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Tarptautinė tautos diena 
Rugpjūčio 9 d. švenčiama 
Tarptautinė tautos diena. Ši 
diena skirta ginti vietinių tautų 
– čiabuvių – teises. Čiabuviai, 
dar vadinami aborigenais, au-
tochtonais – tai senieji vietiniai 
tam tikros vietovės žmonės, 
tebegyvenantys arba gyvenę 
toje teritorijoje iki dabartinių 
gyventojų įsikūrimo. Čiabuvių 
bendruomenės laikosi savitų 
tradicijų, išskiria iš visos 
visuomenės. Tokios tautos dabar 
dažniausiai išlikusios tik sunkiai 
pasiekiamose vietose (salose, 
džiunglėse, kalnuose, Arktyje).

Norintiems žinoti daugiau
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Dar iki XX a. vid. įvairios vietinės 
tautos buvo naikinamos jas 
žudant, iškeldinant ar priverčiant 
vergauti. 1992 m. rugpjūčio 9 
d. pirmą kartą įvyko tautų darbo 
grupių susirinkimas dėl žmonių 
teisių apsaugos. Tarptautinę 
tautos dieną paskelbė minėtina 
diena Jungtinių tautų organizaci-
ja 1994 m. gruodžio 23 d.

Europoje čiabuvių, išlaikiusių 
savas tradicijas, yra išlikę 
Laplandijoje ir Kolos pusiasa-
lyje (samiai), Rusijos gilumoje 
(nencai, komiai), Kaukazo kalnu-
ose, Pirėnų pusiasalio šiaurėje ir 
Ispanijos bei Prancūzijos pasie-
nyje (baskai). Amerijos vietiniai 
gyventojai indėnai vis dar laikosi 
savų tradicijų. Lietuviai gyvena 
savo istorinėje tėvynėje, tad pat-
ys yra čiabuviai, tačiau nemažai 
savo kultūrinių, religinių tradicijų 
jau yra praradę, kai buvo įvesta 
krikščionybė ir susigiminiavus su 
atvykėliais.
Čiabuviai, vietiniai gyventojai, 

aborigenai, autochtonai – senieji 
vietiniai tam tikros vietovės 
(žemyno, salos) žmonės, teb-
egyvenantys joje arba gyvenę 
joje iki dabartinių gyventojų 
įsikūrimo.
Išlikusios čiabuvių 
bendruomenės paprastai yra 
išsaugojusios ir laikosi savų, 
dažnai labai skirtingų nuo 
visos šalies tradicijų, pasižymi 
kitais skirtumais ir išskiriami 
arba išsiskiria kaip atskira 

visuomenės, tautinė grupė. 
Dabar tokios tautos paprastai 
išlikusios tik sunkiai pasiekia-
mose vietose (džiunglėse, kalnu-
ose, dykumose, Arktyje).
Nors žodžiu „čiabuviai“ 
apibrėžiama nuo seniausių laikų 
toje vietoje gyvenanti tauta, 
tačiau toli gražu ne kiekviena 
savo istorinėje tėvynėje gyv-
enanti tauta yra čiabuvių – 
pavyzdžiui, lietuvių tauta nors ir 
susiformavo dabartiniame savo 
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areale, tačiau gerokai asimiliavo-
si, prarado originalias religines, 
kultūrines tradicijas.

Čiabuvių tautos pasižymi laba 
didele socialinės raidos įvairove: 
nuo tokių kaip majai ar inkai, 
kurios buvo sukūrusios dideles 
imperijas, iki mažų, visiškai 
izoliuotų tautų kaip sentinelai, 
džaravai, korubai ir kt. Dėl 
klasifikacijos neapibrėžtumo 
ir problematiško duomenų 
surinkimo tikslesnius autochtonų 
skaičius nustatyti sunku. Du-
omenys svyruoja nuo 300 iki 350 
mln., įtraukiama daugiau nei 5 
000 tautų ir genčių, gyvenančių 
72 šalyse.
Čiabuvių skaičius pasaulyje nuo-
lat sparčiai mažėja dėl procesų, 
dariusių įtaką globalizacijai, – 
asimiliacijos, gyvenamųjų erdvių 
naikinimo, misijų veiklos. Dar iki 
XX a. vid. kai kurios tautos buvo 
naikinamos atviru genocidu, 
vergija, prievartiniu iškeldinimu. 
Čiabuvių teisių gynimu užsiima 
įvairios organizacijos, svarbi-
ausia iš jų – „Survival Interna-
tional“.

Nors Europos tautos nebuvo 
sunaikintos išorinių jėgų, tačiau 
jos intensyviai migravo, asimil-
iavosi, persimaišė, kultūriškai 
evoliucionavo, todėl nelaiko-
mos čiabuvių tautomis. Iš tokių 
Europoje išskiriami tik samiai, 
Rusijos tautelės (nencai, komiai 
ir kt.), Kaukazo tautos, baskai . 
Amerikos čiabuvių tautos vadi-
namos indėnais, kurių dauguma 
buvo sunaikinta XV a. prasidėjus 
kolonizacijai. Afrikoje čiabuvių 
tautas išskirti gana sudėtinga 
dėl daugiataučių valstybių, 
migracijos, socialinės padėties 
įvairovės. Visų pirma, Afrikos 
čiabuviais vadinami bušmėnai 
ir Kongo džiunglių pigmėjai. 
Dauguma Okeanijos salų 
gyventojų yra čiabuviai, nors, 
pavyzdžiui, Naujojoje Zelandijoje 
maorių žemės buvo kolonizuotos 
europiečių. Daugiausia čiabuvių 
tautų yra Azijoje.

Žinomiausių pasaulio 
čiabuvių gentys

Indėnai
Indėnais vadinami Šiaurės 

Amerikos, Centrinės Amerikos ir 
Pietų Amerikos bei Karibų salų 
gyventojai, gyvenę šiose teritori-
jose iki pasirodant europiečiams, 
bei jų palikuonys. Tai labai 
bendra kategorija, nes Amerikoje 
gyveno ir gyvena daugybė 
indėnų genčių ir tautų, kurios 
turi skirtingas kalbas ir kultūras. 
Prie indėnų nepriskiriami tik su 
vėliausia banga atvykę eskimai 
ir aleutai.
„Indėno“ (pradedant isp. „indios“) 
pavadinimas kilęs iš klaidingos 
europiečių prielaidos, kad jie 
atrado Indiją, o ne naują žemyną 
– Ameriką.
Pagal labiausiai priimtą versiją 
didžioji dalis (jei ne visi) indėnų 
kilę iš Sibiro tautų, kurios 
greičiausiai pateko į Šiaurės 
Ameriką daugiau nei prieš 16 
000 metų ir pasklido bei diver-
sifikavosi į šimtus kultūriškai 
skirtingų etninių grupių ir genčių.
Nors daugelis indėnų genčių iki 
pat modernių laikų laikėsi klajok-
linio ar pusiau klajoklinio gyven-
imo būdo, kitos gentys gyveno 
nuolatinėse gyvenvietėse ir 
buvo daugiausia žemdirbiais, o 
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kai kuriuose regionuose sukūrė 
valstybes, pasižymėjusias 
išsivysčiusia visuomene, 
monumentaliąja architektūra ir 
dideliais miestais.
Indėnai – Šiaurės ir Pietų 
Amerikos žemynų autochtonai. 
Gyvena JAV ir Kanados rezer-
vacijose, daugelyje Centrinės 
Amerikos ir Pietų Amerikos šalių. 
Iš viso apie 40 mln. 

Indėnų raida labai įvairi ir 
nevienalytė. Tam įtakos turėjo 
gamtinės ir istorinės sąlygos. 
Dalis genčių iki dabar išlaikė 
pirmykštės bendruomenės 
požymius (Amazonės basei-
nas). Dar XX a. pr. Š. Amerikos 
indėnai gyveno akmens amžiaus 
karinės demokratijos būsenoje, 
kai kuriose gentyse išliko ma-
triarchato požymiai (irokėzai, 
pauniai). Nors dauguma indėnų 
genčių iki pat Kolumbo atvykimo 
gyveno klajokliškai arba pusiau 
klajokliškai, tačiau kai kuriose 
vietose, pvz., Misisipės slėnyje, 
Meksikoje, Anduose jie sukūrė 
išsivysčiusias civilizacijas su 

monumentaliąja architektūra, mi-
estais ir visuomenės organizaci-
ja. Šias kultūras didžiąja dalimi 
sunaikino ispanų kolonizato-
riai. Tenočtitlanas XV a. buvo 
didžiausias pasaulio miestas, 
didesnis nei tuometiniai Europos 
miestai. Dabartinių JAV pietva-
kariuose klestėjo Pueblų kultūra, 
kur buvo statomi pastatai, 
turintys iki 500 kambarių.

Actekai
Actekai (astekai) – centrinėje 
Meksikoje gyvenusios etninės 
grupės, kalbėjusios nahuatlių 
kalba, XIV–XVI a. pr. domina-
vusios didelėje Mezoamerikos 
dalyje, sukūrusios civilizaciją, 
garsią savo turtinga mitologija ir 
kultūriniu palikimu.
Svarbiausias civilizacijos mi-
estas – Tenočtitlanas, įkurtas 
Teskoko (arba Teškoko) ežero 
saloje (dabar toje vietoje yra 
Meksiko miestas). Tuo metu tai 
buvo vienas didžiausių pasaulio 
miestų.
Nahuatlių kalba „azteca“ reiškia 
„žmogų iš Astlano“ (Aztlán), 

mitinės vietovės, šiais laikais 
įvairiai lokalizuojamos Meksikos 
šiaurėje ar JAV. Žodis „Az-
teca“ buvo plataus pobūdžio, 
nereiškiantis konkrečios 
kultūros. Vėliau Vakaruose 
actekais imti vadinti mešikai 
ar tik mešikai, kurie gyveno 
Tenočtitlane ir save vadino 
Mešika-Tenočka (Mexica-Ten-
ochca). Kartais šiuo vardu 
vadinami ir dviejų pagrindinių 
Tenočtitlano miestų-sąjungininkų 
gyventojai akolchua iš Teškoko ir 
tepanekai iš Tlakopano.

Kaip teigia legenda, actekai, 
atvykę prie Teskoko ežero, buvo 
laikomi mažiausiai civilizuota 
gentimi, tačiau jie nusprendė 
mokytis ir daug ką perėmė iš kitų 
kultūrų, daugiausia iš senovės 
toltekų, kuriuos jie iš dalies pain-
iojo su vėlyvesne Teotiuakano 
civilizacija. Actekai toltekus laikė 
bet kokios kultūros pradininkais. 
Žodis „Toltecayotl“ buvo kultūros 
sinonimas (actekų kalba „tolte-
ca“ – „statytojas“). Actekų leg-
endose toltekai ir Ketsalkoatlio 
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kultas buvo siejami su mitiniu 
Tolano miestu, kurį, regis, jie 
tapatino su vėlyvesniuoju Teo-
tiuakanu.
Europiečius labiausiai šokiravo 
actekų civilizacijos paprotys 
– žmonių aukojimas, nors, 
palyginti su europietiškais 
egzekucijos būdais, actekai 
neišrado nieko naujo. Žmonių 
aukojimas tuo metu buvo 
paplitęs visoje Mezoamerikoje 
ir Pietų Amerikoje, tačiau 
actekai tai darė labai dažnai – 
18 kartų per metus.
1519 m. Meksikos pakrantėje, 
ties dabartiniu Verakruso 
miestu, išsilaipino Ernano 
Korteso vadovaujami konk-
istadorai ir po dvejus metus 
trukusios kovos bei ilgos 
Tenočtitlano apgulties, 1521 m. 
rugpjūčio 13 d. (kai pasidavė 
Tenočtitlanas), užkariavo 
actekų imperiją. Kortesas 
turėjo apie 500 ispanų karių 
ir kartu su juo kovojo indėnai 
iš Tlaškalos ir Teškoko, kurie 
norėjo nusimesti actekų jungą.

Majai
Majai – centrinės Amerikos 
indėnų tauta, sukūrusi 
Majų civilizaciją. Jie 
gyveno vadinamajame 
istoriniame-kultūriniame 
Maja regione (Meksikos 
pietuose (Čiapas, Juka-
tano šiaurė), Gvatem-
aloje, vakarų Hondūre ir 
šiauriniame Belize). Jų civ-
ilizacija gyvavo maždaug 
nuo 1000 m. pr. m. e. iki 
ispanų užkariavimo.
Prieš ispanų kolonizaciją 
(iki XVI a.) majų civilizacija 
buvo viena iš pažangiausių 
civilizacijų Vakarų pus-
rutulyje. Jie vertėsi 
žemdirbyste, statė dide-
lius akmeninius pastatus 
ir piramides, šventyklas, 
gamino aukso ir vario 
dirbinius, turėjo hieroglifų 
raštą, kuris yra gerai 
ištyrinėtas ir iššifruotas. 
Majų kalendoriumi naudo-
josi ir kitos Mezoamerikos 
civilizacijos.

Majų civilizacija susikūrė apie 800 
m. pr. m. e., o suklestėjo apie 600 
m., kai ėmė viešpatauti visoje 
Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje, 
o gyventojų skaičius pasiekė 
daugiau nei 13 mln.
Maždaug 850 m. majai dingo iš 
didžiųjų miestų (spėjama, kad 
nuo baisios sausros), o 1697 m. 
paskutinis majų miestelis Tayasa-
lis atiteko ispanams.
Meksikos kalnuose rastas 
nežinomas požeminis koridorius 
ir olų labirintas, kur maždaug 
prieš 1200 m. majai atlikdavo 
šiurpias mirties apeigas.
Po visa majų karalyste plytėjo 
požeminiai urvai. Tačiau jis (t. y. 
urvas) atrastas tik 1959 m., kai 
Josė Humberto Gomezas prie 
Čičen Icos Balankanche urvo 
sienoje rado moliu uždrėbtą 
landą, už kurios buvo 100 m ilgio 
koridorius, vedęs į erdvų urvą 
su kalkakmenio kolonomis. Ant 
žemės mėtėsi daug dekoruotų 
keraminių indų ir kelios smilkyklės 
su lietaus dievo Chako atvaizdais. 
Žinoma, kad urvuose vykdavo 
apeigos, kurių tikslas – įgyti dievų 
palankumą. 

Inkų imperija
Inkų valstybė (kitaip – Tauantin-
suju, kečujų kalba „Tawantinsuyu“ 
(kečujų rašyba) arba „Tahuantin-
suyu“ (ispaniškai), Keturių dalių 
žemė) – valstybė (imperija), 
egzistavusi Pietų Amerikoje nuo 
1437 m. iki 1572 m.
Šiuo laikotarpiu prie inkų 
valstybės buvo prijungta 
(užkariavimais arba taikios asi-
miliacijos būdu) didelė žemyno 
vakarų dalis Andų kalnuose. 1533 
m. ispanų konkistadoro Fran-
sisko Pisaro (Francisco Pizarro) 
įsakymu nužudžius valdovą 
Ataualpą (Atahualpa), prasidėjo 
inkų pasipriešinimas, trukęs iki 
1572 m., o paskui – ispanų domi-
navimas.
Oficialioji valstybės kalba buvo 
kečua kalba, tačiau buvo varto-
jamos ir daugybė vietinių kalbų. 
Visoje valstybėje buvo diegiamas 
inkų dievų garbinimas, iš kurių 
svarbiausias buvo saulės dievas 
Inti.
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Inkų valstybės pagrindu tapo XII 
a. Kusko apylinkėse gyvenusi 
gentis. Vadovaujami Manco Ca-
pac (Manko Kapako), Kuske jie 
sukūrė nedidelį miestą-valstybę. 
1437 m., vadovaujami Pačakučio 
Jupanki (Pachacuti Yupanci), 
inkai sukūrė valstybę, apimančią 
dabartinių Peru, Bolivijos, Ekva-
doro teritorijas, o taip pat Kolum-
bijos, Čilės ir Argentinos dalis.
Pačakutis pavertė Kusko miestą-
valstybę, ją išplėtė ir ilgainiui ji 
tapo Tauatinsuju. Valstybė (im-
perija) iš esmės buvo federacija, 
kurią sudarė inkos (valdovo) 
vadovaujama centrinė šalies dalis 
ir 3 provincijos, kurioms vado-
vavo įtakingi vadovai: Činčasujus 
(šiaurės provincija), Antisujus 
(rytinė dalis), Kuntisujus (piet-
vakariai) ir Koljasujus (centrinė 
dalis, Titikakos ežero apylinkės, 
Kusko rajonas).
Pačakutis siųsdavo savo pasi-
untinius, kurie ištirdavo būsimo 
Tauantinsuju teritorijos politinę 
organizaciją, karinę galią ir 
socialinę būklę. Tuomet tos 
vietovės valdovams būdavo 
siunčiamas pranešimas, kuri-
ame buvo giriami ir išdėstomi 
prisijungimo prie inkų valstybės 
privalumai, siūlomos brangios 
dovanos ir žadama gerovė. Dau-
guma mažų valstybėlių ir sričių 
priimdavo inkų pasiūlymus ir 
paklusdavo taikiu būdu. Teritorijų 
valdovų vaikai būdavo paimami į 
Kuską, mokomi inkų administravi-
mo sistemos pagrindų, o vėliau 
sugrąžinami namo. Tai leido 
vietinių valdovų vaikus įtraukti 
į inkų valstybės administraciją 
ir aukštuomenę. Labai dažnai 
nepriklausomos srities prijungimą 
lemdavo santuokos su vietinių 
valdovų dukterimis.
1532 m., kai į Peru pakrantę 
atvyko Fransisko Pisaro (Fran-
cisco Pizarro) vadovaujami 
ispanai, inkų valstybės užkariautų 
teritorijų pasipriešinimas jau 
buvo susilpninęs valstybę. Pisaro 
pajėgas sudarė mažiau nei 200 
vyrų, apie 20 muškietininkų ir 27 
raiteliai, tačiau prie jo prisijungė 
dalis inkų nukariautų indėnų 
genčių (taip armija padidėjo iki 

kelių tūkstančių žmonių). Inkai 
priešinosi, tačiau negalėjo vienu 
metu kovoti prieš pavergtų 
genčių sukilėlius ir naująsias 
ispanų technologijas (ypač 
šaunamuosius ginklus ir patran-
kas). Valstybės sostinę Kuską 
ispanai užėmė1536 m. Inkų 
valdovai pasitraukė į kalnuotas 
vietoves Vilkabambos regione, 
kur išsilaikė dar 30 metų. 1572 m. 
ispanai nukirto galvą paskutiniam 
inkų valdovui Tupakui Amarui 
(Túpac Amaru). Taip Tauatinsuju 
valstybės egzistavimas baigėsi.

Papuasai
Papuasai (malajų kalba reiškia 
„garbanoti žmonės“) – viet-
iniai Naujosios Gvinėjos ir 
gretimų salų gyventojai, 
kalbantys papuasų kalbomis. 
Kalbiniu požiūriu jie skiriasi nuo 
austroneziečių, kurie į Naująją 
Gvinėją atvyko prieš 3000 metų, 
bet tai ne etninis skirtumas, 
kadangi austroneziečiai priklauso 
papuasų kultūrai.
2005 m. studijuojant ASPM 

geno variantus, atrasta, kad tarp 
papuasų 59,4 proc. atstovų turi 
naujausią halogrupę D, kuri yra 
tik 6 tūkst. metų senumo. Nors 
tiksliai nežinoma, kokį pranašumą 
suteikia šis geno variantas, 
manoma, jog tai susiję su varian-
to nešiotojų elgesiu ar pažintine 
funkcija.
Papuasai su melaneziečiais yra 
vieninteliai iš dabartinių žmonių, 
kurių protėviai maišėsi su Denis-
ovos hominidais. Todėl 4–6 proc. 
jų genomo yra toks pat kaip šios 
išnykusios rūšies.

Australijos aborigenai
Australijos aborigenai – Aus-
tralijos, Tasmanijos ir keleto kitų 
salų tautos, gyvenusios čia iki 
pasirodant europiečiams. Prie jų 
paprastai nepriskiriami Toreso 
sąsiaurio salų gyventojai.
Angliškas žodis „aboriginal“ 
buvo pradėtas vartoti ne vėliau 
nei XVII amžiuje ir reiškė „pi-
rmieji, anksčiausiai žinomi“ (lot. 
„Aborigines:ab“ - iš + „origio“ – 
kilmė, pradžia) [1]. Manoma, kad 
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Australijos vietiniams gyvento-
jams apibūdinti terminas pradėtas 
vartoti XVIII a. pabaigoje. Ilgainiui 
jis tapo bendriniu pavadinimu. 
Pats žodis „aborigene“ laikomas 
politiškai teisingu, tačiau kai kurie 
sutrumpinimai ir formos gali turėti 
neigiamą, žeminančią reikšmę ir 
būti laikoma užgaulia.
Nors visos vietinės tautos 
panašios kultūra ir gyvenimo 
būdu, aborigenai nelaikomi 
viena tautine grupe. Pavadinimas 
apibendrintai taikomas daugybei 
skirtingų bendruomenių. Šios 
grupės gali būti toliau skirstomos, 
pvz., Anangu (apytiksliai reiškia 
„žmogų iš Australijos dykumos“) 
pripažįsta tokius pogrupius 
kaip Yankunytjara, Pitjantjat-
jara, Ngaanyatjara, Luritja ir 
Antikirinya. Australijos aborigenai 
apsigyveno žemyne bent prieš 
40–45 tūkst. metų, nors yra 
teigiančių ir kad prieš 68 tūkst. 
metų. Tiksli Australijos vietinių 
žmonių kilmė kol kas nėra aiški. 
Manoma, kad kai kurios gentys 
persikėlė iš Pietryčių Azijos, nors 
ir nėra akivaizdžių požymių, 
pagal kuriuos būtų galima susieti 
aborigenus su Polinezijos taut-
omis. Genetinių tyrimų atskleisti 
bendrumai su rytinės pakrantės 
afrikiečiais bei pietų indais leidžia 

teigti, kad žmonės galėjo migruoti 
iš Afrikos. Taip pat yra genetinių 
ir kalbinių įrodymų ryšio su 
dabartinės Naujosios Gvinėjos 
austroneziečiais, tačiau tai gali 
būti ir nesenų laikų prekybos bei 
tarpusavio vedybų pasekmė. 
Yra teigiančių, kad europiečiams 
pirmą kartą atvykus į Australiją, 
joje gyveno nuo ketvirčio iki 
vieno milijono žmonių, taip pat 
manoma, kad žmonių skaičius 
žemyne buvo pastovus per 
daug tūkstančių metų. Priešingai 
paplitusiai nuomonei, kad vietiniai 
australai buvo dykumos gyvento-

jai, tankiausiai apgyvendinti buvo 
palankesnio klimato pakrančių 
regionai (kaip ir dabar). Pietų ir 
rytų žemyno regionuose, ypatin-
gai Murėjaus slėnyje, gyventojų 
tankis buvo didesnis nei vakarų ir 
šiaurės teritorijose.
Gyventojų taikomos technologi-
jos, mityba ir medžioklės būdai 
skyrėsi atsižvelgiant į gyve-
namosios aplinkos sąlygas. 
Po kolonizacijos vietinių 
gyventojų pakrantėse sumažėjo, 
bendruomenės koncentra-
vosi tokiose vietose kaip Didžioji 
Smėlio dykuma, kur gyveno 
mažai europiečių.
1770 m. leitenanto Džeimso 
Kuko ekspedicija išsilaipino 
rytiniame Australijos krante ir 
pavadino jį Naujuoju Pietų Velsu, 
britų kolonija. Britų kolonizacija 
prasidėjo Sidnėjuje 1788 m. 
Per kelias savaites po pirmųjų 
kolonistų įsikūrimo regione 
epideminiu mastu pradėjo plisti 
europietiškos ligos – vėjaraupiai, 
raupai, gripas ir tymai, siekusios 
aborigenų bendruomenes ir už 
europiečių gyvenviečių ribų, 
ypatingai paveikusios tankiai 
apgyvendintas.


