eroa, armaat, koskaan.

Koskaan emme sano pahoja sanoja,

Kun aika tulee - eroamme iäksi."

(ks. Vladykina 1998, 221-228)
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6.2. Udmurttien pyhät lehdot

6.2.1. Varhaisempaa näkemystä pyhistä lehdoista

Uno Harva tuo esiin udmurteilta pääasiassa viidenlaisia pyhiä lehtoja.

6.2.1.1. Kuala

"Kuala on aitan tapainen, perustaa vailla oleva nelinurkkainen hirsirakennus, jossa ei ole ikkunaa

eikä välikattoa ja jonka permantona on kovaksi tallattu tanner. Sen keskellä on kivien reunustama

tulisija, jossa on suuri rautainen pata, joko asetettuna koholle kivien nojaan tai kiinnitettynä

katonalaisista orsista riippuvaan rautaketjuun. Tulisijasta nousee savu ilmaan lautakatossa

olevan räppänän kautta."

 (Holmberg 1914a, 55)

Varhaisemmat kuvaukset uhrilehdoista kertovat metsän keskellä piilossa olevista mahdollisesti

aidatuista rukouspaikoista, jotka ovat voineet olla katettuja tai joissa on voinut olla kota.  

Alunperin  kota eli kua merkitsi talviasuinpaikkaa. Aina rautakaudelta 1800-luvun loppuun asti

pihamaalle rakennettiin kuala ja aitta. 1300-1400 -luvulta lähtien kuala oli talo, jossa asuttiin

talvella, ja aitta oli makuupaikka kesällä. Kuala toimi silloin kesäkeittiönä.  Kuala käännetään

suomeksi edelleenkin usein kota, mutta kota se ei kylläkään enää ole, vaan siis hirsirakennus,

jossa on tulisija.

 Kualassa on asunut perheen lisäksi sen tai suvun esivanhemmat, voršudit, joita pidetään suvun

suojelushenkinä. Koti on näin samalla ollut myös pyhättö. Sen ympärillä on ollut metsä tai

ainakin puita, joiden huomassa on vietetty uhrijuhlia. Kuala on siten myös pyhä lehto, jonka

sisällä sijaitsee poikkeuksellisesti rakennettu pyhäkkö, jonka mukaan lehto on saanut nimensä.  

Kualan sisällä on voinut olla erityinen pyhä hylly, jossa on säilytetty voršudeja vakassa. Vakan

alla tai vakan puuttuessa vain hyllyn päällä on pidetty kesällä koivun ja talvella (hopea)kuusen
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lehviä. Vakan sisällä on saattanut olla ihmisen tai eläimen muotoisia, eri materiaaleista

valmistettuja hahmoja sekä mahdollisesti lehviä ja muita pienempiä esineitä.  Voršudia tai

voršudeja  on muistettu ruokauhrein ja rukouksin. Vielä viime vuosisadan alussa käytännössä

kaikilla udmurteilla on ollut voršud eli suvun suojelija. Udmurteilta on löydetty ainakin 70

voršudia, joilla kaikilla on oma nimensä - usein eläin- tai lintuaiheinen. Naiset kantoivat erityistä

merkkiä, demdor, joka osoitti kuulumista tiettyyn voršudiin. Nämä voršudit ovat olleet

keskenään eksogaamisia. I.N. Smirnov pitää näitä sukunimiä alkujaan naisniminä ja suvun

kantaäidin nimityksinä. Voršud liittyy suvun esivanhempien ja suojelijoiden muistamiseen.

(Vladykin 1998, 246-247).

Laajennetun perheen jäsenet ovat voineet käyttää samaa kualaa, ja lisäksi kylällä on voinut olla

oma sukukuala. Usein kylä on koostunut yhden suvun jäsenistä, joten se on ollut samalla myös

kyläkuala. Tällöin kuala on sijainnut aidatun puistikon keskellä. Kualassa on säilytetty

rituaaliesineistöä, joka on voinut olla varsin arvokastakin: turkiksia, rahaa ja jalometalleja.

Levottomina aikoina kuala on lukittu ja kualan vartija ollut todella tarpeen. Sekä satunnaiset

onnen onkijat että ortodoksiset käännyttäjät järjestelmällisemmin ryöstivät ja tuhosivat kualan

sisältämiä aarteita. "Sopimattomat" esineet kuten haltijoiden kuvat ja arvoesineet ovatkin

kualoista kadonneet.

Kualassa on vietetty juhlia eri aikoina paikkakunnista riippuen. Yleensä juhlia on vietetty ainakin

keväällä pääsiäisen aikoihin, kesällä Pietarin päivänä ja syksyllä kasanilaisen jumalanäidin

(4.11.) tai pokrovan (1.10.) päivänä. Mutta myös jouluna ja eri maatalousjuhlien aikana on

kualassa voitu uhrata. Kotikualassa on voitu uhrata viikoittainkin, jopa 70 kertaa vuodessa,

sukukualassa vain isommissa juhlissa ja kaikkein vanhimmissa emäkylien suurkualissa vaikkapa

vain joka 30. vuosi koko suuren suvun kokoontuessa yhteen. Uuden kualan on voinut nuoripari

perustaa suurilla häämenoja muistuttavilla rituaaleilla miehen saadessa uuteen kualaan isänsä

kualasta tuhkaa ja/tai multaa. Näin uusi kuala on pyhitetty rukouskualaksi. (Holmberg 1914a, 55-

94).

Maanviljelys on vaikuttanut tähän perinteeseen merkittävästi. Viljan määrän lisääntyessä

tarvittiin leivän leipomista varten uuni. Näiden leivinuunien ympärille rakennettiin vähitellen

pirtti. Talviasunnoksi muuttui pirtti kualan jäädessä pyhäköksi ja kesäkeittiöksi. 

(Lehtinen ja Vladykin 2005, 135); (Škljajev 2005).
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6.2.1.2. Lud

Udmurteilta löytyy myös lud-perinne, joka vastaa marien keremettiä. Lud on pieni aidattu alue,

jonka keskellä on jokunen puu ja uhripaikka. Aikaisemmin nämä olivat syvällä metsien

kätköissä, mutta metsien tultua hakatuiksi ne ovat paljastuneet ja jäänet usein ainoaksi

metsiköksi pellon harjanteelle. Menoihin ludissa voivat osallistua vain miehet. Muutama nainen

voi olla mukana avustajana. Sen sijaan varsinaisten rukousten jälkeen jäljelle jäänyt ruoka

voidaan viedä kylään ludin vartijan kotiin, jossa kaikki suvun jäsenet voivat osallistua lopun

ruuan syömiseen. Tällöin voidaan nauttia myös kumyškaa - jonka nauttiminen itse ludissa on

ehdottomasti kielletty - ja laulaa uhrilauluja. Seremoniat ludissa tehdään useimpien lähteiden

mukaan vain yöaikaan. Harva mainitsee niitä tehdyn päivälläkin. On vaikea sanoa, onko ludinkin

seremonioita aikaisemmin tehty myös päiväsaikaan vai onko Harva sekoittanut muita

seremonioita ludin seremonioihin. Rukouksia ludissa pidetään samoin kuin kualassakin eri

aikoina eri paikkakunnilla, mutta usein ne tuntuvat asettuvan samoihin aikoihin kuin kylän

kualan rukouksetkin. Harvan mukaan ludin vartijan viran tulee mennä suvussa isältä pojalle. 

Udmurtit uskovat saaneensa lud-haltian tataareilta. Kristityt tataarit - jotka paremmin kuin

muhamettilaisuuten kääntyneet veljensä ja sisarensa ovat säilyttäneet vanhaa uskoa - palvovat

myös keremettiä, joka on kostonhimoinen ja vaatelias henki, mutta voi myös palkita palvojaansa

hyvin. Ludin henki ilmestyykin udmurttien uniin tataarin hahmoisena. Udmurteilta löytyy mm.

seuraavanlainen tarina siitä, miten udmurtit alkoivat palvoa ludia:

"Entiseen aikaan, kun tataareilla ei vielä ollut nykyistä uskontoaan, rukoilivat nämäkin ludia.

Mutta kääntyessään muhametinoppiin heitä kiellettiin käyttämästä jumalanpalveluksessa

kynttilöitä ja sen vuoksi oli heidän hyljättävä lud. Lud tuli alakuloiseksi, lähti vaeltamaan pitkin

maailmaa tavattoman kauniine liinoineen sekä itki sanoen: "ken minut ottaa vastaan, kuka minua

palvoo, sille minä annan loppumattoman onnen." Silloin tyhmä votjakki kauniin pyyhinliinan

lumoamana alkoi sitä palvoa."

(Holmberg 1914a, 121)

Vieraaseen alkuperään viittaa myös käsitys, ettei ludin hoitajan sovi syödä sianlihaa. Sen sijaan

ludissa voidaan suorittaa hevosuhri tarpeen vaatiessa. Ludin haltija vaatii aina veriuhrin. Ludin
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palvonnassa käytetään myös sanaa Sulton eli Sultan, mikä viittaa siihen, että udmurtit turkkilais-

tataarilaisten kansojen alaisina ollessaan ovat lehdossaan palvoneet vierasta hallitsijaa. Usein

udmurtit perustavat ludin parantuakseen jostain taudista tai jos ludin haltija näyttäytyy unessa

vaatien ludin perustamista. Kerran ludin perustettuaan suvun on sitä palvottava sukupolvesta

toiseen. 

Kaikesta lainasta huolimatta Ludin palvonta on ilmeisesti sekoittunut myös udmurttien omaan

vanhaan perinteeseen. Itse sana lud on udmurttia ja tarkoittaa lehtoa. Udmurteilla on

aikaisemmin ollut myös omia sankariruhtinaita, joita he todennäköisesti ovat muistaneet omissa

suurissa juhlissaan. (Holmberg 1914a, 94-123); (Vladykin 1998, 243-244); (Wichmann 1893, 13-

25).

Aikaisemmat tutkijat ovat usein nimittäneet kaikkia udmurttien pyhiä lehtoja ludeiksi. Osa on

pystynyt erottamaan kuala- perinteen ludista. Harvankin kyky erottaa eri lehtoperinteitä toisistaan

tuntuu horjuvalta. Näyttää siltä, että myös Harva on ludin kategoriaan niputtanut muita

yhteyksiltään tuntemattomaksi jääneitä lehtoja. Mm. ludin menojen viettäminen päiväsaikaan,

siellä sijaitsevien rakennusten kuvaileminen ja eri sukukuntien osallistuminen toisen sukukunnan

lehtojuhliin ovat ristiriidassa myöhempien lähteiden kanssa omani mukaan lukien. Myös

joidenkin lehtoperinteiden esittelyn puutuminen viittaa tähän. Harva on ollut pitkälti tulkkien

varassa tutkimusta tehdessään, ja erilaiset pyhät lehdot on helppo kääntää yleisnimikkeen lud

alle: lud kun tarkoittaa myös lehtoa. 

6.2.1.3. Maanviljelykseen liittyvät pyhät lehdot

Harva mainitsee myös kylän maanviljelysjuhliin liittyvät pyhät lehdot. Näihin kokoontuu koko

kylän väki suvusta riippumatta. Rukoukset voidaan tehdään joko pyhässä lehdossa ja/tai itse

viljavainiolla tai pellon laidassa olevalla kedolla, jota ei kynnetä. Silloin siellä on yleensä yksi tai

useampi vanha puu. Näitä uhripaikkoja on yleensä kolme, koska udmurteilla on ollut kolme

peltoalaa viljelykierron mukaan. Kussakin paikassa on uhrattu joka kolmas vuosi. Kylässä on

järjestetty vuoden mittaan useita juhlia eri paikoissa, joissa on uhrattu eri tarkoituksiin esim.

veden äärellä tai pihapiirissä. Juhlia on vietetty keväästä syksyyn, mutta ne eivät ole olleet

määräpäivään sidottuja, vaan vietto on riippunut ilmoista ja peltotöiden edistymisestä.
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Näistä juhlista myös Uno Harva mainitsee "pälvipuuron", "kyntämään lähdön" eli "auran

viennin" ja "peltouhrin". Sarapulin piirissä viimeksi mainittua vietetään ruislaihon pyhäkössä

joko toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Tällöin voidaan uhrata maaemolle härkä tai

lammas, Inmarille härkä tai oinas, akkaselle lammas, tuulelle sorsa ja samoin sorsa vainajille.

Inmarille ja akkaselle laitetaan uhrit tuleen, Maaemolle maahan, mutta vainajien uhrit nostetaan

kuusen oksille. Lisäksi hän mainitsee mm. "uusi puuro" tai "uusi leipä" -juhlan ja "piennaruhrin.

Viimeksi mainittua viettää kukin perhe keskenään menemälle pelto-osalleen ja uhraamalla sen

pientareella. Uhriaterian perhe syö pellolla rukoillen maaemolta, etteivät toukat ja madot

turmelisi oraita. Itäiset udmurtit suorittavat kukkouhrin samasta syystä tarpeen mukaan. Näihin

menoihin ottavat osaa ainoastaan akat eli vanhemmat naineet naiset, jotka hiukset silmillä,

paitasillaan tai ilkosillaan karkottavat toukkia uuninluuta tai hiilihanko kädessä. 

Useimmille udmurttien maanviljelyjuhlille löytyy vastineita naapurikansoilta, ja usein niiden

nimetkin ovat naapureilta lainattuja. Tämä antaa aiheen olettaa, että juhlat ovat udmurteilla

suhteellisesti varsin uusia ja osittain muilta tulleita. Luonnollista tämä onkin, sillä itse

maanviljelykin on naapureilta tullutta. (Holmberg 1914a, 188-200).

6.2.1.4. Kylien yhteiset uhrilehdot 

Harva kuvailee innostuneimmin monien kylien yhteisiä uhrilehtoja. 

"Suurenmoisimmat votjakkien monista uhrijuhlista ovat ne, jotka useiden kyläkuntien asukkaat

yhdessä viettävät. Uhripaikka, joka sukupolvesta sukupolveen on sama, monesti vuosisatoja

vanha, aidattu uhrilehto, sijaitsee tavallisesti kauniilla, silmiinpistävällä paikalla, mikäli

mahdollista jonkin lähteen tai puron läheisyydessä." 

(Holmberg 1914a, 124)

Näihin lehtoihin kokoontuvat saman suvun jäsenet useista eri kylistä muutaman vuoden välein

monipäiväisiin juhliin ja neuvotteluihin. Juhlat voivat kestää viikonkin, ja osallistujia olla

satamäärin. Uhritulet palavat yötä päivää. Uhriteuraita voi olla kymmenittäin, eikä leivän, puuron

ja kumyškan määrää kukaan ei ole yleensä vaivautunut edes laskemaan. Jonkun juhlan yhteydessä
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mainitaan ohukaisia ja leipää olleen lautasilla kolmen sylen leveydeltä. Usein puihin on

ripustettu liinoja. Juhla-ajankohta vaihtelee, mutta yleisin ajankohta on Pietarin päivän tienoo.

Tällaiset lehdot sijaitsevat vanhoissa emäkylissä. Uusille alueille, uusiin kyliin muuttanut

jälkipolvi kokoontuu vanhan emäkylänsä yhteiseen lehtoon kukin sukunsa mukaan. Tällaisista

suvuista Harva mainitsee kuuluisana bulda-uhrin lehdon Jelabugan piirissä. Wichmann

mainitsee, että 11 kyläkuntaa, jotka ottavat osaa hänen mainitsemaansa bulda-uhriin polveutuvat

samasta Mardan kantaisästä. Kaikkein kuuluisin on ehkä ollut Nyrjan kylän uhrijuhla, jonne on

saapunut väkeä kahdesta läänistä viikon tai kaksikin kestäneisiin juhliin. Tätä udmurttien

suurinta uhrijuhlaa vietettiin viimeisen kerran vuonna 1907, sillä 1910 paikallinen hallitus jostain

syystä kielsi uhrikokouksen pitämisen. Kymmenkunta virstaa Nyrjasta on Staraja Utšassa birvil

ves -niminen uhrijuhla. Sen lehdossa palvovia lähikyläläisiä kutsutaan birvil-kalikeiksi eli birvil-

kansaksi. Samalla alueella vietetään myös utša-ves -uhrijuhlaa, jonka viettäjiä kutsutaan utša-

kansaksi. Tähän juhlaan osallistuu kymmenen kyläkuntaa. Viimeinen kansa on kuitenkin

perimätiedon mukaan entisinä aikoina osallistunut Nyrjan uhrijuhlaan ja voi taudin sattuessa

suorittaa vieläkin uhrin Nyrjan uhrilehdossa yleisen uhrijuhlan aikana. Nyrjan asukkaat

puolestaan eivät milloinkaan tuo uhria utša-kansan lehtoon.

Kylien yhteiset uhrijuhlat on omistettu mahtaville luonnon haltijoille. Näissä voidaan muistaa

vaikkapa Inmaria, Kiltšiniä, Maaemoa, Akkasta ja Päivytemoa. Kaikkia ei muisteta aina tai

monia muitakin voidaan muistaa tarpeen mukaan. Paikoin luonnon haltijain ohella muistetaan

myös esivanhempia. Heille on yleensä oma tuli, jossa uhrit suoritetaan. Uhraukset ja rukoukset

tehdään tällöin pohjoista kohden. Muistojuhlaa vietetään suvun kaikkien vainajien kunniaksi. 

Uhrauksiin ja rukouksiin liittyy välissä vilkas sosiaalinen elämä sukulaisten tavatessa toisiaan ja

nuorten ilakoidessa. Nämä tilaisuudet ovat myös olleet erityisen sopivia kokousten ja

neuvottelujen pitämistä varten ei ainoastaan rauhan ja onnen päivinä, vaan myös vaaran ja

vastoinkäymisten uhatessa. Uskonnollisen merkityksen ohella niillä on ollut tärkeä

yhteiskunnallinen merkitys. Ne ovat myös pitäneet hajalla asuvaa kansaa yhdessä ja estäneet niitä

sulautumasta ympärillä asuviin, hallitseviin kansoihin. (Holmberg 1914a, 124-145).

Harva myöntää itse, että kylien yhteisiä uhrilehtoja on vaikea erottaa muista pyhistä lehdoista.

Ulkoisesti ne muistuttavat ludeja. Toisaalta kuala-suvutkin kokoontuvat vanhoihin emäkyliinsä
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suurempiin juhliin. Mutta myös muilla sukukunnilla on vastaavia lehtoja. Ehkä kyse on

enemminkin eri sukujen moninaisesta pyhien lehtojen perinteestä, johon kuuluvat myös yhteiset

suuret sukujuhlat.

6.2.1.5. Kalmistot

On vielä eräs pyhien lehtojen ryhmä, joka on paljastunut metsien kätköistä metsien häviämisen

myötä eli kalmistot. Udmurtit ovat vanhastaan haudanneet vainajansa metsiin. Sittemmin ne ovat

jääneet kylien läheisyydessä sijaitseviksi pieniksi puistikoiksi, joissa kasvaa alueelle tyypillisiä

puulajeja. Usein koko kylän vainajat on haudattu samaan kalmistoon, sillä niiden on uskottu

saman suvun jäseninä jatkavan tuonpuoleistakin elämäänsä yhdessä. Elämän siellä on uskottu

jatkuvan suurin piirtein samanlaisena kuin tässäkin elämässä. Vieraat on haudattu muualle

esimerkiksi tien varteen. 

Kalmistot ovat olleet pyhiä, eikä siellä ole käyty turhaan tai muutenkaan häiritty vainajien

rauhaa. Puut saavat lahota rauhassa. Haudoilla ei ole ollut varsinaisia muistomerkkejä, mutta

siellä täällä on ollut puukuppeja ja -lusikoita sekä kangastilkkuja. Joidenkin hautojen ympärillä

on voinut olla puu- tai hirsikehys. Vainajia on voitu muistaa heidän kuoltuaan joko kotona tai

kalmistossa tai molemmissa pidetyissä peijaisissa.

Smirnov kertoo, että ruumiin saattajat ottavat mukaansa yllin kyllin kaikenlaista ruokaa ja

juomaa: ohukaisia, munakokkelia, munia, piirakoita, kumyškaa, olutta ja viinaa. Vainajaa

saattamaan kokoontuu kansaa muutamista muistakin taloista ja kaikilla on eväät mukanaan.

Kalmistossa pidetään pitoja vainajan haudalla, äsken kuollut kutsutaan ennen manalle menneiden

seurassa tulemaan syömään ja juomaan elossa olevien sukulaistensa kera. Osa ruuista jätetään

haudalle, osa kuopataan maahan. (ks. Holmberg 1914a, 30)

Kodissa voidaan viettää myös muistojuhlaa sen jälkeen, kun on palattu kalmistosta ja

puhdistauduttu saunassa. Tällöin vieraat voivat laittaa palan ohukaista ja kanaa uuniin ääreen

asetettuun astiaan, jonka reunalla on vahakynttilöitä, sanoen: "Ensin syö, sitten lähde. Mutta älä

mene kauas, varjele meidän taloamme sekä suojele meidän karjaamme, jottei se eksyisi

harhateille."
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Yksittäisiä vainajia on voitu muistaa tiettyinä päivinä aina vuosipäivään asti, jolloin usein

vainajan on ajateltu vasta varsinaisesti lähtevän kalmistoon muiden vainajien seuraan.

Varhaisempana yksittäisten vainajien muistamistapana Harva pitää kuitenkin erityisten päivien

sijasta vainajien muistamista silloin, kun joku näkee heistä unta. 

Yleisiä vainajien muistojuhlia on vietetty pokrovan päivänä (1.10.), Dmitrin päivänä (15.10.),

helluntai lauantaina sekä radonitsana, 10 päivää pääsiäisen jälkeen. Vanhempana tapana Harva

arvelee kuitenkin olleen vainajien muistamisen keväällä ja syksyllä. Myös Aminoff mainitsee

heidän viettävän tällöin suurimpia muistojuhliaan nimellä tulis-kiston eli "kevät-vuodatus" ja

sizil-kiston eli "syys-vuodatus" (ks. Holmberg 1914a, 42). Näitä voidaan viettää sekä kotona että

kalmistossa. Tällöin kalmistossa syödään ja juodaan, itketään ääneen ja rukoillaan. Viimeksi

haudatun vainajan haudalle voidaan istuttaa lehtipuu. Vainajia voidaan muistaa myös muiden

juhlien yhteydessä kuten kevätkylvön jälkeisessä "kevät-olut" juhlassa tai ryhdyttäessä

heinäntekoon tai elonkorjuuseen. (Holmberg 1914a, 14-55).

Harvan kuvaukset ovat yksityiskohtaisia ja kulttuurisesti varsin kattavia. Seremonian kulku,

uhrieläimet ja rituaaliesineet on kerrottu tarkasti. Sosiaaliantropologisessa mielessä kuitenkin jää

mietityttämään seremonioiden ja uhrien syvempi merkitys ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Lisää

syvyyttä Harvan kuvauksille ovat kuitenkin antaneet historiallisen kerrostuneisuuden

huomioiminen ja eri uskontojen vaikutusten arviointi. Toisin kuin monet aikansa tutkijat Harva

ei myöskään tunnu suhtautuvan tutkimiinsa kansoihin alentuvasti tai kovin kulttuurisesti

alemmalla tasolla olevina. Kuvaus on kuitenkin hyvin maskuliinista. Harvan kielenkäytöstä ja

ilmaisuista voi päätellä, että hän ei itse erityisemmin arvostanut naisten osuutta tutkimissaan

kulttuureissa eikä selvästikään ollut kiinnostunut siitä. 

6.2.2 Uudempaa näkemystä udmurttien pyhistä lehdoista

Udmurtian yliopiston ja Kansallismuseon poikkitieteellinen työryhmä on kartoittanut udmurttien

pyhiä lehtoja mm. maantieteen, biologian ja kansatieteen kautta. Kesällä 2000 he kartoittivat

kaikkiaan 39 pyhää lehtoa Udmurtiassa. 

Maantieteellisesti pyhät lehdot sijaitsevat yleensä lähellä asutusta: keskimäärin 1,6 kilometrin

päässä eivätkä neljää kilometriä kauempana. Alueiden koko vaihtelee muutamasta puusta pariin
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hehtaariin. Monissa niistä näkyy ihmiskäden jälkiä. Lähes kaikki pyhät lehdot sijaitsivat veden

lähettyvillä. Suurin osa niistä sijaitsee lämpimässä rinteessä joko länsi-, lounais-, etelä- tai

kaakkoisrinteessä. Tämä tuntuu viittaavan auringon merkitykseen riiteissä, mahdollisesti

auringonnousun tai -laskun. 

Lehtojen biologiaa ovat tutkineet varsinkin Vladimir Kapitonov ja Olga Kapitonova. Tärkeiden

luonnon paikkojen pyhittäminen on ollut ihmisten vanhimpia tunnettuja tapoja suojella

ympäristöään. Ne ovat olleet yhteisön itse suojelemia alueita: paikalliset tavat ja perinteet ovat

toimineet ihmisten käytöstä ohjaavina lakeina. Tämä on säilyttänyt jotkut metsäalueet

käytännössä usean vuosisadan ajan koskemattomina. Niillä on takanaan pitkä historia, johon on

liittynyt ihmisten uskomuksia riitteineen ja juhlineen. Tällaisina pyhinä paikkoina ovat toimineet

niin lähteet, kivet, kalliot, metsien osat kuin erityiset puutkin. Udmurtit, jotka ovat asuneet

metsäalueella, ovat erityisesti kunnioittaneet pyhiä lehtoja. Tämä ymmärrettiin selvästi jo 1900-

luvun alussa, jolloin monet udmurtit ilmaisivat huolensa pyhien lehtojen katoamisesta. Niitä

pidettiin mm. historiallisesti merkittävinä luonnon muistomerkkeinä. Tämän vuosisadan alkaessa

huoli pyhien lehtojen säilymisestä ja niiden merkityksen ymmärtämisestä on jälleen noussut

vahvasti esille. 

Ekologis-kulttuurisia tutkimuksia pyhistä lehdoista on tehty vähän. Pyhät lehdot ovat

nykyisellään usein pieniä vanhan metsän saarekkeita ihmisen muokkaaman ympäristön keskellä.

Tällaisina niissä on säilynyt alkuperäisiä, usein hyvin harvinaisiakin lajeja. Pyhät lehdot, jotka

ovat säilyttänet yhtenäisyytensä, ja joissa käydään harvoin, ovatkin ekologisesti hyvin arvokkaita. 

Kasvillisuusvyöhykkeiden mukaan lehdot voi jakaa pohjoiseen ja eteläiseen taigaan sekä

eteläiseen sekametsävyöhykkeeseen kuuluviksi. Ensimmäisessä ryhmässä puusto on mäntyä ja

kuusta sekä jonkin verran koivua. Kasvisto on boreaalinen. Etelä-Udmurtiassa puolestaan ovat

vallitsevina lehtipuut: tavallisesti lehmus ja tammi, jonkin verran vaahtera ja jalava. Koivun

merkitys pyhänä puuna on merkittävä.

Kasvillisuus lehdoissa on vaihdellut muutamasta lajista 114 lajiin. Kaikkiaan näistä tutkituista 39

lehdosta löytyi 381 lajia, joista 45 kuului suojeltuihin kasvilajeihin. Kolme niistä kuuluu hyvin

uhanalaisten kasvien joukkoon (kategoria 2 harvinaisuudessa), näiden joukossa mm. orkideoihin

kuuluva aito tikankontti, joka on myös Kansainvälisessä punaisessa kirjassa. Monet näistä
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kasveista elävät vain tietyntyyppisessä ympäristössä, jonka muuttuminen voi johtaa näiden

kasvien nopeaan häviämiseen. Selvästikin lehdoissa pidetyt seremoniat ja juhlat eivät ole

johtaneet näiden kasvien häviämiseen, vaan ne ovat ennemminkin todistus siitä, miten suurella

huolella paikalliset ihmiset varjelevat luontopyhäkköjään.  

Kapitonovit ovat jakaneet lehdot kolmeen ryhmään sen mukaan, miten ne ovat säilyneet:

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ne lehdot, jotka ovat säilyttäneet yhtenäisyytensä. Paikallinen

väestö käy näissä tuskin koskaan, yleensä vain uhrijuhlien aikana. Tällaisiin lehtoihin kuuluu

esimerkiksi Kuzebajevon lud, joka on tähän päivään saakka ollut kylän lud-suvun käytössä.

Lehdossa käydään pääsääntöisesti kerran vuodessa, jolloin uhrataan ja rukoillaan peltojen ja

niittyjen vartijaa ja isäntää, ludin haltijaa. Paikka on upealla vanhalla joen törmällä, jossa on ollut

udmurttilaista asutusta jo 200-400 -luvulla. Paikallisten ihmisten huolenpito on säilyttänyt tämän

pienen palan metsäluontoa suurten peltojen keskellä. Lehdossa on säilynyt alueen ainoa

satavuotias tammi. Varsinkin vanhojen tammien olemassaoloon liittyy monien harvinaisten

eliölajien selviytyminen.  Tammien, lehmusten, jalavien ja vaahteroiden suojasta Kapitonovit

löysivät puolen tusinaa Udmurtiassa harvinaista eläintä ja kasvia. Mm. säihkylintuihin kuuluva

15 yksilön mehiläissyöjien parvi näkyi lehdon lähettyvillä. 

Kuzebajevon kylän lähellä on useampia pyhiä lehtoja. Erityinen pyhä lehto on iso kuala, jonka

parin hehtaarin alueella kasvaa ikivanhoja lehmuksia, mäntyjä ja kuusia. Paikka on ympäröity

aidalla, ja sisäpuolelle meno ilman lupaa on kielletty. Lehdossa käydään pääsääntöisesti vain

kerran vuodessa uhrijuhlan aikana. Täältä löytyi sekä uhanalainen kovakuoriaislaji että sieni, jota

tavataan vain muutamassa paikassa Udmurtiassa. Ukan Jarskogon lähellä olevassa lehdosta

löydettiin harvinainen pöllö, joka on sekä paikallisessa että kansallisessa Punaisessa kirjassa. Sen

selviämistä vaikeuttaa nimenomaan sopivan ympäristön eli vanhojen metsien puuttuminen.

Eniten eläimiä tavataankin vähän muuttuneissa lehdoissa, joissa vanhat puut ovat säilyneet.

Toiseen ryhmään lehtoja kuuluvat ne, joita on jonkin verran muutettu. Niihin luonnostaan

kuuluvien kasvien ohella näissä lehdoissa on usein suuressakin määrin alloktonisia, muualta

tulleita, rikkaruohon tyyppisiä lajeja. Monia näistä ei enää pidetä pyhinä paikkoina, eikä niitä

enää suojella samalla lailla. Yleensä lehdot ja niihin kuuluvat tarinat kuitenkin vielä tunnetaan.

Monet uskovat niihin kajoamisen edelleen tuovan onnettomuutta, mutta heitä on aiempaa



96

vähemmän. Ihmisen toiminnan jälki näkyy näissä lehdoissa nopeasti kaikkein herkimpien

kasvilajien häviämisenä ja toisaalta ihmisen toiminnasta hyötyvien kasvien lisääntymisenä. 

Kolmanteen ryhmään kuuluvat ne lehdot, jotka ovat olleet voimakkaan ihmistoiminnan

vaikutuksen alaisina. Ne ovat kokonaan menettäneet pyhyytensä, ja niitä käytetään usein

aktiivisesti maanviljelyksessä. Vanhat puut on kaadettu pois, karja laiduntaa niissä hävittäen

aluskasvillisuutta, alueita käytetään ruohon kasvatukseen ja niistä löytyy talousjätettä.

Kasvillisuus muuttuu kovaa kulutusta kestäväksi. Puista säilyy kuusi, joka sekin voi alkaa kuivua

pohjaveden laskiessa hakkuiden takia. Laiduntamisen takia puiden taimia tai aluskasvillisuutta

tuskin löytyy. 

Neljäntenä ryhmänä voi mainita vielä ne pyhät lehdot, jotka ovat kokonaan hävinneet. Paljon

metsiä hakattiin mm. toisen maailmansodan aikana. Vielä 1980-luvulla hakattiin Staraja Bodjan

kylässä vanha lehmuslehto paikallisen agronomin toimesta. Paikalle istutetut maanviljelyskasvit

ja muut uudet kasvit ovat ekologisesti huomattavasti vähempiarvoisia kuin niiden alta hävitetty

vanha kasvillisuus. 

On syytä huomata, että tällaisissa lyhyissä kartoituksissa löydetään yleensä vain kaikkein

tavallisimmat ja levinneimmät eliölajit, sillä toisaalta monet eläimet usein vaeltavat ja toisaalta

monet näistä ovat paremmin havaittavissa tietyssä vaiheessa elinsykliään. Siitä huolimatta

tutkituista pyhistä lehdoista löydettiin monia harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Tämä viittaa

pyhien lehtojen erityiseen tärkeään rooliin biodiversiteetin säilyttäjinä ihmisten muokkaaman

ympäristön keskellä.

Kapitonovien tutkimus osoittaa myös, että parhaiten biodiversitettinsä ovat säilyttäneet nimen

omaan ne lehdot, jotka ovat säilyneet paikallisen väestön keskuudessa aktiivisesti pyhinä lehtoina

eli ne ovat osa kyläläisten elämää niissä ajoittain vietettävien juhlien muodossa. Juhlien hiipuessa

myös yhteys lehtoihin ja niiden merkitykseen tuntuu häviävän, ja samalla lehdot joutuvat

enenevässä määrin unohduksiin. Niitä suojeleva pyhyys katoaa, ja muu ihmisen toiminta alkaa

tunkeutua niihin.

Kapitonovit pitävätkin jäljellä olevia pyhiä lehtoja ekologis-kulttuurisina muistomerkkeinä,

joissa hyvin arvokkaat luonnon kokonaisuudet ovat erottumattomasti yhdistyneet alueen
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historiaan ja kulttuurisiin perinteisiin. Samaan aikaan pyhät lehdot ovat nykyisen

kulttuurimaiseman hyvin uhanalaisia osia. Ne sijaitsevat lähellä asutusta, ihmistoiminnan

ympäröiminä ja niissä ihmisen toiminnan kielteiset vaikutukset tuntuvat kokonaisuudessaan. He

suosittelevatkin vielä jäljellä olevien pyhien lehtojen suojelemista mitä pikimmiten, jotta ne

saadaan säilymään vielä jälkipolvillekin. Korvaamattomien luonnonarvojensa lisäksi pyhät

lehdot ovat erittäin mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten ihmiset ovat osanneet suojella

luontoa. Kapitonovien mukaan niillä voi olla merkittävää annettavaa vallitsevalle modernille

ideologialle luonnosta. (Kapitonov ym. 2002, 21-26); (Kapitonov ja Kapitonova 2002, 19-21).

6.3. Pyhiä lehtoja Etelä-Udmurtiassa

Udmurtiassa pääsimme kumppanini Olli Tammilehdon kanssa osallistumaan Udmurtian valtion

yliopiston biologian lehtori Vladimir Kapitonovin ja Udmurtian etnografisen museon biologin

Olga Kapitonovin kanssa kenttätyöhön Etelä-Udmurtiassa kartoittamaan alueen pyhiä lehtoja.

Vierailimme kaikkiaan kymmenessä udmurttien lehdossa ja yhdessä marien jo aikaisemmin

mainitussa lehdossa viidessä eri kylässä. Alue on kahden kulttuurin rajamaastossa eli kristittyjen

venäläisten ja muhamettilaisten tataarien välissä. Tämä on antanut tavallista enemmän

liikkumavaraa paikalliselle kulttuurille. Myös tataarien tuntema ylpeys omasta kulttuuristaan on

auttanut muitakin paikallisia kulttuureja arvostamaan omaa kulttuuriaan. 

Koivunvitsalehto, Kondyrevo

Perehtymisemme pyhiin lehtoihin alkaa Kondyrevon eli Kontiolan kylästä. Kyselemällä

löydämme ensimmäisen pyhiä lehtoja tuntevan kyläläisen. Hän on jo korkean iän saavuttanut

isoäiti, joka opastaa meidät oman perheensä tai sukunsa pyhään lehtoon. Ihmeellinen ladamme

taittaa pellon piennarta kantaen isoäitiä ja meitä teiden loppuessakin minne haluamme. 

Suvun lehto ei ole enää käytössä, mutta selvästi sitä kunnioitetaan edelleen ja annettaan olla

rauhassa. Isoäitiä edeltävä sukupolvi kävi vielä viime sodan jälkeen 1940-50 -luvulla lehdossa.

Isoäitikin oli tyttönä ollut mukana rukouksissa. Isoäiti on selvästi iloinen päästyään vielä kerran

näin käymään lehdossa. Hän taittaa sieltä itselleen koivun oksia pään alusiksi, sillä hän tuntee,

että lähdön aika lähenee.
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Lehto on pieni koivulehto, jossa on myös kuusta ja katajaa. Olga kartoittaa kaikkiaan 68

kasvilajia. Lehdossa kasvaa myös mansikoita, ja niitä saa ilmeisesti poimia. Isoäiti kertoo meille,

että kylässä on ollut kuala, mutta se on jo hajonnut. Asiasta innostunut perhe harkitsee

parhaillaan sen jälleen rakentamista.   (anonyymi 2001a) 

Tsasounalehto, Kondyrevo

Tämä isoäiti ohjaa meidät seuraavan isoäidin, Matrena Kalesnikovan luo, joka tuntee puolestaan

koko kylän vanhan pyhän lehdon olinpaikan. Vietämme siellä aika tovin juoden teetä,

haastatellen isoäitiä ja katsellen paikkoja. Matrenallakin on jo ikää varmasti yli 70, mutta hän

asuu tuvassaan yksin viljellen perunamaataan. Sukulaiset käyvät lomalla kylässä ja auttamassa, ja

naapurit auttavat muutoin raskaimmissa hommissa. Niin isoäiti kuin talokin on kaunis ja valoisa,

vaikkei elämä varmaan kaikkein helpointa ole. 

Materena  Kalesnikovan ohjeiden avulla löydämme kylän pyhän lehdon. Tämä on vähän isompi

noin kahden hehtaarin lehto jyrkällä törmällä. Alhaalla kiemurtelee joki. Lehdon reunalta on

sahattu joitain puita, ja lehdon sisältäkin on kaadettu jokunen pieni puu parikymmentä vuotta

sitten. Mutta muutoin lehto on varsin koskemattoman oloinen ja umpeen kasvanut. Tiltaltti

laulaa, päshky eli pääskyt lentelevät ja tikka nakuttaa. 

Ennen vallankumousta on lehtoon yritetty rakentaa tsasouna. Löydämme sen jäänteet, ja sen

avulla myös vanhan rukouspaikan. Suuri puu on lahoamassa sen vieressä. Läheltä puskee nuori

nelihaarainen lehmus. Ennen sotia täällä vielä käytiin rukoilemassa, mutta sodan jälkeen ei enää

tultu. Paikkaa pidetään selvästi vieläkin pyhänä, sillä siellä kasvavien suurten lehmusten on

annettu olla rauhassa. Kaikkialta muualta kylän ympäristöstä ne on hakattu. 

Kasvillisuus on lehdossa hyvin rehevää, ja tunnistan itsekin monia puita ja kasveja: ainakin

lehmusta, pihlajaa, jalavaa, koivua, kuusta, haapaa ja seljaa. Vuohenputkea, nokkosta,

ukkomansikkaa, kuismaa, hiirenvirnaa, varsankelloa, kurjenpolvea ja sinivuokkoa. Olga löytää

lehdosta 110 kasvilajia. Hän arvioi löytäneensä noin 80 % kasveista, sillä eri vuodenaikoina

löytyy eri lajeja. Osa kasveista on hyvin harvinaisia. Lehdon toiselta reunalta löytyy

nuotiopaikka, joka on selvästi ollut käytössä viime vuosina. Sen ympäriltä löytyy lähinnä

kaljapulloja ja roskia. (Kalesnikova 2001)
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Kruunulehto, Nižnyj-Jurašij

Nižnyj-Jurašijssa emäntämme Jevdokina Borodovan isä on ollut kylän pääpappi. Kylän lehto on

bulda. Udmurteilla on jäljellä ainakin kolmea eri tyyppistä, eri sukukunnille kuuluvaa lehtoa:

bulda, kuala ja lud. Bulda ja lud ovat lehtoja ilman rakennuksia, kualaan kuuluu rakennus ja

lehto. Lud liittyy tiettyyn haltijaan, jota on palveltu lähes kaikissa kylissä. Yksi sukukunta on

saanut nimensä sen mukaan. Tämän kylän buldassa rukoukset ovat jatkuneet keskeytymättä tähän

päivään asti. 

Lehto on korkealla kukkulalla sijaitseva vaahteralehto. Lehdon ympäriltä on hakattu kaikki muut

puut ilmeisesti sodan aikana. Tämän lehdon sisimmän hakkaamisen vanhukset pystyivät

estämään. Ympärillä onkin vain nuorta 10-20 vuotta vanhaa istutettua mäntymetsää. 

Emäntämme pistää liinan päähänsä mennessämme lehtoon. Keskellä lehtoa on aukea, jossa on

nuotiopaikka. Heinä on vielä laossa äskettäin vietetyn Pietarin päivän jälkeen. Tämän lisäksi

lehdossa rukoillaan pääsiäisenä ja pokrovin päivänä eli 14. lokakuuta. Aukealta itään on tiheä

vaahterametsikkö.  Emäntämme mukaan mitään tiettyä puuta ei ole palvottu vaan koko

vaahterikko on pyhä, eikä sinne ole lupa mennä. Olga ja Vladimir kartoittavat flooraa ja faunaa

vaahterikon ympäriltä. Yksi vaahtera on uhripuu, jonka suureen oksaan rukousliinat on kiedottu.

Etelässä on vanha tammi, johon uhrinahat on ripustettu. 

Sodan aikana täällä vietettiin vielä suuria juhlia. Niihin saapui väkeä useammastakin kylästä.

Sitten juhlat kiellettiin. Mutta vanhukset kävivät siitä huolimatta täällä rukoilemassa kolme

kertaa vuodessa. Nyt tänne tulee koko oman kylän väki. Uhreiksi ihmiset tuovat leipää, puuroa ja

kotikaljaa eli kvasia. Pappia ei ole eikä tietoa seuraajastakaan, mutta ihmiset rukoilevat yhdessä. 

Viereisellä kukkulalla on ollut lud. Kylän päässä on ollut myös pyhä puu, vanha paksu mänty.

Sitä ei kaadettu edes sodan aikana, vaikka oli pulaa puusta. Mutta sitten tuli joku vieras seppä,

joka kaatoi sen. Pyhän puun luona keitettiin puuroa ja rukoiltiin kerran vuodessa sunnuntaina

pääsiäisen jälkeen. Tapa jatkuu edelleen, vaikkei puuta enää olekaan. (Borodova 2001)
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Viilennämme päivän hellettä uimalla alhaalla pienessä järvessä tai lammessa kylän lasten kanssa.

Lehto ylhäällä kukkulalla näkyy kuin tummana kruununa korkeimmalla kohdalla peltojen ja

keskenkasvuisen istutusmetsän keskellä. 

Kuala, Kuzebajevo

Kuzebajevossa on kolme sukukuntaa, kuala, bulda ja lud, ja niitä vastaavat lehdot. Yleensä

yhdessä kylässä ei ole näin monta eri sukukunnan lehtoa. Kaikki ovat vanhoja. Kaikkiin kolmeen

lehtoon papit valitaan arpomalla kunkin sukukunnan miehistä. Nämä toimivat sitten kolme

vuotta kerrallaan seuraavaan arvontaan asti. 

Etsimme pappia, jotta saisimme luvan mennä kylän kualaan. Mutta pappikin on heinässä,

emmekä voi saada lupaa. Joudumme tyytymään katselemaan kualaa aidan takaa. Aidan

sisäpuolella on rehevä lehto: suuria vanhoja puita, paljon keloja pystyssä ja kaatuneena. Kuuluu

narinaa puiden hangatessa toisiaan. Koivua, kuusta, jalavaa, lehmusta, haapaa. Keskellä on

kuala: maalattiainen hirsirakennus, jossa säilytetään rituaalivälineistöä. Haukka lentää kualan

yläpuolella. Kualan rukouksiin osallistuvat kaikki tämän sukukunnan ihmiset.

Bulda, Kuzebajevo 

Jatkamme matkaa kylän buldaan. Lähellä on pieni joki, jossa on upea vesiputous.

Puhdistaudumme siellä ensin. Vesiputouksen silmässä asuu sammakko poikasineen. Lehto on

rinteessä. Ylempänä tasanteella on pieni aidattu alue. Vain papit ja avustajat saavat mennä

aitaukseen. Muut jäävät aitauksen ympärillä olevalle aukiolle. Tänne tulee samaan sukukuntaan

kuuluvia ihmisiä useammasta kylästä. Rukouksiin osallistuvat niin naiset kuin miehetkin.

Aitauksen sisällä on nuotiopaikka ja patojen tukia, reunoilla muutama penkki ja pöytä. Iso

muurahaispesä (niitä on paljon ulkopuolellakin). Ympärillä on paljon koivuja, lehmusta, kuusia.

Lehdon laita kärsii eroosiosta. Lehmät pääsevät sinne laiduntamaan, ja rinteen kasvillisuus ja

maapohja on kärsinyt.
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Lud, Kuzebajevo

Kysellessämme tietä ludiin vierailemme talossa, jonka isäntä on ollut edellisen

kolmivuotiskauden pappina. Ludin rukouksiin eivät saa naiset osallistua ollenkaan lukuun

ottamatta muutamaa avustajaa. Kysyn talon emännältä, tarvitsevatko miehet enemmän

rukoilemista vai miksi vain miehet rukoilevat. Mutta emäntä ei tiedä, niin on vain ollut tapana.

Isännät rukoilevat sitten emäntienkin rukoukset. Talon pieni sisäpiha on asfaltoitu, että pääsee

paremmin moottoripyörällä sisään. Siellä ei ainakaan kasva mitään. Sisällä muovikukkia ja

polyesteriä. Ja omia ennakkoluulojani?

Kylän lud sijaitsee korkealla kukkulalla kylän yläpuolella. Törmä on ollut 200-400 -luvulla

udmurttien vanha asuinpaikka: kylä tai pieni kaupunki. Kaman varrelta löytyy paljon

esiudmurttilaisia  isoja kyliä 200-700-luvulta. Kuuset tervehtivät meitä tummina peltojen

keskellä. Muuten puita on vähän: joku satavuotias tammi on vielä pystyssä. Yhden tammen

kyljessä on iso kolo: uhraan sinne ukkomansikan. Törmällä on pieni aitaus, kooltaan ehkä 20 m x

10 m. Heinä on niitetty aitauksen ympäriltä. Aitauksen sisällä on nuotiopaikka. Yhtään puuta

sisäpuolella ei ole, vain muutama pieni taimi. Suuremmat puut aitauksen sisällä ovat kaatuneet,

vain suuri kanto on jäljellä.  Ympärillä on puolikuolleita ja pystyyn kuivaneita puita. Niitäkin

vähän ja harvassa. Olen valmistautunut rehevään lehtoon, joten tämä lehto, jos niin voi sanoa,

näyttää silmissäni jotenkin kuolleelta. Vladimir löytää täältä kuitenkin hyvin harvinaista elämää:

vain vanhojen tammien mikroympäristössä eläviä uhanalaisia hyönteisiä. Näköala kylään on

upea.

Ludin tämän vuoden papin apulaisen vaimo kutsuu meidät kotiinsa kanakeitolle. Syömme

salaattia ja maissikakkuja ja juomme kompottia. Näytämme kuvia Suomesta, ja meillä on oikein

hauskaa. Talon emäntä on siinä 60 -vuotias. Kuistilla istuskelee tai ehkä torkkuu talon vanha

emäntä, joka näyttää 100-vuotiaalta, vaikka tuskin sentään niin vanha on. Talon emännän luita

kolottaa, ja kaikki ikkunat ja ovet pidetään kiinni helteestä huolimatta. Emäntämme tarjoilee

meille perinteistä meiramiteetä, joka vain nostaa lämpöä. Hikikarpalot valuvat otsaltamme. Edes

tuhti sadekuuro ei laske hellettä.                  (anonyymi 2001b)

Illaksi ajamme Izin ja Kaman yhtymäkohtaan, padon alle jääneen Goljushurman kylän luo. Kama

on levinnyt yhdestä kilometristä 15 kilometriin. Korkealta törmältä näemme upean uuden
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saariston ja nautimme illan viileästä vedestä. Joskus jääkausien välissä, jolloin nämä törmät ovat

muodostuneet, Kama on ulottunut törmien korkeudelle. Rinteiltä keräämme villimeiramia talven

vilustumisiin. Jossain murmelit viheltävät.

Kuala, Varkled-Bodja

Olemme udmurttikylässä Varkled-Bodjassa Tatarstanin puolella rajaa. Kylä on 300 vuotta vanha.

Sen asukkaat kuuluvat Bodjan sukukuntaan, jotka ovat muuttaneet Malaya Purgasta tämän

Varklet-joen varrelle tataarien naapureiksi pakoon kristinuskoon käännyttämistä. (Lebedeva

1995, 257). Kylässä asuu vain udmurtteja. He ovat säilyttäneet täällä kulttuuriansa monilta osin

paremmin kuin Udmurtiassa. Juomme teetä, ja juttelemme Maria ja Nikolai Ivanovin

kotikualassa. Kaikilla perheillä on täällä vielä jäljellä kotikuala, paitsi nuorilla pareilla, jotka ovat

rakentaneet uuden talon. Kualat ovat kuitenkin ilmeisesti lähinnä kesäkeittiöinä. Mukava se

onkin, viileä näin kesähelteillä - paljon mukavampi kuin vieressä oleva uusi, hieno talo. Kuala on

rakennettu 1901. Siinä on maalattia, ikkuna katossa ja mustuneet seinät. Nikolai muistuttaa

enoani Eliasta: pieni, tumma, vireä ja nauravat silmät. 

Nikolai lähtee kanssamme kylän sukukualaan. Se on noin 200 vuotta vanha hirsirakennus

maalattialla. Siellä säilytetään rituaaliesineitä sukupolvesta toiseen. Sisällä on tulisija, pöytä ja

muutamia hyllyjä. Orrella on satakunta vuotta vanhoja hääliinoja, joista voi lukea, kuka on tullut

sukuun mistäkin eli kuka on mennyt naimisiin kenenkin kanssa. Sukupuu. Lattialla on arkku

täynnä puuastioita. Seinillä roikkuu koivun oksia. Lattialla on syksyn lehtiä. Kualaa ympäröivät

yli 100 vuotta vanhat koivut, keloutuvat koivut ja maatuvat koivut. Juhlia on vietetty ulkona.

Juhlat ovat lopahtaneet 1970-luvulla, mutta nyt suku haluaa elvyttää perinteen, ja se on kerännyt

varoja kualan kunnostamiseen ja aidan rakentamiseen. Tämä on yksi harvoista säilyneistä

sukukualista. Kylällä on tiiviit yhteydet Kuzebajevoon, joten ei ehkä ole sattumaa, että

molemmissa kylissä on vielä vanhat sukukualat jäljellä. Kualan takana näkyy merkkejä

uudemmasta maallisemmasta juhlinnasta olutpulloineen ja roskineen. Jokin näissä vanhoissa

juhlapaikoissa tuntuu edelleen houkuttelevan juhlimiseen. (Ivanov 2001)



103

Lud, Varkled-Bodja

Kylässä on jäljellä myös vanha lud. Sekään ei ole enää käytössä. Paikalla näkyy peltinen

rituaalivälineiden varasto ja rakennelman jälkiä, ehkä vanhaa aitaa? Alue on rehevä ja sen on

annettu olla rauhassa. Kuljemme pöheikköjen läpi. Keskellä on kaunis lehmusten muodostama

ympyrä. Lähellä on paljon kolmihaaraisia lehmuksia. Jossain näkyy myös lantakasoja: paikalliset

lehmätkin tuntevat lehdon. Lehdon eteläreunalla on joki. Aika likainen kylläkin. Sen toisella

puolen on kylän seuraava pyhä lehto. 

Gershyd-juhlan lehto, Varkled-Bodja

Tässä lehdossa järjestetään juhlat joka vuosi kesäkuussa viisi päivää kylvön jälkeen. Koko kylä

tulee silloin juhlimaan. Tämä on hehtaarin, parin kokoinen pyhä lehto. Kasvillisuus on rehevää ja

runsasta: isoja koivuja, kuusia, lehmuksia, pihlajia. Löydämme neljä nuotiopaikkaa. Yhden luona

on kolmoislehmus. Tulisijojen edessä on penkkejä. Juhlat kestävät viisi päivää. Tätä varten on

viisi tulta eli joka päivä uusi tuli. Yksi siis jäi meiltä löytämättä. Yhtenä päivänä uhataan maalle.

Toisena päivänä karjalle jne. Liinojakin kuulemma ripustetaan, mutta ne ovat jossain omassa

puussaan. Pappia kylässä ei ole, mutta halukkaat toimittavat rukouksia. (Ivanov 2001)

Löydän myöhemmin sekä Serefima Lebedevalta että Aado Lintropilta pitkiä kuvauksia lehdon

juhlista. Yli viikon mittainen juhla liittyy kevät kylvöjen päättymiseen. Ainakin maaemolle ja

Inmarille uhrataan tällöin. Rukouksia suoritetaan myös kotona, pelloilla ja kalmistoissa.

Rukousten keskeinen sisältö on lempeiden sateiden pyytäminen kylvetyille kasveille.

Rukouksissa pyydetään myös, että lapset voisivat hyvin ja olisivat onnellisia, karja olisi terve,

Inmar suojelisi rajuilta myrskyiltä ja maassa olisi rauha. (Lebedeva 1995, 257-262); (Lintrop

2002, 47-51).

Akaška, Varkled-Bodja

Löydämme kylästä vielä neljännenkin pyhän lehdon. Se on nimeltään akaška, ja edustaa kylän

yhteistä perinnettä kuten gershydkin. Tämä on pieni kuusikko: tusinan verran isohkoja kuusia

hieman ympyrässä, ehkä 40-vuotiaita? Tänne koko kylän väki tulee pääsiäisenä. Reunassa on

nuotiopaikka, jossa näkyy pienten luiden jäännöksiä - ehkä lintujen. Joitakin lautoja on
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penkkeinä. Kasvillisuudesta tunnistan ainakin pietaryrttiä, malia, siankärsämöä, palsternakkaa,

mansikkaa, ohdakkeita, apilaa, kurjenpolvea ja pujoa. Löydämme myös pinon polttopuita ja

vasikan narun päässä. 

Aado Lintrop on kuvannut kylän akaškaa kevään tulemisen ja peltotöiden aloittamisen juhlaksi.

Juhla liittyy myös nuorten tunnustamiseen täysivaltaisiksi, aikuisiksi yhteisön jäseniksi. Poikien

rukouksessa testataan 16-18 -vuotiaiden poikien perinteen tuntemus: he tekevät kaikki juhlan

valmistelut ja myös rituaaliin kuuluvan puuron keiton itse. Kahden päivän päästä he huolehtivat

kaiken ruuan valmistamisesta tyttöjen rukoukseen. (Lintrop 2002, 47).

Kylän kummankin sukukunnan perinne on hiipunut, mutta kylän yhteiset juhlat yhteisissä

lehdoissa tuntuvat ottaneen niiden paikan. Aado Lintrop arvelee, että kylän kaksi endogaamista

sukukuntaa, lud- ja kuala-suvut, ovat olleet liian pieniä pystyäkseen ylläpitämään perinteitä.

Kummankaan sukukunnan papit eivät ole saaneet olla sukua toiselle sukukunnalle. Aikaa myöten

yhtään tällaista henkilöä ei enää ole löytynyt kylästä. Ilman sopivaa pappia perinteet hiipuivat.

Kylän yhteisissä juhlissa tätä ongelmaa ei ole, sillä papiksi voidaan valita kuka tahansa aikuinen,

terve, nainut mies kylästä. Poikien initiaatio valmistaa kaikki kylän pojat yhtä lailla tähän

tehtävään. (Lintrop 2002, 45-46, 54-55)

Yöksi ajamme Kaman rantaan saunomaan ja uimaan hauskaan lauttasaunaan. Kerrankin kunnon

löylyt, uintia Kaman lämpimässä vedessä ja hyttysiä!

6.4. Juhlakuvauksia

6.4.1. 1800-luvun lopun rukouksia kualassa

Mihail Jelabužskij kuvailee udmurttien uhrijuhlia kualassa 1800-luvun lopulla näin:

"Kun vanhukset ovat sopineet päivästä, tuovat kyläläiset uhripapille, mitä uhrissa on tarpeen.

Päivällisen jälkeen, joskus iltamyöhällä, menee tämä kualaan vieden mukanaan leipää,

naudanlihaa, oluthaarikan ja pullollisen kumyshkaa, mitkä hän asettaa kualan keskessä olevalle

pöydälle. Pöytä katetaan liinalla ynnä vihreillä oksilla. Uhripappia seuraavat kualaan kaikki,

jotka haluavat ottaa osaa uhrijuhlaan. Aluksi uhripappi ottaa käteensä leivän sekä palan
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naudanlihaa, pohjosta kohti, s.o. kualan perään päin ja lukee rukouksen kohottaen silloin tällöin

uhriantimia; tavan takaa päättyy anomus "amin" sanaan, jolloin uhripappi ja muut läsnäolevat

kumartavat. Luettuaan rukouksen pappi heittää tuleen palan lihaa ja leipää, mutta muun osan hän

asettaa hyllylle, joka samoin kuin pöytä on vihreillä oksilla katettu. Sitten hän tarttuu kuppiin,

vuodattaa siihen kumyshkaa ja olutta sekä rukoilee. Kolmannen kerran hän rukoilee vain

oluttuoppi kädessään, neljännellä kerralla on hänellä kumyshkamalja ja vihdoin viidennen ja

viimeisen kerran hän palvoo paljain käsin lopettaen rukouksensa sanomalla: "Seuraavaan juhlaan

asti kestä nyt, vorshud!" Rukouksen jälkeen juhlayleisö asettuu istumaan kualassa oleville

penkeille. Aletaan syödä, juoda, laulaa sekä soitella guslia. Uhripappi laulaa varta vasten

sepitettyjä uhrilauluja."

 (ks. Holmberg 1914a, 84-85)

6.4.2. Rukouksia kualassa 1990-luvulla

Anna-Leena Siikala kuvailee uhrijuhlaa Kuzebajevon kylän kualassa kesällä 1991:

Pyhä kuala-rakennus sijaitsee tiettömän taipaleen päässä kylää saartavassa metsässä. Menot

alkavat aamulla, jolloin väkeä kokoontuu kualan edessä olevalle pienelle ruohoaukealle.

Ensimmäisiä tehtäviä on umpeen kasvaneen kulttipaikan puhdistaminen, kualan koristelu lehvillä

ja keittopaikkojen rakentaminen uhripuuroa varten. Vuonna 1991 juhlaan osallistuu lisäksemme

myös joitakin muita ulkopuolisia, Izevskistä saapuneita intellektuelleja ja tutkijoita...Koska

Inmarille uhrataan valkea lintu, olivat naiset varanneet mukaansa hanhia, joiden lihoista ja

ryyneistä keitetään uhripuuro. Jokainen perhe oli lisäksi valmistanut kumyška-juomaa sekä

uhrileipiä, jotka siunataan ennen yhteistä ateriaa. Juhlan tapahtumia ohjaa apulaisineen

uhripappi, joka istuu pyhän kuala-rakennuksen vasemmassa nurkassa alttaripöydän ääressä.

Kualan sisustus on perinnäinen. Se on ikkunaton pieni tupa, jonka keskellä palaa tuli.

Peräseinällä ovat alttaripöydät ja oikeassa peränurkassa pyhä hylly, jolle asetetaan kualan vartija-

hengen uhri. Tällaisella hyllyllä on pidetty voršud-vakkasta uhrianteineen. Siinä on

todennäköisesti myös säilytetty suvun onnensuojelijahaltijan kuvaa. Orsilla riippuu ortodoksisen

tavan mukaan uhriliinoja, jotka on luvattu Inmarille. 
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Inmarin juhlaan tulevat kaikki kulttiyhteisön jäsenet, niin miehet kuin naiset, lapset ja vanhukset.

Käyttäytyminen kualassa on kuitenkin sukupuolittain säädeltyä. Vasen puoli on miesten aluetta,

jonne naisilla ei ole pääsyä. Naiset, jotka osallistuvat juhlaan peitetyin päin, käyttävät

rakennuksen oikeata puolta. Siellä sijaitsevat vesiastiat, jotka täytetään lähellä sijaitsevasta

pyhästä lähteestä peräisin olevalla vedellä. Uhrihanhet teurastaa tehtävään valittu mies, yksi

uhripapin apulaisista. Kualan keskustulen padassa kiehuu uhripappien pata. Perheiden puuroa

varten rakennetaan ulos patarivistö: tavalliset mustat padat oli vuonna 1991 korvattu

sinkkiämpäreillä. Miehet hankkivat puut nuotioihin, keittäminen oli naisten tehtävä. Jokainen

perhe valmistaa oman uhripuuronsa, joka syödään yhteisesti siunattujen uhriantien kera.

Juhlan loppupuolella tunnelma vapautuu puuron ja kumyškan lämmittäessä vatsaa ja mieliä.

Miehet iskivät tarinaa, sukulaiset kyselivät kaupungista tulleiden kuulumisia. Riitti kestää koko

päivän ja siihen kuuluu myös rahan keräys kulttiryhmän tarpeita varten. Uhriaterian jälkeen papit

suorittavat viimeiset rukoukset, joissa pyydetään hyvää vuodentuloa. Rukoukset esitetään

suorasanaisesti kumarrusten seuratessa puhejaksoja. Riittiin osallistunut vanha nainen muisti

kuitenkin Inmarin laulun ja esitti sen nauhoitusta varten kualan edustalla. Ruokaa ja kumyškaa

uhrataan Inmarille tuleen heittämällä; rakennuksen katossa olevasta räppänästä kantaa savu

antimet yläilmoihin. Rukousten päätyttyä kylän varttuneet naiset esittävät kualan eteen asetetulla

penkillä istuen lauluja, joita niin osallistuja kuin vieraatkin kokoontuvat kuuntelemaan. Juhla

päättyi vapaaseen seurusteluun ja kaiken mukana tuodun huolelliseen talteen ottoon. Penkit ja

tarvikkeet asetettiin paikalleen, ja siistitty lehto jäi odottamaan seuraavaa juhlaa. Vuoden 1991

riittiin sisältyi myös Inmarin juhlan jälkeen lyhyt kualan sivustalla pidetty muistotilaisuus

Afganistanissa kuolleen nuorukaisen muistoksi. Tilaisuuteen osallistui vain joukko kylän

miehistä... Kyläläiset kertoivat, että menot ovat saattaneet jatkua illalla tanssin merkeissä.

(Siikala 1998, 198-200)

6.5. Tämä päivä: neuvottelukysymys?

Tähän päivään asti jatkuneen lehtoperinteen määrää on udmurteilla - niin kuin mareillakin -

vaikea arvioida. Yhteisörukoukset pyhissä lehdoissa ovat jatkuneet lähinnä Etelä-Udmurtiassa

lähellä Tatarstanin rajaa ja Tatarstanissa. Koska varsinaiset yhteisörukoukset ovat olleet laittomia

ja vaarallisia, on perinne udmurteillakin siirtynyt ja jatkunut huomaamattomammalla ja
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sallitummalla tasolla. Perheet ovat voineet jatkaa perinnettä omissa lehdoissaan tai

kotikualoissaan. Toisaalta yhteisiä vuodenaikaisjuhlia on voitu jatkaa kylissä ilman näkyviä

yhteisörukouksiakin. Ilmapiirin ja lakien muuttuessa on omaa perinnettä jälleen voitu viettää

avoimesti näistä jatkumoista käsin. 

Niissä kylissä, joissa yhteisörukoukset ovat jatkuneet keskeytymättä, ne ovat selkeästi

voimistuneet. Ihmiset uskaltavat taas osallistua avoimesti juhliin, ja he ovat myös ylpeitä

juhlistaan. Jo katkenneita perinteitä elvytetään, ja kualoja kunnostetaan. Juhliin saapuu jälleen

väkeä muistakin kylistä ja kaupungeista. Uutena piirteenä niihin saapuu väkeä jopa ulkomailta

asti. Näiden kylien esimerkki selvästi innostaa myös muita kyliä ottamaan jälleen käyttöön

vanhat pyhät paikkansa ja juhlansa. 

Vladykin puhuu perinteestään irti joutuneen udmurtin ahdingosta. Neuvostoliiton aikana

ekologiset muutokset, elämäntavan väkivaltainen hajottaminen, kaikkien kansojen pakottaminen

samanlaiseen yhteiskunnalliseen kaavaan ja tietoisuuden traagiset vääristymät ovat hänen

mukaansa johtaneet siihen, että udmurttien kansa on vakavasti sairastunut. Perestroikan myötä

tilanne vain mutkistui. Monet ihmiset joutuivat maailmankatsomuksellisen kaaoksen keskelle ja

menettivät kokonaan päämääränsä. Neuvostoliiton hajoaminen toi taloudellisen ja poliittisen

epävarmuuden sekä yleisen ideologisen luhistumisen. Myös udmurttien keskuudessa on

yleistynyt täydellinen pettymys ihanteisiin, sosiaalinen apatia, kansallinen nihilismi,

joukkomittainen alkoholismi ja itsemurhat. (Vladykin 1998, 249-250). Ei ehkä ole ihme, että

omasta perinteestä ja kylistä noussut elinvoima on kaaoksen keskellä osoittautunut eteen päin

kantavaksi voimaksi myös kansallisella tasolla. Ja päin vastoin: omien perinteiden tietoinen

arvostaminen kansallisella tasolla - nyt kun se jälleen on mahdollista - on rohkaissut siihen myös

paikallistasolla. 

Kaupunkien älymystö on myös ollut jälleen kiinnostunut omista juuristaan ja niiden

vahvistamisesta. Pyhiä lehtoja tutkitaan, ja monet osallistuvat niissä pidettäviin juhliin.

Udmurtiaan on perustettu Udmurtian tasavallan uskonnollinen yhteisö Udmurt Vös eli

"Udmurttien rukous". Sen johdossa on ollut taiteilijoita ja kirjailijoita (Vladykin 1998, 250).

Myös kaupunkien älymystö näkee tärkeäksi udmurttien hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta

omien perinteiden ja myös luontouskon elvyttämisen.
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 Omista juurista lähtevää uutta perinnettä udmurteilla edustaa vanhasta gerber-juhlasta

muotoutunut ja muodostettu kaikkien udmurttien yhteinen rukous- ja kansanjuhla. Perinteisen

luontouskon papit suorittavat juhlassa tarvittavat rukoukset ja uhrit, mutta juhlaan liittyy myös

uusia, maallisempia piirteitä puheineen ja folklore-esityksineen. Tavoitteena on ollut saada

aikaan kaikkia udmurtteja yhdistävä juhla. Ensimmäisen kerran tällainen yhteinen udmurttien

gerber-juhla pidettiin vuonna 1992 Kuzebajevon kylässä. Tämän jälkeen sitä on vietetty

vuosittain. (Vladykin 1998, 250).

Anna-Leena Siikala ja Pekka Hakamies kuvailevat mielenkiintoisesti gerber-juhlien

kehittymistä. Heillä oli mahdollisuus osallistua gerber-juhlaan ensimmäisen kerran 1993, jolloin

se pidettiin pienessä Pazjalin kylässä. Juhla muistutti pääosin kylän perinteisiä juhlia

rukouksineen, uhrauksineen ja yhteisaterioineen, mutta oli mittasuhteiltaan huomattavasti

suurempi. Lisäksi juhlaan kuului kansanmusiikki- ja tanssiryhmien esityksiä sekä

laukkakilpailut. Samalla suurella niityllä pidettiin samaan aikaan juhlat myös lähikylien

venäläisille. Ilmeisesti valtakulttuurin paine neuvostoaikaisine ideologioineen pitää edelleen

sopimattomana pienten kulttuurien omia isoja juhlia.

Juhlan järjesti Udmurttien kulttuuriseura, Kenesh, joka sai siihen rahoituksen valtiolta. 

Juhlapuhujina oli valtiovallan edustajia, joista arvovaltaisimpana Udmurtian parlamentin

presidentti, itsekin udmurtti. Iltapäivällä valtiovallan edusajat vieraineen vetäytyivät omaan,

erilliseen juhlaansa. (Siikala 2000, 68-70); (Hakamies 1998, 12). Paikallisten ihmisten ja

perinteen päälle oli muodostettu hierarkkinen ylärakenne. Silmiinpistävää oli kuitenkin Siikalalle

tavallisten ihmisten ilo jopa sateesta huolimatta heidän tavatessaan toisiansa ja juhliessaan, ja

pääkaupungin älymystön innostuneisuus heidän unelmoidessaan udmurttien kulttuurisesta

heräämisestä. 

Toisen kerran Siikala ja Hakamies pääsevät osallistumaan gerber-juhlaan 1996. Tällöin juhla

pidetään pääkaupungin lähellä kristityssä Zavjalovon kylässä. Kylän väki ei halua omaan

kyläänsä mitään luontouskon seremonioita, ja juhlia varjostaa presidentin vaalit. Ylätasolle

näkyvyyden ja arvovallan nimissä annettu valta osoittautuu kaksiteräiseksi miekaksi. Vanha

udmurttien perinne on siivottu juhlista niihin sopimattomana pois. Tilalla on jälleen yksi

neuvostoaikainen museoitu eri kansojen folklore juhla. Kenesh on siirretty pois järjestelyistä, ja

niistä vastaa hallitus. Juhlaan ovat tunkeneet markkinakojut cocacolineen ja muine
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monikansallisine tuotteineen. Lavalla esiintyy venäläinen rock'n rollia laulava pop-tähti

minihameessa. Pappeja ei näy missään, tuskin heitä on edes kutsuttu. Jostain markkinakojujen

välistä löytyy yksinäinen puuropata. Rock-tähden kadottua joku isoäiti kiipeää lavalle laulamaan,

ja udmurttit valtaavat tanssilattian. Kansainväliset vieraat on kutsuttu muiden kunniavieraiden

joukkoon omalle, loisteliaalle illalliselleen paikkaan, joka on aidalla erotettu tavallisesta

kansasta. Ovimies yrittää estää Siikalan sisään tulon, koska Siikala on puettu udmurttien

kansanpukuun! Illallisella viihdyttää - kuinkas muuten - venäläinen kansanmusiikkiyhtye.

(Siikala 2000, 72-73); (Hakamies 1998, 12-13).

Siikala näkee tässä prosessissa juhlien arvon nousun udmurttien kansanjuhlasta kansalliseksi

juhlaksi (Siikala 2000, 76-77). Hakamies arvioi niitä poliittisen ilmapiirin muuttumisen kautta,

johon mm. Tšetšenian sota on vaikuttanut. Näkyvät kansalliset pyrkimykset voivat aiheuttaa

vakavia seurauksia. Tavoitteena voi olla lähinnä kulttuurisen autonomian vahvistaminen, missä

keskeisinä elementteinä ovat oman kielen virallinen asema ja omakielinen kouluopetus.

(Hakamies 1998, 16). 

Juhlan kehityskulussa voi nähdä yhtäläisyyksiä muiden suomalais-ugrilaisten kansojen vastaaviin

prosesseihin. Myös vallanpitäjät ovat huomanneet udmurttien ja muiden pienten kansojen

omassa perinteessä piilevän voiman. Se, että udmurttien oma juhla on ainakin näin vaalien alla

käytännössä kaapattu ja integroitu osaksi valtakoneistoa, on samalla osoitus sen saavuttamasta

merkityksestä, ja tarpeesta tehdä juhla vaarattomaksi. 

Siikala näkee gerber-juhlan merkityksen olevan siinä, että se vahvistaa juhlijoiden tunnetta

tiettyyn ryhmään kuulumisesta: sukuun, kylään tai laajemminkin udmurtteihin. Epäilemättä sen

voima on juuri tässä. Yleisvenäläiseen kulttuuriin udmurtit kuuluvat monien muiden juhlien

kautta. Gerber-juhlan muuttuminen yhdeksi sellaiseksi lisää olisi lähinnä jatkumoa pienten

kansojen elävän kulttuurin nitistämiselle ja museoinnille.

Juhlat jatkuvat edelleen ristiriitaisissa merkeissä. Itse tapasimme pääkaupungin älymystön

keskuudessa sekä innostunutta että skeptistä asennoitumista juhliin. Ne ovat paikkoja, joissa

käydään samalla vääntöä vallasta ja itsemääräämisoikeudesta. Samanlaista vääntöä on joutunut

kokemaan mordvalaisten elvyttämä suuri vanha kansanjuhla Rasken Ozks. Sen organisoijia on

uhkailtu, ja juhlaa on pyritty muuttamaan markkinahenkiseksi yleiseksi folklore-juhlaksi.
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Vuonna 2007 virolaiselta kuvausryhmältä jopa yritettiin estää juhlan kuvaaminen. Marien juhlat

ovat olleet tiukasti paikallisten järjestäjien ja perinteen tuntijoiden eli pappien käsissä, joten niitä

on ollut vaikeampi kaapata. Tältä pohjalta gerber-juhlan merkitys riippuu sen säilymisessä

udmurttien juhlana: udmurttien perinteestä lähtevänä ja udmurttien käsissä olevana juhlana.

Sellaisena se voisi antaa Vladykinin toiveen mukaisesti valoisia ajatuksia udmurteille, ja auttaa

udmurttien kansaa valoisaan elämään (Vladykin 1998, 251).

Siikala muistuttaa, että Udmurtia ei ole mikään eristyksissä oleva paikka, vaan osa suurempaa

kokonaisuutta: Volgan aluetta, Venäjää, Eurooppaa ja maailmaa. Globalisaatio talous- ja

valtasuhteineen ja niihin liittyvä massakulttuuri tunkevat myös udmurttien elämään (Siikala

2000, 67-68). Oman perinteen näkyvä esiin nostaminen voidaan nähdä myös vastareaktiona

näille paikallista kulttuuria ja taloutta hävittäville ylivaltapyrkimyksille. Myös Venäjällä pienet

kansat taistelevat olemassaolostaan ja itsemääräämisoikeudestaan. Oikeutus tähän saadaan usein

omasta historiasta ja kulttuurisesta erityislaadusta. Mm. Joškar-Olassa 1992 pidetyssä suomalais-

ugrilaisten kansojen yhteisessä tieteellisessä symposiumissa korostettiin maailmankuvaa

kantavan tradition merkitystä kansallisen kulttuurin perustana (Siikala 2000, 60). Se antaa

suuntaa ja toimii ponnistuslautana kulttuurin muillekin muodoille.

Siikala on pannut merkille naisten merkityksen udmurttien kylissä ja juhlissa. Miesten suuri

kuolleisuus neuvostoaikana on lisännyt naisten merkitystä kylien elämässä entisestään.

Perinteiden säilyttäminen ja juhlien järjestäminen on perinteisestikin ollut naisten vastuulla. He

myös osallistuvat enemmän erilaisiin kansanmusiikkifestivaaleihin, ja näin etniset symbolit

tulevat yhä enemmän määritellyiksi feminiinisestä perspektiivistä.

Kansanmusiikki on tärkeä osa juhlia ja perinteitä. Kansanmusiikkiryhmät udmurteilla

muodostuvat lähinnä naislaulajista ja yhdestä miespuolisesta säestäjästä. Koska udmurtit

kunnioittavat korkeaa ikää, päättävät ryhmän vanhemmat naiset, mitä lauletaan, ja myös johtavat

laulua. Säestäjänä on yleensä nuori mies. Monessa suhteessa babuškat eli isoäidit tuntuvat olevan

kylän sosiaalisia ja emotionaalisia johtajia. Elämäniloa pursuavat isoäidit pistävätkin silmään

niin juhlissa kuin kyläelämässäkin luterilaiseen yleiseen ilottomuuteen tottunutta suomalaista.

Kukapa meillä osaisi kuvitella vanhan mummon kapuavan festivaalilavalle ensimmäisenä sen

vapauduttua? Juhlaruokien ja erityisherkkujen merkitys sekä monet vieraanvaraisuuden rituaalit

korostavat juhlien feminiinistä lämpöä. Juhlissa naiset sekä laulavat että tanssivat näkyvästi
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pukeutuneina perinteisiin pukuihinsa. Näin he sekä kantavat että välittävät perinnettä eteenpäin.

Käytännössä heistä on tullut ainakin kansallisissa juhlissa udmurttien kulttuurin näkyviä, julkisia

symboleja. 

Naisten panos kylissä näkyy monessa muussakin. Isoäitien ohella varsinkin paikalliset opettajat

ovat usein aktiivisia perinteen vaalijoita. He perustavat museoita, musiikki- ja tanssiyhtyeitä sekä

käsityöryhmiä. (Siikala 2000, 75-77).

Udmurttien vanha uskonto ja rituaaliperinne on säilynyt elinvoimaisimpana rajavyöhykkeellä

tataarien naapurustossa. Rajavyöhykkeiden kulttuurinen moninaisuus ehkä auttaa paremmin

vastustamaan valtakulttuurien paineita. Hakamies vertaakin tätä Suomen Karjalaan, josta

suomalaisetkin hakivat identiteettinsä keskeiset rakennusaineet ja symbolit kansallisvaltiolle

juuri periferisen rajaseudun vanhasta perinteestä, kahden kulttuurin kosketuskohtaan

muotoutuneelta siirtymävyöhykkeeltä. (Hakamies 1998, 19).

Siikalan huomiot uusista julkisista toimijoista, kuten naisista ja vähemmistökansoista, joilta

aikaisemmin on kielletty julkinen kulttuurinen representaatio, ovat myös mielenkiintoisia.

Marginaaleista on tullut voimallisia paikkoja. Stuart Hall pitää tätä prosessia jopa 1900-luvun

syvimpänä kulttuurisena vallankumouksena. (ks. Siikala 2000, 71). Periferia alkaakin näin

määritellä keskusta. Miltä maailma näyttää periferiasta käsin katsottuna? Ehkä todellisemmalta ja

objektiivisemmalta hallittujen enemmistön ottaessa demokratian sääntöjen mukaan näkökulmaa

haltuunsa.  
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 7. Mummot ja hiidet

   eli

   Pyhät lehdot 

                

     Valokuvia pyhistä lehdoista

Marien ja udmurttien pyhistä lehdoista kertova näyttely tuo esiin vanhaa suomalais-

ugrilaista luontosuhdetta. Se on samalla kunnianosoitus isoäideille, jotka ovat

ylläpitäneet ja siirtäneet perinnettä nuoremmille sukupolville. 

Ulla Valovesi Sukukansojen ystävien yhdistyksestä vieraili yhdessä kirjailija Olli

Tammilehdon kanssa kesällä 2001 Marinmaan, Udmurtian, Viron ja Suomen pyhissä

lehdoissa. He kuvasivat lehtoja, niissä pidettyjä seremonioita ja lähikylien ihmisiä. Suomessa

pyhistä lehdoista on aikaisemmin käytetty nimitystä hiisi, ja se on säilynyt edelleen monissa

paikannimissä. Myöhemmin sanan merkitys on muuttunut. Näyttely kumpuaa siis myös

suomalaisten omista vanhoista juurista.

 Näyttely on enemmän kuin etnografinen kuvaus valokuvan ja sitä seuraavan kertomuksen

voimin: aineiston luova käsittely herättää viime kädessä kysymyksen omasta

luontosuhteestamme. Parhaiten toteutustapaa voisikin luonnehtia visuaaliseksi

antropologiaksi. Näyttely havahduttaa myös miettimään vanhempien ihmisten, erityisesti

isovanhempiemme, osuutta kulttuurin ja tiedon välittymisessä vastapainona nopealle

sähköiselle tiedonvälitykselle.

 

Monilla suomalais-ugrilaisilla kansoilla pyhien lehtojen perinne on katkeamaton. Ne ovat

keskeinen osa kansojen identiteettiä: pyhien lehtojen seremonioissa pidetään yhteisöjen

historia ja maailmankatsomus elossa. Tällä hetkellä ne ovat keskeinen osa pienten

sukukansojen kulttuurista elpymistä. Suomalaiseenkin identiteettiin ja elämään metsä kuuluu

edelleen olennaisesti.

 

Pyhät lehdot ovat yleensä monimuotoisina metsinä tärkeitä ympäröivän eliöyhteisön kannalta.

Usein kylissä ei muita vanhoja metsiä olekaan. Luonnonsuojelu lähtee kuitenkin aina myös

ihmisen mielestä. Pyhät lehdot yhdistävät konkreettisella tavalla sekä ymmärryksen

ekologisesti mielekkäästä luontosuhteesta että sen toteuttamisen juhlan ja arjen toimissa.

Pyhät lehdot eivät ole mitään taaksejääneen menneisyyden kaikuja, vaan niillä on merkittävää

annettavaa ympäristötuhojen riivaamalle tämän hetken maailmalle.

TERVETULOA!



 Mummot ja hiidet

   eli

 Pyhät lehdot

Valokuvia Marinmaan, Udmurtian, Viron ja Suomen

    pyhistä lehdoista ja isoäideistä

Toteutus: Ulla Valovesi

     Kuvat: Ulla Valovesi ja Olli Tammilehto



  Kontiolan tsasounalehto, Udmurtia

“Aloitimme pyhiin lehtoihin tutustumisen Kontiolasta. Olimme kuulleet

etukäteen, että kylässä on hiisi jäljellä. Kylän raitilla kyselimme, että kuka

kylässä mahtaa tuntea perinnettä. Pian meidät ohjattiin lähimmän

mummon luokse, joka ikkunastaan neuvoi meitä asiaa paremmin tuntevien

isoäitien luo (1). 

Ensimmäisessä kyläpaikassamme punamekkoinen isoäiti kertoi meille oman

perheensä pyhästä lehdosta. Edellinen sukupolvi kävi siellä vielä 40-50 -

luvulla. Hänkin oli nuorena ollut mukana. Emäntämme lähti meille mielellään

oppaaksi, sillä hän ei korkean ikänsä vuoksi enää jaksanut kävellä kylän

ulkopuolella sijaitsevaan lehtoon. Biologimme Olga ja Vladimir Kapitonov

kartoittivat 68 kasvilajia tästä pienestä koivulehdosta. Emäntämme

taittoi sieltä koivunvitsat pään alusiksi, sillä lähdön aika läheni.

Varsinaisen kylän hiiden tunsi parhaiten isoäiti Matrena Kalesnikova (2).

Hänen luonaan vietimmekin pitkän tovin teetä juoden ja perinnettä

tallentaen. Ohjeiden mukaan löysimme hiiteen, joka oli sankka muutaman

hehtaarin metsikkö peltojen keskellä - ainoa, mistä lehmuksia ei oltu

hakattu (11). Joki oli uurtanut syvän uuman lehdon viereen. Etsinnän

jälkeen löysimme vanhan rukouspaikan: sen tunnisti tsasounan jäänteistä.

Ortodoksit olivat alkaneet rakentaa sitä hiiteen ennen vallankumousta.

Kivien oli annettu olla - saapi jokainen rukoilla tavallaan. Vieressä makasi

suuri vanha puu jo lahonneena ja sammaloituneena ja nuori nelihaarainen

lehmus teki tuloaan. Biologimme kartoittivat 110 lajia.”



    1)        Ikkuna avautuu, Udmurtia



    2)  Matrena Kalesnikova, Udmurtia



        Kuzebajevo, Udmurtia                       

“Kuzebajevossa istuimme pitkään kylän raitin penkeillä (3,4). Odotimme

luontopappia, jolta saisimme luvan mennä lehtoon sisälle. Mutta pappi oli

heinässä kuten kaikki muutkin.

Kylässä oli peräti kolme pyhää lehtoa: kuala, bulda ja lud. Kaikki olivat vanhoja

ja kuuluivat eri sukukunnille. Niillä oli toinenkin erikoisuus: ne valitsivat kaikki

pappinsa arpomalla oman sukunsa miehistä joka kolmas vuosi. 

Kuala oli ehkä hehtaarin kokoinen luonnontilainen aidattu metsikkö. Sen

keskellä oli hirsinen aitta eli kuala, jossa papit suorittivat toimiaan ja jossa

säilytettiin rituaalivälineistöä. Koska lupaa sisään menoon ei ollut, saimme

tyytyä katselemaan sitä aidan takaa.

 

Bulda oli koivulehto, jonka kupeessa oli upea vesiputous. Sen keskellä oli pieni

aidattu alue papeille, heidän avustajilleen ja ruokapadoille. Muu väki oli sere-

monioissa aidan ulkopuolella. Tänne tulee tämän buldan suvun jäseniä kylän

ulkopuoleltakin. 

Lud sijaitsi korkealla kukkulalla, vanhalla rantatörmällä, jolla oli suurehko

udmurttikylä 600-luvulla. Varsinainen lehto oli kaventunut muutamaan laho-

avaan tammeen ja harvaan kuuseen. Pienen aitauksen sisällä ei ollut puita, vain

nuotio- ja patapaikat. Tämän ludin rukouksiin naiset eivät saaneet osallistua,

vain jokunen saattoi olla avustajana. Aviomiehet sitten välittävät vaimojen

pyynnöt papille.

 

Kaikkiin kolmeen hiiteen liittyy pitkä ja katkeamaton perinne.”



    

       3)    Kylän raitti, Udmurtia



      4)     Shahta Dernov, Udmurtia



   Kogosola, Mari El

Astumme illan pimetessä ystävämme Sashan lapsuuden kotikylän Kogosolan portista

sisään. Neliön muodostavien kylänraittien varrella on aidattuja pihoja ja komeita

hirsirakennuksia, joissa on kauniisti koristellut ikkunanpuitteet. Sashan isä Aleksei

tulee makuuhuoneesta tervehtimään meitä. Talon emäntä nukkuu, joten vanha vaattu-

ri alkaa järjestää tarjottavaa: perunaa, leipää, maitoa, yrttiteetä, marjoja ja äräkää

eli pontikkaa - kaikki itse tuotettua. Isäntämme ei saa selvää epätäydellisestä

venäjänkielestäni. Siirrymme vuorimarin tai oikeammin mäkimarin kieleen (sillä

vuoriahan täällä ei ole), jota Sasha tulkkaa englanniksi. Silloin tällöin törmäämme

tuttuihin sanoihin: jalka on jal, luu on lu, veri on ver, puu on pu, vesi on vêt, jumala on

jumo ja paarma on parmy.

Aamulla herätessämme kukot kiekuvat kilpaa. Isäntäväki on täydessä työntouhussa.

Talon ainoa lehmä viedään muiden kylän lehmien kanssa yhteiselle laitumelle. Heinä-

pellolle lähdetään sukulaismiesten kanssa. Hanhiemot ja -isät taapertavat kylänrait-

teja pitkin, ja jo suuriksi venyneet poikaset seuraavat tiiviinä jonona perässä.

Autojen ja koneiden ääniä ei kuulu.

Olemme toisessa maailmassa. Mutta linnunteitse vain 540 kilometrin päässä loistoau-

toja vilisevästä venäläisten pääkaupungista ja sikäläisten alkuperäiskansaystäviemme

valitsemasta “kauniista” italialaistyylisestä kahvilasta, jossa hinnat olivat huomatta-

vasti korkeammat kuin Helsingissä. Toisen marilaisia eli tsheremissejä alistaneen

kansan, tataarien, pääkaupunkiin Kazaniin keskieurooppalaisine kävelykatuineen ja

afrikkalaisine ravintoloineen on vain 170 kilometriä. 

Olemme tuolla pienellä “niemimaalla”, joka jää Euroopan suurimman joen eteläpuolelle,

kun se tekee pienen kierroksen pohjoisen kautta. Se kuuluu Volgan mutkan alueeseen,

jota on pidetty suomalaisten (tai suomalaisuuden syntyyn vaikuttaneiden itäisten

kansojen) alkukotina. Niemimaa on pienentynyt kolmanneksella, koska naapuritasaval-

taan Tshuvassian puolelle kymmenisen vuotta sitten valmistuntu pato on levittänyt

Volgan suureksi järveksi.

Sillä aikaa kun Sasha on heinätöissä, hänen isänsä vie meidät hautausmaalle. Haudat

ovat korkean ruohon ja puiden seassa villinä kasvavassa metsässä, kuten niin 



    5)        Kolme sisarusta, Mari El



monessa kylässä Venäjällä. Kyse ei ole välinpitämättömyydestä, vaan siitä että

hautausmaat ovat pieni korvike pyhille lehdolle, jotka ortodoksinen kirkko on onnistu-

nut täältä Mäki-Marista hävittämään. Muuallakin Venäjällä on näin, sillä maan sydän-

alueiden maaseutukulttuuri on paljolti syntynyt muromien, meshtsheroiden, merja-

laisten ja muiden muinaisten suomalais-ugrilaisten sulautuessa lännestä ja etelästä

tulleisiin slaaveihin samalla kun turkinsukuisilta kansoilta otettiin monenlaisia vaikut-

teita. Eräissä suomalais-ugrilaisissa piireissä elää sitkeänä käsitys, että suurin

suomalais-ugrilainen kansa on venäläiset. Onhan ‘Moskovakin’ suomalais-ugrilainen

nimi, jonka merkityksestä tosin kiistellään.

Sashan serkku kutsuu meidät saunaan aivan Kogosolan vieressä olevaan Jashmol-

kinoon eli marilaisittain Mitrusiriin. Se vaikuttaa samanlaiselta kuin majoituskylämme,

mutta omavaraisuus on vieläkin suurempaa: näemme tallin, jossa nuoret miehet

kasaavat autoa hajallaan olevista osista. Serkku elää puolet ajasta täällä, puolet

merillä venäläisissä kauppalaivoissa. Sauna muistuttaa suomalaista, mutta vesi

heitetään kiukaassa olevaan leivinuunin kaltaiseen aukkoon. Vihdat ovat tällä usein

tammenlehviä. Monenlaisia muita vihdaksia käytetään parantaviin tarkoituksiin.

Kylänraitilla tulee vastaan mies, joka tietää heti, että olen suomalainen. Hän kertoo

aiemmin tavanneensa suomalaisen valokuvaajan, joka ei pystynyt nukkumaan tässä

kylässä, koska oli niin ihastunut näkemäänsä. Hän tuo kotoaan kopion Rax Rinnekan-

kaan viitisen vuotta sitten tästä kylästä kirjoittamasta jutusta. Venäjännän hänelle

jutun otsikon: “Onni on sitä, kun tarvitse kaupasta hakea vain suolaa ja jauhoja”.

Kysyn häneltä ja muutamalta muulta paikalle tupsahtaneelta ihmiseltä, onko asia näin.

Ei se ihan noin ole, mutteivät ala kuitenkaan kauheasti väittämään vastaan.

Onnellinen on joka tapauksessa Sasha, joka housunlahkeet ylöskäärittyinä ja paljain

jaloin kulkee kuin väkkärä sukulaiselta ja tuttavalta toiselle heitä auttaen ja heidän

kanssaan jutustellen. Tämä Marin venäläistyneessä pääkaupungissa Joshkar-Olassa

huonosti viihtyvä tutkija, kielinero ja Heideggerin filosofian harrastaja on taas

juurillaan.



    

        6)             Maria Gubernova, Mari El



       Kutshko-Pamash, Mari El

“Matkustettuamme kahtena päivänä monta tuntia täpötäysissä busseissa saavumme

Niitty-Marin kaakkoislaidalle Morkin alueelle. Majoitumme Kutshko-Pamashin kylän

ja kolhoosin hallintorakennukseen. Se on ruma betonikolossi, mutta kaikkialla ympäril-

lämme näemme kauniita hirsitaloja. Täältä kotoisin olevan oppaamme isovanhemmat

asuvat yhdessä niistä. Juomme teetä heidän kanssaan ja ihailemme vanhan talonpoi-

kaisarkkitehtuurin kauneutta ja viihtyisyyttä. Kysymme rakennusvuotta, mutta

uskomme ymmärtäneemme vuosisadan väärin, kun kuulemme luvun 1991. Kaikkialla

näkyy kehikoita, joissa hirret ovat painumassa uusia rakennuksia varten. Puutalora-

kentamisen mestareita on kuulemma joka kylässä.

Saksalaisia vastaan taistelleen isoisän mielestä neuvostoaikana kaikki oli paremmin:

ennen tehtiin yhteentoista saakka illalla töitä, nyt vain kahdeksan tuntia päivässä.

Nuoret miehet vain juopottelevat. Ei ihme, sillä tämän rappeutuvan kolhoosin muualla

asuva johtaja ei maksa työntekijöille lainkaan rahapalkkaa. Sen sijaan esimerkiksi

heinänteosta maksetaan viinassa.

Illalla on tervetuliaisjuhlien aika. Hunajaviiniä ja ärhäkkää äräkää sisältäviä laseja

kierrätetään. Jokaisen on vuorollaan juotava lasi tyhjäksi ja pidettävä maljapuhe.

Puhun yhtiöiden ehdoilla tapahtuvasta globalisaatiosta, joka tuhoaa luontoa ja

ihmisten elinmahdollisuuksia. Kiitän heidän elämäntapaansa reaalisena vaihtoehtona

tällä globalisaatiolla. Ihmiset ovat tyytyväisiä, kun joku kerrankin kehuu heidän

köyhää elämäänsä, jossa omat ponnistukset pitävät kurjuuden loitolla. Globalisaatio

on televisiosta tuttu käsite täälläkin.

Seuraavana iltana heinänteon jälkeen tapaamme kylän opettajan, kyläneuvoston

puheenjohtajan, terveydenhoitajan ja muita paikkakuntalaisia kylän laidalla olevan

koivumetsikön vieressä. Tässä on kylän pyhä lehto, oto. Useimmilla niittymarien kylillä

on edelleen omat otonsa. Niissä käydään yksin, perheittäin tai koko kylän kanssa

rukoilemassa ja tuomassa ruokauhreja. Vanha suomalais-ugrilainen luontouskonto

monine luontoon liittyvine jumaluuksineen kukoistaa edelleen. Tosin siihen on sekoit-

tunut monia kristillisiä elementtejä, ja 1800-luvulta lähtien kaksiuskoisuus on ollut

tavallista. Niinpä innokkaiden kristittyjen tähän lehtoon tuomaa kirkonkiveä ei kukaan

ole välittänyt poistaa.



       

    7)         Hunajamummo, Mari El



       Mari-Vozzhai, Vankkurikylä, Udmurtia

“Osa marilaisista pakeni Iivana Julman valloitusta ja uskonvainoja 1500-luvulla

Udmurtiaan. Tähän kylään päätyivät muutamien perheiden vankkurit. Emän-

tämme Anastasia Morozova laulaa meidät marilaiseen tapaan tervetulleeksi.

Laulaen hän myös kutsuu meidät syömään ja hyvästelee ja laulaapa välissä vielä

muutenkin. 

Kylän hiisi on puolikuun muotoinen monimuotoinen lehto mansikka- ja kuk-

kaniittyjen keskellä. Viimeiset rukoukset siellä pidettiin ennen vallankumousta

- ennen kuin kyläläiset aloittivat perinteen elvyttämisen kaksi vuotta sitten.

Nyt siellä rukoillaan jälleen yhdessä lasten, heinänteon ja kaikkien puolesta.

Aina kasvot aurinkoon päin. Ja sitten tietenkin syödään yhdessä.”



            Varkled-Bodja, Udmurtia

“Varkled-Bodjassa on kaksi vanhaa lehtoa: kuola ja lud. Kumpikaan ei ole enää

käytössä, mutta kuolaa ylläpitänyt suku harkitsee sen kunnostamista ja

perinteen elvyttämistä (7). Melkein joka perheellä on jäljellä kotikuola, mutta

nyt ne ovat kesäkeittiöinä. 

Kylässä on myös kaksi uutta, koko kylän yhteistä pyhää lehtoa. Akashka on

pieni kuusikko, jonne kyläläiset kokoontuvat joskus pääsiäisen tienoilla. Ge-

reshet on iso lehto, jossa vietetään kylvön jälkeen kesäkuussa viisi päivää

juhlia. Silloin rukoillaan maan, karjan ja kaikkien puolesta. Pappia ei ole, mutta

ne, jotka haluavat, toimittavat yhteisiä rukouksia.” 



Älä itke, kultani: 

kunhan heräät unesta annan jälleen rintaani, 

vatsan täyteen maitoa.

Kasvat, tulet suureksi, 

lieden luona auttelet. 

Ruokaa teet ja kehräätkin, 

ja kun opit, laulelet.

Valvot yöhön myöhäiseen, 

niisiin panet kangasta. 

Kevään kudot pellavaa, 

sitten käärit pakaksi.

Heinää ennen ompelet, 

sitten menet miehelle

Udmurttien kansanrunouden antologiasta “Joutsenet Jumalan kasvoilla” 

suomentanut Raija Bartens



         8)            Hääliinat, Udmurtia



    9) Ivan Kapitonov, Udmurtia



     10)      Zoja Kapitonova, Udmurtia



Kiitoksia teille, kiitoksia teille!

Riittäköön hunajaa ruukkuihinne! 

Hyvästi kestitsitte, hyvästi piditte!

Voimmeko koskaan sitä korvata teille? 

Udmurttien kansanrunouden antologiasta “Joutsenet Jumalan kasvoilla”

suomentanut Raija Bartens



    11) Kontiolan tsasounalehto, Udmurtia



     Kruunulehto, Udmurtia

“Ala-Jurashiissä tapasimme vanhan luontopapin tyttären, Jevdogina

Borodovan, joka toivotti meidät tervetulleeksi tarjoamalla itse

tekemäänsä perinteistä hunajaolutta. Isoäiti lähti mukaamme oppaak-

si kylän hiiteen, buldaan. Se oli kaunis pieni vaahteralehto, jonka

yhteen vaahteraan oli kiinnitetty rukousliinoja (11). Tässä buldassa ei

kuitenkaan mikään erityinen puu ollut pyhä, vaan lehtoa rukoiltiin

kokonaisuudessaan. Niitty lehdon edessä oli vielä laossa muutama

päivä sitten vietetyn Pietarin päivän johdosta. 

Kyläläiset käyvät täällä kolmesti vuodessa: keskikesän juhlan lisäksi

lehtoon tullaan keväällä pääsiäisen jälkeen ja syksyllä pokrovin aikaan

14. lokakuuta. Silloin  lehtoon tuodaan puuroa, leipää ja kvasia uhreik-

si. Pappia ei ole, mutta ihmiset rukoilevat yhdessä. Lehtoa ei ole

aidattu, mutta sen sisälle saavat mennä vain papit ja avustajat.

Katselimme ja kartoitimme lehtoa sen ympäriltä. 

Sodan aikana juhlat kiellettiin, mutta ihmiset tulivat silti. Kaikki

muut puut ympäriltä kaadettiin sodan tarpeisiin, mutta kyläläiset

onnistuivat säästämään tämän pienen alueen. Alhaalta katsottuna se

erottuu kruununa nuoren istutusmännikön keskeltä. 

Kylässä oli myös pyhä puu, paksu mänty, jonka juurella keitettiin

puuroa. Kerran vuodessa keväällä sitä keitettiin koko kylälle. Joku

vieras kaatoi sitten puun, mutta puuronkeitto jatkuu edelleen.”



        12)        Rukousliinat, Udmurtia



    13)                   Viron Tammimäki I



    

    14)          Viron Tammimäki II



 Viron Tammimäki

Tammimäki on yksi monista Virossa jäljellä olevista pyhistä leh-

doista. Mäellä on satoja vuosia vanhoja tammia ja keloja. Metsikkö

on tällä hetkellä luonnonsuojelualuetta.

 Perimätiedon mukaan virolaisen sankarin Lembitun ruumis on

haudattu tänne vuonna 1217. Pää vietiin Riikaan. Tällöin on tapahtu-

nut yksi monista virolaisten kansannousuista alistajiaan vastaan.

Lehdossa on säilynyt katkeamaton perinne tähän päivään asti:

läheisen talon asukkaat pitävät lehdosta huolta ja lähiseutujen

asukkaat käyvät siellä uhraamassa aika ajoin. Nykyään sinne tullaan

jälleen vähän kauempaakin ympäristöstä. Varsinkin pyhäin päivän

tienoilla syyspuolella muistellaan sodassa kaatuneita läheisiä ja

annetaan tuliuhreja. Keväällä lehtoon tullaan muistamaan virolaisia

sankareita. 

Ympäröivän metsän on yksityinen metsänomistaja hakannut pal-

jaaksi. Tämä on osittain vahingoittanut myös Tammimäkeä, sillä nyt

esteettä puhaltamaan pääsevät tuulet ovat kaataneet myös suoje-

lualueen puita.



   

      15)       Horsmajärven suojelija, Suomi



 Hiiteen suomalainen luontosuhde!

Suomalainen luontosuhde on skitsofreeninen. Oikeeta mettää, vanhasta mettästä

puhumattakaan ei meinaa löytää enää millään. Taimikoita vaan ja karsittua estera-

taa, joiden yli hyppiessä marjaämpärit lentää. Ja tätä viemme ylpeänä maailmalle-

kin: onhan sentään hienoa, että istutamme puupeltoja hakkaamiemme metsien

tilalle! 

Ja silti marja-aikaan voimme löytää metsästä koko kansan kirjon mummosta

yritysjohtajaan. Helpommalla ja halvemmalla ne virolaiset mustikat voisi ostaa

toriltakin. Muttei mettää. Suomalaisen perushaaveita kuitenkin se kesämökki,

soutelu järvellä, kalastus, marjat, sienet...Moni on huolissaan jokamiehen ja -naisen

oikeuksista EU:n puristuksessa. Eikö ne olisi parempaa vietävää maailmalle?

Suhde luontoon alkaa ihmisen mielestä. Suomalais-ugrilaisilla kansoilla luonto on

perinteisesti ollut elävä ja kunnioitettava: riippuuhan siitä koko elämä. Ja riippuu

muuten vieläkin: maasta se ruoka tulee edelleenkin eikä Siwan hyllyltä. Tämä on

paljon vanhempi kulttuuri ja kauemmin elossa säilynyt kuin uhmaikäinen tehometsä-

taloutemme. Vaikka Stalinin aikana tämä jäänne luultiin jo saaduksi pois kitketyksi

suomalais-ugrilaisiltakin kansoilta, niin eikös se 90-luvun kulttuurisessa vapautumi-

sen huumassa taas putkahtanut esiin ja päivän valoon, monin paikoin vielä kat-

keamattomana perinteenä! Suomalais-ugrilaiset kansat juhlivat jälleen tasapainois-

ta luontosuhdettaan näyttävästi ja voimallisesti pyhien lehtojen seremonioissa.

Nämä ovat olleet ensimmäisiä luonnonsuojelualueita ja usein myös viimeisiä, ainoita

jäljellä olevia vanhoja metsiköitä. Vaikeahan niitä on hakata, kun koko kylä yhdessä

tuumin puolustaa. 

Onhan niitä meilläkin. Pyhiä lehtoja eli hiisiä harva se paikkakunnalla. Puolisalaa

käyvät monet edelleenkin pistämässä ruokauhreja pihapuille tai pitävät karsikkopui-

ta. Ei sitä saatu kokonaan kuopattua meilläkään. Kyllä se henki meissä vielä pihisee.

Ei olla hengettömiä. Eli kuolleita. Vielä. Vientitasettammekin tärkeämpi kysymys on

suuren luokan ympäristöongelmien ratkaiseminen. Hengissä pysymisen kannalta

nimittäin. Ja koko maailmalle. Joten hiiteen kaikki!



        16)           Nakolinna, Suomi



         17)               Elämänmäki, Suomi



         18)         Elämänmäen muhkurakuuset, Suomi



    19)       Nakolinnan silmä, Suomi



    

"Pyhät on pihlajat pihalla,

pyhät oksat pihlajissa,

pyhät lehvät oksasissa,

marjaset sitäi pyhemmät."

Kalevalan 23. runo



     Marit

Volga jakaa marit kahtia: etelätörmällä asuvat mäkimarit ja pohjoispuo-

lella niittymarit. Niittymaria eli itämaria puhuu tasavallassa 300 000 tai

500 000 - lähteistä ja luokittelusta riippuen - ja Venäjän muilla alueilla

noin 150-200 000 ihmistä. Tästä huomattavasti eroavaa mäkimaria eli

länsimaria puhuu noin 50 000 ihmistä. Vanhasta perinteestä mäkimareille

on jäänyt kannel ja niittymareille pyhät lehdot, otot. Perimätiedon

mukaan pyhissä juhlissa saattoi soittaa liki 100 luontopappia eli kartia

yhdessä kannelta. 

        Mäkimarit

Mäkimarit ovat lähes kaikki ortodokseja. Monet vanhat pyhät paikat

ovat kuitenkin vielä jäljellä. Mahtava Volga on aina ollut pyhä: sinne

tullaan ja sieltä lähdetään laulaen. Monet lähteet ja lehdot ovat pyhiä.

Niissä käyvät perheet omia aikojaan tai tiettyinä päivinä yhdessä, mutta

jumalanpalveluksen pitäjä on vaihtunut kartista ortodoksiseen pappiin.

Leivän ja veden siunaus on saanut kristillisen muodon. 

           Niittymarit

Niittymareista suurin osa on kaksiuskoisia: he ovat sekä ortodokseja

että luontouskoisia. Osa tunnustaa kuitenkin vain jompaa kumpaa. Lähes

joka kylän vieressä on pyhä lehto.  Monilla se on ollut jatkuvassa käytös-

sä, vaikka ulkona rukoileminen oli kiellettyä vielä reilut 10 vuotta sitten.

Nyt monet kylät ovat elvyttäneet  perinteen ja järjestäneet jälleen

suuria yhteisiä rukouksia luonnossa. 

  



Keskikesän juhla

Marilaisen uskomuksen mukaan monet marilaisia aikoinaan merkittävästi

auttaneet henkilöt ovat kuollessaan jättäneet henkensä maan päälle.

Näin he voivat tarvittaessa edelleen auttaa kansaansa. Marilaisten

vanhaan keskikesän juhlaa 12.7. liittyy tällaisen merkittävän marilaisen

muistaminen. Ortodoksit vaihtoivat päivän myöhemmin Pietarin päiväksi,

joten sitä voi kukin juhlia halunsa ja ymmärryksensä mukaan. 

Varsinaisesti kyse on heinäntekoa edeltävästä monipäiväisestä juhlasta.

Tällöin levätään alkukesän ponnisteluista ja kerätään kyläläiset yhteen

heinäntekoa varten. Kotieläinten antama ravinto, varsinkin maito ja

munat, ovat tärkeä osa ravintoa talven aikana. Hyvästä heinänteosta

riippuu myös ihmisten hyvinvointi. Kesät vaan ovat viime vuosina lämmen-

neet ja heinänteko on täydessä käynnissä juhlan aikaan, joka on supis-

tettu päivään. Ehkä maatalousjuhliakin joudutaan rukkaamaan uudestaan

kasvihuoneilmiön takia?



 Lehto

On kotoisella seudullamme lehto hiljainen,

suuren järven vesiin läikkyy kuvajaiset sen.

Puut tuuheimpina kunnaillamme kauniit kasvavat,

kedot ihanaisimpina siellä kukkivat.

Ja laulu satakielemme latvastoissa soi,

järven rantaa kohti rientäin puro karkeloi.

Myös heinä siellä heilimöipi kaikkein raikkahin,

värit syöpyneet on parhaat meidän kukkasiin.

Niille yksin rakkauteni kaiken omistan.

Ken lehdon hakkaa - mustaan maahan sen ma kiroan!

Sergei Tsavain

Käännös Jaakko Rugojev



    20)   Tuohukset, Mari El



       Shorunzhan Syrem-juhla, Mari El

Kolmantena päivänä lähdemme kylän maastokelpoisella koulubussilla Tatarsta-

nin rajalla sijaitsevaan Shorunzhan kylään. Sikäläinen kolhoosi toimii aivan

toisella tavalla kuin Kutshko-Pamashin. Tukeva johtaja kertoo ylpeänä, mitä

kaikkea hänen kolhoosinsa tuottaa. Maan ja karjan monenlaisten antimien

lisäksi kolhoosi tuottaa “jalosteita”: kylässä on mm. makkaratehdas ja perin-

nevaateompelimo. Työntekijöille maksetaan 500 ruplaa kuukaudessa ja sen

lisäksi he saavat viljaa ja muita kolhoosin tuotteita. Johtaja ei jätä mainitse-

matta, ettei hän neuvostoaikana mitenkään häirinnyt luontouskonnon harjoit-

tamista kylän pyhässä lehdossa. Nykyisin hän tukee seremonioita ja on lah-

joittanut kokonaisen härän tänään 12.7. järjestettävään suureen Syrem-juh-

lassa, jota on perinteisesti vietetty ennen tärkeätä heinänkorjuuta. Tosin

viime vuosien lämpimän sään (ilmaston?) takia heinänteko on ollut juhlan aika-

na jo täydessä käynnissä.

Meidän bussimme lisäksi lehdon vieressä olevalle heinäpellolle saapuu toinen

bussi, josta purkautuu joshkarolalaisia intellektuelleja ja kansallisuusliikkei-

den aktivisteja. Suurin osa juhlakansaa on kuitenkin paikallisia kyläläisiä -

pääasiassa naisia valkoisissa kansallispuvuissa. Ennen lehtoon menoa on sau-

nottava tai muuten peseydyttävä.

Tämä oto ei ole mikään pieni puistikko vaan ainakin neljän hehtaarin suuruinen

vanha metsä, jossa kasvaa runsaasti suuria lehmuksia. Sieltä täältä nousee

savua - lehdossa on viisi eri rukous- ja uhripaikkaa, jotka sijaitsevat jonkun

vanhan puun edessä (20,26). Vallitsee harras tunnelma, joka muistuttaa joi-

tain ortodoksisissa luostareissa näkemiäni jumalanpalveluksia. Samankaltai-

suutta lisää se, että yksi karteistä eli papeista rukoilee idän kirkosta tutulla

nuotilla. Yhtä lukuun ottamatta kukaan läsnäolijoista ei ole humalassa, ja tä-

mäkin poistetaan lehdosta.



Marinkielisiä tiedotusvälineitä on myös paikalla nauhureineen ja kameroineen.

Kuvata saa lähes kaikkea. Leveälle laudalle on asetettu suuri määrä leipää,

juustoa ja piirakoita. Emännät ovat nousseet aamuvarhaisella leipomaan niitä

(23).

Ennen varsinaista rukousta papit, muutamat intellektuellit ja yksi naisfilosofi

käyvät puhumassa kerääntyneelle kansalle. He selittävät muun muassa uskon

yksityiskohtia ja tähdentävät luontouskon erillisyyttä ortodoksisuuteen -

kansa kun ei kaksoisuskoisena tätä erotusta aina tee.

Kun kirkko on tehnyt Syremistä pyhimys Pietarin päivän, täällä rukoillaan

myös Pietaria, joka kuitenkin mielletään marilaiseksi, jumalaksi muuttuneeksi

sankariksi. Nyt on siis jumalien omimiskamppailussa revanssin aika.

Pappi ottaa uhreista rukouksen yhteydessä pienen pieniä palasia, jotka laittaa

tuleen. Hän pyytää jumalilta hyvää satoa ja muuta menestystä. Varsinaisen

rukousseremonian jälkeen naiset asettuvat jonoon papin eteen. He esittävät

tälle rukouspyynnön tai toivomuksen ja antavat huivin. Papin rukoiltua valtava

huivikasa olkapäällään hän antaa ne nuorelle pojalle. Tämä kiipeää tikkaita ja

oksia pitkin korkealle koivuun, jonne huivit ripustetaan. (25). 

Nyt on “ehtoollisen” aika. Naiset ottavat valmistamansa leivät, munakkaat ja

juustot ja alkavat jaella niitä kaikille. Vaikka padoista jaetaan myös keitettyä

lihaa, kasvissyöjällä ei ole mitään ongelmaa tällä uhriaterialla. Tunnelma on

vapautunut, jopa hilpeä. Ihmiset juttelevat vilkkaasti. (22,24)

Vähitellen kansa alkaa hajaantua. On aika lähteä, vaikka tässä lehdossa viih-

tyisi pitempäänkin. Kylän raitilla ei näy ihmisiä. He jatkavat juhlimista koto-

naan.”



          21)        Padat kiehumaan! Mari El



         22)             Tasajako, Mari El



         23)                         Leipäuhri, Mari El



         24)        Leipien jako, Mari El



    25)           Rukousliinat, Mari El



    

    26)   Shochynava Jumon, Kaiken elämän antajan lehmus, Mari El  



Uralilaisen yhteisön julistus

Me edustamme uralilaisten kansojen alkuperäisiä uskontoja.

Kansamme ovat eläneet vuosisatoja luoteisessa Euraasiassa, ja

kielemme, kulttuurimme ja uskontomme muodostavat

erottamattoman osan ihmiskunnan yhteisestä omaisuudesta. 

Tuntien vastuumme yhteisestä tulevaisuudesta julistamme:

Huolimatta vuosisatoja kestäneestä virallisten uskontojen paineesta    

valtioissa, joiden lainsäädännön alaisina elämme, olemme tähän hetkeen   

saakka säilyttäneet perinteiset uskomuksemme.

Tämän ainutlaatuisen henkisen rikkauden ansiosta kansamme ovat    

kasvaneet herkkään tasapainoon luonnon ja koko ympäröivän maailman,   

toisten kansojen ja toisten uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Tällaisen   

tasapainon merkitys on keskeinen, kun uhan alla on ihmiskunnan       

olemassaolo maailman luonnon osana ja hiukkasena 

maailmankaikkeudessa.

Olemme vakuuttuneita, että kokemuksemme yhteydestä luonnon ja kaiken

ihmistä ympäröivään kanssa on hyödyksi kaikille kansoille.

Näiden ajatusten pohjalta me ersäläisten, marilaisten, suomalaisten ja

virolaisten alkuperäisten  uskontojen edustajien aloitteesta olemme

päättäneet perustaa kansainvälisen yhdistyksen



Uralilainen yhteisö

 jonka päätavoitteina ovat:

*  uralilaisten kansojen uskonnollis-kulttuuristen oikeuksien

puolustaminen

*  kielensä, kulttuurinsa ja henkiset perinteensä jo osittain 

   menettäneiden kansojen henkinen palautuminen

*  sen vakaumuksen juurruttaminen ja luominen uusille                 

   sukupolville, että vain tasapainossa luonnon ja ympäröivän         

   maailman kanssa voi elää onnellisena

*  kansallisen henkisen perustan suojeleminen kasvattamalla         

   uudet sukupolvet kunnioittavaan suhteeseen perhettä, äitiä ja      

   esivanhempien muistoa kohtaan

  

*  tuki ihmisille, jotka ovat kadottaneet uskonsa elämään

*  hyvien suhteiden ja yhteistyön kehittäminen muiden                    

   uskontokuntien ja uskovien kanssa ihmiskunnan tulevaisuuden  

   hyväksi

Marilaisen uskonnollisen yhteisön Osmari Cimari puolesta 

Pyhän Neuvoston Snuj Kanasin jäsen Aleksej Juzykain

Marilaisen uskonnollis-kulttuurillisen Szorta-järjestön puolesta Jurij Kalijev

Virolaisen alkuperäisuskonnon yhteisön Taarausuliste ja

 Maausuliste Maavalla §Koda puolesta Ott Heinapuu

Suomalaisen kansanuskon yhteisö -yhdistyksen puolesta Pauli Muukkonen

Ersäläisten alkuperäisuskonnon tunnustajien puolesta Mariz Kemal

Pärnun maakunnassa Saarden pitäjässä Kivilöövin maatilalla 28.7. 2001



Näyttelyluettelo

  1) Ikkuna avautuu, Udmurtia (Olli Tammilehto)
  2) Matrena Kalesnikova, Udmurtia (Ulla Valovesi)

  3) Kylän raitti, Udmurtia (Ulla Valovesi)
  4) Shahta Dernov, Udmurtia (Ulla Valovesi)

  5) Sisarukset, Mari El (Ulla Valovesi)
  6) Maria Gubernova, Mari El (Ulla Valovesi)
  7) Hunajamummo, Mari El (Ulla Valovesi)

  8) Hääliinat, Udmurtia (Ulla Valovesi)

  9) Ivan Kapitonovi, Udmurtia (Ulla Valovesi)
10) Zoja Kapitonova, Udmurtia (Ulla Valovesi)

11) Kontiolan tsasounalehto, Udmurtia (Ulla Valovesi)
12) Rukousliinat, Udmurtia (Ulla Valovesi)

13) Viron Tammimäki I (Ulla Valovesi)
14) Viron Tammimäki II (Ulla Valovesi)

15) Horsmajärven suojelija, Suomi (Ulla Valovesi)
16) Nakolinna, Suomi (Ulla Valovesi)
17) Elämänmäki, Suomi
18) Elämänmäen muhkurakuuset, Suomi (Ulla Valovesi)
19) Nakolinnan silmä, Suomi (Ulla Valovesi)

20) Tuohukset, Mari El (Ulla Valovesi)

21) Padat kiehumaan! Mari El (Olli Tammilehto)
22) Tasajako, Mari El (Ulla Valovesi)

23) Leipäuhri, Mari El (Ulla Valovesi)
24) Leipien jako, Mari El (Ulla Valovesi)

25) Rukousliinat, Mari El (Olli Tammilehto)
26) Shochynava Jumon, (Ulla Valovesi)

Kaiken elämänantajan tuli, Mari El
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8. Johtopäätöksiä

Pyhien lehtojen perinne näyttäytyy työni perusteella elävänä osana marien ja udmurttien

kulttuuria. Mareilla perinne on voimissaan niitty- ja itämareilla ja udmurteilla Etelä-

Udmurtiassa Udmurtian ja Tatarstanin raja-alueella. Se nivoutuu niin elämän taitekohtiin,

arkipäivään,  kasvatukseen ja taloudelliseen toimeentuloon kuin perheen, yhteisön ja koko

kansankin rakentamiseen. Se tuntuu tarjoavan tasapainoisen ja kestävän lähtökohdan

kulttuurille.

Pyhät lehdot ja paikat ovat ihmisten ensimmäisiä ja usein myös viimeisiä

luonnonsuojelualueita. Vanhimpina olemassa olevina luonnonsuojelualueina ne ovat myös

tärkeä osoitus siitä, että kulttuuriset ja ekologiset arvot voivat toimia yhdessä: nimenomaan ne

lehdot, jotka ovat säilyttäneet yhteisön niille antaman pyhän merkityksen, ovat säilyneet

koskemattomina. Oman onnensa nojaan jätetyt lehdot on pian hävitetty. Pyhät lehdot ovat

turvanneet ihmisen hengissä säilymisen kannalta keskeisiä asioita: mm. oman alueensa

biodiversiteetin ja vesitalouden säilymisen. Nämä ovat asioita, joiden häviäminen uhkaa tällä

hetkellä koko maapalloa.

Keskeiseksi työssäni nousivat valokuvanäyttelyäni organisoineet neljä osiota: kylien

tasapainoinen elämä, metsien tärkeys ihmisen olemassaololle, ihmisen ja luonnon

yhteenkuuluvuuden juhlistaminen ja pyhyyden kokemus. Erityisesti esiin nousi isoäitien osuus

perinteen kantajina ja siirtäjinä sekä leivän merkitys juhlissa elämän symbolina. Kolmea

ensimmäistä osiota olen näyttelyssä tuonut esiin valokuvin ja tekstein ja viimeistä tuomalla

näyttelyyn elävän puun, suomalaisen pyhän pihlajan, jonka juurelle on rakennettu alttari.

Kävijät ovat voineet sytyttää alttarille kynttilän ja sitoa puuhun kankaan. Visuaalisesti ja

kokemuksellisesti työni ydin on tiivistettynä tässä.

Pyhien lehtojen kirjo on hyvin moninainen. Osassa lehdoista on perinne jatkunut katkeamatta

tähän päivään asti. Osassa perinne on katkennut. Joissakin juhlat on elvytetty viime vuosina.

On myös omista juurista lähtevää uutta perinnettä. Vaikka tiettyjä lehtoja ja niihin liittyviä

juhlia tuntuu esiintyvän yleisesti, vaihtelevat niissä pidetyt seremoniat paikka- ja

sukukunnittain. Lisäksi on suuri määrä lehtoja,  jotka liittyvät paikalliseen historiaan ja
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paikallisiin perinteisiin. Eri lehtojen välillä esiintyy myös luonnollista jatkumoa, jossa eri

lehtoperinteet, naapurikansat ja yleisemmän kehityksen vaikutteet heijastuvat lehtoihin. 

Todellisuus vastustaa tieteemme taipumusta luokitella ilmiöt siististi omiin kategorioihinsa.

Varhaisempi tutkimus näyttää ratkaisseen ongelman niputtamalla kaikki

monimuotoisuudessaan "hankalat" lehtoperinteet yhden loppukategorian, Keremetin tai Ludin

lehtojen alle, vaikka se tuntuukin tekevän todellisuudelle enemmän vääryyttä kuin

selkeyttävän sitä. Toidybekova puolestaan on ratkaissut ongelman laajentamalla kategorioita

puhumalla enemmänkin rukousten tavasta eli yhteisörukousten laajuudesta. Tällöin kaikki

perinteet saadaan sopimaan jonnekin, ja niiden tiettyjä puolia tuodaan esiin, tosin joidenkin

muiden puolien kustannuksella. 

Jossain määrin lehtoja voidaan määritellä sen mukaan, uhrataanko niissä alisen hengille,

vainajille tai Tuonelan hengille vai ylisen hengille. Useimmiten kylistä löytyy oma lehto tai

paikka näille kaikille tai sitten niille voidaan uhrata samassa lehdossa. Pyhissä lehdoissa

vietetyt seremoniat liittyvät vuodenaikain kiertoon. Ne alkavat keväällä maan sulettua ja

liittyvät maanviljelyksen onnistumisen varmistamiseen. Tällöin uhrataan ainakin

esivanhemmille ja maaemolle, mahdollisesti muillekin sopiville tahoille. Kesän mittaan

muistetaan muitakin sadon ja heinän kypsymisen kannalta tärkeitä henkiä: ainakin poutaa ja

lämpimiä sateita on hyvä varmistaa. Usein uhrien perille viejänä on valkean emo. Myös karjan

puolesta, mehiläiset mukaan lukien, rukoillaan sopivina aikoina. Syksy ja vuosi päättyy

kiitosjuhliin, jolloin muistetaan esivanhempia ja luonnon henkiä. Eränkäyntiin liittyy omat

pyyntilehtonsa tai muut uhripaikkansa. Näissä uhrataan yleensä kunkin vuodenajan pyynnistä

ensimmäiset antimet olivat ne sitten marjoja, kasveja tai sieniä, eläimiä tai kaloja. 

Pyhien lehtojen perinne liittyy kiinteästi ihmisen elämän kulkuun. Voisi sanoa, että kun

pyhien lehtojen seremoniat seuraavat vuodenaikain kiertoa, niin mukana seuraa myös ihmisen

elämän pyörä. Seremonioissa pyydetään siunausta myös kullekin ihmiselle hänen elämänsä

vaiheessa ja tunnustetaan rituaalisesti ja yhteisöllisesti ihmisen siirtyminen ikäryhmästä ja

elämän vaiheesta toiseen siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Seremoniat

varmistavat myös yhteisön toimeentulon: ne kokoavat yhteisön jäsenet oikeaan aikaan yhteen

ja valmistavat yhteisön tulevaan koitokseen esimerkiksi peltojen auraukseen tai heinäntekoon.



163

  

Vastoin varhaisemmasta kirjallisuudesta saamaani kuvaa pyhien lehtojen perinne näyttäytyi

itselleni varsin feminiinisenä elämän osana. Suurin osa pyhien lehtojen juhliin osallistujista on

naisia. Heidän panoksensa niin juhlien valmisteluissa kuin juhlien kulussakin on keskeinen.

He ovat keskeisiä myös pyhien lehtojen perinteen siirtämisessä niin aikuisille, papeille kuin

tuleville sukupolvillekin. Voisi sanoa, että ilman heitä pyhät lehdot tuskin enää olisivat elävää

perinnettä. Tähän ovat kiinnittäneet huomiota myös muutamat muut tutkijat viime aikoina

kuten Helena Ruotsala havainnoidessaan marilaisen naisen tilan käyttöä, Anna-Leena Siikala

kuvaillessaan naisten roolia udmurttien pyhissä juhlissa, Lidia Toidybekova sijoittaessaan

marien maailmankuvan rakentumisen perheeseen ja tuodessaan esiin marilaisen naisen

tärkeän roolin lasten kasvatuksessa marilaiseen kulttuuriin sekä Tatjana Vladykina

tarkastelleessaan udmurttien juhlien nivoutumista perheeseen ja elämän kulkuun syntymästä

kuolemaan. (Ruotsala 2003); (Siikala 1998); (Siikala 2000); (Toidybekova 1997); (Vladykina

1998).

Uhriantimena pyhien lehtojen juhlassa on ensi sijassa leipä. Leipä täytti kaikki marien metrien

pituiset uhrialttarit, ja juhlan huipentumana ollut "ehtoollinen" eli yhteinen juhla-ateria

koostui symbolisesti juuri leivän jakamisesta: Kaikki emännät ottivat uhrialttarilta valtavat

pinot tekemiään leipiä, blinejä ja muita herkkuja ja konkreettisesti jakoivat ne kaikille

läsnäolijoille varmistaen, ettei kukaan jäänyt ilman. Leipään elämän symbolina Keski-

Venäjällä ovat kiinnittäneet huomiota myös mm. Tatajana Vladykina ja Vladimir Vladykin,

udmurttien perinteen tuntijat (Vladykina ja Vladykin 1995, 516-517). Moniin pyhien lehtojen

juhliin ei kuulu eläinuhreja lainkaan. Ilmeisesti eläinuhri liittyy ensisijaisesti niihin pyhien

lehtojen juhliin, joissa pyydetään karjan menestystä. Juhlissa yleensä pyritään uhraamaan niitä

antimia, joille pyydetään menestystä. Mutta eläinten uhraaminen juhlassa on kiistanalainen

kysymys ainakin Marinmaalla, sillä osa mareista haluaisi siitä luovuttavan kokonaan. Liha on

arvostettu juhlaruoka muuten varsin niukassa, usein käytännössä kasvisruokavaliossa, mutta

leipä on se, josta jokapäiväinen hengissä pysyminen riippuu.

Todennäköisesti niin naisten kuin leivänkin sivuuttaminen juhlakuvauksissa liittyy useampaan

tekijään. Varhaisemmat tutkijamme olivat lähes kaikki miehiä ja kuvasivat lähinnä

sukukansojemme mieskulttuuria. Naisten kulttuuri ei heitä juurikaan tuntunut kiinnostavan.
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Naisten omat pyhät seremoniat ja juhlat ovat myös olleet miehiltä kiellettyjä: heillä ei ole edes

ollut mahdollista havainnoida juuri naisten seremonioita. Toisaalta vieraiden miesten kovin

aktiivinen tunkeutuminen naisten pariin olisi voinut herättää myös epäluuloa ja olla

kulttuurisesti epäsopivaa. Tämä ongelma on edelleen ajankohtainen tutkittaessa sukupuolisesti

varsin eriytyneitä kulttuureja. Mm. virolainen hantitutkija Anzori Barkalaja on todennut, että

hänen tutkimusalueellaan tarvittaisiin myös päteviä naistutkijoita, sillä hänellä ei juurikaan ole

asiaa naisten elämän alueelle. Esimerkiksi shamanismi periytyy hanteilla sekä mies- että

naislinjaa myöten, eikä vieraalla miehellä ole toivoakaan saada tietoa jälkimmäisestä.

(Barkalaja 1998). Tutkijan sukupuolen merkitystä on pohtinut myös Helena Ruotsala

tehdessään naisena tutkimusta poronhoidosta. Tällöin sukupuolta merkittävämpi ero on ollut

pohjoisen ja etelän välinen ero (Ruotsala 2005, 53-54).

Marien ja udmurttien kulttuurissa on myös tapahtunut paljon muutoksia. Sadan vuoden

takaiset kuvaukset eivät ole sen enempää alku- kuin loppupistekään. Naisten osuus yhteisissä

pyhissä juhlissa on selvästi ollut joskus suurempi. Naapurikansojen yhden miesjumalan alle

joutuminen on vaikuttanut myös naisten asemaan ainakin julkisuudessa. Tämän taakan

hellittäessä ei vain paikallinen kulttuuri vaan myös sen naiset ovat voineet ottaa jälleen

paikkaansa julkisesti. 

Lehtoperinne tuntui pohjimmiltaan paljon tutummalta kuin odotinkaan. Suurin ero ehkä liittyi

juuri yhdessä oloon luonnossa. Paljolti hämäläisessä kulttuurissa kasvaneena oma

sosialisaationi on, että metsässä ollaan yksin tai korkeintaan oman perheen tai ystävän, parin

kanssa. Yhteisöllinen metsässä oleminen ei kuitenkaan tuntunut vieraalta, vaan ennemminkin

kaivatulta lisältä. Karjalassa toki tunnetaan tällaista yhteisöllisempääkin luonnossa juhlimista.

Ehkä vieraimpana näyttäytyivät monet seremonioihin islamilaisilta tataareilta ja ortodoksisilta

venäläisiltä lainatut pinnallisemmat piirteet pääliinoineen, kumarteluineen ja joskus

kirkkonuotteineen. Marien ja udmurttien elämän meno itsessään tuntui hyvin tutulta ja

harmoniselta kuin lapsuuden mummola ennen tehomaataloutta. Tähän yhteiset juhlat

luonnossa ja luonnon kunnioittaminen tuntuivat nivoutuvan varsin saumattomasti, kuin

"luonnollisena" jatkona kokemalleni, meillä jo harvinaiselle, ympäristönsä kanssa

tasapainossa olevalle kyläelämälle.
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Marien  ja udmurttien luontouskon olemassaolo ja asema kansallisen identiteetin

rakennusaineena  on tänä päivänä kiistämätön. Esiin tullessaan ja voimistuessaan se on

joutunut myös hyökkäysten kohteeksi. Hyvin harvinaisena Euroopan vanhaa katkeamatonta

luontouskoa edustavana perinteenä se antaa näkökulman toisenlaiseen maailmankuvaan ja

luontosuhteeseen. Tämä on sekä uhka että mahdollisuus: olemassa olollaan se kiistää väitteet

siitä, ettei toisenlainen elämäntapa ylipäätään ole mahdollista ja tarjoaa samalla

maailmankatsomuksen, jossa ihminen voi elää sovussa niin itsensä, toisten ihmisten kuin

luonnonkin kanssa. 

Sekä marit että udmurtit tiedostavat selkeästi, että heidän perinteinen luontouskonsa on

vallitsevan diskurssin vastainen, ja niitä harvoja, joilla on tarjottavana vaihtoehtoja

länsimaiselle luontosuhteensa hukanneelle yhteiskunnalle. Tässä marien ja udmurttien

luontousko nousee monien alkuperäiskansojen perinteen rinnalle ylittämällä oman

kulttuurinsa ja etsimällä yhteistä viitekehystä elämän säilyttämiseksi koko maapallollamme.

Se nousee tietoisesti rakentamaan siltaa ristiriitojen repimään ja ympäristötuhojen uhkaamaan

maailmaan. 
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