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Bij mijn studie van Oost-Europese vrouwelijke volkscultuur en mythologie, nu al vele jaren 
komt bij mij steeds weer de gedachte terug “Was de voorchristelijke cultuur van de 
Finoegrische volkeren Oud-Europees vrouwgericht?” Immers de meeste grote taalgroepen 
vertegenwoordigd in Oost-Europa zijn vanuit een patriarchale samenleving gebaseerd op de 
Indo-Europese taalfamilie, dat zijn: Baltisch, Slavisch, Romaans en Albanees. In noordoost 
Europa en West-Siberië ligt echter het territorium van de Oeralische taalfamilie waarvan de 
talen niet geïndo-europeaniseerd zijn. Die taalfamilie kent twee hoofdgroepen: het 
Finoegrisch, waartoe ook het Hongaars behoort en het Samojeeds. Voor de gehele 
vrouwelijke volkscultuur en mythologie in Oost-Europa geldt, dat door de ontoegankelijkheid 
vanwege de onbekendheid met de talen daar, erover weinig in het Westen gepubliceerd is. 
Om diepgaand en in detail de Oost-Europese culturen te kunnen bestuderen is kennis van de 
talen aldaar noodzakelijk. Aangezien Finoegrische talen onderling nogal verschillen, is het 
onmogelijk al deze te kunnen beheersen. Schrijver dezes heeft helaas bijna geen kennis van 
die talen. 
 

                   
                                    De Oeralische volkeren met in het zuiden de Mordwienen  
                                                              als Moksja en Erzja en de Mari(ërs). 
 
 
Over de Wolgafinse Mordwienen en Mariërs trof ik echter onlangs een boek in het Russisch 
aan, waarin een prehistorische vrouwgerichte cultuur aangetoond wordt. Het grootste aantal 
Finoegrische volkeren bevindt zich in de Russische Federatie. Over hen is nogal wat vertaald 
of geschreven in het Russisch. Een subgroep van deze volkerenfamilie vormen de 
Wolgafinnen, die in het Midden-Wolgagebied wonen. Dat zijn de Mordwienen Mordwá 
(onderverdeeld in Moksjanen Moksjet, Erzjanen Erzjat en Sjoksjanen Sjóksja), Mariërs Marij 
en Oedmoerten Oedmoert’jos. Omdat de volkscultuur van de Oedmoerten wat verder afstaat 
van de twee andere volkeren zijn zij verder buiten beschouwing gelaten. 



 
Citaten uit het boek: Nikoláj F. Moksjin, Religióznyje wérowanije Mordwý - Het 
volksgeloof van de Mordwienen, tweede uitgave, 1998. 
                                          
Uit het eerste hoofdstuk Het voorchristelijk geloof en rituelen van de Mordwienen, 
bladzijden 40 en 41. 
Bij de bestudering van het volksgeloof van de Mordwienen valt vooral het grote aantal 
vrouwelijke godheden op: van het bos (wir’) – Wir’-awa 1 (awa - vrouw, moeder), van de 
aarde (moda) – Moda-awa, van het water (wed’) – Wed’-awa, van de wind (warma) – 
Warma-awa, van het vuur (tol) – Tol-awa, van het huis (koedo) – Koedo-awa, enz. Naast deze 
godheden in een vrouwelijke verschijning komen dezelfde godheden ook als mannelijk voor, 
bijvoorbeeld Wir’-atja (atja - man, grijsaard), Moda-atja, Wed’-atja, Warma-atja, Tol-atja, 
Koed-atja en andere, die beschouwd worden als met de vrouwelijke godheden 
overeenstemmende echtgenoten.2 
Daarbij kan een andere bijzonderheid onderkend worden. Alle genoemde aan hen gelijke 
mannelijke godheden spelen een minder belangrijke rol dan hun echtgenotes. In de 
verschillende gebeden, verhalen, sprookjes, mythen en liederen bijvoorbeeld spelen de 
vrouwelijke godheden in het algemeen de hoofdrol, maar van de mannelijke wordt slechts 
terloops gewag gemaakt of ze worden helemaal niet vermeld maar slechts erbij gedacht. Hoe 
valt zo een predominantie van vrouwelijke godheden te verklaren? Er wordt gedacht, dat het 
aangetoonde geloof in vrouwelijke godheden ontstaan is in het tijdperk van een maatschappij, 
waarin matrilineaire moeders centraal stonden, d.w.z. in de periode van ontwikkeling van de 
prehistorische samenleving, die gekarakteriseerd werd door de leidende rol van vrouwen in 
het huishoudelijk en maatschappelijk leven. Dat is verbazingwekkend en het weerspiegelde 
zich in het geloof van die tijd. De betreffende godheden doen zich voor als beschermsters en 
beschermers, instandhoudsters en instandhouders (kirdi, van kirdems - handhaven / 
instandhouden) van specifieke natuurkrachten en de bij deze horende activiteiten. Zij kenden 
nog geen oppergod en aan hem ondergeschikte godheden, zoals er toentertijd geen staat 
bestond en er mensen niet aan anderen onderworpen waren. Van herkomst waren al die 
godheden, zowel die van het vrouwelijk als van het mannelijk geslacht, niets anders dan een 
wonderlijke afspiegeling in de hoofden van de mensen van deze of gene verpersoonlijkte 
natuurkracht. (…) 

                                            
                                                           Een stele ter ere van de Mordwiense  
                                                             woudgodin ofwel bosgeest Wirawa 



 
 
Uit het hoofdstuk (ongenummerd) Geloof en rituelen betreffende het bos,  
bladzijden 46 en 49. 
Een belangrijke plaats in de religieuze verbeelding van de Mordwienen namen het geloof en 
de rituelen betreffende het bos in. De Mordwienen woonden in de boszone en die 
omstandigheid bepaalde hen voornamelijk. Ook drukte het uiteraard een zwaar stempel op 
hun cultuur en bestaan en in het bijzonder op hun religieuze voorstelling. Het bos speelde 
verder een grote rol in de economische bedrijvigheid van de Mordwienen. Zonder 
overdrijving kan gezegd worden, dat hun bestaan geheel verbonden was met het bos, waarvan 
men dacht dat Wir’-awa (wir’ - bos, awa - vrouw, moeder) beschermster en instandhoudster 
was. Men geloofde, dat elk bos zijn eigen Wir’-awa heeft. (…) 
De Mordwiense Wir’-awa staat dicht bij de Oost-Slavische ljésjij (bosgeest) en is vanwege 
hun beider Finoegrische herkomst verwant aan de Marische Tsjodr-awa of Kozjl-awa (van 
tsjodr, kozjla - bos, awa - vrouw, moeder). 
 
Uit het hoofdstuk Geloof en rituelen betreffende de aarde, bladzijden 50, 51 en 53. 
Een andere zeer oude godheid van de Mordwienen is Moda-awa of Mastor-awa 3, die als 
instandhoudster van de aarde (Modan’ kirdi, Mastoron’ kirdi) en haar beschermster 
beschouwd wordt (moda, mastor - aarde, awa - vrouw, moeder). Door de Mordwienen werd, 
zoals ook bij andere landbouwende volkeren de aarde als een vrouw voorgesteld, die over de 
kracht van de vruchtbaarheid beschikt en die al het noodzakelijke voor mensen voortbrengt. 
(…) 
Vanwege hun beider Finoegrische herkomst is Moda-awa nauw verwant aan de Marische 
Mland-awa (mlanda - aarde, awa - vrouw, moeder). (…) 
De Mordwienen geloofden ook in een aparte godheid van de velden, instandhoudster en 
beschermster van de landbouwvelden Norow-awa (Paksja-awa). (…) 
Norow-awa (Paksja-awa) is als religieuze verschijning nauw verwant aan de Marische 
Noer-awa (Pasoe-awa), bij hen betekent noer, pasoe, evenals bij de Mordwienen veld en awa 
vrouw, moeder. 


                     
                               Een versierd sparretje als  geschenk voor de Mordwiense godin  
                                      of geest van de velden Norowawa, neergelegd in het roggeveld. 




 
Uit het hoofdstuk Geloof en rituelen betreffende het water, bladzijden 54 en 61. 
Een groot aantal oeroude volksrituelen, mythische liederen en bezweringen, die tot op heden 
gedeeltelijk in de herinnering van de mensen bewaard gebleven zijn getuigen ervan, dat in het 
voorchristelijk geloof van de Mordwienen de aanbidding van het water een voorname plaats 
innam. Als beschermster en instandhoudster van het water beschouwde men Wed’-awa (wed’ 
- water, awa - vrouw, moeder), die overal verbleef waar zich water bevond. Elk riviertje, 
meer, bron of poel bezat zijn eigen Wed’-awa. (…) 
Vanwege hun beider Finoegrische herkomst is de Mordwiense Wed’-awa het nauwst verwant 
met de Marische Woed-awa (Marisch woed - water, awa - vrouw, moeder), maar is als 
archetype tevens verbonden met de Oost-Slavische roesálka. 
 

                                            
                              De Mordwiense godin van het water ofwel watergeest Wedawa. 
 
 
Uit het hoofdstuk Geloof en rituelen betreffende de wind, bladzijden 61 en 63. 
Een dreigende godheid bij de Mordwienen was Warma-awa (warma - wind, awa - vrouw, 
moeder), die beschouwd werd als de beschermster en bewaarster van de wind. Zij werd des te 
gevaarlijker, als ze tezamen optrad met Tol-awa (tol - vuur), de godheid van het vuur. (…) 
Vanwege hun beider Finoegrische herkomst is de verschijning Warma-awa verwant aan de 
Marische godheid van de wind Mardezj-awa (Marisch mardezj - wind, awa - vrouw, moeder). 
 
Uit het hoofdstuk Geloof en rituelen betreffende het vuur, bladzijden 63 en 65. 
In het voorchristelijk geloof van de Mordwienen nam de aanbidding van het vuur ook een 
plaats in en het werd personifieerd in de verschijning van Tol-awa (tol - vuur, awa - vrouw, 
moeder). (…) 
Vanwege hun beider Finoegrische herkomst kent de Mordwiense godheid van het vuur 
Tol-awa analoge verwantschap met de Marische Toel-awa (Marisch toel - vuur, awa - vrouw, 
moeder). 
 
 
 
 



Uit het hoofdstuk Geloof en rituelen betreffende de woonplek, bladzij 71. 
Danklied aan de godin van de ovenkachel (via het Russisch vertaald). 
(…) Aldus zongen kokkinnen als zij pasteitjes uit de oven haalden: 
 

Kasjtom-awa (godin van de ovenkachel), moedertje! 
Zilveren heerseres van de ovenkachel! 
Ik dank jou, mijn dank. 
Bedankt, dat je zo goed gebakken hebt. 
Bedankt, dat je het zo goed klaargemaakt hebt. 
Je hebt ze heel goed gebakken, 
Je hebt ze heel mooi gemaakt: 
Ze zijn van boven niet verbrand, 
Ze zijn van onderen niet verkoold. 

 
Uit het hoofdstuk Geloof en rituelen betreffende hemellichamen en natuurverschijnselen,  
bladzijden 72-74. 
Hemellichamen (zon, maan) en atmosferische verschijnselen (donder, bliksem) komen ook in 
het volksgeloof van de Mordwienen voor. De Mordwiense godheid van de zon was Tsji-paz of 
Sji-bawas. Het Erzjaanse woord tsji en het Moksjaanse sji betekent zon, het Erzjaanse paz en 
het Moksjaanse bawas betekent god. De woorden tsji en sji worden in het Mordwiens ook 
gebruikt als naam voor de dag. Vroeger werd de godheid van de zon waarschijnlijk Tsji-awa 
(Sji-awa) genoemd, maar later ging zij kennelijk over in de mannelijke godheid Tsji-paz 
(Sji-bawas). (…) De Mordwiense godheid van de zon Tsji-awa (Sji-awa) is vanwege haar 
Finoegrische herkomst verwant aan de Marische godheid van de zon Ketsje-awa (van ketsje - 
zon en awa - vrouw, moeder). (…) 
Als een bijzondere godheid gold bij de Mordwienen ook de maan, alhoewel deze in 
vergelijking met de zon minder tot uitdrukking kwam. Als godheid van de maan beschouwde 
men Kow-awa (kow - maan, awa - vrouw, moeder). Het woord kow dient in de Mordwiense 
talen niet alleen voor het aanduiden van het hemellichaam de maan, maar ook voor de vaste 
tijdsperiode de maand. Vanwege hun beider Finoegrische herkomst is Kow-awa verwant aan 
de Marische godheid van de maan Tylyzy-awa (Marisch tylyzy - maan en awa - vrouw, 
moeder). J. G. Georgi (1729-1802) schreef: “Als de Mordwienen voor het eerst de nieuwe 
maan zien buigen zij en vragen haar of zij voor hen tijdens haar heersperiode (van de 
komende maanomloop) geluk naar beneden zendt”. (…) 
 

            
                   Mordwiens-Erzjaanse rituele viering van een feestdag d.m.v. massa-reidansen.    
                                           A. Bagrov 2001 (naar een gegeven uit 1862). 
 
 



Uit het hoofdstuk De opkomst van het geloof in een oppergod, bladzijden 93 en 96. 
Archeologische vondsten wijzen uit, dat aan het eind van het eerste en het begin van het 
tweede millennium van onze jaartelling bij de Mordwa een periode van grote economische, 
maatschappelijke en culturele veranderingen plaatsvond. Die tijd getuigt van een proces van 
verval van de oude samenleving en de vestiging van een klassenmaatschappij. In plaats van 
het collectief eigendom, karakterestiek voor het oorspronkelijke stammenstelsel is het privé-
eigendom gekomen. De basisrijkdom van de generaties komt meer en meer in handen van het 
erfopvolgend stamhoofd. (…) 
Toentertijd, in het tijdperk van het verdelen van de Mordwienen in de klassen van uitbuiters 
en uitgebuitenen, d.w.z. met het ontstaan van sociale onderdrukking, verscheen er 
klaarblijkelijk aan het hoofd van al die goddelijke gebiederessen en gebieders een almachtige 
baas, de oppergod Nisjke, Sjkaj. Aan hem waren alle godheden ondergeschikt en hij werd 
aanvankelijk beschouwd als beschermer en machthebber, maar werd later heerser over alle 
vormen van natuur en over het leven van de mensen. 
 
Uit het hoofdstuk: Volksgeloof en volksrituelen van de Mordwienen vergeleken met die van 
de andere Finoegrische volkeren in het Midden-Wolga gebied (Mariërs en Oedmoerten), 
bladzijden 134 en 135. 
(…) 
In het hieraan voorafgaande is gewezen op de veronderstelling, dat het ontstaan van het 
volksgeloof bij de Mordwienen voortgekomen is uit een samenleving, waarin erfmoeders 
centraal stonden. De Mordwiense godheden toentertijd blijken van het vrouwelijk geslacht te 
zijn. Zij kenden nog geen oppergod en aan hem ondergeschikte godheden, zoals er toen nog 
geen heerschappij over de mensen bestond en zij niet aan anderen onderworpen waren. Al de 
toenmalige godheden doen zich voor als beschermsters van een bepaalde natuurkracht en de 
daarbij horende activiteiten. Hetzelfde kan gezegd worden over de herkomst van de godheden 
van de Mariërs. Bij de Mariërs, zowel als bij de Mordwienen betekent het woord awa vrouw, 
moeder. De benamingen van de godheden, die hun oorsprong vinden in het tijdperk van de 
samenleving van de matrilineaire moeders, kwamen bij de voorouders van de Mordwienen en 
Mariërs voort uit de gepersonifieerde namen van natuurkrachten of uit een naam betreffende 
de woonplek van mensen, onder toevoeging van het woord awa, omdat deze personificaties 
als verschijningen van een vrouwen- ofwel moederfiguur werden gezien. 
Veel van de Mordwiense en Marische godheden zijn niet alleen vanwege hun funkties, maar 
ook door hun theoniemen treffend hetzelfde of op elkaar gelijkend. Vergelijkbaar zijn: de 
godheid van de aarde heet in het Mordwiens Moda-awa en in het Marisch Mlanda-awa 
(mlanda - aarde, awa - vrouw, moeder); de Mordwiense godheid van het veld heet 
Norow-awa of Paksja-awa (norow, paksja - veld), de Marische Noer-awa of Pasoe-awa 
(noer, pasoe - veld); de Mordwiense godheid van het water heet Wed’-awa, de Marische 
Woed-awa (woed - water); de Mordwiense god van het vuur heet Tol-awa, de Marische 
Toel-awa (toel - vuur); de godheid van het woonhuis heet bij beide volkeren Koedo-awa (in 
beide talen koedo - huis) enz. (…) 
 

                                                       
                                                              De Mordwiense etnohistoricus                                       
                                                                 Nikoláj F. Moksjin (1936).                                        
 



Annotaties H. E. 
1 Haar naam wordt ook geschreven als Wirawa of Wirjawa. Dit geldt tevens voor andere godheden. 
2 De door N. F. Moksjin beschreven Mordwiense en Marische godheden kunnen in sommige gevallen unicitair 
zijn, d.w.z. er bestaat er maar één en dezelfde van, die nooit op twee plaatsen tegelijk kan zijn. Dit betreft de 
hogere godheden, bijvoorbeeld de godinnen van zon en maan, en de latere oppergod. 
In andere gevallen zijn zij ubiquitair, d.w.z. er bestaan er afzonderlijk (of per groep) veel verschillende van, die 
plaatselijk voorkomen of anders gezegd zij kunnen alomaanwezig zijn. Dit betreft bovennatuurlijke wezens van 
lagere orde, meestal aangeduid als geesten. De meeste andere godheden behoren daartoe. 
Betreffende de godin of geest van de aarde Moda-awa of Mastor-awa is het de vraag of zij unicitair of ubiquitair 
is. 
3 De twee varianten van Mordwiense godheden hier en verderop zullen meestal duiden op het theoniem bij de 
Moksjanen en dat bij de Erzjanen. 
 
 
Het Mordwiens-Erzjaans volkslied “Mastorawa is moe geworden” 
 
Gezongen door de (jonge)mannen zanggroep Tórama (een volks-rietblaasinstrument) uit 
Rusland, deelrepubliek Mordovië, stad Saránsk Saran|osj. 
Op de CD “Toorama Mordvin songs - Songs from Erzyan Mordvin”, MIPUCD 502, Finland - 
Rääkkylä, 1996. 
Vertaling via (het Fins en) het Engels. 
 

Mastorawa (godin Moeder Aarde) is moe geworden, 
Moeder Aarde begon te jammeren. 
Waarom is de Aarde moe, 
Waarom begon Moeder Aarde te klagen? 
De zon verbrandde haar 
En hete winden schuurden over haar heen! 
Daarom huilt de Aarde 
En is Moeder Aarde bezorgd. 
Het heeft geregend en zij is doorweekt! 
Het heeft geregend en zij is nat geworden! 
Moeder Aarde is heel mooi geworden! 
Moeder Aarde verheugt zich! 
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