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Les Rites de Passage
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6. Iniciacijos apeigos

rasės mergaičių - prasideda ne vienu metu. Svyravi

Am žiaus grupės bei slaptos draugijos neseniai bu

kokio nors instituto negalima nė įsivaizduoti. Netgi E u 

vo aptartos dviejose monografijose, būtent Schurtzo

ropoje svyravimai toli gražu nesutampa su nustatytu

mai čia tokie žymūs,2 kad pačia lytine branda paremto

ir Websterio.1Tačiau nei vienas, nei kitas pakankamai

amžiumi. An tai Rom oje merginos galėjo tekėti jau dvy

neištyrė įvesdinimo į šias grupes apeigų. Websteris pa

likos metų, tačiau dar tik kas dvyliktoji tokio amžiaus

skyrė joms ištisą skyrių, bet nagrinėjo jas izoliuotai ir,

romėnų mergaitė turėjo menstruacijas. Daugum ai mė

keista, nė nepamėgino palyginti tarpusavy jų schemų.

nesinės teprasidėdavo tik tarp keturiolikos ir penkio

A b u autoriai - negana to, užsikrėtę nuomone, esą ini

likos, o vienai kitai, antra vertus, nors ir labai retai, -

ciacija sutampa su lytine branda, ir kaip tik šis fiziolo

jau devynerių. Paryžiuje tekėti leidžiama šešiolikos me

ginis reiškinys esąs visų tokio pobūdžio apeigų pagrin

tų ir šešių mėnesių, o lytinės brandos amžiaus vidurkis

das, - įsileido į pernelyg bendras, nepriimtinas teori

yra keturiolika metų ir keturi mėnesiai (pagal Brierre

jas. Schurtzas viską suveda į „bendruomeninį instink

de Boismont) arba penkiolika metų ir keturi mėnesiai

tą“, kitaip sakant, į bandos jausmą, todėl nebegali pa

(pagal Araną) ir, be kita ko, pasiturinčiose klasėse mė

aiškinti nei šio instituto apraiškų įvairovės, nei juolab

nesinės prasideda anksčiau nei tarp darbininkų. Taigi

su juo susijusių apeigų prigimties. Websteris gi a p ri

Romoje socialinė branda pralenkia fiziologinę, o Pary

ori konstruoja hipotetinį pirmykščių amžiaus grupių bei

žiuje - atsilieka nuo jos.

slaptų draugijų provaizdį, todėl tikrovėje visur temato
įvairius jo iškraipymus bei išsigimimus.

V erčiau tad išvis liautis iniciacijos apeigas vadinus
„lytinės brandos apeigomis“ . An aip tol neneigiu, jog kai

Šiame skyriuje visų pirma parodysiu, kad fiziolo

kuriose tautose iš tikrųjų gali būti atliekamos būtent

ginė lytinė branda ir „socialinė branda“ - du visiškai

fiziologinei brandai pažymėti skirtos apeigos, kurios

skirtingi dalykai, sutampantys tik retkarčiais. O tada

atskiru atveju gali net ir sutapti su iniciacijos apeigo

aptarsiu įvairias iniciacijos apeigas, ne tik tas, kurio

mis. Tada mergaitės izoliuojamos, kartais net laikomos

mis priimama į amžiaus grupę ar slaptą draugiją, bet ir

mirusiomis bei po to prisikeliančiomis. Tačiau kitos tau

lydinčias įšventinimą į kunigus ar žynius, karaliaus ka

tos šia proga neatlieka jokių apeigų, nors iniciacijos

rūnavimą, pašventinimą vienuolystei arba šventai pros

apeigas žino.

titucijai ir t.t.

Reikia manyti, jog dauguma tokių apeigų - kurių

M ergaičių lytinį subrendimą žymi iškilusios krū

lytinė prigimtis šiaip jau neneigtina ir kurių paskirtis

tys, paplatėjęs dubuo, būdingas plaukuotumas ir, kas

esanti padaryti vyrą arba moterį vertais vyro arba m o

be ko, pirmosios menstruacijos. Taigi atrodytų visai pa

ters vardo - priklauso tai pačiai kategorijai kaip ir bam

prasta nustatyti virsmo iš vaikų į suaugusiuosius laiką

bagyslės nupjovimo, apskritai vaikystės bei jaunystės

pagal pirmąjį šių požymių pasirodymą. Tačiau sociali

apeigos. Šiuo atveju tai apeigos, žyminčios išėjimą iš

niu atžvilgiu viskas atrodo visiškai kitaip nei fiziologi

nelytiško pasaulio, kurias savo ruožtu lydi apeigos, žy

niu. Pirma, lytiniai m alonum ai nepriklauso nuo paties

minčios įžengimą į lytišką pasaulį, o kartu - įvairiose

lytinio subrendimo, o gali būti patiriami, priklausomai

visuomenės bei socialinėse grupėse - ir į atitinkamą

nuo individo, tiek po, tiek ir prieš. Orgazmas visiškai

vienos ar kitos lyties asmenų grupę. T a i ypač būdinga

įmanomas netgi keletu metų anksčiau, tad pats lytinis

merginoms,3 nes moters socialinė veikla šiaip jau kur

subrendimas lemia vien sugebėjimą pastoti. Antra, mė

kas paprastesnė nei vyro.

nesinės - tiek tarp skirtingų rasių, tiek tarp tos pačios

K u r kas sudėtingesnis už mergaičių yra berniukų
lytinio subrendimo klausimas. Jo neapibrėžtumą padi

(Tęsinys. Pradžia 1997 m. Nr. 5.)

60

dina dar ir tai, kad dar prieš pirmąjį spermos išsiskyri

mą gali išsiskirti paprasčiausios gleivės, kad pats pirma

(Elem a) gentyje iš Papuasų įlankos pirmosios apei

sis spermos išsiskyrimas dažnai lieka individo nepaste

gos atliekamos jau su penkiam ečiu vaiku, antrosios -

bėtas ir, galiausiai, kad daugeliu atvejų jis tėra išorinio

su dvidešimtmečiu, o trečiosios - kur kas vėliau, kai

sukrėtimo padarinys, priklausantis nuo jokiems apskai

buvęs vaikas jau yra tapęs vesti turinčiu teisę kariu.

čiavimams nepaklūstančių aplinkybių. Užtat liaudies po

T ru m p ai drūtai, į Frobenijaus iškeltą klausimą, „ar

žiūriu berniuko lytinę brandą žymi tiesiog pradėjusi augti

noviciato laikas bent iš dalies sutampa su lytine bran

barzda, atitinkami plaukai kitur ir t.t. Tačiau ir šiuo at

da?“5, aš nedviprasmiškai atsakau - ne, nė nesisteng

veju atsižvelgtina etninė bei individuali įvairovė.

damas suform uluoti griežto atsakymo. M a n o požiūrį

Lytinės brandos laiką nustatyti labai sunku abiems

grindžia dar ir tai, kad pirm ųjų menstruacijų apeigos,

lytims, kaip tik todėl, matyt, taip mažai etnografų bei

viena vertus, yra žinom os ir toms tautoms, kuriose

tyrinėtojų šiuo klausimu domėjosi. Taigi pavadinimas

neatliekama išvis jokių iniciacijos apeigų, o kita ver

„lytinės brandos apeigos“ visokeriopoms įvairiose tau

tus, jos pabrėžiamos labiau už visas vėlesnes mėnesi

tose atliekamoms vaikų virsmo suaugusiais apeigoms,

nes tik todėl, kad yra pirmas požymis reiškinio, kuris

ritualams bei praktikoms žymėti juolab nepriimtinas.

ir paskui visada palydimas atitinkam om is apeigomis,

Kaip kad skiriame fizinę (kraujo) giminystę ir socialinę

susijusiomis tiek su pačios moters, tiek su jos menst-

giminystę, fizinę vyresnybę ir socialinę vyresnybę, taip savo

rualinio kraujo nešvarumu.

ruožtu reikia skirti fizinę brandą ir socialinę brandą .

Skirtumas tarp fizinės ir socialinės brandos itin ryš

Pažymėtina, jog net atidūs tyrinėtojai, bent jau tie,

kus kai kuriose todų (Todas) apeigose. To d ai laikosi

kurių stebėjimų duomenys išspausdinti, nesusiprato tu

poliandrijos (daugvyrystės - red. past.) ir susižada pra

rį reikalą su dviem iš esmės skirtingais reiškiniais ir tą

dedant trejų metų amžiumi. T o li gražu prieš fiziologi

patį žodį „branda“ vartojo tai viena, tai kita prasme. Štai

nį lytinį subrendimą busimasis vyras, priklausantis ki

keletas tokios painiavos pavyzdžių. Stropiai aprašęs

tam nei mergina klanui, vieną dieną aplanko ją, atsi

Tomsono indėnų mergaičių „brandos apeigas“, vykusias

gula šalia jos ir apkloja juodu abu savo antklode. Ši

toli nuo gyvenvietės, ypatingoje trobelėje, susijusias su

taip jie guli keletą m inučių, o paskui vaikinas išeina.

įvairiais tabu, apiplovimais, simpatiniais ritualais ir t.t.,

Po dviejų savaičių stiprus, gerai sudėtas vyras iš bet

Teitas priduria: „Dažnai dar kūdikystėje mergaitės bu

kurio klano ar giminės ateina pas merginą praleisti su

vo sužadamos su kartais net dvidešimčia metų už jas

ja nakties ir ją defloruoja. „Tai turi įvykti būtinai prieš

vyresniais vyrais. Tačiau tinkamomis santuokai jos buvo

lytiškai subręstant, ir, regis, vargu ar buvo didesnė gėda

laikomos tik po brandos amžiaus sulaukus atliekamų

nei uždelsti su šiomis apeigomis..., sakoma net, kad vy

apeigų. Paprastai tai įvykdavo apie septynioliktuosius

rai išvis gali atsisakyti ją vesti.“6 Pačios vestuvės kelia

ar aštuonioliktuosius metus, nors kitąsyk pačios apei

mos ne anksčiau penkiolikos metų, t.y. keli metai po

gos užtrukdavo net iki dvidešimt trejų metų.“4

lytinio subrendimo.

Skaitytojas gali būti tikras, kad anaiptol ne fizinis

Apipjaustymo amžiaus svyravimas irgi savaime ro

brendimas buvo taip ilgai trunkančių, iš keleto pako

dytų, jog tai veikiau socialinės, o ne fiziologinės reikš

pų sudarytų apeigų pagrindinė priežastis. Pats Teitas

mės įvykis. Daugelyje tautelių ši operacija teatlieka-

visiškai aiškiai sako, kad atitinkamos berniukų apei

ma, pavyzdžiui, kas dveji, treji, ketveri ar net kas pen-

gos priklausė nuo būsimo jų užsiėmimo (medžiotojas,

keri metai, taigi per gana ilgą laiko tarpą, todėl vienu

karys ar kt.) ir kad kiekvienam iš jų apeigos prasidėda

metu apipjaustomi iš tikrųjų skirtingo lytinio subren

vo tą dieną, paprastai tarp dvyliktųjų ir šešioliktųjų m e

dimo vaikai. Ž ym i įvairovė aptinkama netgi tarp vie

tų, kai berniukas pirmąsyk susapnuodavo strėlę, ka

nos srities, vieno somatinio tipo (rasės) žmonių. Štai

noją ar moterį. Panašiai ir Lilū eto (Lillooet) genties

M aroko srityse, tyrinėtose D ou ttė’o,7 apipjaustymo lai

Britų Kolum bijoje „brandos apeigose“ nėra nieko, kas

kas, tarkim, Dukaloje (Dukalla), trunka nuo septintos

rodytųjų ryšį su fizine branda. Priešingai, tai, kad jau

ar aštuntos dienos po gim im o iki dvyliktųjų ar trylik

nuoliams, norintiems tapti šamanais, apeigos gerokai

tųjų metų; Rahūnuose (Rahūna) - nuo antrųjų iki

užtrunka, rodo jas menant, kaip kad ir Kinijoje, bū

penktųjų metų; Fezuose (Fez) - nuo antrųjų iki de

tent socialinę brandą. Pabrėžiu, jog ir mūsų visuome

šimtųjų metų; Tanžere (Tangiers) - aštuntaisiais me

nėje amžius, kurio sulaukusiems jaunuoliams leidžia

tais; Džabaloje (Djabala) - nuo penktųjų iki dešimtų

ma tuoktis, anaiptol nesutampa su jų fiziologiniu su

jų metų; aplink M ogadorą (Mogador) - nuo antrųjų

brendimu, o jei kada šiedu momentai, t.y. socialinis

iki ketvirtųjų metų; Alžyre - septintaisiais ar aštuntai

bei fizinis, ir sutaptų, tai šitaip atsitiktų nebent mūsų

siais metais; musulmonai ortodoksai apipjaustymą at

mokslo pažangos dėka.

lieka septintąją dieną nuo gim im o arba kaip tik įm a

Štai hotentotų berniukai moterų ir vaikų draugi

noma greitai po to.8 Panašus vaizdas susidaro ir iš A n -

joje išbūna iki pat aštuonioliktųjų metų, o Elem os

dree bei dr. Lasneto9 Senegale surinktos medžiagos.
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Taigi tas pats įvykis kartais žymi vaikystės pradžią, kartais
-jaunystės, tad neturi nieko bendra su fizine branda.
Keletas praktikų šen ir ten buvo jau aptarta. Iš vi

nes apipjaustymas, dėl sumažėjusio glanspenis jautru
mo nusilpus lytiniam jauduliui, gali nebent tik slopinti
sueitį. Savo ruožtu klitorio nupjovimas (t.y. erogeni-

sų man žinomų, A n d ree savo darbe, atrodo, bus ge

nio centro pašalinimas), tarpuvietės įpjova bei penio

riausiai suvokęs problemos sudėtingumą. V is dėlto ir

subincizija lytinį jaudrum ą irgi tik slopina. Pusiau civi

jis nepastebėjo, kad apipjaustymo neįmanoma suvok

lizuotose tautelėse taip toli, žinoma, nesiekta; papras

ti, tyrinėjant jį atskirai vieną; apipjaustymo negalima

čiausiai buvo nupjaunami tie organai, kurie, kaip kad

atskirti nuo ištisos rūšies panašių praktikų, kuriomis,

ir nosis ar ausis, yra atsikišę, todėl patraukia akį, ir su

nupjaunant, įrėžiant ar kaip kitaip sužeidžiant kokią

kuriais histologiniu požiūriu galima šitaip elgtis, ne

nors kūno dalį, žmogus visiems regimai paženklinamas.

pakenkiant individo sveikatai bei gyvybei.13

Douttė pagrįstai apipjaustymą lygino su pirmuoju plau

A r įvairūs žalojimosi būdai buvo išrasti vienąsyk

kų kirpimu, su pirmųjų dantų prasikalimą lydinčiomis

vienur ir tik paplito tautai iš tautos juos skolinantis, ar

apeigomis, o Laschas bei Westermarkas10 - ir su kitais

kaskart būdavo išrandami vis iš naujo, nepriklausomai,

kūno sužalojimais. Tačiau pirmasis klydo šias apeigas

šio darbo tikslams visiškai nesvarbu. N oriu tik paste

laikydamas apsivalymu, o pastarieji du - visus įvairius

bėti, jog, kadangi tokie žalojimaisi iš esmės yra kolek

kūno sužalojimus interpretuodami kaip skirtus prie

tyvinio išsiskyrimo procedūros, tai tarp gretimų gen

šingai lyčiai patraukti. Nupjauti atvipusią odelę - tai

čių jokio skolinimosi būti negalėjo; skolintasi galėjo

tas pats, kas ištraukti dantį (Australijoje ir kt.), nukirsti

būti tik toks ypatingas, dar nežinomas būdas, kuris tik

mažylį pirštą aukščiau paskutinio sąnario (Pietų A m e 

pagilintų grupės diferenciaciją iš kaimynų.

rikoje), nupjauti ar pradurti ausies spenelį arba nosies

Žalojimasis - tai būdas išsiskirti iš kitų visam lai

pertvarą, tatuiruotis, susiraižyti arba tam tikru ypatin

kui. Tačiau yra ir laikinų priem onių, kaip antai ypatin

gu būdu apsikirpti plaukus. Pažymėtasis asmuo tampa

gas apdaras ar kaukė, arba piešiniai ant kūno (papras

išskirtas iš bendros masės tuo pačiu ritualu (nupjovi

tai spalvotu moliu). Laikinos priemonės virsmų apei

mas, pradūrimas bei pan. kaip tik ir mena atskyrimo

gose vaidina gana svarbų vaidmenį, jų griebiamasi kiek

ritualą), kuriuo jis automatiškai ir įvedamas į tam tik

vienos permainos žmogaus gyvenime proga.

rą grupę. Kadangi operacija palieka neišdildomą pėd

Po tokios įžangos jau galima imtis detalesnio ke

saką, įvedama visam gyvenimui. N e išimtis iš bendros

leto rūšių apeigų nagrinėjimo. Pradėkim e nuo inicia

taisyklės ir žydų apipjaustymas: tai aiškus „sandoros“

cijos į totemo grupę. Iki menkiausių smulkmenų jau

su atitinkama dievybe ženklas bei narystės atitinkamoje

žinomos, visų pirma Spencerio su G illenu, Rotho, H o-

tikinčiųjų bendruomenėje žymė.11

witto bei Matthew so dėka,14 iniciacijos į totemo gru

Atsižvelgiant ir į klitorio nupjovimą,12 ir į nekalty

pę apeigos kai kuriose Australijos gentyse. Šios apei

bės plėvės pradūrimą, ir į tarpuvietės įpjovą bei subin-

gos čia atliekamos tarp dešimtųjų ir tryliktųjų metų.

ciziją, galų gale darosi aišku, kad žmogaus kūnas ap

Pirmasis žingsnis - atskyrimas nuo ankstesnės aplin

skritai laikytas lyg kokiu medžio stuobriu, kurį kiek

kos, nuo moterų ir vaikų pasaulio. Naujakrikštas pa

vienas, kas netingėjo, drožė ir genėjo kaip tinkamas:

liekamas vienas brūzgynų tankmėje, ypatingoje tam

kas atsikišę, buvo nupjaunama, pertvaros praduriamos,

skirtoje trobelėje ir pan., visai kaip kad ir nėščia m o

lygūs paviršiai išraižomi - kartais, kaip antai Australi

teris. Be to, atskyrimą lydi įvairiausi tabu, visų pirma

joje, pasitelkiant gana turtingą vaizduotę. Apipjausty

tam tikram maistui. Kartais naujakrikšto ryšys su m o

mas tėra vienas iš paprasčiausių, mažiausiai rimtų su

tina dar kurį laiką tęsiasi, bet visuomet anksčiau ar

žalojimų; tačiau, kalbant iš širdies, apmaudu, kad žy

vėliau ateina akimirka, kai regimai smurtiniu veiks

dai praktikavo ir jį, nes Biblijoje komentatoriai ilgai

mu jis galutinai nutraukiamas. M o tin a dažnai dėl to

niui pripaišė jam tikrai nepelnytą reikšmę. Jeigu žydai

labai rauda. Sulig apie Kurnajus (Kurnai) pasakojan

būtų dėjęsi prie Jahvės, tarkim, prasidurdami pertva

čiu Howittu:

ras, kiek šiuolaikinėje etnografinėje literatūroje būtų

Visko, kas daroma šių apeigų metu, tikslas - su

Netrukus taps aišku, kad tarp apipjaustymo ir dau

kelti berniuko gyvenime staigų lūžį. Praeitį nuo jo turi
atkirsti praraja, kurios jis jau niekad nebegalėtų atgal

ginimosi aš taip pat nematau jokio ryšio - dėl keleto

peržengti. Jo, kaip vaiko, ryšys su motina nutraukiamas,

išvengta klaidų!

priežasčių: 1) nes apipjaustymo amžius svyruoja nuo

ir nuo šiol jis jau priklauso vyrams. Nutraukiant senus

septintos dienos iki dvidešimtųjų metų (o įvaikinimo,

saitus su namais, su motina bei seserimis, kartu reikia
mesti ir visus vaikystės žaidimus bei užsiėmimus. D a 

atsivertimo į judaizm ą ar islamą ir kt. atvejais netgi
dar vėliau); 2) nes apipjaustymą, kaip ir kitokius lyti

bar jis jau vyras, jautrus vien pareigoms, su kuriomis

nių organų žalojimus, praktikuoja žmonės, nė nenusi

buvo supažindintas ir kurios buvo uždėtos jam kaip Muringo (Murring) bendruomenės nariui . 15

manantys apie fiziologinį dauginimosi pagrindą; ir 3)
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Visa, ką Howittas pasakoja apie Kurnajų apeigas,

„užmuša“ ir „prikelia“ visus dalyvius; eisena, nužudy

tinka ir kitoms Pietų, Pietryčių bei Centrinės A ustrali

mas ir prikėlimas įvyksta po kiekvieno svarbesnio veiks

jos gentims.

mo ar ritualo; vyrų ir moterų palydos lydimas tėvas ati

K ai kuriose gentyse naujakrikštas laikomas m iru

duoda savo vaiką vado žinion, o paskui kartu su paly

siu visą noviciato laiką. T a i trunka gana ilgai ir yra su

dovais šoka. T a i trunka iki vidudienio. Po vidudienio

siję su fiziniu bei psichiniu išsekimu, neabejotinai tu

trobelės viduryje sudedama šventenybė. T a i audeklu

rinčiu priversti jį visiškai pamiršti savo vaikišką gyve

pridengta šakų krūva, apie kurią eisena sukasi kartą,

nimą. Tada prasideda pozityvioji dalis: naujokas supa

du, penkis - tol, kol audeklą klote nukloja dalyvių iš

žindinamas su genties teise ir, jam dalyvaujant įvairio

burnos spjaudomos spalvotos kriauklės. Tada eisena

se toteminėse apeigose, mitų recitavimuose bei pan.,

vėl patraukia toliau, ir kiekvienas praeidamas pasičium

nuosekliai toliau šviečiamas. Baigiamasis veiksmas -

pa sau po kriauklelę, kurią, tapusią šventa, dabar gali

tai religinės apeigos (ten, kur tikima D aram ulunu ar

ma naudoti kaip veiksmingą „vaistą“ . Kiekvienas m u

kt.) ir būtent tam tikras sužalojimas, įvairuojantis iš

ša po būgnelį ir gieda savotišką maldą, o vyrai dargi

genties į gentį (išlupamas dantis, įpjaunamas penis bei

rūko (ritualinis rūkymas). V akarop tėvas vadui ir žy

pan.), kuriuo naujakrikštas visam laikui priskiriamas

niui įteikia dovanas, o šie jam savo ruožtu atsilygina

suaugusiems. Kartais iniciacija atliekama visa iškart,

„vaistais“, amuletais ir pan.; senelis rėžia kalbą, kuria

kartais palaipsniui. M iru siu laikytas naujakrikštas ga

šaukiasi „G ilei M an itu dieviškojo palaim inim o“; kar

liausiai prikeliamas ir paruošiamas naujam, kitokiam

tu, dalyvaujant ir vaikams, valgomas vandeny virtų ku

nei vaikystėje gyvenimui. K a d ir kaip skirtųsi detalės,

kurūzų patiekalas. A p eig ų metu naujakrikštui sutei

visuomet galima atpažinti bendrai apeigų schemai at

kiamas vardas.

liepiančias ritualų sekas.16

Naujosios Meksikos Z u n i gentyje kiekvienas vy

Maginės religinės „brolijos“ šiaipjau remiasi kla

riškos lyties vaikas turi įstoti į K o ’tikili, arba Katkina

no - t.y. socialinės giminystės - organizacija, tačiau ne
tik. Britų Kolum bijoje totemo klanas ir totemo brolija

bendruomenę, ir priskiriamas vienam kuriam iš kiwitsiwe (šventas apeiginis pastatas, liaudyje vadinamas „ki-

iki šiol sutampa, bet štai Didžiojoje plynaukštėje (Great

va“), paprastai tam, kuriam priklauso ir vaiką priėmu-

Plains) abu gyvuoja greta kits kito, o tarp Pueblo indė

sios pribuvėjos vyras, vyriausiasis sūnus arba vyriau

nų, kur brolija sudaroma teritoriniu pagrindu (kaip an

siasis brolis. Šis vyras ir tampa jo krikštatėviu savano

tai Tusajanų (Tusayan), H o p i ir kt.), klanas išvis nuny-

riškoje (jeigu jam jau dvylika ar trylika) arba nevalin-

kęs.17 D ėl Kvakiutlo (Kwakiutl) iniciacijos apeigų, skai

goje (jeigu jis dar visai vaikas) iniciacijoje. Be to, kiek

tytoją nukreipsiu į Boaso darbus.18 Australijoje teisė

vienas, tiek vyras, tiek moteris, dar priklauso vienai iš

priklausyti totemui paveldima, o kvakiutliai ją gali įgy

keleto žiniuonių arba „lietaus brolijų“, vėlgi turinčių

ti ir vedybomis. Tačiau bet kuriuo atveju į totemo gru

skirtingas iniciacijos apeigas.

pę įstojama įvesdinimo apeigomis, kurios visų pirma

Štai savanoriškos iniciacijos į K o ’tikili metmenys.

atskiria nuo ankstesnės aplinkos, o paskui įveda į ati

Krikštatėvis įveda naujakrikštą į kivą. D vi moterys už

tinkamą naują. Australijoje vaikas tiesiog atskiriamas

deda jam ant nugaros keturis keturlinkius užtiesalus.

nuo motinos, nuo moterų ir kitų vaikų. Kvakiutliams

Krikštatėvis įsupa naujakrikšto galvą į audinį taip, kad

ankstesnį pasaulį atstoja tam tikra „dvasia“, kurią da

šis nieko nematytų. Tada jam per nugarą sušeriama ju

bar reikia išvaryti, - toks požiūris primena krikščioniš

kos šakomis, po keturiskart kiekvieno iš Sajathlio (Sa-

kąjį, kur krikšto metu išvaromas šėtonas. Būdinga taip

yathlia) dievų (vyrų su kaukėmis). M oteriai kiekvie

pat mirties ir prisikėlimo idėja. Galiausiai įvedimą į

nas sušeria tik po kartą. Tad a užtiesalai nuimami, ir

grupę kvakiutliai vėlgi supranta kaip atitinkamos „dva

vėl sušeriama po keturiskart kiekvieno iš dievų. K rikš

sios“, kuri sergsti visą kūną ir prilygsta australų tote

tatėvis nusupa nuo galvos audeklą, o plaukuose pri

mui, įžengimą.

tvirtina šventą papuošalą - erelio plunksną. Keturi die

Anim istinis elementas dar ryškesnis Om ahuose

vai nusiima kaukes, ir naujakrikštas atpažįsta juos esant

(Omaha) ir Odžibvėjuose (Ojibway), kur įgyjamas sau

žmonėmis. Keturi naujakrikštai pastatomi priešais ke

gas dar labiau suasmenintas nei kvakiutlių ir kone vi

turis Sajathlius, kurie atiduoda jiems kaukes ir jukos

sai praradęs gentinį pobūdį. Odžibvėjų įvesdinimo į

šakas. Dabar naujakrikštai šiomis šakomis sušeria kiek

„M idės (M ide) ordiną“ apeigas detaliai aprašė Koh-

vienam iš Sajathlių per dešinę ir kairę rankas bei deši

las,19 jų seka tokia: surenčiama šventa trobelė; vaikas

nį ir kairį kulkšnis ir grąžina Sajathliams jų kaukes. Šie

naujakrikštas, kuris visą apeigų laiką elgiasi taip, tarsi

kaukes vėl užsideda ir tada sušeria per rankas bei kulkš

būtų visiškai praradęs valią, pririšamas prie gulto; da

nis kiekvienam krikštatėviui. T u o m i iniciacija baigiasi.

lyviai pasipuošia, išsipaišo ir t.t.; bendra eisena žen

Reikia pastebėti, kad pėrim u šiose apeigose aiš

giama trobelėn; vadas burtininkas žynys vieną po kito

kiai visų pirma pažymimas atskyrimas, o paskui ir įve
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dimas. T u o pačiu tikslu periama ir navahų iniciacijos

K ongo negrų fiziologinės brandos amžius tiksliai

apeigose, kurios ir taip beveik visiškai sutampa su ap

nežinomas. A n a ip tol ne visi žemesniųjų Kongo genčių

rašytosiomis. Skiriasi nebent dieviškųjų veikėjų, suše-

nariai apskritai priim am i į nkimba ar nyembo, taigi čia

riamų kirčių ir pan. skaičius. Navahų naujakrikštai dar

iš tiesų turime ypatingas išrinktųjų grupes, kurias to

apibarstomi rupiais miltais. Inicijuojamos moterys, be

liau ir vadinsiu „slaptosiomis“, nors šis terminas ir ne

to, dar palytimos tam tikra ypatinga šventenybe (keke

visiškai tikslus.24 Iniciacijos į šias grupes apeigos netu

iš keturių javų varpų, pritvirtintų prie keturių jukos ša

ri nieko bendra nei su lytine branda, nei su teise tuok

kų). Šia šventenybe palytima bei rupiais miltais pabars-

tis, nei vaisingumu apskritai. Konge, kaip ir Gvinėjos

toma paeiliui kojų pėdos, rankų plaštakos bei delnai,

įlankoje, slaptosios bendruomenės pagal narystę jose

viršutinė krūtinės dalis bei raktikauliai, mentės ir abu

kerta gentis (geografines bendruomenes) skersai. Į jas

viršugalvio šonai. Pažymėtinas šių apeigų panašumas į

tepriimami šviesiausio proto laisvųjų ar turtingų ver

krikščioniškąjį krikštą - abiem atvejais šitaip įvesdina

gų sūnūs.

ma į bendruomenę. R eikia pridurti, kad iniciacijai tin

Apeigų trukmė - nuo dviejų mėnesių iki šešerių

kamas amžius neribojamas, o norint įgalioti asmenį da

metų ir priklauso tiek nuo genties, tiek nuo stebėtojų.

lyvauti visose be išimties apeigose bei dėvėti šventą

Apeigas sudaro ir įvairiausi negatyvūs (tabu), ir pozi

sias kaukes, apeigas ta pačia tvarka reikia atlikti ketu

tyvūs ritualai. A peigų eiga tokia: naujakrikštas, prieš

rissyk. Baigdamas naujakrikštas užsideda kaukę, pasi-

įvedant jį į naują aplinką, visų pirma atskiriamas nuo

barsto ją šventais milteliais ir įkvepia šventų dūmų. Pra

ankstesniosios, kuriai jis nuo šiol miręs. Jis nuveda

džioje kaip būgnas buvo naudojamas dugnu į viršų ap

mas girion, kur atskirtas nuo visų atlieka apsivalymą,

verstas tam tikras indas; pabaigoje jis vėl atverčiamas

plakasi bei svaiginasi palm ių vynu, kol pasiekia anes

stačias. Apeigos baigtos.
Prieš nagrinėdamas kitas apeigų grandines, norė

teziją.25Tada prasideda perėjimo ritualas, susijęs su kū
niškais sužalojimais (apipjaustymu, kartais ir šiaip at

čiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką: Šiaurės A m e rik o 

liekamu ankstyvame amžiuje be jokio ryšio su slaptąja

je, kaip ir Australijoje, šventa nuo naujakrikštų nepri

bendrija) bei kūno paviršiaus išpaišymu (baltai,26 rau

dengiama; visų pirma tai kaukės, o paskui - baubian

donai). Kadangi šio išbandymų laikotarpio metu nau

tys jaučiai.20 Šie vaikų baubai21 ir yra apeigų ašis. Su-

jakrikštas laikomas mirusiu, jis būva nuogas ir negali

virš, išvengti antgamtinio pavojaus santykyje su šventa,

palikti savo slėptuvės nei pasirodyti žmonėms. Jį da

laikantis tam tikrų griežtų elgesio taisyklių, - tai kaip

bar moko žynys burtininkas (nganga). Su juo kalbama

tik esminis inicijuotojo pranašumas. Tas pat pasakyti

ypatinga kalba, jis maitinamas ypatingu maistu (mity

na ir apie iniciacijų į misterijas kulminaciją senovės A z i

bos tabu).

joje bei Graikijoje.

Išbandymų laikotarpį

seka reintegracijos į anks

Labai įdomios sabėjų pakartotino krikšto apeigos.

tesnę aplinką ritualai (elementas, visiškai beprasmis ini

Sabėjų religija - tai mazdeizmo, judaizmo, krikščiony

cijuojamiesiems į totemo klaną ar broliją). Dabar inici

bės, islamo ir t.t. mišinys, o jos pradininkas esąs pats

juojamieji dedasi nemoką vaikščioti, valgyti, apskritai

Jonas Krikštytojas.22 Č ia skiriamos trys krikšto rūšys:

elgiasi taip, lyg būtų naujagimiai (atgimėliai) ir turėtų iš

(metų) vaiko krikštas; nuo įvairaus susitepimo apva

naujo išmokti visų kasdienio gyvenimo veiksmų. Prieš

lantis bei nuskaistinantis krikštas; ir kasmetinių Pančo

pradėdami viso to iš naujo mokytis, inicijuojamieji išsi

švenčių penkias dienas trunkantis kolektyvinis krikš

maudo upėje, o jų šventoji trobelė sudeginama. Žodžiu,

tas. Sabėjumi gimstama, svetimas negali įstoti į šios

turime dvi ritualų sekas: atskyrimo nuo įprastos aplin

religijos tikinčiųjų gretas, todėl ir jokių atskyrimo ri

kos bei įvedimo į šventą aplinką ritualai; pereinamasis

tualų čia nėra. T u o sabėjų grupė išties ypatinga.

tarpsnis; ir atskyrimo nuo šventos aplinkos bei įvedimo

Okeanijos (išskyrus Australiją) bei Afrikos „slap

įpraston aplinkon ritualai. Tačiau perėjęs šventąja erd

tosios draugijos“ , priešingai nei klanai ir brolijos, ne

ve inicijuotasis įgyja ypatingą maginę religinę kokybę.

turi tikslo apvaldyti gamtą. Nors iš prigimties jos atro

Jaundėje (Yaunde), Pietų Kamerūne, taip pat Gvinėjos

do religinės maginės, tikroji jų paskirtis veikiau politi

įlankos tautelėse (Poro, Ėkpo, O ro, M um bo Džiumbo

nė ir ekonom inė pačia pasaulietiškiausia prasme. Vis

(M um bo-Jum bo) bei kt. slaptosios draugijos) iniciaci

dėlto tiek bendra eiga, tiek kartais net detalėmis jų ini

jos apeigos bendrais bruožais sutampa.

ciacijos apeigos primena ką tik aptartąsias. Itin savo

D ė l duomenų apie Melanezijos slaptąsias bendri

panašumu pritrenkia K ong o apeigos, smulkiai aprašy

jas skaitytojui pasiūlyčiau visų pirma puikią Codring-

tos D e Jonghės.23 Jis pats, deja, laikė jas „lytinės bran

tono knygą,27 kurioje jis aprašo F id ži (Fiji), Bankų sa

dos apeigomis“, nors naujakrikštų amžius, dažniausiai

lų, Naujųjų H eb rid ų iniciacijų apeigas. Autorius nėra

išsitekdamas tarp dešimties ir penkiolikos, įvairavo net

tikras, ar čia gyvuojančios sąjungos turi kokį nors ryšį

nuo septynerių iki dvidešimties metų.

su totemizmu. Neseniai Parkinsonas28 pateikė naujų
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duomenų apie Bismarko archipelago bei Saliamono sa

Melaneziečių apeigos atitinkamam laipsniui įgyti

lų, vadinamųjų D ū k D ū k (D uk-duk), slaptąsias ben

kur kas paprastesnės nei ariojų. Pagrindinis elementas

druomenes. Jų apeigų tvarka, netgi detalėmis įvairuo

- apeiginis pasikeitimas monetomis (Bankų salyno M o 

janti labai nežymiai, tokia. Naujakrikštas nuvedamas į

tos (M ota) saloje) arba pintom is paklotėmis (Ohos

šventą vietą. Ten jį didesne arba mažesne (destis jo am

(Oha) saloje), kiaulių dovanojimas sąjungos nariams

žius) lazda primuša „dievas baubas“ tubuan. Nauja-

(suqe, huge ir kt.) bei apeiginės puotos kole Britų K o 
lumbijoje. Nors suqe reikšmė visų pirma socialinė bei

krikšto riksmui iš toli ataidi jo motinos bei artimųjų
aimanos. Krikštatėvis dalina jiems dovanas, o nauja-

ekonominė, maginis religinis elementas vis dėlto ryš

krikštui duoda užkąsti. Tubuanas nusiima savo apdarą,

kus iš to, kad perėjimą iš pakopos į pakopą (Bankų

kad naujakrikštas atpažintų jį esant žmogumi. Tubua-

salyne jų aštuoniolika) čia lemia turtas, kuris savo ruož

no apdaras taip sutvirtintas, kad pats vienas sau stovi

tu priklauso nuo žmogaus „manos“ . Am erikos indėnų

šalia, primindamas esąs įkrautas jėga (melaneziečių

brolijose panašų vaidmenį vaidina tokios sąvokos kaip

mana). Dalyviai šokdami išmoko naujakrikštus savo

Manitu, Orenda ar Nagvalis.

šokių bei bendrijos paslapčių. V isi kartu valgo. D vyli

D ė l iniciacijų į amžiaus grupes, tai detaliau tepa-

kamečiai naujakrikštai gauna apeiginius drabužius, o

nagrinėsiu masajų (Masai) apeigas. Kadangi kai ku

mažesni vaikai turės jų laukti dar keletą metų. D ra b u 

riose Australijos gentyse apeigos užtrunka gana ilgą

žiai įteikiami jau kitą dieną ir su ypatingomis apeigo

laiko tarpą, Schurtzas bei Websteris perėjimą į atitin

mis, tuo iniciaciją ir užbaigiant. Taigi vėl matome at

kamą amžiaus grupę sumaišė su iniciacijos į totemo

skyrimo, perėjimo bei įvedimo ritualų požymius.

grupę apeigomis.

Panašioje Fid ži apeigų sąrangoje dar yra ritualas,

Masajuose „lytiškai subręstama maždaug dvylikos

kurio metu naujakrikštas turi praeiti tarp dviejų me

metų,“30 ir berniukai apipjaustomi „tuoj pat, vos tik

namų lavonų išvirtusiais lauk viduriais (iš tikrųjų - pa

jie tampa pakankamai stiprūs, t.y. tarp dvylikos ir še

aukotų kiaulių), nuo galvos iki kojų išdažytų juodai.

šiolikos“ . Jei tėvai turtingi, kartais tai padaroma ir anks

Karių ir plėšikų ariojų (Arioi) politinę sąjungą T a i

čiau, o jei neturtingi, apeigos atidėliojamos tol, kol jie

tyje bei kitose Polinezijos dalyse sudarė septyni luo

įgali jas apmokėti - įrodymas, kad ir čia socialinė bran

mai, pakopos, ar laipsniai, kurių narius kits nuo kito

da skiriasi nuo fizinės. Apipjaustymas atliekamas tik

skyrė atitinkami tabu, gausėjantys bei sudėtingėjantys

kas ketveri ar penkeri metai, ir visi vienu metu api

kylant hierarchijos laiptais aukštyn. Apskritai sąjun

pjaustytieji sudaro amžiaus grupę, pažym im ą vienu

gos nariais galėjo tapti visų visuomenės sluoksnių at

bendru vado suteikiamu vardu. Kenijos masajų ber

stovai. Norintysis įstoti prisistato neįprastai apsiren

niuko negalima apipjaustyti, o mergaitei - nupjauti kli

gęs bei išsidabinęs ir elgiasi taip, lyg būtų pamišęs. Jei

torio, kol tėvas neatliko apeigų, vadinamų „peržengi

gu ariojams jis pasirodo naudingas, šie priim a jį už tar

mas per tvorą“, kurios reiškia jį įgijus „senelio“ statu

ną. Toks pirmasis žingsnis, kuriuo žmogus viešai pa

są ir nuo šiol vadintiną „savo vaiko Tė vu “ .31

reiškia išsiskiriąs iš bendros tėkmės, mano galva, yra

Apipjaustymo apeigos tokios: susirenka visi kandi

ne kas kita kaip savanoriškas atskyrimo ritualas. Po

datai, beginkliai. Jie išsitepa baltu moliu ir klajoja iš kra-

kurio laiko naujakrikštas įvedamas: jis gauna naują var

alio (kaimelio - D . R.) į kraalį porą ar trejetą mėnesių.

dą, iš jo pareikalaujama užmušti savo vaikus, jis turi

Jų galvos nuskutamos plikai, užmušamas jautis arba avi

išmokti ypatingos laikysenos, privalomos giedant tam

nas. Kitą rytą po skerstuvių kiekvienas nusikerta po stie

tikrą šventą giesmę, pagaliau jis aprengiamas vado žmo

bą (tam tikros šparago rūšies), kurį merginos pasodina

nos rūbais ir šitaip tampa septintojo luom o nariu.

priešais jo trobelę. V ė l kitą rytą vaikinai, išėję į šaltą

Aukštesnis laipsnis įgyjamas taip. Visi ariojai su

orą, prausiasi šaltu vandeniu (anot Merkerio, grūdina

sirenka su apeiginiais drabužiais. Šaukiamasi švento

si). Krikštatėvis nupjauna odelę. Skiautė jaučio odos su

sios kiaulės, kreipiamasi į genties šventyklas, tada iš

nutekėjusiu krauju padedama kiekvienam berniukui ant

vardijami kandidatai kartu su jų siekiamais įgyti laips

jo lovos. Berniukai paliekami uždaryti keturioms pa

niais. Eisenomis žygiuojama į šventyklas, kandidatas

roms. Tada jie išeina ir erzina merginas, dažnai patys

atnašauja dievui auką - šventą kiaulę, kurią arba už

apsirengę kaip moterys. Veidus išsitepa baltu moliu. G a l

muša ir visi kartu suvalgo, arba tiesiog paleidžia lais

vas pasidabina kokio nors mažo paukštelio arba stručio

vėn. Iškeliama didelė puota, kartu nubrėžiant kiekvie

plunksnomis. Galutinai pagijus, jiems vėl nuskutamos

nam laipsniui privalomus lytinio elgesio bei maisto ta

galvos, o kai plaukai vėl atauga tiek, kad galima sušu

bu. A n o t Elliso, atrodytų, jog čia būta ne tik hetero-

kuoti, jie pramenami mūrrani, t.y. kariais.

seksualinio ištvirkavimo, bet ir pederastijos.29 M u z i

Mergaičių apeigose irgi užmušamas jautis arba avi

kuojama, šokama, vaidinama. Kandidatas sulig savo

nas, tik ekscizija atliekama ne lauke, o patalpoje. M e r 

naujuoju laipsniu tatuiruojamas.

gaitės pasipuošia galvas palm ių lapais arba žolynais.
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Pagijusios jos ištekinamos. Tanganjikos (Tanganyika)

dalykų bei su nėštumu susijusių tabu; 4) wamwana -

masajų berniukų apeigos niekuo nesiskiria nuo ką tik

pirmasis gimdymas; vyras po to neturi teisės atnaujinti

aprašytųjų, nebent tik tuo, kad čia po pačios operaci

lytinių santykių be kaim elio vado leidimo, ir tai tik vai

jos iškeliama didžiulė puota, kurioje dalyvauja apipjaus

kui jau išmokus sėdėti arba sulaukus septynių mėne

tytojo tėvas bei senelis ir visi kaimynystės vyrai. Jau

sių amžiaus. Šiose apeigose labai ryškus lyčių solida

nieji kariai (viengungiai) šoka bei pramogauja su m er

rumas. K a ip matome, Jao „iniciacijos apeigos“ gero

ginomis, savo mylimosiomis. Apipjaustytieji uždaromi

kai išplėtotos.

vienumoje septynioms paroms. Išėję jie užmuša baltą

K ai kuriose Am erikos indėnų gentyse (Arapaho

ožį, išsidalina tarpusavy jo mėsą, o kaulus sumeta ug-

bei kt.) perėjimo iš vienos amžiaus grupės į kitą apei

nin. M ergaičių apeigos skiriasi tuo, kad vienu metu

gos yra daugiau ar mažiau maginės religinės prigim

operacija atliekama iškart keletui. Irgi nuskutamos gal

ties, tačiau daugumoje amžiaus grupes skiriančių tau

vos. K o l žaizda neužsitraukia randu, neišeinama iš na

telių paaukštinimas priklauso nuo pasižymėjimo kare

mų. Galvos pasidabinamos žolynais, tarp kurių įter

ar žygyje arba nuo aukų bei dovanų įvairių švenčių pro

piama ir stručio plunksna. V eid a i išsitepami baltu m o

gomis, o paties amžiaus niekad nepaisoma pernelyg

liu. Visos kraalio moterys kartu dalyvauja bendro val

griežtai.

gio komunijoje. Ištekama iškart, kai tik jaunikis įsten
gia išpirkti kraitį.
Nors šios apeigos nepriklauso nuo lytinės bran
dos, jos vis dėlto yra lytinės prigimties, nes įveda vaiki

Versta iš: A rnold van Gennep. The Rites o f Passage. USA: The University o f Chicago Press, 1960. P 65-115. - VII skyrius: Initation Rites.

nus ir merginas į lytišką suaugusiųjų visuomenę. Be

Vertė Dainius R A Z A U S K A S

to, reikia pridurti, kad nors mergaitei atliekamos ope
racijos tikslas - santuoka, tai santuoka kaip socialinis
institutas, o ne kaip lytinė sueitis. Pradedant M erkerio nenurodytu amžiumi iki nupjaunant klitorį, m er
gaitės gyvena viename kraalyje su jaunais (pirmosios
amžiaus grupės) kariais ir turi bent po vieną meilužį
ar net po kelis, tik su sąlyga, kad nepastos.
Sekanti mergaičių amžiaus grupė - tai ištekėju
sios moterys, o paskutiniąją amžiaus grupę jau žymi
žili plaukai bei menopauzė. Jaunuoliai, buvę berniu
kai (iayioni), o paskui kandidatai (sipolio ), kaip kariai
dvejiems metams tampa naujakrikštais, arba mokiniais

NUORODOS:
1. H . Schurtz,

Altersklassen und Mannerbtider.
Primitive Secret Societes.

- Leipzig,

1902; W ebster,

2. N em ažai m edžiagos apie m enstruacijų pradžią - tiek nor
malią, tiek nenorm alią (tarkim, antram e mėnesyje ir pan.)
- įvairiose tautose surinko Plossas

Volkerkunde. -

{Das Weib in Naturund

I. - P. 394-420). Pirm osios menstruacijos

laikas priklauso ir n uo klim ato, mitybos, užsiėm im o, ir
nuo paveldim um o. M e d ik a i, atlikę tyrimus, sutaria esant
sunku nustatyti vid utin į pirm osios m enstruacijos laiką ne

ф а т о й ) , ir tik po to jie - visiškai apsiplunksnavę ka

tik visoje didelėje p op u liacijoje (Prancūzijoje, Rusijoje ir

riai (mūrrani). Šioje grupėje jie ir išlieka iki dvidešimt

pan.), bet ir atskiroje srityje (pavyzdžiui, kuriam e dides

aštuonerių ar trisdešimties metų amžiaus, kai veda ir

niam e mieste). T ikėtis, kad A frik o s , O kean ijo s ir 1.1, tau

pagaliau tampa suaugusiais (momo). Čia, kaip ir dau

telės be jo k ių m etodiškų m itybos, klim ato įtakos tyrimų

gelyje tautų, vestuvių apeigos kartu žymi ir perėjimą iš
vienos amžiaus grupės į kitą.
T a ip pat noriu paminėti Jao (Yao) apeigas, nes jos
yra susijusios su perėjimu kartu ir iš amžiaus grupės į
amžiaus grupę, ir iš vienos hierarchijos pakopos į kitą,

pačios nustatys savo vidurkį, reiškia šiek tiek pervertinti
jų statistikos galimybes. Štai 584 T o k ijo m oterų du om e
nys: 11 m e tų - 2 ; 12 m e tų - 2 ; 13 m e tų - 2 6 ; 14 m e tų -7 8 ;
15 m etų - 224; 16 m etų - 228; 17 metų - 68; 18 metų - 44;
19 m etų - 10; 2 m etų - 2. O štai kai kurie A frik o s vidur
kiai: V o lo fu o se A V o lo fs/ 11-12 metų; E g ip te 10-13 metų

kaip kad Indijos todų (Toda). M ergaičių unyago dali

(P ru n e r- Bey) arba 9-10 m etų (Rigler); B og o /Bogos/16

nama į keturias dalis: 1) ciputu - pradedant septyne-

metų; Svahili /Swahili/ 12-13 metų; Njam ves /Nyamwesi/

rių, aštuonerių ar devynerių metų amžiumi ir baigiant

12-13 metų; E g ip to Berb eruose 15-16 metų; Somalyje

pirmosiomis mėnesinėmis; būdingas atskyrimas, lyti

16 metų; L o a n g e /Loango/ 14-15 metų, rečiau - 12; A l 

nių dalykų pamokos, tolydi labia minora deformacija

žyro arabuose 9-10 m etų; Fezuose /Fezzan/10-15 metų.

net ligi septynių ar daugiau centimetrų ilgio, erotiniai

3. T okias pačias išvadas galim a padaryti palyginus lytinio su

šokiai ir 1.1.; 2) matengusi - pirmosios menstruacijos
šventė; mergaitė atskiriama ir m okom a mėnesinių lai
kui taikomų tabu; nors jau ciputu metu mergaitė ište
kinama, pirmųjų mėnesinių laikui ji vėl palieka savo

brendim o amžių su dirbtinės defloracijos (nekaltybės plė
vės pradūrim o) amžium i: abu įvykiai tarpusavy niekaip ne
susiję, išskyrus nebent retus atvejus vienintelėje tautelėje.
B e to, pradurti nekaltybės plėvę - tai daugiau nei tik pa
rengti lytinei sueičiai, tiek vedybinei, tiek ikivedybinei ar

vyrą; 3) citumbu - pirmojo nėštumo apeigos; penktą

atliekamai sužadėtuvių metu. A p ie tokias apeigas, tarp ki

mėnesį plikai nuskutama galva; m okoma motinystės

tų, žr.: H a rtla n d ,Rite
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at the Temple ofMylitta. -

P. 189-202.

4. James A le x an d er Teit,

Columbia / ed. F ra n z

The Thomson Indians of British

B oas // A m e ric a n M u se u m o f N a tu 

Die Masken und Geheimbiinde Afrikos //

7. D outte,

The Todas. - P. 503.
Merrakech. - P. 262-263,

būtų didžiai vertingi. Pasenusią seksualinės apipjaustymo
paskirties teoriją tebepalaiko Pere M a rie -Jo se p h Lagran

Nova acta L e o p o ld in a , etc. - H a lle , 1898. - P. 217.
6. Rivers,

taodžių europiečių ji santykinai trum pa, o negrų bei ara
bų - neproporcingai ilga. Išsamūs tyrimai šiuo klausimu

ral H istory M e m o irs , V o l. II.
5. L e o Frobenius,

mėtina, jog skirtingų rasių atstovų odelės ilgis skiriasi. B a l

ge

{Etudes sur les religions semitiques.

- Paris, 1903. - P.

242 ff): „N u o šiol atviras ja u nu oliu i lytinis gyvenimas ši

351-353, etc.

8. K a d klito rio nupjovim as irgi nepriklauso nuo fizin io su

taip lyg ir pašventinamas kraujo auka“ ; taip pat Peter W il

{L’origine de Videė de Dieu. -

brendim o, o žym i socialinę brandą (šiuo atveju - teisę iš

helm Schm idt

tekėti), akivaizdu iš sąrašo, kurį sudariau pagal P lo s s o L to

- P. 602,603 n): „Tolyd žio aiškėja, kad apipjaustymo, pa

Weib in Natur und Volkerkunde.

V ien na, 1908.

- I. - P. 248-249: A r a b i

prastai atliekam o lytinės brandos misterijų metu tampant

joje - vos keletas savaičių nuo gim im o; Som alyje - 3 ar 4

vyrais, paskirtis pusiau civilizuotose tautelėse, sulig lėkš

metais; Pietų E g ip te - 9 ar 10 metais; N u b ijo je - anksty

tomis ir nevykusiomis jų pažiūrom is, buvo paskatinti dau

voje vaikystėje; A b isin ijo je - apie 8-uosius metus arba 80-

ginimąsi“ . T ru m p ia u drūčiau nė nebeįm anom a išsakyti

ą dieną nuo gim im o; N ig e rio deltoje - vaikystėje tiksliai

šiuodviejų autorių teorinio paklydim o. D ė l Preusso

nenustatytu la ik u ; M a lin k y je ( M a lin k e s ) , B a m b a ro je

Ursprung der Religion und Kunst.

{Der

- P. 362), tai jis m ano

(Bambara) - tarp 12 ir 15 m etų; M a la ju o se ir t.t. - m až

apipjaustymą prisidedant prie „apvaisinim o dvasios“, ku

daug kalantis antriesiem s dantim s; Javoje - 6 ar 7 metais;

ria tėvas vaikui perduodąs savo sielą. Panašiai, esą api

M akasarese (M akassarese) - tarp 3 ir 7 metų; G o ro n ta le

pjaustymas turįs padidinti vaisingumą, įsitikinęs Schurt-

(Gorontalos) - 9 ,1 2 ar 15 metais; ir t.t.

zas

9. R ichard A n d ree ,

Beschneidung H E th no gra p hisch e

Pa

r a lle le d 2 d. - Le ip z ig , 1899. - P. 166-212; Lasnet, Une
mission au Senegal.
10. R . Lasch, Die Versttimmelung der Zahne in Amerika und
Bemerkungen der Zahn Deformierung im allgemeinen H
M itte ilu n g e n d er A n th r o p o lo g is c h e n G e se llsc h a ft in
W ien, X X X I . - 1901. - P. 21; W estermark, The Origin
and Development of Moral Ideas. - I. - P. 205.
11. James G . F ra z e rio teorija {The Origin of Circumcision //
Independent Review , IV . - O ctob er, 1904-January, 1905.
- P. 204-218), esą šitaip žm ogaus dalis aukojam a, kad
išsaugojus sau likusią, teatsižvelgia vos į vieną kitą faktą;
C raw ley’o

{The Mystic Rose.

- P. 396, 397) teorija, esą

{Altersklassen und Mdnnerbiinde. -

P. 96, 97). Visa tai

būtų tikrai puiku, jei tik pusiau civilizuoti žmonės nusima
nytų apie pastojimo m echanizm ą taip pat gerai, kaip m ū
sų daktarai, arba bent jau ne prasčiau nei mūsų valstie
čiai. Kas dom isi šiais dalykais, labai siūlyčiau: H avelock
E llis, Studies in the Psychology of Sex. - L on d on , 1904; Ploss,
Das Weib in Natur und Volkerkunde; ir fiziologines bei psi
chologines lytinių dalykų studijas apskritai.

Native Tribes of Central Australia. The Northern Tribes of Central Australia. - P
328-379; W. E . R oth , Ethnological Studies among the
West-central Queensland Aborigines. - Brisbane, 1897;
North Queensland Ethnography Bulletin. - Brisbane, 1901
ff; H ow itt, The Native Tribes of South-east Australia. - P.

14. Spencer and G ille n ,
P. 212-386;

apipjaustymo bei nekaltybės plėvės p rad ū rim o paskirtis

509-677; R . H . M atthew s, gausūs straipsniai Paryžiaus,

„užbėgti už akių iš regim o užsidarym o kylančiam h ilo -

V ie n o s, L o n d o n o , V a š in g to n o bei A u stralijos m okslo

idealizm o (m aterijos id ealizavim o - red. past.) pavojui“ ,

{La
lutte de Jacob et de Moise avec Jahve et Vorigine de la circoncision // R ev u e dės E tu d e s ethnologiques et socioloyra mažne visiškas prasim anym as; A . J. R e in a ch o

giques. - 1908. - P. 360-362) teorija, esą apipjaustymas
yra tam tikras

kraujo sandoris, rem iasi p a p ildo m u

draugijų antropologijos apžvalgose.
15. H ow itt, M in . veik. - P. 532.
16. Paprastai perdėtai sureikšm inam as elgesys su nupjautą
ja odele. K a ip jau sakiau, ši kū n o dalis atstovauja žm o
gui, nuo ku rio tapo atskirta, ne labiau nei nukirpti plau 

n erei

kai ar nagai, seilės, šlapim as ar ištrauktas dantis, t.y. kiti

kalingu veiksniu - krauju (tam reiktų dar įrodyti, kad pats

iniciacijos požym iai. Šias apeigas praktikavusiose A u s t

žaizdos kraujas, ku rio, beje, būna labai nedaug, išsaugo

ralijos gentyse ištrauktas dantis, pavyzdžiui, stropiai sau

mas ir tam pa p a p ild o m ų apeigų objektu); pagaliau net

gomas (ten pat. - P. 542, 562, 565, 569 ff; Spencer and

jeigu toks aiškinim as ir tiktų žydams, tai kitose pusiau

G ille n ,

civilizuotose tautose apipjaustymo ir nupjovim o jis vis tiek

arba sutrinam as į m iltus, įm aišom as į valgį ir praryjamas

nepaaiškintų. Š iaip ar taip, ir A n d r e e yra griebęsis nute

inicijuotosios m ergaitės m otinos arba inicijuotojo ber

{Beschnei

niu ko uošvės, arba į m iltus jis sutrinam as tam, kad atito

12. T ie k atskirų individų, tiek apskritai skirtingų rasių k lito 

Kaitišų (Kaitish) gentyje dantį paprasčiausiai palieka, kur

rio ilgis skirtingas. K a i kuriais atvejais operacijos tikslas

jis nukrito, nė nem anydam i ju o kaip nors magiškai pasi

kėjusio kraujo šventumu grindžiam o aiškinim o

dung. -

P. 206, 207).

The Northern Tribes of Central Australia. -

P. 594)

lintų lietų, arba užkasam as (ten pat. - P. 594-595). O štai

- pašalinti tą paskutinį likutį, k u riu o m oteris dar panaši į

naudoti (ten pat. - P. 589). D ė l apeiginės reikšmės, tai

vyrą (mintis, anatomijos požiūriu, visiškai teisėta). Ši op e

nesuprantu, kod ėl nupjautoji odelė turėtų būti laikom a

racija tad yra ne kas kita kaip lytinio atskyrim o ritualas -

gyvybinės galios la id in in ku labiau nei plaukai, dantis, na

tos pačios rūšies ritualas, kaip kad pirm ąsyk įteikiant ly

gai, šlapimas, nutekėjęs kraujas ar pan. Savo ruožtu ji ir

čiai deramus drabužius, įrankius, šiaip būdingus daiktus.
13. Nupjautoji odelė gali būti arba sunaikinama, arba išsau

ne vaisingum o galios laidininkas, ju o lab ne koks gyvo,
savaim ingo vaisiaus nešėjas.

goma, ar pan. Papročių įvairovė šiuo atžvilgiu beribė, kaip

17. Šiuo klausim u van G e n n ep a s klaidingai informuotas. Pu

kad ir bambagyslės, nukirptų plaukų ir t.t. atvejais. Pažy

eblo klanai, persipynę, nors ir nesutam pa su brolijom is,
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tebegyvuoja iki šiol. Ž r.: F re d Eggan, Social Organiza
tion of the Western Pueblo. - C h ica g o , 1950. - M . V .
18. F ra n z Boas, The Social organization and the Secret Societes of the Kwakiutl Indians // U . S. N a tio n a l M u se u m R e 
ports 1895. - W ashington, 1897. - P. 315-733; taip pat

Handbook of the American Indians / ed.

F red e ric H o d g e

// B u lletin o f the B u re a n o f A m e ric a n E th n o lo g y N o . 30.
- W ashington, 1907. - V o l. I., s. v. „K w a k iu tl“ .
19. K o h l,

Kitschi-Gami.

- I. - P. 59-76.

20. A p ie dievybes baubus žr. m a n o Mythes et legendes d'Aust21.

ralie. - C h a p . VII.
Angl.bogymen. Įdom u,

Senoviniai zanavykų
vežimai ir kitos
transporto priemonės

kad ir L ietuvoje vaikų baubai itin

artim ai susiję su baubiančiais jaučiais, tai liudija net šių
žodžių etim ologija. M a t lietuvių
nies

ŽMONES PASAKOJA

baub- (baubas: baubti)

„baubas išriedėjęs iš šak

Valentinas GUSTAINIS

ir yra jaučių baubavim o im i

Pasistengsiu aprašyti anų laikų Zanavykuose bu
vusius medinašius ir geležinašius vežimus arba ra
M a n o m a , be to, jog L ie tu v o je net būta tokio „jaučių bei
tus. Visų pirma turiu pabrėžti, kad Šakių rajono Griš
karvių d ievo“ vardu Baubis, ku rio vardas, kas be ko, irgi
kabūdžio apylinkėje ratai ir vežimai buvo sinonimas.
susijęs su veiksm ažodžiu baubti (И в ан ов В . В . , Т опо р ов
Galbūt
labiau vartota vežimas, nes žodžio tekinis ne
B . H . Баубис// М и ф о л о ги ч е с к и й словарь. - М о скв а ,
žinota.
Dažnai
tarp žodžių vežimas ir ratai būta ir skir
1990. - P. 9 2 ) . - D . R .
tumų. Yra žinomi posakiai: „Boba iš ratų - ratams
22. Sabėjai dar žin o m i m andėjų ar m andeistų vardu. M a n o 
lengviau", „Parvežė didelį vežimą malkų“, „Nusiuntė
ma, kad Jon u Krikštytoju jie savo tikėjim ą pradeda iš d a 
lies m isionieriškos veiklos įtakoje, iš dalies dėl to, kad
vežimą svečiams parvežti“. Pats padargas, jau pa
taip buvo naudinga. - M . V .
kinkytas, buvoti k vežimas: „Pirkau porinį vežimą. Su
23. E d u a rd de Jonghe, Les sociėtės secretes au Bas-Congo H
tilps ir j pavienį vežimaitį.“
Revue dės questions historiques. - Brussels, 1907, October.
Medinašiai vežimai pas mus baigė gyvenimą sy
24. V is i paprasti genties nariai kuo puikiausiai žino, kas p ri
kiu su praėjusiu šimtmečiu. Bet gerai pamenu, kad
klauso šiai bendrijai, o kas ne. Pavyzdžiui, mes E u r o p o 
mano tėviškėje (Jankų vis., Vinkšnupių k., - A.V.) dar
je, bent jau teoriškai, nežinom e, kas yra laisvasis m aso
buvo panaudojamas ir senas medinašis vežimas, kai
nas, o kas ne.
pasitaikydavo
kokį lengvesnį daiktą kur nors netoli
25. Inicijuojam ojo anestezija yra svarbus apeigų veiksnys.
nuvežti ar vežti į laukus mėšlą. Medinašiai vežimai
A m e rik o je ji pasiekiam a ryjant tabaką arba pejotą, kitur
- sm ilkant, plakantis, ribojant mitybą, kitais kūniškais
turėjo gerokai siauresnes vėžes negu juos pakeitukankinim ais. T iksla s - priversti naujakrikštą „m irti“ , p ri
sieji geležinašiai, nors pačios ašys buvo ilgos, o ratų
versti jį visiškai pam iršti savo ankstesnį asm enį ir savo
stebulės bent dvigubai ilgesnės už geležinių ašių ste
ankstesnį pasaulį.
bules. Kaimo vežimai daugiausia buvo poriniai. Vie
26. Šiuo klausim u žr.: Frazer, The Golden Bough. - III. - P.
nu arkliu važiuojant reikėjo juose tik per gerą plašta
430; taip pat W ebsterio (Primitive Secret Societes. - P. 44)
ką į šoną perkelti vežimo dyselį. Tikrų, lengvesnių pa
pastabą, kur jis pažym i, kad balta spalva dažnai laikom a
vienių
vežimų retai tepasitaikė. Juos turėdavo tik vie
m irusiųjų spalva, taigi atrodytų, kad šis paprotys irgi pa
ną
arklį
telaikiusieji.
brėžia naujakrikštą „n u m iru s“ .
Prireikus medinašius vežimus galėjai pailginti ir
27. R . H . C o d rin g to n , The Melanesians. - L o n d o n , 1891. - P.
patrumpinti. Stebulės buvo vinkšninės, stukai ir stipi
69-100.
28. R . Parkinson, DreissigJahre in der Sūdsee: Land und Leute,
nai - ąžuoliniai. Kiekvienas ratas - tekinis turėjo po
Sitten und Gebrauche im Bismarck Archipel und aufden
šešis stukus ir po dvylika stipinų - špykių. Medina
deutschen Salmoninslen. - Stuttgart, 1907. - P. 567-612,
šius, vėliau ir geležinašius, ratus padirbdavo kaimo
582-586.
račiai. Mano apylinkėje jau niekas neatsimena medi29. W illia m E llis, Polynesian Researches. - L o n d o n , 1829. našių ratų visai be apkaustų: tekinius suverždavoratI. - P. 325.
lankėmis,
stebules - rinkėmis. Aprašysiu tik geleži
30. M e rke r, Die Masai. - P. 55. B e jokios abejonės turim a
našius
vežimus
ir jų konstrukcines dalis.
galvoje fizinė branda, tik autorius nepatikslina, bern iu 
Kaip
minėjau,
geležinašių vežimų ratai - tekiniai
kų ar m ergaičių; žr. dar ir P. 60-61.
mūsų
krašte
buvo
stukiniai: kiekviename rate po vie
31. A . H o llis , The Masai.Their Language and Folklore. - L o n 
don, 1905. - P. 294-295, 296-299.
ną vinkšninę stebulę. Joje sukalta po dvylika stipinų,
ant jų poromis užmaudavo šešis stukus. Be ąžuoli
nių, pasitaikydavo ir uosinių stukų. Kad stebulė ne
skiltų, račiai ją suverždavo, iš abiejų stipinų pusių už
tacija“ (A stram skaitė D . V e stim en tarin is kodas lietuvių
m itologijoje // Baltos lankos N r. 3. - V ., 1993. - P. 132). -
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