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Feng shui – universalus gyvenimo pagalbininkas?
Olaf Lahayne
Paskutiniame mǌsǐ amžiaus dešimtmetyje Europoje vis dažniau girdima arba literatǌroje aptinkama sąvoka „feng shui“. Taþiau dažniausiai lieka neaišku, ką iš tikrǐjǐ nagrinơja feng shui. Net
ir apžvelgĊ šia tema nebeaprơpiama tapusią literatǌros pasiǌlą, mažai ką suprasime: dešimto dešimtmeþio pradžios publikacijose daugiausia kalbama apie bǌsto Ƴrengimą, o pastaraisiais metais
Vakaruose pasirodơ tokiǐ antrašþiǐ kaip „Feng shui katơms ir šunims“, „Feng shui ir meilơ“ arba
„Feng shui kulinarijos knyga“.
Žodis feng shui kilĊs iš kinǐ kalbos, reiškia „vơjas (ir) vanduo“. Pati jo reikšmơ rodo esminƳ
feng shui savitumą. Feng shui suprantamas kaip tam tikras bǌdas pagerinti gyvenimą remiantis
gamtos filosofija. Šio mokymo pradǐ aptinkama jau I tǌkstantmetyje prieš Kristǐ, bet jo raida vis
tebevyksta, tiksliau sakant, yra tơkmơje.
Mat feng shui ypatinga reikšmơ skiriama tơkmei: esminơ šio mokymo prielaida yra Qi (Chi,
ýi). Ši sąvoka Vakaruose dažnai nusakoma kaip „gyvenimo energija“ arba „pirmykštơ jơga“. Šis
Qi esą srǌva per visą esatƳ, nes „kinǐ pasaulio sampratoje iš viso nơra mirusiǐ daiktǐ… Qi yra jơga, persmelkianti gyvybe visa, kas egzistuoja. Qi veikia bet kokiame lygmenyje. Žmoniǐ lygmenyje – tai energija, srǌvanti išilgai kǌno akupunktǌros meridiano“1. „Feng shui stengiasi taip paveikti Qi buvimą aplinkoje, kad visiškai bǌtǐ išnaudota jo palanki ir stimuliuojanti jơga“2.Mat
pagal feng shui esama gerojo Qi (sheng Qi) ir blogojo Qi (sha Qi). Jei gyvenama tokioje aplinkoje, kur yra kiek galima daugiau gerojo Qi, tai esą skatina „gerovĊ, stiprina autoritetą ir pripažinimą, gerina santykius su partneriu, šeima, draugais, stiprina sveikatą, kǌrybingumą, žinias ir palengvina karjerą“ (ten pat).
Taigi iš citatǐ aišku, jog beveik nơra to, ko su feng shui nebǌtǐ galima pasiekti. Tiesa, Kinijoje šio mokslo nustatytos taisyklơs iš pradžiǐ tarnavo ieškant kuo geresniǐ vietǐ protơviams laidoti. Tai rodo, jog šio mokslo atsiradimas susijĊs su protơviǐ garbinimu arba tikơjimu demonais. Tai
faktas, kurƳ dažniausiai apeina vakarietiška feng shui samprata: paskutinioji citata rodo, jog kalbama apie pabrơžtinai žemiškus dalykus.
Teigiama, kad norint tǐ dalykǐ pasiekti, tereikia taikyti feng shui taisykles arba dơsnius, o per
juos kaupti gerąjƳ Qi bei vengti blogojo. Mat gera tai, jog esą Ƴmanoma paveikti Qi „tơkmĊ“. Kadangi Qi esama visur, tai esą lengva ir jam daryti Ƴtaką. Qi arba feng shui „kokybơ“ priklausanti
nuo aplinkos: pavyzdžiui, teigiama, kad mieste, kaime ar atskirame name feng shui gerumą lemia
kalvǐ išsidơstymas ar jǐ forma bei vandens tơkmơ apylinkơse, o namo arba buto viduje – jo Ƴrengimas. Teikiama pirmenybơ apvalioms, aptakioms formoms ir kreipiamas dơmesys Ƴ tai, kad Qi
per erdvĊ, kurią reikia paveikti, sroventǐ nesitvenkdamas, bet ir ne per greitai. Iš to buvo padaryta
išvada, kad ideali vieta statomam namui turinti bǌti iš trijǐ pusiǐ apsupta Ƴvairiǐ formǐ kalvǐ, o
pietǐ pusơje atsiverianti Ƴ lygumą. Žinoma, tai gerokai apriboja tinkamǐ statybvieþiǐ pasirinkimą,
bet Kinijoje ieškant išeities imtasi „teisingai formuoti“ aplinką.
Qi tơkmĊ savame bǌste daug lengviau paveikti, todơl svarbiausia feng shui taikymo sritis yra
vidaus architektǌros klausimai. Pavyzdžiui, šis mokymas pataria langus ir duris išdơstyti patalpoje ne priešpriešiais, kad susidarĊs savotiškas „skersvơjis“ neištrauktǐ nepanaudoto Qi. Vonios
kambarys esanti itin reikšminga sritis: „Kaskart uždenkite tualeto dangtƳ; taip sutrukdysite Qi palikti namus per unitazą“ (ten pat). Be to, visokie brơžiniai ir taisyklơs nurodo, kaip sutvarkyti kone viską: nuo patalpǐ išdơstymo iki susơdimo aplink stalą tvarkos.
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Vis dơlto imantis feng shui praktikuoti pasirodo, kad šis mokymas nieku gyvu nơra vientisas
ir harmoningas. Per šimtus metǐ jis sujungơ visokiausiǐ elementǐ: kinišką astrologijos variantą,
mokymą apie in ir jang, teoriją apie penkis elementus arba I-Ging orakulą. Taip susikǌrơ Ƴvairios
feng shui mokyklos. Pirmiausia skiriamos „formǐ“ ir „kompaso“ mokyklos. Pastaroji daugiausia
naudoja minơtus dalinius feng shui elementus, taþiau dažnai taikomi abu metodai.
Taþiau tuomet taisyklơs, kurias galima ar bǌtina taikyti Ƴgyvendinant feng shui, tampa painios
ar net prieštaringos. Todơl Kinijoje šiuo mokymu seniau užsiimdavo feng shui meistrai, paprastai
savo „amato“ išmokĊ ir jƳ perơmĊ iš tơvǐ. Taip susikǌrơ dar ir papildomos vietinơs tradicijos.
Jau minơjome, kad Vakaruose feng shui daugiausia naudojama vidaus architektǌros srityje.
Randama ir kai kuriǐ naujǐ feng shui taikymo sriþiǐ. Šiam mokymui Ƴsitvirtinti rinkoje padeda du
požiǌriai:
– feng shui dera prie 9-o ir 10-o dešimtmeþio ezoterikos tendencijos, todơl mơginama „derinti
feng shui su kitais okultiniais mokymais“3,sakykime, su teorijomis apie vadinamuosius Žemơs
spindulius.
– „[Feng shui] principai …turơtǐ padơti subalansuotai gyventi harmoningai su aplinka“ (Faber, ten pat). Regis, tokiais teiginiais feng shui galơtǐ patraukti ir ekologinio judơjimo šalininkus.
Mat teisingai juos taikant pasiekiama „darna su visata“.
Ar šis mokymas paprastai patenkina jam keliamus reikalavimus? Ʋ šƳ klausimą galima atsakyti visai trumpai: kalbant apie jo taikymą bǌstui tvarkyti, daugelis taisykliǐ nepranoksta Ƴprastǐ vidaus
architektǌros patarimǐ. Bet jei laikantis feng shui taisykliǐ nesulaukiama pageidaujamo (teigiamo) poveikio arba situacija ir visai suprastơja, tai feng shui taisykliǐ visuma, žinoma, turi kokią
nors priežastƳ. Pavyzdžiui, vienas autorius tvirtina, kad karalienơs Viktorijos paminklas priešais
Bekingemo rǌmus teigiamai veikia šiǐ rǌmǐ feng shui, o kitas autorius mano, kad šio paminklo
stovơjimo vieta yra viena iš britǐ imperijos žlugimo priežasþiǐ! Kaip matome, „feng shui mokymo …neƳmanoma falsifikuoti, ir jis atsparus kritikai... Iš naujǐjǐ laikǐ perspektyvos jƳ galima teisơtai vadinti pseudomokslu“4.
Ekologiniu požiǌriu feng shui mokyme taip pat aptinkama kai kuriǐ abejotinǐ aspektǐ: mat
„pagal feng shui mokymą ne aš pats turiu keistis, bet turiu keisti savo aplinką“ (Aldinger, ten
pat). Taigi feng shui bǌtǐ veikiau „kitokia, savita kiniška žmogaus visagalybơs pretenzijǐ gamtai
manifestacijos forma“5. Tai kas tuomet lemia stebơtinai greitą šio mokymo plitimą?
Esama Ƴvairiǐ to priežasþiǐ. Viena vertus, feng shui sekơjai, matyt, neturi pakankamai (kritiškos) informacijos apie šƳ mokymą, taigi abiejǐ minơtǐ priežasþiǐ jiems pakanka pagrƳsti savąją
feng shui praktiką. Kita vertus, tam yra ir gilesniǐ priežasþiǐ. Kai kurias þia pateikiame.
– Kalbant apie architektǌrą ar vidaus architektǌrą gali pasitaikyti, kad „kǌrybingumo ir techninơs nekompetencijos stoka …slepiama po pseudoreliginơmis sąvokomis“ (žr. 3 išnašą).
– Kita vertus, feng shui leidžia asmeninio gyvenimo nesơkmiǐ ir nesklandumǐ priežasþiǐ
ieškoti ne savyje paþiuose: atsakomybĊ galima suversti kokioms nors feng shui taisyklơms, kuriǐ
nebuvo laikomasi. Aišku, tokia galimybe pasinaudojama visǐ pirma tuomet, kai jau anksþiau buvo nesơkmingai išmơginti kiti išganymo mokymai.
– Dar viena priežastis, paaiškinanti neatslǌgstantƳ feng shui populiarumą Kinijoje: kinǐ visuomenơje, vis dar stipriai veikiamoje konfucianizmo, bendruomenơs ar šeimos interesai iškeliami virš pavienio individo interesǐ. O feng shui, priešingai, yra amoralus. „Jis vadovaujasi indivi3
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do teise turơti naudą, nepabrơžiant naudos socialinơs organizacijos, kurios dalis yra tas individas“6. „Feng shui leidžia konkurenciją, kurios kitais atvejais neleistina atvirai demonstruoti. Be
to, pasitelkus feng shui galima pagrƳsti, kodơl vienos šeimos praturtơja, o kitos – ne. Taip paaiškinama ir Ƴteisinama socialinơ nelygybơ“ (Hoffmann, ten pat).
– Galima mơginti paaiškinti feng shui pasisekimą ir tyrinơjant psichologinius šio mokymo
pagrindus. Ʋdomiǐ Ƴžvalgǐ šia tema esama Sigmundo Freudo straipsnyje „Animizmas, magija ir
minþiǐ visagalybơ“. Qi reikšmơ feng shui mokyme vienareikšmiškai rodo, kad feng shui ištakos
siekia animistines sampratas, kurios buvo ar tebơra bǌdingos visoms pirmykštơms tautoms: jos
„priskiria gamtos reiškiniǐ kilmĊ dvasioms ir demonams ir mano, kad jie suteikia gyvastƳ ne tik
gyvǌnams ir augalams, bet ir negyviems dalykams“7. Tokio tikơjimo dvasiomis pơdsakǐ dar ir
dabar yra kiniškame feng shui variante, kadangi Kinijoje, kaip minơta, protơviai ir jǐ kapai dar
tebeturi didelĊ reikšmĊ. Siekiant kontroliuoti tas dvasias, buvo taikomos Ƴvairios magijos formos.
Taip pat ir kai kurie feng shui patarimai kaip Ƴsirengti bǌstą yra aiškiai magiško pobǌdžio, ypaþ
dažnas veidrodžiǐ naudojimas. „Motyvai, verþiantys užsiimti magija, lengvai Ƴžvelgiami, tai –
žmogaus norai. Mums tereikia padaryti prielaidą, kad primityvus žmogus nepaprastai tiki savo
norǐ galia. Visa tai, kas pasiekta pasitelkus magiją, jo manymu, vyksta tik todơl, kad jis to nori“
(ten pat).
Turơtǐ bǌti jau pakankamai aišku, kad feng shui svarbiausia – norǐ Ƴgyvendinimas, paprastai
tai sakoma visai atvirai. Pagrindus vilties, kad turơtǐ bǌti Ƴmanoma magiškomis priemonơmis pasiekti savo norǐ, Freudas mato „minþiǐ visagalybơje“. Tai Ƴsivaizdavimas, kad daugiau ar mažiau
Ƴsisąmoninti norai be jokiǐ pastangǐ virsta tikrove. „Animistinơje stadijoje žmogus pats sau priskiria minþiǐ visagalybĊ... Mokslinơ pasaulơžiǌra nebepalieka vietos žmogaus visagalybei“ (ten
pat). Taigi šiuo metu idơją apie minþiǐ visagalybĊ aptiktume tik Ƴkyriǐ bǌsenǐ neuroziǐ kamuojamǐ žmoniǐ vaizdiniuose. „Dabar aišku, kad mǌsǐ nustatytas primityviǐ ir neurotiškǐ žmoniǐ
ypatingas psichiniǐ veiksmǐ vertinimas sietinas su narcisizmu ir suvoktinas kaip esminis jo komponentas“ (ten pat). Pagal tai narcisizmas, arba perdơtai išreikšta savimeilơ sudaro reikšmingą
prielaidą atsigrĊžti Ƴ feng shui mokymą.
Ar tuomet feng shui laikytinas seniai praơjusios, pirmykštơs epochos reliktu, magiškǐ taisykliǐ sankaupa, kuriǐ šiandien griebiasi tik Ƴkyriǐ bǌsenǐ kamuojami neurotikai? Gal jis tik siǌlo
tinkamą priedangą be sąžinơs graužaties išgyventi savąjƳ egoizmą bei savąją savimeilĊ? Kai kuriais atvejais bǌtǐ galima taip tvirtinti. Vis dơlto Freudo analizơ remiasi ne vien Kinijos tikro-ve.
Taigi šiuo atveju derơtǐ atsižvelgti Ƴ Ƴvairius šios daugiau kaip tris tǌkstantmeþius gyvuojanþios
kultǌros savitumus. Vakarǐ kultǌros areale Ƴvairios pasaulơžiǌros veikiau keitơ viena kitą: ankstesnơs pažiǌros po daugiau ar mažiau galingǐ perversmǐ taip pat kategoriškai bǌdavo pasmerkiamos, kaip anksþiau giriamos. O Kinijoje labiau buvo linkstama patikrintus mokymus ir metodus vis iš naujo pritaikyti prie naujos patirties ir juos palaipsniui modifikuoti. Iš seniau perimti
pažiǌros ir gyvenimo bǌdas suvokiami veikiau kaip gerbtina senovơ, o ne kaip pasenĊ dalykai;
todơl jie dažniau bǌdavo tobulinami negu keiþiami. Tad Kinijoje vis dar išliko kai kurios tolimos
praeities sampratos. „Ʋ šią kertinĊ šiaip jau labai racionalios [kinǐ] tautos sampratą priešistorơ ir
senovơ Ƴmaišo tiek daug animizmo arba tikơjimo dvasiomis, gamtos dievǐ, protơviǐ garbinimo
bei tikơjimo ‘vơjo ir vandens’ (feng shui) elementǐ poveikiu, kad galiausiai Kinija kaip vienintelơ
tarp didžiǐjǐ kultǌros arealǐ sukǌrơ ne ‘aukštąją’ ar ‘tikơjimo’ religiją, o ‘elgesio’ religiją,
išreikštą per etines, filosofines bei socialines sistemas, o ne Bažnyþias, reglamentus ir dogmatiką
ir vơlyvajame savo istorijos tarpsnyje priơmơ svetimǐ kultǌrǐ religines sistemas“8.
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Tarsi istorijos ironija atrodo tai, kad pastaruoju metu Vakarai tiek visokiǐ dalykǐ atsigabeno
iš Kinijos, tarp jǐ ir feng shui. Taþiau, kaip minơta, veikiau elgsenos, o ne tikơjimo mokymą, kurio, kaip ir anksþiau, neapibrơžia dogmos. Atrodo, kad nepaisant minơtǐ priežasþiǐ šiam mokymui sklisti, feng shui senoviškumas gali trukdyti jam toliau populiarơti.
Kita vertus, bǌtent šis senoviškumas daugelio Vakarǐ, tariamai šiuolaikiniǐ visuomeniǐ pilieþiǐ akimis gali bǌti dar vienas pranašumas: juk nuo 7-o dešimtmeþio pabaigos Ƴvairiais bǌdais
ir pavidalais Vakaruose plaþiai reiškiasi nepasitenkinimas savu šiuolaikiniu gyvenimo bǌdu.
Ypaþ stipriai kliuvo (ir tebekliǌva) kapitalistinei sistemai, kuri esą griauna visuomenĊ bei aplinką. Kapitalizmui priešstatomi „alternatyvǌs“ gyvenimo bǌdai, kuriǐ pastaraisiais dešimtmeþiais teko patirti ne vieną. Kai kurie šiǐ alternatyvǐ aspektai visuotinai Ƴsitvirtino (pavyzdžiui, suvokta, kad bǌtina stiprinti aplinkos apsaugą), kiti buvo pripažinti klystkeliais (narkotikǐ vartojimas). Daugelis impulsǐ keisti gyvenimo bǌdą buvo perimta iš svetimǐ kultǌrǐ, ir kuo tos visuomenơs egzotiškesnơs, tuo labiau traukơ. Bet ir šie perimti dalykai neatlaikơ mados tendencijǐ:
šiuo metu indǐ guru, regis, eina iš mados, o importas iš Tolimǐjǐ Rytǐ vis dar populiarus – taip
pat ir feng shui. Galima abejoti, ar jis toks ir liks, mat, kaip sakyta, nors ir esama tam tikrǐ feng
shui populiarumo priežasþiǐ, bet šis mokymas stokoja vieno: patenkinti jam keliamus reikalavimus. Kaip parodơme, tikrasis feng shui tikslas yra ne kurti harmoniją su aplinka bei artimaisiais,
o didinti asmeninĊ laimĊ. Bet dar niekas neƳrodơ, kad feng shui padeda šƳ tikslą pasiekti. Daugiausia, ko galima palinkơti feng shui vartotojams, kad šis mokymas jiems bent jau pernelyg nepakenktǐ.
Olaf Lahayne, fizikas, dirba inžinieriumi Vienoje
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