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Siûlome dar vienà þymaus XX a. antropologo straipsná, savaip pratæsiantá ir papildantá
ankstesniame þurnalo numeryje paskelbtàjá. Nors savo iðvadas jis daro tik Pietø Sudano nuerø
religinës pasaulëþiûros pagrindu, á jas reikia labai rimtai atsiþvelgti ir kalbant apie kitø tautø
dvasines tradicijas, mums – pirmiausia apie senovës lietuviø, kuriuos yra tapæ ydingai áprasta
teigti garbinus gamtà ar atskirus gamtos objektus: medþius, kalnus, akmenis, ðaltinius ir pan.
Pasaulinës antropologijos bei religijotyros teorinæ mintá lietuviø dvasinës tradicijos tyrinëjimuose
taikyti yra tiesiog bûtina, norint atsikratyti kai kuriø ðimtameèiø „moksliniø“ prietarø ir pagaliau
imti þiûrëti á jà deramu lygiu.

Nuerø religinës minties problema
Sir Edward Evan EVANS-PRITCHARD
Viename neseniai paskelbtame savo straipsnyje aptariau, kaip nuerø Dvasios samprata ágauna skirtingas apraiðkas skirtingø individø bei grupiø atþvilgiu,
taip primindama þinomà religijotyroje vienio ir daugio problemà. Ðiame darbe aptarsiu materialias lytis,
kuriomis Dvasia pasireiðkia, arba yra ásivaizduojama,
o tai palieèia dar vienà þinomà religijotyros problemà – imanentiðkumo ir transcendencijos. Dievas, arba Dvasia savo vienybëje, grieþtai kalbant, neágauna
jokio materialaus pavidalo, tà patá galima pasakyti ir
apie daugumà aukðtesniøjø dvasiø, oro dvasiø bei
dvasiø col wic, nors ðiaip jau Dievas ir ávairûs jo antþemiðki dëmenys gali apsireikðti regimomis lytimis.
Taèiau þemiðkos, arba þemutinës, dvasios reiðkiasi bûtent per gyvûnus bei daiktus. Mûsø problema pirmiausia ir yra susijusi su ðiomis þemutinëms dvasiomis. Jà
galima pateikti paprastu klausimu: kokia prasme reikia suprasti nuerø teiginá, kad toks ir toks daiktas yra
Kwoth „Dvasia“? Atsakymas nëra toks jau paprastas.
Nuerø kalboje esama keturiø þodþiø, kuriuos, bent
jau viena ið reikðmiø, mes verèiame „yra“: 1) labe,
retas veiksmaþodis, kuriuo nusakoma asmens ypatybë ar kokybë, suteikianti jam tam tikrà statusà, kaip
kad labe kuaar „jis yra ðventikas“; 2) te, kuriuo nustatoma kà nors esant tam tikroje vietoje ar bûsenoje,
paprastai turint omeny ilgalaikæ padëtá, kaip kad te
cieng „jis yra (ðiame) kaime“; 3) a, kuris irgi nustato
kà nors esant tam tikroje vietoje ar padëtyje, taèiau
paprastai ne daugiau nei tuo laiku, kai kalbama; ir 4)
e, dalelytë, kuri mus èia kaip tik domina. J. P. Crazzolara vadina já vardaþodine jungtimi ir kildina ið jen
„jis“, „ji“ arba „tai“, kaip kad jo daugiskaitos lytis yra
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kildinama ið ken „jie“ arba „jos“; taigi e bei ke „ið
tikrøjø yra ávardþiai, atliekantys gramatinës jungties
funkcijà“. Dalelytë vartojama praneðti klausytojui, kad
kaþkas priklauso tam tikrai klasei ar kategorijai ir todël turi atitinkamà ypatybæ, kaip kad e dit „tai paukðtis“, gat Nath e car „nueras yra juodas“ arba Duob e
ran me goagh „Duobas – geras þmogus“. Klausimas
– kokià tatai prasmæ ar prasmes turi nuerui, kai jis
apie kà nors sako e Kwoth „tai Dvasia“ (tiek paties
Dievo, tiek kurio nors jo dëmens atþvilgiu).
Nuerai neteigia matæ Dievà, jie nemano, kad kas
nors galëtø þinoti, kas jis yra. Kalbëdami apie jo prigimtá jie vartoja bûdvardþius, neturinèius objektyvaus
referento, kaip kad „didis“ bei „geras“, arba metaforas, paimtas ið aplinkinio pasaulio: jis nematomas ir
visur esantis – kaip vëjas bei oras, didis – kaip jo sukurtoji visata, orus – kaip jautis plaèiai iðskëstais ragais. Mums nesunku suvokti tas ypatybes, kuriomis
remiasi ðios metaforos, ir pastebëti, kad jos ðiaip jau
yra bûdingos. Nuerui, kuris anaiptol nesako, kad kuris nors ið ðiø dalykø ir yra Dievas, o tik kad jis yra
„kaip“ (cere) jie, tai iðties ne daugiau nei metaforos.
Tokiais poetiniais ávaizdþiais nuerai iðreiðkia, kaip tik
gali geriau, atitinkamas jo numanomas savybes.
Ir vis dëlto kai kurie dalykai pasakomi, arba gali
bûti pasakyti, taip, tarsi Dievas – tai lietus, perkûnas ar
ávairûs kiti gamtos (nuerø apibûdinimu, sukurtieji) reiðkiniai, kuriuos vienaip ar kitaip þino visi. Ir èia yra tam
tikra dviprasmybë ar neaiðkumas, kurá reikia iðsiaiðkinti, nes nuerai ðásyk sako nebe kad Dievas ar Dvasia
„yra kaip“ tas ar tas, o kad tas ir tas „yra“ Dievas arba
Dvasia. Nors iðsiaiðkinti tai nëra labai jau sunku.
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Tam tikra prasme, kurià mums kaip tik ir reikia
nustatyti, dangaus reiðkiniai, turintys nuerams ypatingà reikðmæ, kaip kad lietus ir perkûnas, sakomi esà
Dievas. Në vienam ið ðiø reiðkiniø ávardyti nesama
daiktavardþio, todël apie juos galima kalbëti tik veiksmaþodþiais, þyminèiais atitinkamà dangaus reiðkiná,
kaip antai ce nhial deam „dangus lyja“ ir ce nhial
mar „dangus griaudþia (þaibuoja)“. Taip pat epidemijas, gyvuliø kritimà, mirtá, ið esmës bet kurá þmogui svarbø gamtos reiðkiná nuerai paprastai laiko siøstu
ið aukðèiau, sukeltu dievybës. Netgi þemiðki totemai
suvokiami kaip atsiradæ ið kokio nors vienkartinio
Dvasios ið aukðèiau ásikiðimo á þmoniø reikalus. Bûtent per tokius þenklus nuerai paþásta Dievà. Galima
tad manyti, jog nuerai Dievo sàvokà susidarë tiesiog
konceptualizuodami reiðkinius, kurie, dël jø keistumo arba nepastovumo ir galios lemti laimæ arba sukelti nelaimæ, priskiriami jo valiai – tiesiogiai arba
per kurià nors ið jo hipostaziø, ar dëmenø. Tokià nuomonæ paremia ir tai, kaip nuerai kartais pasako apie
vienà ar kità toká reiðkiná. Apie lietø, perkûnà ar epidemijà jie gali pasakyti e Kwoth „tai Dievas“, o per
audrà jie maldauja Dievo nuþengti þemën ðvelniai,
ne taip audringai; paþymëtina: ðvelniai nuþengti, o
ne paðvelninti audrà.
Ðio ontologinio klausimo èia nenagrinësiu, tik noriu pabrëþti, kad jeigu mes manysime paèius tokius
reiðkinius laikant Dievu, tai bûsime visiðkai nesupratæ nuerø religinës minties ir jà iðkreipæ. Ji iðreikðtai
dualistinë. Tiesa, jie neþino abstraktaus dualizmo tarp
gamtiðkumo ir antgamtiðkumo, taèiau mato aiðkø dualizmà tarp Dvasios, Kwoth, kuri tëra veikiau nemateriali nei antgamtiðka, ir kûrinijos, cak, materialaus
pasaulio, suvokiamo jutimais. Lietus, perkûnas, epidemijos bei gyvuliø kritimas priklauso ðiam sukurtajam pasauliui ir nuerø yra laikomi nyin Kwoth, Dievo árankiais.
Kita vertus, ðie ir kiti opûs reiðkiniai þmogui yra
diosemia – Dievo valios þenklai ar apraiðkos, ir kadangi nuerai ðiuose þenkluose, ðiuose Dievo apsireiðkimuose materialiu pavidalu mato Dievo valià, ðitie
þenklai, nors tik kaip þemesnieji tarpininkai, patys
yra tai, kà jie apreiðkia, uþtat nuerai apie juos sako e
Kwoth „tai Dievas“. Lietûs ir epidemijos kyla ið Dievo, taigi yra jo apraiðkos, ir ðia prasme lietûs bei epidemijos yra Dievas – bûtent ta prasme, kad jis per juos
pasireiðkia. Taèiau nors apie lietø bei epidemijà galima pasakyti, jog tai – Dievas, pasakyti, jog Dievas –
tai lietus arba epidemija, negalima. Tai neturëtø

prasmës dël keliø prieþasèiø. Pirma, kadangi Dievas
nëra regimas objektas, vargu ar nuerams apskritai gali iðkilti reikalas ar noras pasakyti já esant kaþkuo. Antra, þodis Kwoth èia reiðkia ne atskirà Dvasios dëmená, tam tikrà dvasià, bet Dvasià jos vienybëje, Dievà,
o jis negali bûti sutapatintas su jokia ið savo apraiðkø
visø kitø sàskaita. Treèia, rimèiausia prieþastis yra ta,
kad lietus – tai ið dangaus krintantis vanduo, o epidemija – kûniðka bûklë, taigi ir viena, ir kita savo esme
yra materialûs dalykai, o ne Dvasia. Ið tikrøjø tai apie
lietaus ryðá su Dvasia galima galvoti ir lietø Dvasia
pavadinti tik tuo atveju, kai jis iðkrinta neáprastu metø laiku arba yra pernelyg gausus ar pernelyg smarkus, su audra ir perkûnija – taigi kai lietus þmogui
ágauna kokià nors ypatingà reikðmæ. Tai mums ir suteikia uþuominà suprasti, kà turi omeny nueras, apie
kà nors sakydamas, esà tai Dievas arba oro dvasia,
siauresnë Dievo apraiðka, kaip kad griaustiná galima
pasakyti esant dvasia wiu, o dvasios deng pranaðà
esant paèia dvasia deng, juoba kad nuerai noriai iðplëtoja tokio pobûdþio teiginius pridurdami, kad
griaustinis, lietus ar epidemija yra Dievo „árankiai“
(nyin) arba yra Dievo „siøsti“ (jak), o dvasia deng savo pranaðà, per kurá ji prabyla, yra „apëmusi“ (gwang).
Dalelytë e teiginyje kaþkà esant Dvasia ar tam tikra
dvasia, kurià mes verèiame „yra“, negali tad reikðti
tapatybës substancialia prasme. Minëti reiðkiniai gali
bûti suprantami esà Dvasios „siøsti“ ar jos „árankiai“
kaip tik ir tik todël, kad Dvasia pati savyje suvokiama
kaip kûrëjas ir vienis, nepriklausomas nuo materialiø
savo apraiðkø. Nuerø teiginys lietø arba perkûnà esant
Dievà ið tikrøjø yra elipsë. Reikia suprasti, kad ne pats
daiktas yra Dvasia, bet kad jis yra tai, kà pavadintume Dievo valios tarpininku ar apraiðka þmonëms, ir
todël jiems reikðminga. Kà bûtent suvoks bet kurio
tokio eliptinio teiginio klausytojas, priklauso nuo situacijos, kurioje tas teiginys iðtartas. Vanagas pats savaime nelaikomas Dvasia, tai tik paukðtis. Bet jeigu
jis nutûpë ant tvarto ar trobos kraigo, nueras gali tarti: e Kwoth „tai Dvasia“, turëdamas omeny, kad toks
jo elgesys yra þenklas, pranaðaujantis nelaimæ. Liûtas pats savaime nelaikomas Dvasia, tai tik þvëris. Bet
tuo atveju, kai atsiduria ypatingame santykyje su þmogumi, pavyzdþiui, gimsta kaip þmogaus naujagimio
dvynys, kaip kad, nuerø manymu, kartais nutinka, jis
gali bûti laikomas Dvasios apsireiðkimu tai ðeimai ar
kilèiai. Panaðiai liga, ar veikiau jos simptomai, pati
savaime nelaikoma Dvasia, taèiau tai, kad þmogø iðtiko, gali bûti suprantama kaip Dvasios apsireiðkimas

47

l

SK
AITYMAI
SKAITYMAI

tam þmogui. Dvasia per ðiuos dalykus pareiðkia savo
valià ir tuo bûdu apsireiðkia. Ðis skirtumas tarp daikto
prigimties ir to, kà jis kai kam gali reikðti, labai akivaizdus toteminiuose santykiuose. Krokodilas kai kam
yra Dvasia, taèiau jis nelaikomas Dvasia ið prigimties, nes kiti krokodilus gali sau medþioti bei valgyti.
Nes nuerai skiria – ir labai aiðkiai, jø apie tai paklausus, – dvasines sàvokas nuo tø materialiø daiktø, kurie vis dëlto gali bûti pasakyti „esantys“ tomis sàvokomis; nes nepaisant visø ámanomø atvejø ávairovës,
jie sugeba iðsaugoti Dvasios viená bei autonomijà ir
kalbëti apie Dvasià savyje be jokiø nuorodø á jos materialias apraiðkas.
Iki ðiol að kalbëjau daugiausia apie nuerø Dievo
sampratà ryðium su tais jos dëmenimis, kurie priklausë
dangaus bei virðaus kategorijai. Iðskyrus nebent dvi
iðimtis,1 nereikia manyti, jog dalykai, sakomi „esà“
ðios dvasios, yra jø materialûs simboliai ar ávaizdþiai,
bent jau ne ta paèia prasme, kuria galime kalbëti daiktus esant simboliais tø þemesniøjø Dvasios dëmenø,
kuriuos nuerai vadina þemës, ar þemutinëmis, dvasiomis, per kurias Dievas pastatomas á ypatingà santyká su gimine bei atskiru þmogumi. Nes visi ðie þemesnieji Dvasios dëmenys, vienas kito atþvilgiu laikomi skirtingomis dvasiomis, – visokie tokie ávairiausi dalykai kaip þvërys, paukðèiai, ropliai, medþiai, fosforescencijos reiðkiniai, paprasèiausi medgaliai, – be
paèios Dvasios, ið kurios jie ágijo savo individualumà
ir kuria sakoma juos „esant“, prieðingai nei oro dvasios, yra nieko verti.
Taigi kai nuerai sako, jog varnas yra dvasia buk,
arba kad gyvatë yra Dvasia, þodis „yra“ reiðkia kà
kita nei sakant, jog lietus yra Dvasia. Skirtumas ne tik
tas, kad „Dvasia“ èia suprantama siauriau, suvokiama ypatingo, iðskirtinio dëmens – „dvasios“ – atþvilgiu, o ne kaip visa apimantis Dievas ar Dvasia savo
visybëje. Skirtingas dar ir atitinkamu teiginiu menamas santykis tarp subjekto (gyvatës ar varno) ir jo predikato (Dvasios ar dvasios). Gyvatë savaime nëra dievybës apraiðka, kaip kad lietus bei perkûnas. Padavimas apie toteminiø santykiø kilmæ, þinoma, gali iðaiðkinti jà kaip dievybës apraiðkà, bet vos tik santykis
tarp þmoniø kilties ir gyvûnø rûðies tampa nustatytas,
toji gyvûnø rûðis virsta tai kilèiai Dvasios ávaizdþiu ar
simboliu. Kas tad turima galvoje, kai sakoma, jog varnas „yra“ buk arba gyvatë „yra“ Dvasia – jog simbolis „yra“ tai, kà jis simbolizuoja? Akivaizdu, kad nuerai nemano, kad varnas yra tas pat kas buk, nes buk
dar laikoma esant upëse bei paèiame danguje, o varnà
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– tikrai ne! Nemano jie ir kad gyvatë yra tas pat, kas
koks nors Dvasios dëmuo, nes tiesiai sako, jog gyvatë tik ðliauþioja þeme, o Dvasia esti danguje. Kas tad
ið tikrøjø priskiriama varnui ir gyvatei, teigiant vienà
ið jø esant Dvasia, o kità dvasia?
Bus paprasèiau ðá klausimà pirmiausia panagrinëti toteminiø santykiø atþvilgiu. Kai nueras apie gyvà
padarà sako e nyang „tai krokodilas“, jis sako, kad tai
bûtent krokodilas, o ne koks kitas padaras, bet kai
norëdamas paaiðkinti, kodël þmogus krokodilo atþvilgiu elgiasi neáprastai, jis sako e kwothdien „tai (krokodilas) yra jø dvasia“, jis akivaizdþiai teigia visai kà
kita. Jis nesako, kokios tas padaras rûðies, nes aiðku,
kad kalbama apie krokodilà, – jis turi omeny tai, kas
tam tikriems þmonëms yra Dvasia. Taèiau jis anaiptol nesako krokodilus apskritai esant Dvasia – jam tai
visai ne Dvasia, – o tik kad kai kurie þmonës á juos
taip þiûri. Todël nueras niekuomet nepasakys, kad apskritai nyang e Kwoth „krokodilas – tai Dvasia“, o
tik, kalbëdamas apie krokodilà, e Kwoth „tai Dvasia“. Skirtumas tarp abiejø teiginiø tas, kad pirmuoju
teigiama krokodilus esant Dvasia kiekvienam, o antruoju, iðtariamu ypatingos situacijos kontekste, – juos
reiðkiant Dvasià tam tikriems þmonëms, tame kontekste turimiems omeny. Panaðiai nors apie krokodilà galima pasakyti, kad jis – tai Dvasia, apie Dvasià
negalima pasakyti, kad ji – tai krokodilas. Arba, tiksliau, jei teiginys sudaromas bûtent ðitaip, tai þodis
kwoth bûtinai turi ávardþiuotinæ priesagà, suteikianèià jam reikðmæ „jo dvasia“, „jø dvasia“ ir taip toliau,
kitaip sakant, ið paties teiginio bûna aiðku, kad kalbama apie Dvasià vien tik atskirø þmoniø atþvilgiu.
Kadangi iðties sunku nagrinëti teiginá, kuriuo sakoma, jog kaþkas regima, kaip kad krokodilas, yra
kaþkas daugiau nei regima, kai tas „kaþkas daugiau“,
t.y. Dvasia, nëra regima, tai paranku pradþioje kaip
pavyzdá aptarti kai kuriuos nuerø teiginius, kuriais irgi sakoma, jog daiktas yra kaþkas daugiau nei atrodo, tik kai subjektas ir predikatas abu mena regimus
reiðkinius.
Nevaisingà moterá, kuri parveda á savo namus dar
vienà þmonà, kad jos vardu gimdytø vaikus, nuerai
sako esant vyrà. Galima bûtø manyti, kad nuerai tuo
nori pasakyti tik tai, kad tokia moteris elgiasi kaip
vyras, bet ið tikrøjø jie turi omeny kai kà daugiau, kai
kà daugiau nei kad mes manytume sakydami, kad ji
yra vyras virtualiai. Jie sako, kad tas, kuris veda ir yra
vaikø tëvas, yra vyras, todël toji moteris, santuokos
bei tëvystës poþiûriu, ir apskritai socialinio statuso
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poþiûriu, yra vyras, taigi ðiais atþvilgiais jie ir elgiasi
su ja kaip su vyru. Pavyzdþiui, jo brolio dukters kraièio dalybose ji gauna bandà, priklausanèià nuotakos
dëdei ið tëvo pusës, o ne jos tetai ið tëvo pusës. Taigi
nuerai sako, jog, kaip socialinis asmuo, ji prilygsta
vyrui. Fiziðkai, kaip individas, ji – moteris. Vyro ir
tokios moters atitikimas tad yra konceptualus, ne jutiminis, uþtat „yra“ ðiuo atveju remiasi analogija.
Aukodami agurkà savo ðventose apeigose nuerai
sako já esant jauèiu. Ir tuo jie teigia ðá tà daugiau nei
tik kad jis uþima jauèio vietà. Þinoma, jie nesako,
kad agurkai yra jauèiai, ir ðventø apeigø situacijoje
pasakydami atskirà agurkà esant jauèiu jie tik turi
omeny, kad ðiomis ypatingomis aplinkybëmis apie já
galima galvoti kaip apie jautá. Atitinkamai jie ir elgiasi, apeigas atlikdami kaip tik ámanoma panaðiau, kaip
kad bûtø aukojant jautá. Èia vëlgi „yra“ remiasi kokybine analogija, ir teiginys yra asimetriðkas: agurkas
yra jautis, bet jautis nëra agurkas.
Pagaliau aptarsime paskutiná, iðkalbingiausià, nors
ir kiek skirtingà tokio kalbëjimo bûdo pavyzdá – uþtat artimiausià ðio straipsnio temai. Dvyniø gimimas
laikomas Dvasios ásikiðimu á þmoniø gyvenimà. Nuerai sako, kad dvyniai, pirma, yra vienas asmuo, ir
antra, kad jie yra paukðèiai.
Sakydami, jog „dvyniai nëra du asmenys, jie yra
vienas asmuo“, nuerai sako ne kad jie yra vienas individas, bet kad jie yra viena asmenybë. Reikðminga
tai, kad kalbëdami apie dvyniø vienybæ jie vartoja tik
þodá ran, kuris, kaip ir mûsø „asmuo“, neapibrëþia
lyties, amþiaus bei kitø individo savybiø. Kai vienas
ið dvyniø yra dhol „berniukas“, o kitas – nyal „mergaitë“, nuerai nesako dvynius esant vienos lyties – jie
sako, nepriklausomai nuo abiejø lyties, kad jiedu yra
vienas ran „asmuo“. Dvyniø vienasmeniðkumas yra
kai kas daugiau ir aukðèiau uþ jø fiziná dvejumà, akivaizdø ir tiesiogiai jutimiðkai, ir iðreiðkiamà daugiskaita apie juos kalbant, ir visais atþvilgiais suprantama bendraujant su jais, kaip dviem atskirais individais, kasdieniame gyvenime. Dvyniø vienybë pabrëþiama tik tam tikrose ritualinëse situacijose – ypaè
apeigose, susijusiose su vestuvëmis bei mirtimi, kai
asmuo iðgyvenà virsmà, – ir tik simboliðkai. Taigi kai
pirmasis ið vyrø dvyniø veda, jam prigulimuose atlikti ritualiniuose veiksmuose dalyvauja ir antrasis, o dvynëms moterims tiesiog pridera iðtekëti vienà dienà.
Laidotuviø apeigos vienam ið dvyniø iðvis neatliekamos, dël tos prieþasties, kad në vienas ið jø negali
pasitraukti ið gyvenimo be kito. Moteris, kurios brolis

dvynys prieð kurá laikà buvo miræs, poniai Soule, kuriai esu dëkingas uþ ðià informacijà, pasakë: „Argi jo
siela nëra tebegyva? Að gyva, o mes juk ið tikrøjø Dievo vaikai“.
Neatliekamos laitoduviø apeigos ir antrajam dvyniui mirus. Be to, man buvo paaiðkinta, jog dvyniai
nedalyvauja ir jø mirusiø giminaièiø laidotuvëse, nerauda jø, nes dvynys yra ran nhial „dangaus asmuo“
arba „asmuo ið aukðèiau“. Dvynys taip pat pavadinamas gat Kwoth „Dievo vaikas“. Toks dioskûriðkas2
dvyniø apibûdinimas bûdingas daugeliui tautø, bet
nuerai ypatingi tuo, kad juos dargi laiko paukðèiais.
Jie sako: „Dvynys nëra asmuo (ran), jis yra paukðtis
(dit)“; nors, kaip kà tik matëme, jie teigia, tik kita prasme, jog abu dvyniai yra vienas asmuo (ran). Þodá ran
jie èia vartoja bûtent þmogaus, kaip skirtingo nuo bet
kokios kitos gyvos bûtybës, prasme. Ði dogma iðreiðkiama ávairiais bûdais. Labai daþnai dvyniui tiesiog
duodamas vardas Dit „paukðtis“, Gwong „perlinë viðta“ arba Ngec „frankolinas“.3 Visi nuerai, bent jau
suaugæ, laiko didele gëda valgyti bet kokios rûðies
paukðèius ar jø kiauðinius, bet jeigu taip pasielgtø dvynys, tai bûtø daugiau nei gëda. Tai bûtø nueer „mirtina nuodëmë“, nes dvyniai paukðèius ypaè gerbia
(thek), kadangi paukðèiai, jø teigimu, irgi dvyniai, todël jie vengia su jais bet kokio kontakto. Dvyniø ir
paukðèiø ekvivalentiðkumas itin ryðkus ryðium su mirtimi. Mirus vienam ið kûdikiø dvyniø, sakoma ce par
„jis nuskrido“, pavartojant kaip tik paukðèio skrydá
þymintá þodá. Mirus dvyniui kûdikiui, o taip nutinka
daþnai, jis ne laidojamas, kaip kad kiti miræ kûdikiai,
bet ádedamas á nendriø pintinæ arba sietà ir ákeliamas
tarp medþio ðakø, nes medþiuose tupi paukðèiai. Man
buvo paaiðkinta, esà net paukðèiai maitëdþiai nelieèia tokiø kûneliø, o tik paþiûri á savo giminaièius (dvyniai ir paukðèiai laikomi giminëmis, nors tai galima
suprasti kaip metaforà) ir skrenda ðalin. Vienas nueras, mano paklaustas, ar suaugæ dvyniai laidojami kaip
visi kiti, atsakë: „Ne, þinoma ne! Jie yra paukðèiai, ir
jø sielos nuskrieja á orà“. Kape surenèiama tam tikra
platforma, kokios normaliose laidotuvëse nenaudojamos, uþtiesiama kailiu, ant jos paguldomas kûnas
ir uþklojamas kitu kailiu. Tada, uþuot greitai kûnà uþkasus, kaip kad laidojant paprastà þmogø, virðutinis
kailis atsargiai apdedamas þemëmis.
Suprantama ir nuerø daroma analogija tarp gimusiø dvyniø ir ið kiauðiniø iðperëtø paukðtyèiø, kuriø
irgi paprastai bûna keletas. Analogija akivaizdi, o ðiek
tiek jà praplëtus, dvyniams draudþiama valgyti ir
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krokodilø bei vëþliø mësà, nes jie, kaip paukðèiai,
irgi deda kiauðinius. Ponios Soule ûkyje kitàsyk tarnavo mergaitë dvynë, kuri ta paèia dingstimi atsisakë
valgyti ir þuvá – tai vienintelis mums abiems þinomas
toks atvejis. Taèiau analogijos tarp iðkart po kelis iðsiritanèiø paukðèiø ir dvyniø negana paaiðkinti, kodël
þmoniø dvyniai prilyginami bûtent paukðèiams, kai
iðties daugelis gyvûnø paprastai atsiveda iðkart po kelis
jauniklius, ir dargi daug panaðesniu á þmones bûdu.
Vien tik grupinis gimimas negali bûti prieþastimi nuerams dvynius laikyti paukðèiais, nes visi kiti gyvûnai
dvyniø dël to niekaip ypatingai negerbiami. Atsisakymas valgyti kiauðinius aiðkiai yra antrinis ir tapo
praplëstas, átraukiant krokodilus ir vëþlius – ir þuvis,
kaip kad ponios Soule mergaitë, – ne todël, kad jie
irgi deda kiauðinius, o todël, kad tuo jie tampa panaðûs á paukðèius. Negana to, apskritai sunku suprasti,
kodël bûtent ðis panaðumas yra toks svarbus. Tai, kad
paukðtyèiai iðsirita po kelis, vargu tad yra kaip tik tas
panaðumas, dël kurio dvyniai prilyginami paukðèiams;
veikiau tai tëra dalis kur kas sudëtingesnës analogijø
sistemos, kurià derëtø paaiðkinti bendresnëmis nuerø religinës minties sàvokomis. Dël savo ypatingo atsiradimo dvynys yra, nors ne pati Dvasia, vis dëlto
ypatinga bûtybë, vadinasi, Dvasios apraiðka, todël,
jam mirus, jo siela eina á orà, kuriam priklauso su
Dvasia susijæ dalykai. Jis yra ran nhial „asmuo ið aukðèiau“, kai paprastas þmogus tëra ran piny „asmuo ið
þemiau“. Paukðtis, nors irgi ne pati Dvasia, savo prigimtimi priklauso virðui ir nuerø taip pat yra vadinamas ran nhial „asmuo ið aukðèiau“ („asmená“ pavartojant metaforiðkai), taigi kaip toks irgi yra susijæs su
Dvasia. Sunku tikrai pasakyti, ar dvynys vadinamas
„asmeniu ið aukðèiau“ todël, kad jis yra paukðtis, ar
jis laikomas paukðèiu todël, kad yra „asmuo ið aukðèiau“, taèiau minties sàsaja tarp dvyniø ir paukðèiø
tikrai nëra iðvesta vien ið to, kad paukðèiai paprastai
irgi atsiveda po kelis jauniklius, bet remiasi – ir, mano nuomone, visø pirma – tuo, kad ir paukðèiai, ir
dvyniai nuerø yra klasifikuojami kaip gaat Kwoth
„Dievo vaikai“. Paukðèiai yra Dievo vaikai todël, kad
gyvena ore, o dvyniai priklauso orui todël, kad yra
Dievo vaikai dël savo nepaprasto gimimo.
Europieèiui atrodo keista, jei ne absurdiðka, girdëti sakant, esà dvyniai yra paukðèiai, ir taip, tarsi tai
bûtø neabejotinas faktas, nes nuerai sako ne kad dvyniai „yra panaðûs á“ paukðèius, bet kad jie „yra“ paukðèiai. Teiginys atrodo absoliuèiai prieðtaringas, ir bûtent tokio pobûdþio teiginiais, paliudytais pirmykð-
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èiø tautø tyrinëtojø, Lévi-Bruhlis grindë savo teorijà
apie pirmykðèiø tautø „ikiloginá mentalitetà“. Pagrindinë ðio ypatybë, jo poþiûriu, yra ta, kad jis leidþia
tokius akivaizdþius prieðtaravimus – jog daiktas gali
bûti tai, kas yra, ir tuo pat metu kas nors visiðkai kita.
Taèiau ið tikrøjø minëtame teiginyje nëra jokio prieðtaravimo. Pieðingai, tam, kas iðtaria já nuerø kalba ir
jø religinës minties sistemoje, jis atrodo visai suprantamas ir teisingas. Nes toks þmogus nuerø teiginiø
apie dvynius nebepriima paþodþiui, kaip kad ir patys
nuerai. O jie juk nesako dvynius turint snapà, plunksnas ir t.t. Ir savo kasdieniuose santykiuose su dvyniais jie nesikreipia á juos kaip á paukðèius ir nesielgia su jais taip, tarsi jie bûtø paukðèiai. Jie laiko juos
tuo, kuo jie yra, – vyrais ir moterimis. Tik, bûdami
vyrai ir moterys, jie dar dvyniai, o dvyniø gimimas –
tai ypatingas Dvasios apsireiðkimas. Nuerai ðá dvyniø
ypatingumà ir iðreiðkia formule „dvyniai yra paukðèiai“, nes ir dvyniai, ir paukðèiai, nors dël skirtingø
prieþasèiø, abu yra susijæ su Dvasia, ir kaip tik tai
dvynius, kaip ir paukðèius, daro „aukðtybiø tauta“ bei
„Dievo vaikais“. Taigi paukðtis yra tinkamas simbolis
ypatingam dvyniø santykiui su Dievu iðreikðti. Vadinasi, kai nueras sako, jog dvyniai yra paukðèiai, nei
vienø, nei kitø jis neturi omeny tokiø, kokie jie regimi kûniðkai. Jie turi omeny dvynio anima, kurià jie
vadina þodþiu tie – sàvoka, apimanèia ir asmená, ir
sielà mûsø supratimu. Savo ruoþtu, jie turi omeny
paukðèiø ryðá su Dvasia, kurá jie turi dël savo sugebëjimo patekti á sritá, su kuria per metaforà yra siejama
Dvasia ir kurioje ji, nuerø manymu, paprastai esti arba gali bûti. Formulë iðreiðkia ne dvinará santyká tarp
dvyniø ir paukðèiø, bet trinará santyká tarp dvyniø,
paukðèiø ir Dievo. Nes Dievo atþvilgiu dvyniai ir
paukðèiai yra panaðûs.
Kaip tik dël to, kad teiginio „dvyniai yra paukðèiai“ nuerai niekuomet netaria ir nepriima kokia nors
paþodine prasme, jie kuo aiðkiausiai suvokia, jog ir
dvyniams skirtuose ritualuose jø elgesys tëra ne daugiau nei pamëgdþiojimas. Tai akivaizdu ið to, kaip jie
elgiasi su mirusio dvynio palaikais. Jø paèiø þodþiais,
tai, kas yra paukðtis, taigi tie (mûsiðkai anima), jau
iðkeliavo á orà, o èia pasilikæ palaikai (suaugusiøjø
atveju kapo platforma atstoja palaidojimà medyje),
nors su jais ir elgiamasi, tarsi jie bûtø paukðèio, tëra
ring „kûnas, maita“. Tai liudija ir ásitikinimas, jog vienam ið dvyniø mirus, po to gimæs vaikas uþima jo
vietà: ávairiose apeigose, kurias dvyniams priklauso
atlikti, jis atstoja vienà ið jø ir pagarbos paukðèiams
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paiso lygiai taip pat grieþtai, tarsi pats bûtø dvynys,
nors juo nëra. Apeigos, atliekamos dël gyvojo dvynio, pati jø struktûra ir tikslas yra tokie, kad jas atlikti
galima tik dviese, taigi antrasis veikia uþ mirusájá.
Ðis teiginio „dvyniai yra paukðèiai“ aptarimas savaime priartëja prie totemizmo klausimo, nes tarp nuerø pagrindinis toteminiø santykiø paaiðkinimas yra
tas, jog kilties pradininkas ir atitinkamø gyvûnø rûðies atstovas yra buvæ dvyniai. Kilties ir gyvûnø rûðies tarpusavio santykiai tad grindþiami ne tik kad paèiais intymiausiais, kokie tik ámanomi, santykiais, bet
ir ypatingu dievybës apsireiðkimu. O kadangi ryðio
tarp kilties ir jos totemo esmæ juoba sudaro su totemu siejama kilties dvasia globëja, tai nenuostabu, kad
ðie santykiai suvokiami kaip uþsimezgæ nuo tiesioginio Dvasios ásikiðimo.
Vis dëlto nuerø dogma dvynius esant paukðèiais
èia buvo aptarta ne dël to, kad toteminiai santykiai
ðiaip jau aiðkinami dvynyste, o todël, kad ðitaip (per
tai, kà mums pavyko pailiustruoti dvyniø prilyginimo
paukðèiams pavyzdþiu) tikëtasi bûsiant lengviau suprantama, kà nuerai turi omeny sakydami, jog tam
tikras padaras, tarkime, krokodilas, yra Dvasia. Totemø prigimtis ir jø pasirinkimo prieþastys, uþsiminti
ryðium su paukðèiø–dvyniø tapatybe, neturi mûsø atitraukti. Dabar mus domina tik tai, kà tokiame toteminiame santykyje reiðkia „yra“, kai apie tam tikrà toteminá gyvûnà pasakoma, esà jis „yra“ Dvasia. Aiðku,
jog tai nei metafora, nei elipsë, kurias aptikome ankstesniuose teiginiuose. Taip pat negalima suprasti nuerus laikant gyvûnà tapaèiu Dvasiai ar bent jau dvasiai, pastaràjà suvokiant kaip tam tikrà toteminá Dvasios dëmená. Jie patys visiðkai aiðkiai sako, jog taip
nëra, ir jiems akivaizdu ne maþiau nei mums, kad
materialus dvasios simbolis ið prigimties negali sutapti su tuo, kà jis simbolizuoja. Vis dëlto, nors krokodilai ir Dvasia yra visiðkai skirtingos ir nesusijusios
sàvokos, kai tam tikrai kilèiai krokodilas tampa ypatingo jø santykio su Dievybe simboliu, tuomet ðito
santykio kontekste simbolis ir tai, kà jis simbolizuoja, sumiðta. Kaip ir formulës „dvyniai yra paukðèiai“
atveju, ðis santykis ið tikrøjø yra trinaris: tarp kilties,
gyvûnø rûðies ir Dievo.
Tarp sàsajø gyvûnas–Dvasia ir agurkas–jautis bei
paukðtis–dvynys yra esminis ir reikðmingas skirtumas.
Agurkas, jautis, þmogus ir paukðtis – tai vis jutimais
patiriami dalykai, o kai patiriama Dvasia, daugiau nei
mintimi, ji patiriama tik per savo apraiðkas arba materialius jos atstovus. Todël nesunku jà suvokti kaip

paèiuose krokodiluose ar uþ jø slypinèià bûtybæ. Tokiu atveju teiginio, jog kas nors yra Dvasia, subjektas
ir predikatas nebëra atskirti regimø ypatybiø. Todël
nuerai, sakydami, jog toteminës dvasios ir totemai
nëra tas pat, tuo pat metu kartais ne tik kalba, bet ir
elgiasi taip, tarsi dvasia slypëtø toteme. Uþtat jie liûto dvasiai skirtà mësos aukà atiduoda liûtams, o atnaðaudami aukas durra paukðèiø dvasiai kreipiasi á
paèius ðiuos paukðèius ir sako, jog auka skirta bûtent
jiems. Ir vis dëlto kalbëdami apie savo totemus jie
nepalieka abejoniø, kad pagarbà jiems reiðkia ne dël
jø paèiø, o bûtent dël dvasios, kuriai jie atstovauja.
Dar vienas skirtumas yra tas, kad lygtyse agurkas
= jautis bei dvynys = paukðtis lygybë remiasi analogijomis, kurios, syká atskleistos, yra aiðkios ir mums
(agurkas atstoja jautá aukojimo rituale, o dvyniai ir
paukðèiai abeji yra ir „Dievo vaikai“, ir gimsta po kelis), tuo tarpu lygtyje gyvûnas = Dvasia jokios analogijos nëra. Tarp Dvasios ir krokodilo nëra jokio panaðumo. Paèioje krokodilo prigimtyje nëra nieko, kas
nuerams suþadintø Dvasios vaizdiná, ir netgi tie, kas
krokodilams rodo pagarbà, Dvasios idëjà su ðiais padarais sieja tik todël, kad krokodilas yra Dvasios atstovas jø kilties atþvilgiu, o ne todël, kad pati Dvasia
bûtø kuo nors krokodiliðka. Èia mes pereiname nuo
paprasèiausio panaðumø pastebëjimo prie simbolinio màstymo, kurio teisëmis krokodilas tik ir gali bûti
laikomas Dvasios simboliu.
Èia mes susiduriame su ta paèia problema, kurià
jau aptarëme aukðèiau, tik dabar ji prieð mus iðkilo
sudëtingesniu pavidalu. Sudëtingumà lemia tai, kad
nuerai savo simbolius ima ið mums maþai paþástamos aplinkos, kurià, net su ja kiek susipaþinæ, mes
juolab ir vertiname kitaip. Mums sunku màstyti krokodilø, gyvaèiø bei figmedþiø kategorijomis. Taèiau
uþtenka vos ðiek tiek apibendrinti, kad suprastume,
jog ði santykio tarp simbolio ir to, kà jis simbolizuoja, problema didesniu ar maþesniu laipsniu yra bendra visoms religijoms, tarp jø ir mûsiðkei. Ir jei paþvelgtume á tai mûsø religijos akimis, lengviau iðvystume ir jø akimis. Mes juk nemanome, kad bet kuris
balandþio paveikslas ar atvaizdas reiðkia Ðventàjà
Dvasià, o net jei ir taip, kad jis tokià reikðmæ turi kiekvienam. O ir tie, kam jis tokià reikðmæ turi, nemano,
kad pats balandis ir yra Ðventoji Dvasia. Ir vis dëlto
krikðèioniui balandis, kaip religinis simbolis, yra intymiai susijæs su tuo, kà jis reiðkia, – tai, kas primena
sàsajà, su tuo, kà ta sàsaja primena. Man atrodo, kad
krokodilo totemas nuerø suvokiamas labai panaðiai.
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Jie puikiai supranta, jog tai, kà jie mato, tëra krokodilas, bet kadangi kai kam ið jø jis reiðkia Dvasià, tai
tiems þmonëms ir tuo metu, kai jie bûtent ðitaip apie
já galvoja, jis kartu yra ir tai, kà jis reiðkia. Tam tikros
nuerø kilties nariø santykis su Dvasia yra iðreiðkiamas per materialø simbolá, kurio dëka jis gali bûti
suvokiamas konkreèiai ir todël skirtingas nuo kitø kilèiø santykio su Dvasia. Kai á simboliu imamà dalykà
ðitaip þiûrima, tai juo reiðkiama Dvasia ir sumiðta su
jos materialia iðraiðka. Man atrodo, kad tuomet nuerai Dvasià kaþkokiu bûdu jauèia esant paèiame gyvûne, kurio pavidalu ji tam tikra prasme pasireiðkia,
arba uþ jo, nors pagalvojæ pasakytø, jog anaiptol, –
visai taip pat, kaip kad mes kartais pajuntame, tarsi
Dvasia glûdi paèiame balandyje ar uþ jo, nors tai tik
jos materialus simbolis, ir paklaustí tikrai pasakytume, jog anaiptol.
Taip, manau, juolab turi bûti su þemesniosiomis
dvasiomis: dvasiomis bieli, gamtos dvasiomis bei fetiðais kulangni. Daug kas ið to, kas ðiame straipsnyje
pasakyta apie totemines dvasias apskritai, tinka ir
ðioms dvasioms, nors yra vienas svarbus skirtumas.
Teiginio „krokodilas yra dvasia“ abi sàvokos gali bûti
visiðkai nepriklausomos, ir bûtent tokios jos ðiame teiginyje yra. Ið dalies taip yra dël to, kad krokodilas yra
Dvasia tik kai kam, o kitiems – ne, o ið dalies dël to,
kad netgi tiems, kam jis yra Dvasia, jis pagreèiui yra
paprasèiausias roplys ir gali bûti tokiu laikomas be
jokios uþuominos á Dvasià. Ðis roplys gali bûti siejamas su Dvasia tik todël, kad gali jà reikðti, ir jau vien
dël to, vadinasi, yra kas kita. O, pavyzdþiui, þaltvykslë
virð pelkës trûnësiø vargu ar gali bûti laikoma kuo
kitu nei kad ji regima. Ji suvokiama ne kaip Dvasios
apraiðka per tarpininkà, kaip kad lietus, kuris gali bûti Dvasios „pasiøstas“, bûti jos „árankiu“, o kaip tiesioginë Dvasios emanacija, kaip pati Dvasia, pasireiðkusi ðia liepsnele, – kaip teofanija, ðia prasme prilygstanti liepsnojanèiam krûmui. Nuerai kartais vadina jà dvasios ugnele, ar dvasios ugnies liepsnele. Ji
nelaikoma tokiu Dvasios simboliu, kuris, nors yra kas
kita, nei tai, kà jis simbolizuoja, gali bûti teigiamas
tuo „esàs“, kaip kad buvo krokodilas. Prieðingai, kadangi tokie þiburiai nesunkiai gali bûti ásivaizduojami atskirai nuo materialiø objektø, kartu su kuriais
paprastai matomi, – pelkës trûnësiø, hipopotamø, meteoritø bei kt., – tai jie nelaikomi savaime esà kas kita
nei pati Dvasia, bieli pavidalu bei vardu. Jie suvokiami ne kaip kaþkas kita, kas esti savaime, nepriklausomai, bet kaip pati Dvasia. Jie patys, kaip tokie, yra
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Dvasia, kad ir kokia þema bûtø ði jos apraiðka. Todël,
nors yra ypaè reikðmingi tiems, kas su dvasiomis bieli uþmezgë santykius, jie yra Dvasia ir tiems, kurie su
jais neturi tiesioginio ryðio. Lietus ir krokodilai yra
tvariniai, su kuriais Dvasia gali bûti siejama arba nesiejama, priklausomai nuo aplinkybiø bei þmogaus,
o þaltvykslë – tai paèios Dvasios ypatybë, Dvasios
dëmuo, suvokiamas kaip tam tikra ypatinga dvasia,
kurios negalima laikyti kuo kitu nei Dvasia.
Taigi kai nuerai sako Dvasia esant þiburëlá tankmëje, tai mûsø nagrinëjamas dalykas ið esmës pasikeièia arba, bent jau ið pirmo þvilgsnio, net visai iðslysta
ið rankø. Mums toks þiburëlis yra dujos, iðskiriamos
trûnijanèiø pelkëje augalø, taigi ir teiginys já esant
Dvasia prilygsta teiginiui krokodilà esant Dvasia, ir
kokia tik prasme suprastume pirmàjá, tokia galëtume
suprasti ir antràjá. Taèiau nuerams tai nëra lygiaverèiai teiginiai. Krokodilas jiems – tai nepriklausomai
nuo Dvasios jutimais suvokiamas daiktas, net jei tam
tikra prasme kai kas gali pasakyti já esant Dvasia, tuo
tarpu fosforescencija – tai pati Dvasia, ðviesos pavidalu nusileidusi ant ko nors, kas iðvis jokia prasme
nëra Dvasia, kaip kad hipopotamas, virð ko Dvasia
gali pasirodyti tik tam tikroje vietoje ir tam tikru metu, ne bet kur ir ne bet kada. Uþtat ðásyk mes nebeklausiame, kokia prasme nuerai apie daiktà, kuris savaime jiems nëra Dvasia, sako, jog tai yra Dvasia.
Dabar mes klausiame, kokia prasme jie sako „tai yra
Dvasia“ apie dalykà, kuris jiems iðvis neturi kitos prasmës nei kad Dvasios apraiðka. Krokodilo atveju turëjome jutimais suvokiamà roplá, kuris tam tikromis aplinkybëmis tam tikrø þmoniø galëjo bûti suvokiamas
dar ir kaip Dvasia. Bieli atveju irgi galima bûtø pasakyti, kad ið tikrøjø jutimais yra suvokiama ðviesa, bet
ðviesa savaime yra Dvasia ir neturi kito pavadinimo,
kuris jà kaip nors iðskirtø ið visø kitø ðviesø nei bieli.
Kai apie tokià ðviesà nueras sako „tai yra Dvasia“, jis
sako nebe kad kaþkas yra kaþkas kita, o tik iðtaria
pavadinimà tam, kà mato. Taigi ðiuo atveju teiginys
„tai yra Dvasia“ priklauso tai paèiai klasei kaip teiginys „tai yra krokodilas“, todël galima tarti, jog mûsø
nagrinëjamas klausimas iðvis neiðkyla. Vis dëlto, kaip
paaiðkinsiu vëliau, ið tikrøjø yra ne visai taip.
Tai, kas pasakyta apie gamtos dvasiø þiburëlius,
tinka ir ryðulëliams ið pagaliukø – dvasiø-fetiðø kulangni buveinëms, taèiau dël visai kitos prieþasties.
Pagaliukø ryðulëlis, kuriame bûva dvasia-fetiðas, tai
ne Dvasios simbolis, kaip kad galëjo bûti krokodilas,
bet ir ne regima Dvasios apraiðka, kaip kad bieli. Tai
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bûtent tam tikros dvasios buveinë. Vis dëlto fetiðo savininkui sunku toká ryðulëlá laikyti vien tik dvasios
bûstu, kuriuo galëtø bûti ir kas nors kita. Prieðais ðità
ryðulëlá jis atlieka aukojimus ir ðità ryðulëlá atkiða á
savo prieðà, kad dvasia já pakirstø. Kita vertus, toks
ryðulëlis nuerams tëra reikðmingas tik todël, kad laiko savy dvasià. Nuerø þodis wal turi dvi reikðmes,
kurias iðverstume kaip „augalai, þalumynai“ ir „vaistai“, arba „magiðka substancija“. Fetiðø ryðulëliai, þinoma, yra wal pirmàja reikðme. O wal antràja reikðme juos daro juose ásikûrusios dvasios, ir prasmæ jie
turi tik ðia antràja reikðme, nes jie suriðami vien tik
ðiuo vieninteliu tikslu ir, be ðios paskirties, neturi jokios
kitos reikðmës. Todël kai nuerai pasako, kad fetiðo
ryðulëlis yra Dvasia, jie sako ne kad kaþkas, kas jiems
ir savaime turi reikðmæ, nesusijusià su Dvasia, kartu
yra kaþkas kita, bûtent Dvasia, bet kad Dvasia yra
kaþkas, kas neturi jokios kitos reikðmës kaip tik Dvasios buveinë ir jos materialus þenklas. Taigi fetiðø ryðulëliø negalima pasirinktinai arba sieti su Dvasia, arba
laikyti vien materialios prigimties daiktais, kaip kad
lietø bei krokodilus, – juos tegalima sieti su Dvasia.
Taèiau nors ir þiburëliø, ir ryðulëliø atvejais daikto
susiliejimas su Dvasia atrodo pilnesnis ir tikresnis nei
totemø atveju, problema, jog kaþkas viena laikoma
kaþkuo kitu, pasilieka, nors ir sudëtingesniu, todël
sunkiau apèiuopiamu pavidalu. Èia vëlgi, nors apie
þiburëlá tankmëje arba fetiðo ryðulëlá galima pasakyti, kad tai yra Dvasia, apversti ðio teiginio negalima.
Negalima sakyti, kad Dvasia yra þiburëlis arba ryðulëlis, nes nuerui tai reikðtø, jog Dvasia savo vienybëje, Dvasia, suvokiama kaip Dievas, tëra toks þiburëlis arba ryðulëlis, o tai bûtø nesàmonë. Teiginyje þiburëlá arba ryðulëlá esant Dvasia „Dvasià“ reikia suprasti kaip atskirà Dvasios dëmená, arba „dvasià“. Taèiau net ir tuomet „yra“ èia nustato ne tapatybæ, nes
nors fosforescentinë ðvieselë – tai pati apsireiðkusi
gamtos dvasia ir negali bûti suvokiama kaip kaþkas
kita, gamtos dvasià galima suvokti ir nepriklausomai
nuo tokiø ðvieseliø, taip pat nors fetiðo ryðulëlis, jei
nebûtø siejamas su jame ásikûrusia dvasia-fetiðu, tebûtø beprasmis daiktas, jame ásikûrusià dvasià galima suvokti ir nepriklausomai nuo jo. Þiburëliui iðblësus, dvasia biel kai kam lieka jø dvasia, kuri jiems
yra Dvasia – sàvoka, visiðkai nepriklausoma nuo savo sporadiðkø apraiðkø þiburëliø pavidalu. Ir dvasiafetiðas gali ásikurti jam skirtame ryðulëlyje, bet gali já
ir palikti, ir kai kam ji yra pati Dvasia – sàvoka, visiðkai nepriklausoma nuo savo materialios buveinës.

Kiekvienu atveju dvasia laikoma nuþengusi ið aukðèiau ir, kaip Dvasia, esanti nepriklausoma nuo bet
kokiø pavidalø.
Reikia atsiþvelgti ir dar á vienà dalykà. Kalbëdami
apie þiburëlius tankmëje bei fetiðø ryðulëlius kaip Dvasià, nuerai paprastai vartoja ne bendrà dvasios pavadinimà Kwoth ir netgi ne jo daugiskaità kuth, kuria
vadina atskiras dvasias. Jie jas ávardija bûtent kaip
bieli bei kulangni. Taigi, nors bieli bei kulangni ðiaip
jau yra kuth piny „þemutinës dvasios“, ið to, kad jos
vienintelës ið visø dvasiø vadinamos iðskirtiniais rûðiniais vardais (ir nuerai gali paaiðkinti jø sampratà, apibûdindami jas kaip Dvasià ar tik kaip su atskirais asmenimis susijusias dvasias), matyti, kad nors jos suvokiamos kaip Dvasia arba dvasios, tuo pat metu jos
vis dëlto suprantamos skirtingai nei Dvasia apskritai.
Taigi problemà èia papildomai sukomplikuoja treèias
terminas, ásiterpæs á teiginá, jog kaþkas kartu yra kaþkas kita: þiburëlis yra bieli, o bieli yra Dvasia; ryðulëlis yra kulangni, o kulangni yra Dvasia. Ðià papildomà komplikacijà galima manyti kylant ið to, kad nors
ðios dvasios nëra tapaèios daiktams, jos vis dëlto yra
jiems daug artimesnës nei kitos, priklausanèios aukðtesnei Dvasios sampratai. O kuo labiau Dvasia susiejama su regimomis formomis, tuo labiau apie jà galvojama ne kaip apie Dvasià, bet kaip apie tai, su kuo
ji tapo susieta. Kitaip sakant, Dvasios samprata yra
laipsniðka – nuo grynos nesusaistytos Dvasios ligi Dvasios, susietos su þmonëmis, gyvûnais bei negyvais
daiktais, ir kuo þemiau leidþiamës ðia skale, tuo vis
glaudþiau ir glaudþiau ji tampa susaistyta su tuo, su
kuo yra susieta. Ði Dvasios skalë, kaip kad esu paaiðkinæs kitur,4 atitinka socialinës organizacijos skaidmenis ir nuerø iðreiðkiama tiek iðorinës erdvës lygmenimis, tiek imanentiðkumo lygmenimis bei laipsniais. Taigi kai nueras apie kà nors sako „tai yra Dvasia“, reikia atsiþvelgti ne tik á tai, kà reiðkia „yra“, bet
ir á tai, kà reiðkia „Dvasia“. Taèiau tai iðeina ið ðio
straipsnio ribø ir, ðiaip ar taip, nëra bûtina, siekiant
nuðviesti mums rûpimà problemà. Nes nors Kwoth
reikðmë ir kinta pagal kontekstà, þodis visuomet nurodo á kaþkà tos pat prigimties, ir tokiais teiginiais,
tiesiogiai ar netiesiogiai, visuomet pasakoma tas pat
– jog kaþkas yra bûtent ðios prigimties.
Mes galime prisidëti prie ðios problemos sprendimo. Kai nuerai apie kà nors sako e Kwoth „tai yra
Dvasia“ arba pavadina tai kokiu vardu, kuriuo paskui sakoma „tai yra Dvasia“, tai „yra“ ne visuomet
reiðkia tà patá. Toks teiginys gali bûti elipsë, reiðkianti,
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jog kalbamasis dalykas yra Dvasios apraiðka, kaip kad
Dievas apsireiðkia per tam tikrus tarpininkus, ávykius
ar jø padarinius. Arba tai gali bûti simbolinis teiginys, reiðkiantis, jog tai, kas savaime nëra Dvasia, bet
kai kuriems þmonëms simbolizuoja Dvasià, jiems yra
Dvasia tuose kontekstuose, kai objekto simbolinis pobûdis ásivyrauja visø kitø ámanomø jo ypatybiø sàskaita. Arba tai gali bûti teiginys, pabrëþiantis kaþkà
panaðaus á kalbamo dalyko tapatumà tam, kam jis
prilyginamas, t.y. Dvasiai. Nors tokie teiginiai ðiaip
jau niekuomet nereiðkia visiðko tapatumo Dvasiai, kad
ir apie kà bûtø kalbama, nes nuerai supranta Dvasià
kaip pranokstanèià bet kurá vienà ið savo pavidalø,
þenklø, apraiðkø, simboliø ir t.t., kaip kaþkà skirtinga
ið prigimties nuo ðio pasaulio tvariniø. Jie nesugeba
apibrëþti, kas tai yra, bei kai tai pasireiðia ðiame pasaulyje, jie sako tai kilus ið aukðèiau, kur tai manoma
estint ir ið kur tai manoma nuþengiant. Todël Dvasia,
kad ir kokiu pavidalu, mintyse visuomet skiriama nuo
bet kokio dalyko, kuriuo ji teigiama esanti, net jeigu
nuo Dvasios sampratos jis ne visuomet gali bûti lengvai atskiriamas.
Toliau savo tyrinëjimo èia nebegaliu tæsti. Þvelgiau að, þinoma, ið europieèio taðko. Jis iðgirdo nuerus sakant, jog kaþkas yra Dvasia, ir paklausë savæs,
kà tai galëtø reikðti. Patys nuerai neturi tokio filosofinio þodyno, kuris leistø jiems patiems dalykà ðitaip aptarti, bet jie ir nemato jokio reikalo jo aptarti,
taèiau svetimðaliui jø màstysenos tyrinëtojui netrukus pasidaro aiðku, jog Dvasios santykis su daiktais,
kurie vienaip ar kitaip suþadina mintyse jos sàvokà,
jiems yra visiðka, kaip mes pasakytume, mistika –
senàja ðio þodþio prasme, kai kaþkas prasiskleidþia
ir intuityviai, ne intelektualiai, yra suvokiama, o ne
kai yra paslëpta ir nesuvokiama iðvis.
Bet net jeigu tyrinëjimo ðásyk nebegalima tæsti, ir
jis lieka ne visai baigtas, jis, jei apskritai buvo teisingas, vis dëlto prikiðamai parodo, kaip toli pro ðalá praðovë antropologija, mëgindama paaiðkinti tokio tipo teiginius, kaip mûsø aptartieji. Antropologiniams aiðkinimams bûdingos dvi pagrindinës klaidos. Pirmoji, ryðkiausia Lévy-Bruhlio darbuose, yra
manymas, kad vieno ar kito etnoso þmonës, apie kà
nors sakydami, esà tai kaþkas visai kita ir skirtinga,
nei yra, paþeidþia loginá treèio negalimo dësná, pakeisdami já savo ikiloginiu màstymu, bûtent „mistiniu dalyvavimu“.5 Að tikiuosi bent jau parodæs, kad
nuerai anaiptol neteigia dviejø skirtingø dalykø tapatumo. Jie gali pasakyti, kad viena yra kita, ir tam
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tikromis aplinkybëmis net atitinkamai elgtis, ar panaðiai, taèiau jie aiðkiai suvokia (þinoma, kiekvienas skirtingu laipsniu aiðkiai) ir yra pasirengæ pabrëþti (þinoma, kiekvienas skirtingu ásisàmoninimo
laipsniu), jog viena ir kita – tai du skirtingi dalykai.
Negana to, verta darsyk paþymëti, jog visi mûsø aptarti ið paþiûros dviprasmiðki teiginiai, gal nebent
iðskyrus vienà vienintelá, yra neapverèiami. Iðimtis
– tai teiginys, jog dvyniai yra paukðèiai, nes galima
pasakyti, jog ir paukðèiai yra dvyniai. Bet pastarasis
teiginys – tai tik paprasèiausias fakto konstatavimas,
kuriam ir mes galëtume pritarti, jis ne iðvedamas ið
pirmojo logiðkai, o remiasi nepriklausomu nuo jo
patyrimu. Taigi jis nelieèia mûsø problemos. Lietø
galima pasakyti esant Dievà, bet negalima pasakyti
Dievà esant lietø. Agurkà galima pavadinti jauèiu,
bet negalima jauèio pavadinti agurku. Krokodilà galima pasakyti esant Dvasià, bet negalima pasakyti
Dvasià esant krokodilà. Taigi, tarp bet kurio ið ðiø
teiginiø abiejø pusiø lygybës þenklo dëti negalima,
vadinasi, jie nëra tapatybës teiginiai. Nei noriu, nei
mano þinios leidþia ðiuo klausimu leistis á filosofinæ
diskusijà. Tenoriu pasakyti, kad jei ið viso galima iðtarti koká nors tapatybës teiginá, kuris nebûtø tik tuðti þodþiai, mûsø nagrinëjami nuerø teiginiai tokie
nëra. Tai ne teiginiai, esà kaþkas yra kas kita, nei
yra, bet kad tam tikrame ypatingame kontekste ir tik
tam tikra prasme kai kas ágauna ypatingà savybæ,
nepriklausanèià jam ið prigimties, ir kad ði sàvybë
yra ne kaþkas prieðinga jo prigimèiai ar su ja nesuderinama, bet kaþkas pridëta ið ðalies, kas jo anaiptol nepakeièia, o tik padaro kaþkuo daugiau nei jis
buvo. Taigi, man regis, ðiuose teiginiuose nëra nieko prieðtaringa.
Ði pridëtinë savybë gali bûti abstrakti sàvoka (“Dvasia“), o gali bûti kokio nors konkretaus dalyko (jauèio, paukðèio ir t.t.) abstrakcija arba jo socialinis atitikmuo. Agurkui pridedamas nuo aukojamo jauèio
abstrahuotas jo sakralumas, o dvyniams pridedama
nuo paukðèiø abstrahuota jø aukðtybë. Taèiau ar predikatas yra sàvoka, ar regimas objektas, jo pridëjimas subjektà iðties padaro lygiu jam, taèiau tik bûtent tos abiems bendros savybës atþvilgiu ir tik tuose
kontekstuose, kurie visà dëmesá sutelkia á jà vienà.
Minëti daiktai nëra vienas kitam tapatûs apskritai –
jie yra tapatûs tik ðiuo vieninteliu atþvilgiu, ir gramatinës jungties menama lygybë lieèia ne substancijà,
o kokybæ. Uþtat èia nëra jokio pagrindo kalbëti, kaip
kad Lévi-Bruhlis, apie joká „mistiná dalyvavimà“, ar
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bent jau ne tiesiogine ðiø þodþiø prasme, nes du skirtingi dalykai laikomi esà susijæ ne kokiu nors mistiniu ar kitokiu ryðiu, o tik idëjø ryðiu vaizduotëje. Ir
niekas në negalvoja, kad jei kas atsitinka paukðèiams,
tai turi nutikti ir dvyniams; ir jeigu suþeidþiamas totemas, tai ðio totemo dvasia iðties gali bûti áþeista,
bet tai tikrai ne ta pati þaizda, kuri buvo padaryta
toteminiam gyvûnui.
Ið tikrøjø tiesiog akivaizdu, kad santykis tarp dalyko, kurá sakoma esant kaþkuo kitu, ir to kaþko kito,
kuo já sakoma esant, yra idëjinis. Tuo tarpu antropologø, tokiø kaip Tyloras, Maxas Mülleris ir Lévy-Bruhlis, aiðkinimai remiasi prielaida, kad nors mums toks
santykis yra idëjinis, pirmykðtës tautos esà klaidingai
laiko já realiu. Panaðià prielaidà daro ir tie antropologai, kurie linkæ á psichologinius aiðkinimus. Tai antroji klaida. Jei að teisingai supratau, nuerai, sakydami, jog krokodilas yra Dvasia, labai aiðkiai suvokia,
kad jis yra Dvasia tik tiek, kiek jis kai kam yra Dvasios simbolis; taip pat jie gerai suvokia, jog agurkas
yra jautis tik tiek, kiek jiems pakeièia jautá aukojime.
Daugybe pavyzdþiø, net ir be mano pateiktøjø, galima parodyti, kad jie anaiptol nepainioja idëjiniø ryðiø su realiais. Ietá, kuri naudojama apeigø metu, jie
tapatina su klano protëvio ietimi, nors puikiai þino,
jog tai, kà laiko rankoje, tëra paprasèiausia ietis, o
protëvio ietis realybëje neegzistuoja. Jie toli graþu nemano þmogø esant jauèiu, ir vis dëlto kai kuriose apeigose, kaip kad esu parodæs kitur, jautá jie laiko prilygstant þmogui. Nuerai þino, kad þmogaus banda ið
tikrøjø nëra kilusi ið klano protëvio bandos, bet atstoja jiems protëvio bandà idëjiðkai ritualuose, kuriuose
idëjiðkai dalyvauja klanas kaip visuma. Liga ir jà, kaip
manoma, sukëlusi nuodëmë nuerams nëra tas pat,
taèiau gydomøjø apeigø metu jie kalba apie jas taip,
tarsi jos bûtø tas pat. Kairë reiðkia blogá, nors kairë
ranka savaime nëra joks blogis. Su tuo iðtisai susiduriame ritualinëje simbolikoje. Pavyzdþiui, perkirsti
moliûgà á dvi dalis norint nutraukti giminystës ryðá
nuerams yra toks pat simboliðkas veiksmas, koks jis
bûtø ir mums, nors savo kalboje jie to niekaip neiðreiðkia. Moliûgas, kaip jie puikiai supranta, neturi nieko bendra su giminyste, taèiau, vykstant ritualui, visiðkai sàmoningos mimikrijos situacijoje, jis atstovauja
giminystës idëjai ir to ritualo kontekste, kuris kaip tik
suteikia jam ðià reikðmæ, sakomas esàs jai tapatus.
Pavyzdþiø nebedauginsiu. Jie èia paminëti tik kaip
iliustracijos, paremianèios apie nagrinëjamo pobûdþio teiginius padarytas iðvadas.

Mano manymu, prieþastis, dël kurios iðsyk nebuvo suvokta, jog teiginiai kaþkà esant kaþkuo kitu neturi bûti suprantami paþodþiui, yra ta, kad nebuvo
pastebëta, jog jie daromi treèiojo nario atþvilgiu, kuris juose neminimas, bet menamas. Tai teiginiai, ne
kad A yra B, o kad A ir B, atsiþvelgiant á C, turi savy
kaþkà bendra. Tai pasidaro tiesiog akivaizdu, vos tik
mes teikiamës apie tai pamàstyti. Agurkas prilygsta
jauèiui atsiþvelgiant á Dievà, kuris já priima vietoje
jauèio. Krokodilas prilygsta Dvasiai tik kuriai nors kilèiai laikant já Dievo simboliu. Taigi, nors nuerai ir
nepainioja idëjinio ryðio su realiu, idëjinis tapatumas
jiems vis dëlto yra tikras, nes jø religinës minties sistemoje daiktas nëra tik tai, kas jis atrodo esàs, bet ir
tai, kas jis yra Dievo atþvilgiu.

1. Pirma, ietá wiu galima manyti atstovaujant dvasià wiu.
Tai gana ypatingas atvejis, kurio èia neaptarinësiu. Antra, varnà galima laikyti atstovaujant dvasiai buk, kuri,
jei tik jà iðvis galima priskirti oro dvasioms, yra ið jø pati
þemiðkiausia, kitàsyk kone kiekvieno totemine dvasia.
2. [Graikø mitiniø dvyniø Dioskûrø vardas Di^skouroi paþodþiui reiðkia „Dievo vaikai“. – Vert. past.]
3. [Fazanø ðeimos menkai skraidantis þemës paukðtis, sutinkamas iðimtinai Afrikoje. – Vert. past.]
Tai, kad paprastai, bent jau kiek man teko girdëti,
parenkami þemiausiø pagal nuerø vertybinæ skalæ paukðèiø vardai, reikalauja paaiðkinimo, juolab atsiþvelgiant
á argumentà, kurá pateiksiu vëliau. Taip gali bûti dël nuerø paproèio, kalbant apie santyká su Dievu – o dvyniø
gimimas kaip tik duoda tam pagrindà, – prilyginti save
kuo þemiausiems dalykams. Kita vertus, tai gali iðplaukti tiesiog ið paèios analogijos: dvyniai priklauso virðutinei bûtybiø klasei, bet gyvena apaèioje, kaip ir perlinës
viðtos bei frankolinai, kurie, nors yra paukðèiai, kaip klasë
priklausantys virðutinei bûtybiø kategorijai, ið esmës nepakyla nuo þemës.
4. [Þr. Liaudies kultûra, 2008, Nr. 2, p. 61–68. – Vert. past.]
5. [Lévy-Bruhlio ávestas terminas, participation mystique. –
Vert. past.]

Versta ið: E. E. EVANS-PRITCHARD. A Problem
of Nuer Religious Thougt, Ið: Myth and Cosmos:
Readings in Mythology and Symbolism, edited by
John Middleton. Garden City–New York:
The Nature History Press, 1967, p. 127–148.
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