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Sissejuhatus

Valisin oma uurimistöö teemaks “Haanjamaa saamislugu”, sest mind on alati huvitanud siinne
kaunis loodus. Olen sageli mõelnud, miks just siin nii omapärane ja vaheldusrikas loodus on.
Oma töös tahangi selgust saada, kuidas Haanjamaa loodus on tekkinud .
Oma töö esimeses osas uurin, kuidas seletab Haanjamaa tekkimist teadus. Teises osas vaatlen,
kuidas seda seletab “Legend Haanimaast ja Ilmasambast”. Legendi loomise mõte pärineb
Haanimiihhi Nõvvukua meestelt,,selle on kokku pannud ja haanja keeles üles kirjutanud minu
isa Alvar Vodi. Legendist on tänaseks välja kasvanud maakondlik kunstiüritus: maikuu alguses
toimub erinevatele materjalidele joonistamine legendist võetud teemadel. Sellest teen
kokkuvõtte õpetaja Malle Truijalt saadud andmete põhjal. Tema on nimetatud kunstiürituse
eestvõtja.
Oma töös kasutan erinevaid materjale: lisaks teatmeteostele “Legendi Haanimaast ja
Ilmasambast“, mille tõlkisin ka kirjakeelde ning Agu Visseli poolt kirjutatud filmikäsikirja.
Teen oma isa Alvar Vodiga ka intervjuu.
Lisana esitan “Legendi Haanimaast ja Ilmasambast” haanjakeelse variandi.
Tänan mulle osutatud abi eest oma isa Alvar Vodi, õpetaja Malle Truijat, juhendajat Kersti
Leiti ja arvutiõpetajat Triinu Grossmanni.
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1. Haanjamaa saamisloo teaduslik seletus

Et kõrgustike kujunemist laiemalt mõista ja et just Haanja kõrgustiku eripära teiste kõrgustikega
võrreldes paremini välja tuleks, on käesoleva uurimistöö esimeses osas põgusalt kokku võetud
jääajal tekkinud kõrgustikud Haanjamaa lähiümbruses ning ka kaugemal. See kokkuvõte on
vajalik ka selleks, et tegelikkuses kujunes Haanja kõrgustik koos teistega samases ja ühtses
võimsas mitu tuhat aastat kestnud jäälaama pealetungis ja sellele järgnenud taandumises.
Leedumaa rannikumadalikust idas paikneb künklik Zemaidi kõrgustik (kuni 234 m kõrge),
maa ida- ja lõunaosas metsane järverohke Balti moreenikõrgustike vöönd ehk Balti seljandik.
Kagusse, Valgevene piiri ja Vilniuse vahelisele alale , ulatub Valgevene kõrgustiku loodeosa.
(ENE 5, 1990)
Lätimaal asub neli kõrgustikku, neist läänepoolseim on Kurzeme kõrgustik, keskosas asub
Vidzeme kõrgustik (kõrgeim koht Gaizinkalns 311m), sellest kirdesse jääb Aluksne kõrgustik
(kuni 271 m) ja idaosas paikneb Latgale kõrgustik (ENE 6, 1990).
Eestimaa jaotatakse vastavalt maastikulisele kujunemisele Madal- ja Kõrg-Eestiks. MadalEestiks loetakse maa-ala, mis oli hilisjääajal ja pärast jääaega suurte jääpaisjärvede ja
Läänemere veega üle ujutatud ning on seetõttu üldiselt tasane. Kõrg-Eesti põhjapoolseim
kõrgustik on Pandivere kõrgustik. Sellest lõuna pool asub huvitava tekkega vooremaa, mida
tavaliselt kõrgustike hulka ei loetagi. Vaheldusrikkama Lõuna-Eesti (ja tegelikult mingil määral
ka Põhja-Läti) piirkonna ühiseks eripäraks on suurim maastikuline vaheldusrikkus nii Eestis
kui ka terves vaadeldavas regioonis. Sakala kõrgustikku iseloomustab ürgorgudega liigendunud
lainjas moreenmaastik. Otepää, Karula ja Haanja kõrgustikul on domineeriv järvederohke
künklik moreenmaastik. (Vissel, 1999)
Haanjamaa teeb omanäoliseks ja kordumatuks vaheldusrikas maastik, kus ainulaadse
kuppelmaastiku killustatuse tõttu on loodus mitmekesine ja rikkalik.
Kuna Haanjamaa küngastik asub Haanja kõrgustiku kõrgeimal keskosal, on just siinsed
pinnavormid kuppelmaastikule ilmekaimad, kuid koos Haanjamaa küngastikku ümbritsevate
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Meremäe, Kasaritsa, Paganamaa, Luhamaa ja Ruusmäe küngastikega on piirkonna ainulaadsus
veelgi ilmekam (ENE 3, 1988).
Haanja kõrgustik ulatub idas Venemaale ja Munamägi (318,1 m), Vällamägi (303,9 m),
Kerekunnu mägi (295,8 m), lõunas Lätimaale, kus seda tuntakse Aluksne kõrgustikuna.
Kõrgustiku kõrgeimad tipud on Suur Tsälbämägi (292,6 m) ja Rohtõsuu mägi (289,1 m).
Haanja küngastikul asuvad kõrgustiku kõik üle 280 m ulatuvat 20 kõrgemat tippu. (ENE 3,
1988)
Tekkelt on Haanja kõrgustik kuni 180 m paksune settelasund (moreen, kruus, liiv), mille on
aluspõhjalisele liivakivituumikule kuhjanud jääliustikud viimase jäätumise lõpul u 13 000
aastat tagasi. Aluspõhi avaneb kohati jõeorgudes (Hinni kanjonis, Piusa paljanditena ehk
müüridena), mõni sügav org on suuresti mattunud hilisemate setete alla (nt Rõuge ürgorg).
Peamised pinnavormid on moreenkünkad ja moreenkattega mõhnad. (ENE 3, 1988)
Eestimaa loomine algas kagunurgast. Haanja kõrgustik oli esimene tükike Eestist, mis jää alt
välja tuli. Munamägi on tekkinud järvest. Selle järve põhja kandsid sulaveed liiva ja savi juurde.
Kui selle ümbert jää ära sulas, jäi alles mägi. Munamägi on seda protsessi korranud neli korda,
kuna Munamäe geoloogilistel puurimistel leiti üksteise pealt neli erinevat setteladestust.
Enamus pinnavorme on tekkinud liustike liikumise tõttu. (Vissel, Credo, 1999)
Nagu hiiglaslik buldooser haaras liustik kaasa kõik, mida teel kohtas, jättes selle hiljem maha
uute, liustikutekkeliste pinnavormide ning setetena (Raukas, 1988).

Joonis 1. Haanja kõrgustik Suure Munamäe vaatetornist.
Allikas: http://www.estonica.org/et/Loodus/L%C3%B5unaEesti_k%C3%B5rgustikud_ja_n%C3%B5od/Haanja_k%C3%B5rgustik/Haanja_k%C3%B5r
gustik_Suure_Munam%C3%A4e_vaatetornist/?max
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2. „Legend Haanimaast ja Ilmasambast“
„Legend Haanimaast ja Ilmasambast“ on Haanimiihhi Nõvvukua meeste mõtetest kirja pandud
lugu selle kohta, kuidas tekkis Haanjamaa, milline elu on siin kunagi olnud, kuidas see on
edasi läinud ja kuhu tänase päevani välja jõudnud. Legendi tutvustati rahvale esimest korda
2007.aastal. Üritus toimus Haanja kooli võimlas. Õpilased lugesid legendi teksti, välja olid
pandud ka kunstnik Epp Margna poolt puidule joonistatud pildid legendi kohta. Õpilased
joonistasid legenditeemalisi pilte, mis pandi hiljem kõigile vaatamiseks välja. Sellest on
tänaseks kujunenud kunstiüritus, mis toimub iga aasta kevadel maikuu esimestel päevadel.
Olen mitmel korral märkinud Haanimiihhi Nõvvukoda, lisan nüüd ka seletuse, kellega on
tegemist. Üks nõukoja liikmetest Agu Hollo on öelnud:“ Tuu om sääne seltskond, kiä om
hinnast kokko võtnu ja naanu otsma ummi vannu juuri ja pruuvnu mõtlõmist tuu suunah arõnda,
et vanno tarkuisi eloh hoita ja noid ka latsilõ edesi anda“ (Rahman, 2007).
[Tippige dokumendist pärinev tsitaat
või mõne huvipakkuva punkti
kokkuvõte. Tekstivälja saate
dokumendis paigutada just sinna,
kuhu soovite. Tsitaadi tekstivälja
vormingut saate muuta menüüs
Joonistusriistad.]
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2.1 Intervjuu
Minu isa Alvar Vodi kirjutas Haanimiihhi Nõvvukua meeste mõtted Haanjamaa legendiks.
Kuna teksti sisu on huvitav, otsustasin uurida, kuidas mu isa oskas niisuguse teksti kokku
panna, missuguseid materjale ta selleks kasutas. Tegin temaga 6. oktoobril 2013. aastal
intervjuu.
1. Kuidas Sul tekkis mõte see legend kirja panna?
Haanimiihhi Nõvvukua meestel tuli mõte seletada Haanjamaa ajalugu, täpsemalt saamislugu.
Tehti pildid Munamäe torni jaoks. Iga korrus tornis viis ajas edasi. Siis tuli mõte kogu lugu ka
kirja panna.
2. Mis materjale Sa selle töö jaoks kasutasid?
Proovisime ükskord lugeda, neid materjale tuli üle viiekümne. Ei mäletagi täpselt. Nende
hulgas oli raamatuid ajaloost, geoloogiast, kultuurist jne.
3. Kas selles legendis on ka midagi Sinu enda väljamõeldut?
Ei ole. Lisaks muudele allikatele tuli läbi lugeda ka palju teisi legende.
4. Kuidas Sa selle legendi kirja panid?
Ma olen seda kogu aeg enda peas kandnud. Olen selle ka igaks korraks uuesti ümber kirjutanud
ja seda täiendanud.
5. Mis keeles see legend on?
Haanja keeles.
6. Mis keel on haanja keel?
Haanja keel on keel, mida räägiti selles piirkonnas. Meie suguvõsas on ikka öeldud, et võru
keelt räägitakse Võrus.
7. Mille jaoks on välja mõeldud need puumaalid?
Haanimiihhi Nõvvukoda mõtles neid kasutada, et eksponeerida paiklikku identiteeti. Need
pildid on joonistanud kunstnik Epp Margna.
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8. Kuidas Sul tekkis mõte lasta kooliõpilastel joonistada puidule igal aastal mingi peatüki
kohta Haanimaa legendist?
Ei ole selle peale mõtelnud, tuli võimalus ja vaatasin, mis välja tuleb.
9. Mis oli tegevuse eesmärgiks?
Tuua pärimus lasteni ja saada mõtteid, kuidas legendiga edasi minna.
10. Millisena kujutad selle ürituse tulevikku Haanja koolis?
Ei oska veel öelda.

Tänan vastamast!

Intervjuust sain teada, et isa kasutas legendi kirjutamiseks mitmesuguseid materjale. Legendist
võib lugeda, et Suur Munamägi oli esimene koht, mis veest välja kerkis. Seda väitis ka teaduslik
seletus, et just Haanjamaa oli see, mis Baltikumis jää liikumise tõttu kõigepealt vee alt vabanes.
Seega on üsna tõenäoline, et elu Eestimaal sai just Haanjast alguse.

Joonis 3. Suure Munamäe vaatetorn
Allikas: http://www.tarbija24.ee/147934/vorumaa-ullatus-igakurvi-taga
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2.2 „Legend Haanimaast ja Ilmasambast“ eesti keeles
Tõlkisin „Legendi Haanimaast ja Ilmasambast“ eesti keelde. Haanjakeelne variant on esitatud
lisana (Lisa 1).

2.2.1 Loomine

Ei olnud veel maad ei merd, oli ainult taevas ja taeva all jää ning palju lund. Siis hakkas jää
sulama. Sulas ja sulas, kuni tekkis järv. Järv kasvas ikka suuremaks ja suuremaks ning vett sai
järjest rohkem ja rohkem.
Kusagilt tuli üks linnukene. See lind ujus ikka ühele poole ja teisele poole. Lind tahtis leida
kohta, kuhu ta saaks oma pesa teha ja munad muneda. Lind muudkui otsis ja otsis, aga ei leidnud
seda kohta kusagilt. Äkki see lind sukeldus vee põhja ja tõi välja nokatäie maad. See maa hakkas
kasvama ning kasvas ja kasvas, kuni kasvas päris mäeks. Seda mäge kutsutakse tänapäeval
Suureks Munamäeks.
Maa kerkis ikka edasi ja edasi ning sealt said alguse Haanjamaa ja pärastpoole veel Võrumaa
ja Tartumaa ning veel palju teisi maid.
Sulamisveed kulutasid maasse orge, ajasid neid laiemaks ja sügavamaks. Järv kasvas veel
suuremaks ning lahutas vee ja maa. Maa peale tekkis tundra.

2.2.2 Tuli

Olime põhjapõdrapüüdjad. Hõimuga koos loomi jälitades jäime siia, mis oli siis veel
avastamata maa. Siin nägid meie silmad lugematult palju väikseid järvi, mis olid sel ajal
enamuse ajast vee all. Paljude põhjapõtrade kõrval olid siin veel mammutid ja paljud teisedki
loomad, keda praegu enam olemaski ei ole.
Sel ajal olime tulehoidjad, meiega kaasas oli tuli. Tuli annab ikka külmal aja sooja ja pimedal
ajal valgust. Tuli oma soojusega hoiab meid koos. Kus oli koda, seal oli kodu.
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Rändamise ajal õppisime selliseid tarkusi, mis ei vedanud meid alt. Kujunes teadmine, et kui
kusagilt midagi võtad, pead alati midagi ka vastu andma. Kui ei anna, siis võetakse. Sellepärast
elati vähesega. Teadsime veel sedagi, et isegi hing on laenuks saadud ja tuleb kunagi tagasi
anda. Aga see maa hakkas meile meeldima ja me tulime siia alati tagasi.

2.2.3 Ilmasammas

Oli harvade kasemetsade ja soode tekkimise aeg. Ilm oli läinud soojemaks ja igijääd jäi
vähemaks. Põhjapõtru jäi vähemaks, aga selle eest tulid juurde koprad, põdrad, karud ja teised
loomad ning neid oli palju. Meie hõim oli teistest lahku läinud ja siia paikseks jäänud. Peamine
elu käis ikka Võrtsjärve ääres. See hõim, kust ka meie pärit oleme, oli asunud Tamula äärde.
Meie hõimu jäi kokku hoidma teadmine Ilmasambast. Teadsime, et meie elu käib alumise ja
ülemise ilma vahel. Teadsime, et elu saab alguse alumisest ilmast, aga elada tuleb kõigil ikka
ülemises ilmas.
Ilmu hoiab koos Ilmasammas ehk Ilmapuu, mida mööda ülemisse ilma viib hingetee, aga
alumisse ilma ilmajõgi. Kõik, mis toimub selles ilmas, mõjutab teisi ilmu ning teiste ilmade
tegemised mõjutavad selle ilma juhtumisi.

2.2.4 Vee-ema

Oli männimetsade aeg. Peipsi ja Pihkva järv olid eraldi ja palju väiksemad. Sel ajal kadusid
viimased tundraloomad, tavalised metsloomad olid põder, karu, metshobune ja kobras.
Kogu selle aja elu käis ikka vee kõrval ja peal. Veest saime peamise kõhutäie, vett pidi sai
kiiresti liikuda ning vee äärde tulid välja ka loomarajad lõpmata suurtest metsadest. Tamula ja
Vagula äärest võeti ette pikemaid käike ümbruskonda ja kaugemalegi.
Sinna kaugesse aega ulatub mälestus vee-emast, kes hoiab silma peal kõikidel jõgedel ja
järvedel. Talle ande viies saime kalaõnne ja hea läbisaamise veega.
Saime aru, et vesi annab elu kõigele elavale, vee vägi annab hingele kindluse elus edasi minna
ja endaks jääda.
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2.2.5 Metsaisa

Oli varjuliste paksude lehtmetsade aeg, kus kasvasid jalakas, pärn ja tamm. Tulid ette ka
üksikud kuused. Mets oli oma vägevuse tipul ja väiksemate järvede kinnikasvamine toimus
kiiresti. Tekkis palju soid. Võrtsjärv sai praeguse väljanägemise.
Elati ikka vee ääres, aga jaht ja metsaelu olid juba päris tähtsad. Peamine elu oli koondunud
Vagula ja Tamula äärde. Osa rahvast elas ka Vaskna ääres. Igapäevase metsaeluga kujuneski
metsast päris kodu.
Metsast saime elujõu ja mets õpetas meid ilmast lugu pidama. Mets elab, näeb ja kuuleb.
Sellepärast on teda alati vaja teretada, siis saad kaitset hädade vastu. Kui metsast midagi võtad,
anna alati midagi ka vastu.

2.2.6 Maaema

Oli laanemetsade kujunemise aeg. Kuusk oli teised puud enda alla jätnud. Igal pool kasvasid
laanemetsad. Metsad muutusid kuivemaks, järvedes alanes vesi.
Maaharimine oli saanud peamiseks tegevuseks. See muutus jättis sügava jälje ning mõjutas
väga palju ilmast arusaamist ja eluolu.
Inimesi oli Haanjamaal nüüd rohkem. Karjatati koduloomi ja tehti sõõrumaad, aga jaht ja
kalapüük olid ikka veel tähtsal kohal. Sel ajal tekkisid esimesed põlistalud. Talud lõid väga
tugeva seose maaga, tekkis kindel eneseteadvus.
Niimoodi saimegi Haanja rahvaks ja meie maa sai nimeks Haanjamaa. Tundsime, et maa hingab
ja maast on pärit kõik elav ja eluta. Kevadisel maa õitsemise ajal anti tema hoolde seeme, aga
enne tuli ikka luba küsida ja maad andidega kostitada. Suvine pööripäev oli maaema austamise
päev.

11

2.2.7 Õnn

Oli aeg, kus Haanjamaa oli oma vägevuse tipus. Linnamäe linnus oli võimsam ja tugevam kui
kunagi varem. Haanjamaa oli täis põlistalusid ja rahvas elas jõukalt. Vilja, nahka, mett, lina ja
muud elamiseks vajalikku oli enam kui küll. Saadi kaubelda ja tunti ennast kindlalt. Oli õnne
aeg.
Peamised teed olid ikka jõed ja jõe ääred. Koiva jõge pidi tuli uut rahvast juurde. Igale poole,
kuhu nemad jõudsid, tuli kaasa ka uusi tavasid. Rõugest edasi need tavad ei jõudnud, meie
elasime ikka oma uskumuste järgi. Pärastpoole käidigi läbi peamiselt ida- ja lõunapoolsete
rahvastega.

2.2.8 Esivanemate pärimus

On tänapäev. Haanjamaa on kujundanud meid ja meie tavasid mitmeid ja mitmeid tuhandeid
aastaid. Meis on veel säilinud muinasajaline lahkus ja hoolimine. Veel elab Haanjamaa omal
vanal viisil, kus tegutsema paneb ilm, töökoht või mõni muu eluliselt tähtis asi.
Kas tänapäeval suudame veel elada oma väärtuste ja teadmistega? Või peab uut omaks võtma?
Kui oma esivanemate pärimus välja arvata, kas me oleme veel Haanja rahvas? Kui me ei hoia
enam Haanjamaad, selle metsi, järvi, külasid, kas siis Haanjamaa jõuab veel meid hoida?
Päev loob korra, kuu annab mõtte. Niikaua, kui hoiame esivanemate pärimust ja tavasid,
räägime esivanemate keelt, siis aitavad ka nemad meid. Kui kaob meie elulaad ja keel, kaob
ka Haanja rahvas. (Vodi, 2007)
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2.3 Kunstiüritus
Legendist on välja kasvanud ka kunstiüritus , kus õpilased joonistavad legendi teemadest
lähtuvalt erinevatele materjalidele. Esmakordselt toimus see 2007. aastal. Igal aastal on olnud
erinev teema:


2007 "Maa välja toomine"



2008 "Hingelind"



2009 "Muna: sünd, elu, surm"



2010 "Taevas: Linnutee või hingetee"



2011 "Taevamustrid: elav taevas"



2012 "Ilma loomise lugu"



2013 "Maaema ja taimed"

Kui varem toimus üritus Haanja kooli juures, siis 2010. aastast toimub see Munamäel.
2012. aastal tehti tööd savist ja sai teha ka pakutrükki T-särkidele.

Joonis 4. Valik savitöid 2012. aasta ürituselt.
Allikas: Haanja kooli fotoarhiiv
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Kokkuvõte
Minu uurimistöö teemaks oli uurida Haanjamaa looduse tekkimislugu. Lugesin vastavat
kirjandust, tutvusin legendi tekstiga ja tegin isaga intervjuu. Sain teada, et Haanjamaa kaunis
loodus on välja kujunenud jääajal liustike liikumise tulemusena.
Oma töös jõudsin järeldusele, et „Legend Haanimaast ja Ilmasambast“ põhineb mõnes osas
teaduslikele seletustele. Kuna Eestis vabanes jää alt kõige varem Haanja kõrgustik, siis legendis
arvatakse, et Suur Munamägi, Baltimaade kõrgeim tipp, on Ilmasammas ja sealt sai elu alguse.
Uskumuse järgi ühendab Ilmasammas erinevaid maailmu. Mul on hea meel, et minu isa Alvar
Vodi kirjutatud legend on aluseks traditsioonilisele koolidevahelisele kunstiüritusele. Oli
huvitav teada saada, et Haanjamaal on kunagi räägitud oma haanja keelt. Legendist sain
kinnitust, et Haanjamaa rahvas on alati loodusesse austusega suhtunud ning loodust hoidnud ja
armastanud. Kindlasti väärib tähelepanu legendis avaldatud mõte Haanjamaa kestma jäämise
kohta: kui me ei suuda hoida siinset keelt ja kultuuri, kas me siis enam olemegi haanjalased.
Mina arvan, et sain selle töö tegemisest palju kasu ja uut teada. Sain kogemuse, kuidas teha
uurimistööd. Sain ka teada, kuidas Haanjamaa on tekkinud. Täitsin oma eesmärgi ja jään sellega
rahule.
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