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SISSEJUHATUS

Tolstoi „Sõjas ja rahus” on hästituntud võluv stseen, milles Nataša 
Rostova ja tema vend Nikolai külastavad pärast pikka jahiretke oma 
„onu” (nagu Nataša teda nimetab) tolle lihtsas puumajas. Õilsa-
meelne ja ekstsentriline eruohvitserist „onu” elab seal ühes maja-
pidajanna Anisjaga, tüseda nägusa pärisorjaga oma mõisast, kes, 
nagu vanamehe õrnadest pilkudest paistab, on ühtlasi tema mitte-
ametlik naine. Anisja astub tuppa, käes kandik, mis on kuhjaga täis 
kodus valmistatud vene suupisteid: sissetehtud seeni, petipiimaga 
tehtud rukkijahupätsikesi, meega valmistatud hoidiseid, pärlenda-
vat mõdu, rohuviina ja mitut sorti nalivkasid. Pärast sööki hakkab 
jahiteenrite toast kostma balalaikahelisid. See ei ole säärane muu-
sika, mis peaks krahvipreilit kütkestama, vaid lihtne rahvalaul, ja 
kui „onu” näeb, kuidas tema nõotütar sellest liigutatud on, toob ta 
välja oma kitarri, puhub sellelt tolmu ära, pilgutab Anisjale silma ja 
hakkab hoogsas, üha kiirenevas rütmis mängima hästi tuntud vene 
rahvalikku tantsulauluviisi „Õhtul hilja tänaval ...”. Ehkki Nataša 
ei ole seda rahvalaulu kunagi varem kuulnud, liigutab mingi enne-
olematu tunne tema südant. „Onu” laulab talupoja kombel, täiesti 
kindlas usus, et laulu tähendus peitub sõnades ja et viis, mis on vaja-
lik vaid sõnade rõhutamiseks, „tuleb iseenesest”. Natašale tundub, 
et niisugune vahetu laulmine meenutab linnulaulu lihtsat võlu. Onu 
ergutab teda rahvatantsu tantsima. 

„Noh, sugulane!” hüüdis onu, kusjuures ta viipas Natašale käega, mis 
oli parajasti võtnud hoogsa akordi. 

Nataša heitis õlgadelt rätiku, mis tal ümber oli olnud, jooksis onu 
ette, pani käed puusa, sirutas õlgu ja jäi seisma. 

Kus, kuidas ja kunas oli see pagulasest prantslanna kasvatatud 
krahvipreili endasse imenud seda vaimu sellest vene õhust, mida ta 
hingas, kust oli ta võtnud need võtted, mille pas de châle oleks juba ammu 
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pidanud välja tõrjuma? Kuid vaim ja võtted olid needsamad, jäljenda-
matud, mitteõpitavad, venepärased, mida onu oligi temalt oodanud. 
Niipea kui ta oli keset tuba astunud, pidulikult, uhkelt ning kelmikas-
lõbusalt naeratanud, kadus esialgne hirm, mis oli vallanud Nikolaid ja 
kõiki juuresolijaid, hirm, et Nataša ei saa hakkama, ja nüüd nad juba 
imetlesid teda. 

Ta tegi just seda, mida oli vaja, ja nii täpselt, täpipealt just seda, et 
Anisja Fjodorovnal, kes talle kohe oli tantsuks vajaliku rätiku ulatanud, 
tuli läbi naeru pisar silma, kui ta vaatas seda saledat, graatsilist, talle 
nii võõrast, siidis ja sametis üles kasvatatud preilit, kes suutis mõista 
kõike seda, mis oli olemas niihästi Anis jas eneses kui ka Anisja isas, 
tädis, emas ja igas venelases.1 

Mis võimaldas Natašal tantsurütmi nõnda instinktiivselt tabada? 
Kuidas sai ta nii kergelt siseneda külakultuuri, millest ta oma sot-
siaalse seisundi ja hariduse tõttu nii kaugeks oli kasvanud? Kas me 
peame oletama – kuna Tolstoi kutsub meid seda romantilist stseeni 
jälgima –, et üht rahvast, säärast nagu Venemaal, võiksid koos hoida 
sünnipärase tundlikkuse nähtamatud niidid? See küsimus juhatab 
meid siinse töö tuumani. Käesolev raamat tituleerib end kultuuri-
looks. Kuid kultuurielemendid, mida lugeja siit leiab, ei ole mitte 
ainult sellised suured kirjandusteosed nagu „Sõda ja rahu”, vaid ka 
kunst, mida kätkevad nii rahvapärane tikand Nataša sallil kui ka talu-
pojalaulu muusikaline traditsioon. Ja neid ei tõsteta esile kui kunsti 
mälestusmärke, vaid kui jälgi rahvusteadvusest, milles on segunenud 
poliitika ja ideoloogia, sotsiaalsed tavad ja uskumused, folkloor ja 
religioon, harjumused ja kombed ning kõik muu vaimne pudi-padi, 
mis moodustab kultuuri ja elulaadi. Ma ei väida, et kunsti otstarve 
on olla aken ellu. Nataša tantsu ei saa vaadelda kui kogemuse täpset 
jäljendit, ehkki kirjeldatava ajajärgu memuaaridest nähtub, et mui-
dugi leidus tollal ka aadlidaame, kes külarahva tantse just sel kombel 
omandasid.2 Kuid kunsti võib vaadelda kui mingi tõekspidamise 
üleskirjutust – käesoleval juhul on see kirjaniku igatsus laiaulatusliku 
ühtekuuluvuse järele vene talurahvaga, mida Tols toi jagas nn „1812. 
aasta meeste”, liberaalse aadli ja patriootidega, kes domineerivad 
„Sõja ja rahu” rahvaelustseenides. 

Venemaa kutsub kultuuriloolast kunstinähtuste pealispinnast 
sügavamale vaatama. Viimased kakssada aastat on kaunid kuns-
tid olnud Venemaal poliitika, filosoofia ja religiooni küsimustes 
toimuvate väitluste areen, kuna on puudunud parlament või vaba 
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ajakirjandus. Nagu Tolstoi on kirjutanud artiklis „Mõni sõna „Sõjast 
ja rahust”” (1868), on suured ilukirjanduslikud proosateosed vene 
traditsioonis midagi sootuks muud kui romaanid euroopalikus tähen-
duses.3 Nad on sümboolse mõtiskelu hiiglaslikud struktuurid; nad 
ei ole ikoonid, vaid laboratooriumid ideede järeleproovimiseks; ja 
nii nagu teadust või religiooni, on neidki hingestanud tõe otsimine. 
Kõigis nendes teostes on valdav aine olnud Venemaa – tema iseloom 
ja ajalugu, tema kombed ja konventsioonid, tema vaimne olemus ja 
saatus. Omamoodi erakordne, kui mitte unikaalne on Venemaal see, 
et kunstienergia on olnud peaaegu täielikult pühendatud rahvuslik-
kuse otsinguile. Kuskil mujal ei ole kunstnikku rängemini koormanud 
moraalse liidri ja oma rahva prohveti kohused, kusagil mujal pole 
riik kunstnikku rängemini hirmutanud ega taga kiusanud. Olles 
ametlikust Venemaast võõrandunud oma poliitiliste veendumuste 
tõttu ja talupoeglikule Venemaale kauged oma hariduse tõttu, on 
Venemaa kunstiloojad võtnud endale ülesande luua kirjanduse ja 
kunsti kaudu rahvuslikku ühtsust väärtushinnangutes ja ideedes. 
Mida tähendas olla venelane? Milline oli Venemaa koht ja missioon 
maailmas? Ja kus oli see õige Venemaa? Kas Euroopas või Aasias? 
Peterburis või Moskvas? Kas selleks oli vaja uurida kogu keiser-
likku impeeriumi või piisas üheainsa porise tänavaga külast, kus elas 
Nataša „onu”? Niisugused on olnud need „neetud küsimused”, mis 
on vaevanud kõigi tõsiste kirjanike, kirjanduskriitikute ja ajaloolaste, 
maalikunstnike ja heliloojate, teoloogide ja filosoofide päid vene 
kultuuri kuldajastul Puš kinist Pasternakini. Need on küsimused, 
mida käesolev raamat kunsti süvakihtide abil käsitleb. Kunstitööd, 
mis on siin vaatluse alla võetud, esindavad üht ideede ja hoiakute 
ajalugu – selle rahvusluse kontseptsioone, mille kaudu Venemaa on 
püüdnud iseennast mõista. Kui me hoolsasti vaatame, võib sellest 
saada aken ühe rahva sisemaailma. 

Nataša tants on üks säärane avanemine. Selle tuum on vastas-
seis kahe täiesti erineva maailma, kõrgemate klasside euroopaliku 
kultuuri ja vene talupojakultuuri vahel. 1812. aasta sõda oli esimene 
ajahetk, mil need kaks liitusid üheks rahvuslikuks moodustiseks. Ära-
tatud pärisorjade patriootilisest vaimust, hakkas Nataša põlvkonna 
aristokraatia end vabaks murdma oma seltskonna välismaistest 
konventsioonidest ning otsima „venelikele” põhimõtetele tugineva 
rahvusluse tähendust. Nad läksid prantsuse keelelt üle emakeelele; 
nad venepärastasid oma kombeid ja riietust, oma toitumistavasid ja 
sisekujundust; nad läksid maale, et õppida folkloori, talupojatantse 
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ja -muusikat, et tuua rahvuslikku stiili kõigisse oma kunstidesse, et 
jõuda lihtinimeseni ja anda talle haridust; ja nagu Nataša „onu” (ja 
muidugi ka tema vend „Sõja ja rahu” lõpus), ütlevad nii mõnedki 
lahti Peterburi õukonnakultuurist ning püüavad elada lihtsamat 
(„venepärasemat”) elu kõrvuti oma mõisate talurahvaga. 

Nende kahe maailma keerukas vastastikune toime on 19. sajandil 
avaldanud otsustavat mõju rahvusteadvusele ja kõigile kunstidele. 
See vastastikune toime on käesoleva raamatu põhiline tunnusjoon. 
Kuid selle raamatu looga ei ole tahetud öelda, et tagajärjeks on mingi 
üks „rahvuskultuur”. Venemaa oli liiga komplitseeritud, sotsiaal-
selt liiga killustunud, poliitiliselt liiga mitmepalgeline, geograafili-
selt liiga laialivalguv ja vahest ka liiga suur, et mingit üht kultuuri 
saaks rahvuslikuks kultuuripärandiks pidada. Pigemini on mul kavas 
tunda rõõmu Venemaa kultuurivormide lausalise mitmepalgelisuse 
üle. See, mis Tolstoi passuse nii säravaks teeb, on viis, kuidas tantsu 
juurde tuuakse nii palju erinevaid inimesi: Nataša ja tema vend, kel-
lele see võõras, kuid võluv külamaailm on äkitselt nähtavaks saanud; 
nende „onu”, kes elab selles maailmas, kuid ei ole osa sellest; Anisja, 
kes on külaelanik, kuid elab ühtlasi koos „onuga” Nataša maailma 
piirimail; ja jahiteenrid ning teised selle majapidamise pärisorjad, kes 
jälgivad, kahtlemata tulvil lõbusat uudishimu (ja võib-olla ka muid 
tundeid), kuidas kaunis krahvipreili nende tantsu esitab. Minu ees-
märk on uurida vene kultuuri samal viisil, nagu Tolstoi on esitanud 
Nataša tantsu: kui tervet hulka vastasseise või loovaid sotsiaalseid 
toiminguid, mida esitati ja tõlgendati paljudest eri vaatenurkadest. 

Vaadelda üht kultuuri niisuguses murtud valguses tähendab 
vaidlustada puhta orgaanilise või olemusliku tuuma ideed. Tegeli-
kult ei ole olnud mingit seda laadi „autentset” vene talupojatantsu, 
nagu Tolstoi on kirjeldanud, niisamuti nagu lauluviisigi, mille saatel 
Nataša tantsib, ja suurem osa vene „rahvalikke laule” on õigupoo-
lest pärit linnadest.4 Teised külakultuuri elemendid, mida Tolstoi 
on kirjeldanud, võivad olla tulnud Venemaale Aasia steppidest – 
need on elemendid, mis pärinevad mongoli ratsanikelt, kes valitse-
sid Venemaad 13.–15. sajandil ning jäid hiljem Venemaal paikseks 
kui kaupmehed, rändkarjakasvatajad ja põlluharijad. Nataša sall 
oli päris kindlasti pärsia päritolu; ja ka pärast 1812. aastat moodi 
läinud vene talunaise rätiku ornamendi motiiv oli küllap pärit ida-
maistelt sallidelt. Balalaika on arenenud dombrast, Kesk-Aasiast 
pärinevast lihtsast kitarrist (neid kasutatakse ikka veel laialdaselt 
kasahhi muusikas), mis ilmus Venemaale 16. sajandil.5 Vene talurahva 
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tantsutraditsioon viitab idamaistele eeskujudele, nagu on arvanud 
mõned 19. sajandi folkloristid. Venelased on tantsinud pigem rivis või 
sõõris kui paaridena, ja rütmilisi liigutusi on tehtud käte ja õlgadega, 
samuti jalgadega. Sealjuures on tähtis koht olnud naistetantsul, mida 
iseloomustavad õrnad nukulikud käeliigutused ja liikumatu pea. 
Miski poleks saanud veel rohkem erineda valsist, mida Nataša tantsis 
vürst Andreiga oma esimesel ballil, ja järeleaimamiseks pidid kõik 
need liigutused tunduma talle niisama võõrad, nagu need paistsid 
kahtlemata ka talupoeglikule publikule. Ent kui sellest külastseenist 
pole välja kaevata mingit vanavene kultuuri, kuna suur osa kultuurist 
on imporditud välismaalt, siis teatud mõttes on Nataša tants käes-
oleva raamatu võrdpilt: siinses käsitluses ei pakuta rahvuskultuuri 
kvintessentsi, vaid ainult selle müütilisi kuvandeid, nagu Natašagi 
esitab oma versiooni talupoeglikust tantsust. 

Minu eesmärk ei ole neid müüte „lammutada”; samuti ei soovi 
ma tänapäeva akadeemiliste kultuuriajaloolaste žargoonis kuulu-
tada, et Venemaa rahvusterviklus pole olnud muud kui intellek-
tuaalne „konstruktsioon”. Kunagi on olnud Venemaa, mis oli täiesti 
reaalne – Venemaa, mis eksisteeris enne „Venemaad” või „Euroopa 
Venemaad” või mis tahes muid rahvuse identiteedimüüte. See ajaloo-
line Venemaa eksisteeris iidses Moskoovias ja erines väga tugevasti 
läänest, enne kui Peeter Suur sundis seda 18. sajandil kohanema 
euroopalike kommetega. Tolstoi eluajal hingestasid vana Venemaad 
veel kiriku traditsioonid, kaupmeeste ja rohkearvulise maa-aadli 
kombed ning impeeriumi kuuskümmend miljonit talupoega, kes ela-
sid hajusalt pooles miljonis külas, mis asusid üksteisest kaugel laantes 
ja steppides ja mille elulaad oli jäänud sajandite jooksul peaaegu 
muutumatuks. See ongi nimelt tolle Venemaa südametukse, mis kajab 
vastu Nataša tantsustseenis. Ja Tolstoilt ei nõudnud kindlasti erilist 
mõttelendu kujutlemaks, et oli olemas mingi ühistunne, mis ühen-
das noort krahvipreilit iga vene naise ja iga vene mehega. Sest nagu 
käesolev raamat püüab näidata, on olemas vene temperament, kogum 
sünnipäraseid kombeid ja uskumusi, midagi sisimat, emotsionaalset, 
instinktiivset, mida on põlvest põlve edasi antud ning mis on aidanud 
vormida isiksust ja ühendada kogukonda. See tabamatu temperament 
on osutunud kestvamaks ja tähenduslikumaks kui mis tahes Vene 
riik: andnud rahvale eluvaimu ajaloo kõige mustematel hetkedel 
ja ühendanud neid, kes pärast 1917. aastat Nõukogude Venemaalt 
pagesid. Minu eesmärk ei ole seda rahvusteadvust eitada, pigem 
oletada, et selle jälg on talletatud müütides. Olles sunnitud saama 
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eurooplasteks, olid haritud klassid sedavõrd võõrdunud vanast Vene-
maast, olid sedavõrd ammu unustanud, kuidas vene moodi rääkida 
ja käituda, et siis, kui nad Tolstoi ajajärgul juba võitlesid selle eest, et 
määratleda end uuesti kui venelasi, olid nad sunnitud oma rahvus-
luse uuesti välmima ajalooliste ja kunstipäraste müütide abiga. Nad 
taasavastasid omaenese „vene tõu” kirjanduse ja kunsti kaudu just 
niisamuti, nagu Nataša avastas oma „vene päritolu” tantsu rituaalis. 
Sestap ei olegi käesoleva raamatu eesmärk pelgalt nende müütide 
purustamine. Pigem on see nende tundmaõppimine ja uurimine, et 
jõuda selgusele, missugune erakordne jõud on olnud neil müütidel 
vene rahvusteadvuse kujunemises. 

Kõik 19. sajandi peamised kultuuriliikumised Venemaal on orga-
niseerunud fiktiivsete vene rahvusluse kuvandite ümber: slavofiilid 
käibemüüdiga „vene hingest” ja talurahvale sünnipäraselt omasest 
kristlikust vaimust, Moskoovia tõelise vene elulaadi kultusega, mida 
idealiseeriti ja ülendavalt esile tõsteti kui alternatiivi Euroopa kul-
tuurile, mille haritud koorekiht oli kaheksateistkümnendast sajandist 
alates omaks võtnud; nende vastased läänlased Peterburi-kultusega, 
oma „aknaga läände”, klassikaliste arhitektuuriansamblitega, mis 
olid ehitatud merelt võidetud lodule ja sümboliseerisid nende oma 
edumeelseid valgustuslikke püüdlusi lähendada Venemaad euroo-
palikule mudelile; narodnikud, kes olid üsna lähedased Tolstoile 
oma kujutlusega talupojast kui sünnipärasest sotsialistist ja kelle 
kujutelma kohaselt külakogukonna institutsioonid sobisid uue ühis-
konna mudeliks; sküüdimeelsed, kes nägid Venemaad kui Aasia 
stepist pärit ürgjõulist „elementide” kultuuri, mis pidi saabuva revo-
lutsiooni käigus minema pühkima Euroopa tsivilisatsiooni taaga ja 
sisse seadma uue kultuuri, milles inimene ja loodus, kunst ja elu 
oleksid üks ja seesama. Need müüdid olid midagi enamat kui liht-
salt mingi ühe rahvuse identiteedi „konstruktsioonid”. Kõik nad on 
mänginud olulist osa Venemaa poliitiliste ideede ja riigitruuduse 
kohustuste vormimises, niisamuti nagu oma minapildi väljaaren-
damises, alustades isikliku ja rahvusliku identiteedi kõrgematest 
vormidest kuni väikseimate üksikasjadeni, mis puudutasid riietu-
mist ja toitumist ning keeletüüpi, mida keegi kasutab. Slavofiilide 
näide loob tervikliku pildi. Nende idee Venemaast kui kodukootud 
kristlike põhi mõtetega patriarhaalsest perekonnast moodustas 19. 
sajandi keskmistel kümnenditel põhituuma uuele poliitilisele ühen-
dusele, kelle liikmed pärinesid vanast provintsiaadlist, Moskva kaup-
meestest ja haritlaskonnast, preestritest ja riigiametnikest. Venemaa 
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rahvustervikluse müütilisel kujutelmal, mis neid rühmitusi ühendas, 
on olnud pikaajaline mõju poliitilistele arusaamadele. Poliitilise lii-
kumisena on see mõjutanud valitsuse seisukohti vabakaubanduses ja 
välispoliitikas ning aadli hoiakuid suhtumises riigisse ja talurahvasse. 
Ulatusliku kultuuriliikumisena võtsid slavofiilid omaks teatud kindla 
stiili kõnes ja riietuses, selged üldkehtivad reeglid seltskondlikus 
suhtlemises ja käitumises, arhitektuuri- ja sisekujunduse laadi, ning 
oma lähenemise kirjandusele ja kunstile. Siia kuuluvad viisud ja 
kodukootud vammused, samuti habemed, hapukapsasupp ja kali, 
rustikaalsed palkmajad ja kirevates värvides sibulkuplitega kirikud. 

Lääne arusaamades on kõiki neid kultuuriilminguid liiga sageli 
kujutletud „ehtvene” nähtustena. Ometi on ka see kujutlus müüt – 
eksootilise Venemaa müüt. Seda kuvandit eksportis kõigepealt 
tantsu trupp Vene Ballett (Ballets Russes), kellel olid oma eksootili-
sed versioonid Nataša tantsust, seejärel on seda vorminud säärased 
välismaa kirjanikud nagu Rilke, Thomas Mann ja Virginia Woolf, 
kes on esile tõstnud Dostojevskit kui suurimat romaanikirjanikku 
ning välja pakkunud omaenese versioone „vene hingest”. Kui mingi 
müüt üldse vajab paljastamist, siis nimelt säärane vaade Vene-
maale kui eksootilisele maale, kus see ka ette ei tuleks. Venelased 
on pikka aega kurtnud, et lääne publik ei mõista nende kultuuri, 
et lääne inimesed vaatavad Venemaad kaugelt eemalt ega tahagi 
uurida selle sisimaid nüansse, nagu nad neid uurivad omaenese 
mõjupiirkonda kuuluvates kultuurides. Ehkki see kurtmine on 
osalt rajatud põlgusele ja haavatud rahvuslikule uhkusele, ei ole 
see põhjendamatu. Meil on kalduvus kanda Venemaa kunstnikke, 
kirjanikke ja heliloojaid kultuurigetosse nimega rahvuslik koolkond, 
kus me ei lähene neile kui isiksustele, vaid hindame neid vastavalt 
sellele, kui hästi nad sellesse stereotüüpi mahuvad. Me ootame 
venelastelt, et nad oleksid „venelikud” – et nende kunst oleks tul-
vil rahvaluule motiive, sibulkupleid, kellamängu, oleks täidetud 
„vene hingega”. Miski pole rohkem takistanud mõistmast Vene-
maad ja tema keskset kohta Euroopa kultuuris aastail 1812–1917. 
Kultuuri suurkujud vene traditsioonis (Karamzin, Puškin, Glinka, 
Gogol, Tolstoi, Turgenev, Dostojevski, Tšehhov, Repin, Tšaikovski 
ja Rimski-Korsakov, Djagilev, Stravinski, Prokofjev, Šostakovitš, 
Chagall ja Kandinsky, Mandelštam, Ahmatova, Na bo kov, Paster-
nak, Meierhold ja Eisenstein) ei olnud mitte ainult „venelased”, 
vaid ka eurooplased ning need kaks identiteeti olid keerukalt läbi 
põimunud ja üksteisest sõltuvad. Ükskõik kui väga nad oleksidki 
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pingutanud, oleks nendetaolistel venelastel olnud võimatu kumbagi 
poolt oma identiteedist alla suruda. 

Euroopalikel venelastel oli kaks väga erinevat enese ülalpidamise 
viisi. Peterburi salongides ja ballisaalides, õukonnas ja teatris olid 
nad ülimalt comme il faut: nad etendasid oma euroopalikke maneere 
peaaegu nagu näitlejad laval. Kuid teises ja võib-olla ebateadlikus 
plaanis ning vabamates eraelu sfäärides pääses rohkem mõjule kaasa-
sündinud venepärane käitumislaad. Nataša külaskäik „onu” majja 
kirjeldabki üht sellist ümberlülitumist: käitumine, mida talt ooda-
takse kodus, Rostovide mõisas või ballil, kus teda esitletakse keis-
rile, on teine maailm, sootuks erinev sellest külaelustseenist, milles 
tema ekspressiivsele loomusele antakse vaba voli. Nataša seltsiv 
loomus tunneb säärasest sundimatust koosviibimisest silmanähtavat 
lõbu, mis leiab väljenduse tantsus. Sedasama sundimatuse ja vene 
miljöös „rohkem iseendaks” saamise tunnet näikse jagavat paljud 
Natašaga samasse klassi kuuluvad venelased, kaasa arvatud tema 
„onu”. Maamaja ehk datša lihtsad meelelahutused – jahipidamine 
metsas, saunamõnud või see, mida Nabokov on nimetanud „väga 
venelikuks harrastuseks”, hodit’ po gribõ6 ‘käia seenel’ – olid midagi 
enamat kui rustikaalse idülli taasleidmine: see kõik oli inimesele tema 
vene päritolu väljendus. Selletaoliste kommete interpreteerimine on 
üks käesoleva raamatu eesmärke. Kasutades kunsti ja ilukirjanduse 
teoseid, päevaraamatuid ja kirju, mälestusi ja arhiiviürikuid, püüab 
see mõista vene rahvusliku identiteedi struktuure. „Identiteet” on 
praegu moesõna. Kuid mitte eriti tähendusrikas, kuni keegi pole 
suutnud näidata, kuidas ta ennast ühiskonnas vastastikustes mõjudes 
ja käitumises ilmutab. Kultuur ei koosne mitte üksnes kunstitöödest 
või kirjanduslikust diskursist, vaid ka üldkehtivatest kirjutamata 
seadustest, märkidest ja sümbolitest, rituaalidest ja žestidest, samuti 
üldistest hoiakutest, milles on fikseerunud nende tööde avalik tähen-
dus ja mis organiseerivad mingi ühiskonna sisemist elu. Nii näiteks 
on kirjandusteosed nagu „Sõda ja rahu” läbi põimitud igapäevaelu 
episoodidest (lapsepõlv, abielu, usuelu, maastikutaju, sööma- ja joo-
makombed, suhtumine surma), milles võib eristada rahvusteadvuse 
jooni. Need on elu episoodid, milles me võime leida nähtamatuid 
niite vene rahvale üldomasest tundlikkusest, nagu Tolstoi tolles ülis-
tatud tantsustseenis on kujutanud. 

Mõni sõna ka käesoleva raamatu struktuurist. See on ühe kultuuri 
üks interpretatsioon, mitte kõikehõlmav ajalugu: järelikult peak-
sid lugejad arvestama, et mõnele kultuuri suurkujule on võib-olla 
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pühendatud vähem tähelepanu, kui ta tegelikult väärt on. Minu 
lähenemine on temaatiline. Iga peatükk uurib mingit vene kultuuri-
identiteedi joont. Peatükid arenevad 18. sajandist 20. sajandisse, kuid 
temaatilise sidususe huvides on rikutud range kronoloogia reegleid. 
Siin on kaks lühikest hetke (3. ja 4. peatüki kokkuvõtlikus osas), mis 
ületavad 1917. aasta barjääri. Nagu mõnel muulgi juhul, kui ajaloo-
perioode, poliitikasündmusi või kultuuriinstitutsioone on vaadeldud 
nende ajalist järgnevust arvestamata, olen ma lisanud mõningaid 
seletusi neile lugejaile, kellel puuduvad üksikasjalikumad teadmised 
Venemaa ajaloost. (Kes vajab rohkem, võib järele vaadata lisatud 
kronoloogiatabelist.) Minu vaatlus lõpeb Brežnevi ajajärguga. Kul-
tuuritraditsioon jõudis siis ühe loomuliku tsükli lõpuni ja mis tuleb 
pärast seda, võib väga hästi olla millegi uue algus. Ja lõpuks, siin on 
teemasid ja variatsioone, mis korduvad, leitmotiive ja põlvnemisi, 
nagu Peterburi kultuurilugu ning kahe suure aadlidünastia, Volkons-
kite ja Šeremetevite lugu. Nende keerdude ja käändude tähenduse 
tabab lugeja alles lõpus.



KUNSTNIK JA 
INIMKUJUTUS.  
Ilja Repini portree 
Vladimir Stassovist (1873), 
kunstikriitikust, kelle 
dogmaatilistel vaadetel 
kunsti vajadusest kaasata 
rahvas oli suur mõju 
Mussorgski ja Repini 
loomingule. „Missuguse 
Meistri pildi te olete 
maalinud!” kirjutas 
helilooja. „Jääb mulje,  
et ta rühib lõuendilt  
otse tuppa.” (10)  
All: Repin, „Burlakid 
Volgal” (1873). Stassov 
nägi maalis kommentaari 
vene rahva sotsiaalse 
protesti varjatud 
jõule. (11) Kõrval: Ivan 
Kramskoi, „Talupoeg 
Ignati Pirogov” (1874), 
silmapaistev etnograafiline 
portree talupojast kui 
üksikindiviidist. (12)




