Puikiai suprantu žmones, kurie ieško pažinimo, o yra
priversti tenkintis formulėmis: kitados lygiai taip pat buvo
ir man. Todėl ir parašiau knygą, kurios anuomet man stigo –
knygą su visu kelionės bagažu, kuris vadinasi kultūra.
DIETRICH SCHWANITZ (Dytrichas Švanicas,
1940–2004) – rašytojas, Hamburgo universiteto
profesorius, dėstė anglų literatūrą ir kultūrą.
Garsiausia ir svarbiausia jo knyga „Ką turi
žinoti kiekvienas išsilavinęs žmogus“, parašyta
1999 m., einant laikui anaiptol nepraranda
aktualumo. Tai nepaprastai įtraukianti kelionė
per istoriją, literatūrą, filosofiją, dailę ir muziką,
tam tikra prasme – būtinasis žinių bagažas,
kurį per gyvenimą turėtų sukaupti kiekvienas,
norintis vadintis išsilavinusiu žmogumi.

Dažnai atrodo, kad mus tiesiog skandina informacijos ir žinių srautas,
kuriame desperatiškai stengiamės surasti kokią nors sistemą. Mūsų
žinios nebepatikimos, mūsų ugdymas išgyvena krizę. Ši knyga –
būdas susisteminti žinias ir suvokti giluminius priežastinius kultūros
ryšius, padedančius geriau suprasti bendrą kultūros ir visuomenės
situaciją. Tai intelektinis vadovas, parašytas originaliai, su dideliu išmanymu ir drauge šmaikščiai, knyga, privaloma kiekvienam žmogui,
norinčiam nepasiklysti chaotiškame informacijos sraute.
Dietrichas Schwanitzas aptaria antiką, Senąjį ir Naująjį testamentą, Europos valstybių šeimos susidarymą ir svarbiausius jos istorijos
momentus (revoliucijas, demokratijos atsiradimą), žymiausius literatūros, dailės ir muzikos šedevrus, mokslo atradimus, filosofijos
kryptis, knygos kultūrą ir švietimo institucijas. Tai – išmaniai ir pakiliai aprašyta Europos istorija plačiausia prasme, stengiantis ne tik
pateikti ir susisteminti žinias, bet ir perteikti tą dvasios pakilimą, kuris apima matant kultūros klestėjimą ir suvokiant, kad kiekvienas iš
mūsų galime tapti jo dalimi.
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Skaitytojui

Kam nëra tekæ pajusti nusivylimo dël to, kad tai, ko já moko mokykloje,
rodësi negyva krûva nuobodþiø faktø, neturinèiø nieko bendra su tikru, pulsuojanèiu gyvenimu?
Þmonës, kurie tai patiria bûdami moksleiviai, daþnai kur kas vëliau paþásta mûsø kultûros lobius, ir tada jiems atsiveria akys. Kaip jiems iki tol neðovë
á galvà, kad tik studijuojant istorijà galima perprasti savàjà visuomenæ, kad
tik tokios studijos nelyginant dvasios dopingas padeda suvokti, kokia ji nepaprasta? Kad didþioji literatûra  tai ne koks nuobodus dëstomasis dalykas,
bet savotiðka magija, leidþianti ir perimti patirtá, ir tuo paèiu metu stebëti,
kaip ji kaupiama? Argi jums niekada nëra buvæ taip, kad mintis, nuo kurios
kadaise abejingai nusigræþëte, ûmai nuðvinta kaip sprogusi þvaigþdë?
Vis daugëja þmoniø, tatai patyrusiø. Prieþastis ta, kad mûsø mokslas iðgyvena perversmà, o ðvietimo sistema  krizæ. Sena mokomoji medþiaga rodosi
mums svetima  vien sustabarëjusios formulës. Net ir patys mokytojai abejoja, ar tuo keliu reikia eiti. Gyvenimas paþengë á prieká, todël mums tenka
pradëti kalbà apie kultûrà ið naujø pozicijø. To imtis ragina daugelis, kuriø
netenkina mûsø ðvietimo sistema.
Tai þmonës, priimantys mokslo þinias tik tada, kai jos ið tiesø jiems reikðmingos; tai moksleiviai ir studentai, kurie atmeta visà muziejiná iðsilavinimo
ðlamðtà, nes jø jutimo organas  tai sava gyvastis. Taigi visi tie ið mûsø, kurie
norëtø praturtinti savo gyvenimà kultûros lobiø paþinimu ir ásiterpti á civilizacijos disputà, jei tik jiems bûtø leista.
Bûtent jiems paraðytas ðis vadovëlis. Raðydamas já vertinau mûsø kultûros
paveldà ðtai kokiu poþiûriu: kiek jis padeda mums paþinti paèius save? Kodël
ðiuolaikinë visuomenë, valstybë, mokslas, demokratija, administracija atsirado bûtent Europoje? Kodël taip svarbu perprasti tokius personaþus kaip Don
Kichotas, Hamletas, Faustas, Robinzonas, Falstafas, dr. Dþekilis ir misteris
Haidas? Kà tokio, ko mes dar neþinojome, yra pasakæs Heidegeris? Kur buvo
pasàmonë iki Froido?

8

SKAITYTOJUI

Turëdamas tai prieð akis, pasistengiau taip atpasakoti Europos istorijà,
kad bûtø matyti sàsajos. Ir èia, ir kalbëdamas apie literatûrà, menà, muzikà,
filosofijà bei mokslà bandþiau bent kiek perteikti tà dvasios pakilimà, kurá
pajunta þmogus, pamatæs, kaip ðauniai ten viskas sutvarkyta, ir pradedantis
suvokti, jog tatai supratæ galëtume visiems laikams pakeisti savo poþiûrá á
pasaulá ir tapti kitais þmonëmis.
Ko gi reikia, kad mûsø iðsilavinimas taptø toks gyvas? Tik viena: atmesti
visus kanonizuotus pliurpalus, visus áspûdingus argumentus ir visas miglotas
sàvokas. Pagarba autoriaus ánaðui á kultûrà privalo atsirasti ið supratimo ir
dvasios artumo, o ne ið bandymo mëgdþioti tuos, kurie lankstosi nesuprantamam dievaièiui. Tokiø dievaièiø kultas ðiame vadovëlyje griaunamas be atodairos. Tuo tikslu iðsilavinimas vaduojamas ið kaustanèiø já formuliø ir miklinamas þodþiais, kad mintá suprastø kiekvienas, kuris to nori. Bûtent paðalinus nereikalingus supratimo barjerus nebereikia pasakojant apie dalykà griebtis
kompromisø ir atsiranda galimybë iðaiðkinti net sudëtingiausias sàsajas; o kas
matys, kad verta, tas ir pasistengs.
Jauèiu, kad atëjo laikas tokiai knygai atsirasti. Ir manau, jog skaitytojai
turi teisæ jà gauti. Puikiai suprantu þmones, kurie ieðko paþinimo, o yra priversti tenkintis formulëmis: kitados lygiai taip pat buvo ir man. Todël ir
paraðiau knygà, kurios anuomet man stigo  knygà su visu kelionës bagaþu,
kuris vadinasi kultûra.
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Apþvalga
PIRMOJI DALIS: ÞINOJIMAS
Ávadas apie mokyklø ir ðvietimo sistemos bûklæ, kurá galima
be niekur nieko praleisti
I. EUROPOS ISTORIJA
DVI KULTÛROS, DVI TAUTOS, DU TEKSTAI

Graikai, Olimpas ir literatûros herojai 35; Graikø miestai-valstybës (800
500 m. pr. Kr.) 35; Olimpinës þaidynës (776 m. pr. Kr.  393 m. po Kr.) 35;
Delfø orakulas 36; Dievø kilmë 36; Dzeuso maiðtas 36; Atënë 37; Dzeuso
meiluþës: Temidë, Leda, Semelë 37; Hermis 38; Afroditë 38; Artemidë 38;
Dionisas 39; Prometëjas  Pandoros skrynia 39; Europa 39; Edipas 40; Amfitrionas 40; Heraklis 41; Labirintas 41; Tesëjas 41; Iliada ir Odisëja 42;
Paris ir graþioji Helena 42; Graikø ekspedicija á Trojà 42; Achilo pyktis 43;
Trojos arklys ir Laokoontas 43; Tragiðka atomazga  Orestas ir Elektra 43;
Odisëja  Odisëjo nuotykiai 44; Odisëjo sugráþimas 44; Biblija 45; Dievas 45; Pasaulio sukûrimas ir pirmoji nuodëmë 46; Dievo ásakymai 46; Abraomas 47; Jokûbas, pavadintas Izraeliu 47; Juozapas Egipte 47; Mozë 48;
Bëgimas ið Egipto 48; Mozës ástatymas 48; Dievas ir jo tauta 49; Jobas 49;
Þydai ir krikðèionys 50.
KLASIKINË ANTIKA  KULTÛRA IR ISTORIJA

Graikija (500200 m. pr. Kr.) 51; Atënai 52; Graikø màstysena 52; Dailë 53; Tragedija (nuo 534 m. pr. Kr.) 53; Poezija 54; Filosofija 55; Sokratas
(470399 m.) 56; Platonas (427347 m.) 58; Aristotelis (384322 m.) 59;
Kitos filosofijos mokyklos 60; Romos istorija 61; Prieðistorë (753200 m.
pr. Kr.) 62; Santvarka 62; Pûnø karai (264241 ir 218201 m. pr. Kr.) 63;
Didþioji politinë krizë ir perëjimas prie imperijos 64; Pompëjus ir Cezaris 64;
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Antonijus ir Kleopatra 65; Augustas 65; Imperijos laikotarpis: Neronas ir
kiti 66; Smukimas 67; Roma priima krikðèionybæ 68; Popieþius 68; Krikðèionybë 69; Jëzus 69; Stebuklai 70; Mokiniai ir Mesijas 70; Fariziejai 71;
Komunijos ásteigimo aktas 71; Iðdavystë 72; Teismas 72; Nukryþiavimas 73;
Prisikëlimas 73; Paulius platina krikðèionybæ tarp neþydø 74.
VIDURAMÞIAI

400 metø maiðaties (400800 m.), arba Vidurþemio jûros baseino padalijimas 75; Frankai ir arabai 75; Tautø kraustymasis 76; Vokietija lieka germaniðka 76; Gotai ir vandalai 77; Nibelungø giesmë 77; Frankai ir anglosaksai 78; Frankø valstybë 78; Kaip buvo iðrastas feodalizmas 79; Feodalizmo
principas 79; Europos ákûrimas 80; Karolis, vadinamas Didþiuoju (768
814 m.) 80; Karolio palikimas vokieèiams  imperatoriaus karûna 81; Karolio palikimas Europai  feodalizmas 82; Keletas minèiø apie Vokietijà ir vokieèiø nacionalizmà 83; Vokieèiø gentys 84; Vokieèiø kalbos raida 85; Romanø kalbø raida 86; Viduramþiø visuomenë ir jos gyvensena 86; Baþnyèia 
bendruomenës bankas 87; Kryþiaus þygiai 88; Vienuolynai 89; Riteriai 90;
Miestai 91; Katedros ir universitetai 92; Kosmologija 92; Demonai ir velniai 94; Raganø ir þydø persekiojimai 95.
NAUJIEJI AMÞIAI

Renesansas 97; Sandras Botièelis (Sandro Botticelli), florentietis (14441510) 100;
Leonardas da Vinèis (Leonardo da Vinci; Vinèis  kaimas prie Empolio;
14521519) 101; Mikelandþelas Buonarotis (Michelangelo Buonarotti; 1475
1564) 102; Ticianas (Tiziano; gimë 1477 arba apie 148790 m., mirë 1576
m.) 103; Rafaelis (Raffaelo Santi; 14831520) 103; Miestai 104; Renesanso
pabaiga 105; Reformacija ir Europos valstybiø kûrimasis 107; Moderniøjø valstybiø kûrimasis 107; Ispanija 107; Prancûzija 109; Anglija 110; Rûmø
kultûra ir valstybë 111; Vokietija 112; Reformacijos dingstis 113; Martynas Liuteris 114; Kivirèas su Roma 114; Tai mano pozicija, trauktis að
negaliu 115; Reformacijos plitimas 116; Biblija vokieèiø kalba 116; Naujoji Baþnyèia117; Anabaptistai 118; Ðveicarija 119; Kalviniðkoji Dievo valstybë Þenevoje ir kapitalizmo dvasia 120; Valstybë ir religija. Religiniai karai 122;
Katalikiðkoji kontrreformacija 124; Turkai124; Nyderlandø sukilimas 125;
Olandija: prekyba ir tolerancija126; Þemës, dangaus ir visuomenës vaizdas 127;
Dangus  nuo Ptolemajo ligi Koperniko pasaulëvaizdþio 129; Visuomenë131;
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Raðtas 132; Literatûra132; XVII amþius133; Vokietija  nuopuolis 133; Prancûzija  Létat cest moi 135; Kultûra, teatras ir literatûra 136; Anglija, puritonø revoliucija ir parlamentinës demokratijos iðradimas138; Anglija: nuo 1588
metø iki 1688 metø Ðlovingosios revoliucijos 138; Anglijos revoliucijos kultûrinës pasekmës 141; Ðlovingoji revoliucija ir dvipartinës sistemos susidarymas 142; Naujas pasaulëvaizdis 145; XVIII amþius: ðvietimas, modernizacija
ir revoliucijos 147; Ðvietimo epocha Prancûzijoje ir naujai iðkilæ intelektualai 148; Tvirti vyrai ir apsiðvietæ despotai 150; Lenkija  Jonas Sobeskis (Jan
Sobieski) ir Augustas Stiprusis (August Mocny) 150; Rusija ir Petras Didysis 150; Karolis XII ir Ðvedija 152; Petro reformos 153; Carienës Ana, Jelizaveta ir Jekaterina Didþioji 154; Prûsija, sosto feldfebelis ir Frydrichas Didysis 155; Pasaulinis karas tarp Anglijos ir Prancûzijos 158; Prologas: Amerikos
nepriklausomybë 162; JAV konstitucija 163; Kodël revoliucija kilo Prancûzijoje: struktûrinis palyginimas su Anglija 164; Prancûzijos revoliucija 165; Nacionalinis susirinkimas 166; Bastilija166; Belaisvis karalius 167; 1790 metø konstitucija 167; Ástatymø leidþiamasis susirinkimas 168; Radikalëjimas 169;
Rugsëjo þudynës 169; Nacionalinis konventas 170; Atpildo smûgiai 171;
Teroras 172; Direktorija ir Napoleono puèas173; Napoleono genijus 174;
Napoleonas ir Ðventosios Romos imperijos galas 174; Raita pasaulio dvasia ir
Prûsijos þlugimas 176; Prûsijos atgimimas 177; Napoleono nuopuolis 177;
XIX amþius 178; Vienos kongresas: 18141815 metai 178; Vienos kongreso
padariniai Vokietijai179; Tarpumetis180; 1848 metai 181; Marksas 182;
18501870 metai Prancûzijoje, Italijoje ir JAV 183; Kelias á Vokietijos suvienijimà 184; Vokietijos imperijos ákûrimas186; Vëluojanti tauta 187; Vilhelmas ir vilhelmizmas 189; Blokai 190; XX amþius 190; Kaip buvo sukurstytas
Pirmasis pasaulinis karas 191; Karas 193; Revoliucija Petrograde 194; Leninas 194; Vokietijos krachas 195; Versalis 197; Veimaras 198; Hitleris198;
Sovietinë Rusija 200; Musolinis 201; Atokvëpis 202; Hitleris ante portas:
nuo 1929 metø juodojo penktadienio iki1933 metø sausio 30-osios 202;
Hitleris ir savanoriðka Reichstago kastracija 205; Nacistø vieðpatavimas 207;
Padariniai 208; Rasistinë politika 209; Stalinas 210; Ispanijos pilietinis karas 211; Antrasis pasaulinis karas 212; Nusikaltimai 214; Þydø genocidas 215;
Apokalipsë 216; Padalytas pasaulis: nuo 1945 iki 1989 metø 217; Finalas: nuo
1989 iki 2000 metø 222.
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II. EUROPOS LITERATÛRA
MENINËS FORMOS IÐRAIÐKA

Siuþetai 224; Literatûros istorija ir literatûrinis kanonas 227; Literatûrinë
erudicija 228; Gëtë ir pavyzdinë biografija 229; Auklëjamasis romanas, arba
pavëluota pratarmë 231.
DIDIEJI ÐEDEVRAI

Dieviðkoji komedija 233; Franèeskas Petrarka 234; Dþovanis Bokaèas 235;
Don Kichotas 235; Sevilijos padauþa ir akmeninis sveèias 236; Viljamas
Ðekspyras 237; Þanas Batistas Moljeras 241; Simplicisimo nuotykiai 242;
Robinzonas Kruzas 242; Guliverio kelionës 245; Pamela ir Klarisa 247;
Jaunojo Verterio kanèios 248; Gotholdas Efraimas Lesingas 250; Frydrichas Ðileris 251; Heinrichas fon Kleistas 253; Faustas. Dviejø daliø tragedija 254; Lyginamoji apþvalga. Romanas 258; Raudona ir juoda 259; Oliveris Tvistas 260; Seserys Brontës ir Floberas 262; Karas ir taika 263;
Broliai Karamazovai 264; Budenbrokai 265; Prarasto laiko beieðkant 266;
Ulisas 268; Þmogus be savybiø 270; Kà ir kodël skaityti 271.
TEATRAS

Dr. Godo, arba Ðeði personaþai ieðko aðtuonioliktojo kupranugario 277.
III. MENO ISTORIJA
Romaninis ir gotikos menas 299; Renesansas 300; Barokas 303; Rokokas 307;
Klasicizmas ir romantika 308; Impresionizmas 310; Muziejus ir Mona Liza 315; Menas apie menà 318; Trys laikysenos moderniojo meno atþvilgiu 320;
Velaskesas 323.
IV. MUZIKOS ISTORIJA
Viduramþiø muzika 332; Barokas 335; Klasikos periodas 340; Romantizmas 343; Modernioji muzika 348; JAV 350.
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V. DIDIEJI FILOSOFAI, IDEOLOGIJOS, TEORIJOS
IR MOKSLINIAI PASAULËVAIZDÞIAI
FILOSOFAI

Renë Dekartas 353; Tomas Hobsas 354; Dþonas Lokas 356; Gotfrydas Vilhelmas Leibnicas 358; Þanas Þakas Ruso 359; Imanuelis Kantas 361; Georgas Vilhelmas Frydrichas Hëgelis 363; Karlas Marksas 365; Artûras Ðopenhaueris 366; Dvi antihëgelinës mokyklos 367; Frydrichas Nyèë 368; Martinas Heidegeris 369.
TEORIJØ ARENA IR NUOMONIØ RINKA

Visuotinis ideologinis átarumas 371; Marksizmas 372; Liberalizmas 373; Komunitarizmas 374; Psichoanalizë 375; Faðizmas ir átarinëjimas faðizmu  uþminuotas plotas 376; Frankfurto mokykla  kritinë teorija 378; Diskurso
teorija  kultûralizmas 381; Dekonstruktyvizmas 382; Feminizmas ir multikultûralizmas 384; Politinis korektiðkumas 385.
MOKSLAS IR JO PASAULËVAIZDÞIAI

Universitetai ir jø disciplinos 388; Mokslo paþanga 389; Evoliucija 391; Einðteinas ir reliatyvumo teorija 394; Froidas ir psichika 397; Visuomenë 403.
VI. APIE LYÈIØ DEBATØ ISTORIJÀ
Lyèiø diskursas 407; Ávairûs visuomenës tipai 408; Perëjimas nuo tradicinës
prie ðiuolaikinës visuomenës 410; Maþosios ðeimos iðradimas 411; Anglija,
moterø sàjûdþio lopðys 414; Vokietija 417; Feminizmas 419.

ANTROJI DALIS: GEBËJIMAI
Ávadas á bendravimo taisykles, privalomas iðsilavinusiems þmonëms;
tai skyrius, kurio nieku gyvu nevalia praleisti
I. KNYGOS IR RAÐTO PASAULIS
Knygos  raðtas  skaitymas 438; Knygos 441; Vidinis knygos gyvenimas 442;
Feljetonas ir laikraðèiai 445; Naujø beletristikos kûriniø recenzijos 447; Teatro
recenzijos 448; Politinë laikraðèio pakraipa ir politikos knygø recenzijos 449.
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II. GEOGRAFIJA MOTERIMS IR VYRAMS
PLAÈIAJAME PASAULYJE
Vokietija ið ðalies 451; JAV 454; Didþioji Britanija 460; Prancûzija 464; Ispanija ir Italija 468; Austrija 471; Ðveicarija 473; Olandija 475.
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Pirmoji dalis: þinojimas
Ávadas apie mokyklø ir ðvietimo sistemos bûklæ, kurá galima be niekur
nieko praleisti
Èia mes parodome slogià Vokietijos mokyklø bûklæ, kuri kalta dël to, kad
uþgniauþiamas polinkis á istorijà ir tampa nebeaiðku, kas yra kalbos normos ir
literatûros standartai. Paskui mes imamës paþymiø sistemos ir parodome,
kaip mokiniai gali kiekvienà dalykà kompensuoti bet kuriuo kitu, todël svarbûs dalykai sumaiðomi su nesvarbiais, o vargðai mokytojai bejëgiðkai plûkiasi, kultûros politikø palikti likimo valiai. Pagaliau parodome, kaip visa tai
atsiliepia ávairioms disciplinoms, ir ið to darome iðvadas, kuriomis bus pagrásti mûsø paèiø aiðkinimai.
Europos istorija
Pasakojimà pradedame nuo abiejø svarbiausiø mûsø kultûros ðaltiniø: nuo
legendø apie graikø dievus, Trojos apsiaustá bei Odisëjo klajones ir nuo þydø
Biblijos. Pamatysime nuostabiuosius Atënø kultûros iðradimus  filosofijà,
demokratijà, menà ir teatrà, paskui pereisime á Romos istorijà, stebësime,
kaip respublika virto imperija, o ðioji priëmë krikðèionybæ ir þlugo; kalbësime apie tautø kraustymàsi, germanø bei arabø ekspansijà ir feodalizmo pradþià Prancûzijoje. Viduramþiø apraðymas orientuojamas á pavyzdines struktûras, parodant, kaip buvo gyvenama vienuolynuose, miestuose, riteriø pilyse ir t. t., kad skaitytojas pajustø to meto religinæ atmosferà, susipaþintø su
hierarchine visuomene ir viduramþiðku pasaulëvaizdþiu.
Pasakodami apie Renesansà, þavësimës didþiais menininkais ir parodysime, kaip ið reformacijos ir religiniø karø pakilo naujøjø laikø Europa. Toliau
daugiausia dëmesio skirsime modernizacijai, kuri vyko trimis skirtingomis
kryptimis: liberaliàja parlamentine Anglijoje, JAV, Olandijoje ir Ðveicarijoje,
absoliutizmo paskatinta revoliucine kryptimi Prancûzijoje, autoritarine mo-
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dernizacija ið virðaus Prûsijoje ir Rusijoje. Ðis procesas vaizduojamas remiantis ðiuolaikiniø valstybiø istorija, ypaè akcentuojant tai, kas vyko Anglijoje,
nes ten buvo iðrastos politinës institucijos, kurias ir mes perëmëme. Pabaigoje parodytas Europos kelias á katastrofà, kurios apogëjus buvo juodþiausios
tironijos, baisiausios ið visø, kada nors ðiurpinusiø pasaulá, ir galiausiai  kultûrinis atsinaujinimas po tos katastrofos.
Europos literatûra
Èia mes pirmiausia nagrinësime literatûros iðraiðkos priemones, du jø komponentus: stiliaus iðkilumà ir siuþeto atpasakojimo formas. Paskui Gëtës
(Goethe) biografijos pavyzdþiu diskutuosime apie auklëjamojo romano formà ir apie biografijos ryðá su iðsilavinimu, todël tasai poskyris taps lyg ir pavëluota pratarme, deranèia iðsilavinimo vadovëliui. Toliau pristatysime þymiuosius Europos literatûros kûrinius; kartu atsiskleis ir glausta romano istorija.
Po ávadinio svarstymo, kà bendra turi genialumas ir beprotybë, matysime
pjesæ, kurios veiksmas vyksta psichiatrinëje ligoninëje. Penki jos pacientai,
laikantys save dramaturgais Ðo (Shaw), Pirandelu (Pirandello), Brechtu
(Brecht), Jonesku (Ionesco) ir Beketu (Beckett), diskutuoja apie ðiuolaikinæ
dramà ir savo mintis kiekvienas reiðkia savo paties iðrasta dramos forma: idëjø drama, metadrama, didaktine pjese, absurdo drama ir metafiziniu farsu.
Meno istorija
Keliaudami tarsi per muziejaus sales, pirmiausia susipaþinsime su romaninio
ir gotikos stiliø istorija, su renesanso, baroko, rokoko, klasicizmo, romantizmo ir galiausiai impresionizmo daile, pamatysime didþiøjø tapytojø kûrinius. Paskui liftu pakilsime á moderniosios dailës skyriø  tai bus toks lyg ir
muziejus muziejuje. Èia, uþuot pagarbiai þavëjusis ðedevrais, reikës kitko 
mokytis naujaip matyti. To bus mokoma paradoksais, máslëmis, filmø bei
skaidriø demonstravimu ir paveikslø aiðkinimu, norint áteigti, kad moderniojoje dailëje kûrinio esmë yra stebëjimo procesas.
Muzikos istorija
Ðiame skyriuje dëstomi muzikos teorijos pagrindai ir aiðkinamos kai kurios
techninës sàvokos. Supaþindinus su kosmine Pitagoro muzika ir viduramþiø
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muzika, kalbama apie didþiuosius kompozitorius nuo Hendelio (Händel) iki
Ðënbergo (Schönberg), ávertinama jø kûryba ir papasakojama ðis tas ið jø
gyvenimo.
Didieji filosofai, ideologijos, teorijos ir moksliniai pasaulëvaizdþiai
Ið pradþiø pristatysime svarbiausius filosofus ir aptarsime jø siûlymus, kaip
spræsti problemas, aktualias mums dar ir ðiandien: tai bus Dekartas (Descartes), Hobsas (Hobbes), Lokas (Locke), Leibnicas (Leibniz), Kantas (Kant),
Hëgelis (Hegel), Ðopenhaueris (Schopenhauer), Marksas (Marx), Nyèë
(Nietzsche), Heidegeris (Heidegger). Paskui svarstysime ideologijas ir teorijas, ðiuo metu dominuojanèias intelektualiojoje paþiûrø rinkoje,  marksizmà, liberalizmà, kritikos teorijà, diskurso teorijà, dekonstruktyvizmà, psichoanalizæ; pagaliau pabandysime susidaryti mokslo paþangos vaizdà ir pasigilinsime á tas mokslines koncepcijas, kurios labiausiai formavo mûsø pasaulëvaizdá.
Apie lyèiø debatø istorijà
Kiekvienam kultûringam þmogui privalu þinoti, kokiø pagrindiniø pozicijø
laikosi ðalys lyèiø debatuose. Todël ðiame skyriuje bus parodyta, kaip ilgainiui kito biologinës lyties ir socialinio vaidmens santykis, kaip tie kitimai
priklausë nuo pasikeitusiø ðeimos funkcijø ir kaip ið to kilo moterø judëjimas, kovojantis dël politinio ir juridinio lygiateisiðkumo, ir feminizmas, uþsibrëþæs tikslà pakeisti kultûros simboliø sistemà. Ásitikinsime, kad visais laikais, kai tik padidëdavo moterø átaka, pakildavo ir kultûros lygis.

Antroji dalis: gebëjimai
Ávadas á bendravimo taisykles, privalomas iðsilavinusiems þmonëms;
tai skyrius, kurio nieku gyvu nevalia praleisti
Iðsilavinimas  tai ne tik þinios, bet ir mokëjimas pritaikyti jas socialiniam
þaidimui. Mûsø analizë rodo, jog to þaidimo taisyklës yra labai paradoksalios
ir sunkiai suvokiamos, todël kiti vadovëliai dar niekada nëra jø nagrinëjæ.
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Knygos ir raðto pasaulis
Ðio skyriaus pradþioje parodysime, kokia svarbi mûsø iðsilavinimui kalbos
metamorfozë  ðnekos virtimas tekstu. Ir apgailestausime, kad ðitokiu bûdu
ágytà sugebëjimà struktûrizuoti mintá, kaip ir áprotá skaityti, þlugdo televizija, o dar ir mokykla juo toliau, juo labiau linksta vertinti mokinio þinias ne
tiek raðtu, kiek þodþiu. Paskui mes vesimës skaitytojà á knygø pasaulá, patarsime, kaip elgtis su knygø pardavëjais ir bibliotekininkais, papasakosime apie
psichologinës savisaugos bûdus, kurie praverèia atsidûrus prieð tûkstanèius
knygø, ir pamokysime, kaip ið vienos knygos maþiausiomis pastangomis iðpeðti kuo daugiau informacijos.
Galiausiai aptarsime kai kuriuos laikraðèiø straipsniø tipus.
Geografija moterims ir vyrams plaèiajame pasaulyje
Kadangi iðsilavinimas apima ir sugebëjimà bendrauti tarptautiniu mastu, tai
ðiame skyriuje bus kalbama apie elgesio standartus ir bendravimo formas
ávairiose Vakarø ðalyse. Vokietijos istorija lëmë, kad mûsø ðalyje moterys
maþai teturëjo átakos aristokratø ir didmiesèiø elito kultûrai, todël elgsenos
stiliø daugiausia lëmë vyrø vaidmens stereotipai ir jis liko kur kas maþiau
galantiðkas nei mûsø kaimynø kraðtuose. Lygindami su Vokietija ir atsiþvelgdami á kiekvienos ðalies istorijos savitumà, aiðkinsime, kokios elgsenos ypatybës bûdingos Jungtinëms Amerikos Valstijoms, Didþiajai Britanijai, Prancûzijai, Ispanijai, Italijai, Austrijai, Ðveicarijai ir Olandijai.
Intelektas, gabumai ir kûrybingumas
Ðiame skyriuje apþvelgsime dabar vykstanèià diskusijà dël komplekso, kuris
daugeliui þmoniø lemia savæs paties vertinimà: tai intelektas, gabumai ir kûrybingumas. Panagrinësime, kuo skiriasi kûrybingumas ir intelektas, parodysime, kaip dirba mûsø smegenys, ir iðaiðkinsime, kad intelektas bûna penkeriopas.
Ko nereikëtø þinoti
Ðiame skyriuje nurodomos tos banalybiø ðalies þiniø sritys, á kurias verèiau
nelásti, pavyzdþiui, nesidomëti aktoriø, aristokratø ir garsenybiø asmeniniu gyvenimu, ir aptariamos bendravimo taisyklës, susijusios su þiniomis,
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kuriomis nedera puikuotis, nes jos nerodo iðsilavinimo arba yra iðvis abejotinos vertës.
Refleksyviosios þinios
Ðiame skyriuje parodome, kad iðsilavinimas yra þinojimas, galintis pats save
ávertinti. Tuo remdamiesi galime susumuoti rezultatus ir ið ávairiø dalykø
apraðymo suformuluoti iðvadà: ko reikia þmogui, kad jis bûtø iðsilavinæs?
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Ávadas apie mokyklø ir ðvietimo sistemos bûklæ,
kurá galima be niekur nieko praleisti
Kai suduþus laivui Robinzonas Kruzas iðplaukë á salà ir bent kiek atsipeikëjo,
jis pasielgë, kaip dera padoriam pilieèiui: apþiûrëjo laivo liekanas, padarë inventorizacijà, ávertino savo galimybes ir iðanalizavo situacijà.
Mûsø padëtis iðsilavinimo atþvilgiu tokia kaip Robinzono. Nuskendo mûsø
laivas. Tai bëda, bet ne katastrofa, jei tik iðlaikai dvasios tvirtybæ, nepuoli á
panikà, sugebi mokytis ir esi pakankamai atkaklus pradëti viskà ið naujo. Tad
imkimës inventorizacijos. Perþiûrëkime þinias ir atskirkime esminius dalykus
nuo neesminiø. Patikrinkime savo matus. Iðtaisykime savo klaidas. Tada vël
galësime vertinti. Kokia yra nepagraþinta padëtis?
Trys seserys pabaisos  gorgonos
Ðvietimas yra tapæs ðmëklø karalija. Joje iðblësæ visi kriterijai, ko ið tiesø reikia mokytis. Niekas niekur rimtai, su iðmanymu nesvarsto lavinimo tikslø. Vietoj ðvietimo koncepcijos vieðpatauja dvi seserys  didþioji abejonë ir didþioji painiava.
Bandomi vis nauji modeliai. Mokykla gráþo á mainø prekybos laikus. Uþ
gimtàjà kalbà galima atsiskaityti kûno kultûra, o uþ matematikà  tikyba. Profilinës disciplinos balas vertinamas dvigubai daugiau negu neprofilinës. Mokykla tapo turgumi, kuriame prekiaujama paþymiais ir mokiniai derasi su mokytojais dël procentø. Galimybë viskà konvertuoti, iðmainyti ir vienà kitu kompensuoti iðkëlë á valdþià treèiàjà gorgonø seserá  didþiàjà pasirinkimo laisvæ.
Jø vieðpatavimas iðdildë idëjà, kad esama nepakeièiamø mokomøjø dalykø, bûtinø iðsilavinimui. Atsisakyta pagrindinio principo, nustatanèio þiniø
hierarchijà,  dalykø skirstymo á esminius ir pakeièiamuosius, centrinius ir
periferinius, privalomus ir laisvai pasirenkamus.
Ir mitologija, ir kosmologija teigia, kad, raidai nusileidus iki þemiausio
taðko, laikas pradëti kilti; ilgiausia naktis  tai kartu ir saulëgráþa; nuþengus á
pragarus laukia prisikëlimas. Todël jau metas versti nuo sosto tris seseris gorgonas  didþiàjà abejonæ, didþiàjà painiavà ir didþiàjà pasirinkimo laisvæ. Viena
ið mitiniø gorgonø buvo Medûza, kurios þvilgsnis mirtinas; paþvelgusi á veidrodá, ji bûtø pati save nuþudþiusi. Nuo to ir pradëkime.
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Mokyklos
Vokietijos mokyklas slegia kankinamas prieðtaravimas. Moksleiviai visur turi
bûti mokomi to paties, kad baigimo paþymëjimai  ypaè brandos atestatai 
bûtø bent maþdaug lygiaverèiai. Taèiau kiekvienas kraðtas (Federacijos þemë) varo savà ðvietimo politikà, priklausomà nuo to, kuri partija tà kraðtà
valdo. O kadangi konkurencinëje visuomenëje þmogaus karjera priklauso
nuo ðvietimo sistemos, tai dël mokyklø partijos kovoja ypaè ánirtingai.
Ðtai taip ir susidarë dvi stovyklos  socialdemokratiniø ir krikdeminiø
kraðtø. Socialdemokratai proteguoja kompleksinæ mokyklà. Tai jø mylimas
kûdikis, dël kurio skriaudþiamos gimnazijos. Buvo norima kompleksinëmis
mokyklomis uþglaistyti klasinius prieðtaravimus ir padidinti kiekvieno pilieèio galimybes per iðsilavinimà aukðèiau pakilti visuomenëje ir susikurti pasiturimà, visavertá gyvenimà. Be to, buvo tikimasi, kad kompleksinë mokykla
skatins vadinamàjà bendravimo kompetencijà ir taip pagerins þmoniø tarpusavio supratimà.
Tuo tarpu krikðèionys demokratai ir toliau gynë trinaræ ðvietimo sistemà,
kurià sudaro gimnazijos, realinës ir pagrindinës mokyklos. Kol kas, sprendþiant ið rezultatø, ðá ginèà laimi krikdemai: kompleksinë mokykla nedavë
to, kas buvo þadëta. Visi paþangumo tyrimai liudija, kad kompleksiniø mokyklø moksleiviai atsilieka ne tik nuo gimnazistø, bet ir nuo realiniø mokyklø atitinkamos klasës mokiniø. Þlugo ir viltys, kad menkesná intelektà atsvers
didesnë socialinë branda. Ðios srities tyrimo rezultatai netgi ne prieðtaringi,
bet visai vienareikðmiai: kompleksinëse mokyklose daugiau smurto ir nusikaltimø negu kitose mokslo ástaigose, vartojama daugiau narkotikø, ðiurkðtesni tarpusavio santykiai, o vokieèiø kalbos ir matematikos þinios menkesnës. Ir apskritai tose Federacijos þemëse, kurias ilgai valdë socialdemokratai,
brandos atestatà gauti lengviau negu ten, kur jau daug metø nesikeièia krikðèioniø demokratø valdþia. Kitaip sakant, Hamburge, Ðiaurës Reino-Vestfalijos þemëje arba Hesene ið abituriento reikalaujama maþiau negu ið Bavarijos
arba Badeno-Viurtembergo mokyklø absolvento. O juk brandos atestatas
leidþia tapti studentu neatsiþvelgiant á tai, kur jis iðduotas. Tai yra dvigubai
neteisinga. Viena vertus, Bavarijos abiturientas turi daugiau mokytis, kad jo
paþymiø vidurkis taptø toks pat kaip jo kolegos ið Hamburgo; taigi hamburgiðkiui lengviau ástoti á tà specialybæ, kur didelis konkursas. Antra vertus,
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gabus mokinys Hamburge neturi galimybës tiek visko iðmokti kiek jo vienmetis bavaras, nes ið jo maþiau reikalaujama. Dël paþymiø infliacijos (nuvertëjimo) jis negali iðsiskirti ið kitø ir yra priverstas sëdëti vienoje valtyje su
bûriu vidutiniokø. Jam belieka tikëtis, kad per savo gabumus ir per atsitiktinumà jis atsidurs Amerikoje, o jau tada ten ir pasiliks.
Tokiø nedþiuginanèiø rezultatø priblokðti, ðvietimo biurokratai griebësi
iðmëgintos priemonës, kuri visada gelbëdavo ið sunkios padëties. Ið istorijos
þinoma daug tokiø pavyzdþiø: antai iðgarsëjo Rusijos kunigaikðèio Potiomkino kaimai, kuriuos jis maskuodavo atveþtiniais fasadais, kad apdumtø akis
carienei neva klestinèiomis valstieèiø sodybomis, arba melaginga realiojo socializmo statistika, arba naujieji karaliaus drabuþiai. Kitaip sakant, bandoma
iðsaugoti fiktyvø ávaizdá, paneigti tikrovæ ir ignoruoti akivaizdþius faktus. Mûsø
kultûros ministrai nuëjo ligi to, kad ëmë slëpti mokyklø potencialo moksliniø tyrimø rezultatus.
Uþtat ir susilaukëme tokio paradokso, kad vargu ar dar kur nors tiek meluojama kiek þinybose, kuruojanèiose bendràjá lavinimà ir mokyklas.
Visa ðvietimo koncepcija ðlubuoja dël elementarios klaidos, kurià ir vaikas
galëtø ávardyti, kaip ávardijo karaliaus nuogybæ: vienodos moksleiviø galimybës varþytis pradedant mokytis painiojamos su geidþiama rezultatø lygybe
baigiant mokyklà.
Buvo staèiai nepakenèiama, kad padarius ðvietimo sistemà prieinamà visiems, neberûðiuojant mokiniø pagal socialinæ kilmæ, bûtent mokyklos iðryðkino naujus skirtumus  nebe kilmës, bet gabumø, noro mokytis, darbðtumo, smalsumo ir ambicijø skirtumus. Kà beliko daryti? Buvo pasikësinta á
pagrindiná socialiná instrumentà, kuriuo remiasi visas mokymas: á paþangumo vertinimà paþymiais, kurie leidþia mokiniui paèiam save ávertinti, palyginti ir paskatinti.
Paþymys  ne absoliutus, bet lyginamasis matas: jis, kaip ir pinigai, leidþia palyginti nesulyginamus dalykus. Jei yra geras mokinys, tai yra ir vidutinis arba prastas  tuo jie ir skiriasi. Be prasto mokinio nebûtø ir gero.
Taèiau tai buvo paneigta. Paþymiai buvo nuvertinti. Tai panaðu á valiutos
infliacijà: kiekvieno piniginë prikimðta tûkstantiniø, bet uþ jas nieko nenusipirksi. Kiekvienas moksleivis, jei tik jis ne visiðkas silpnaprotis, pradëjo
gauti patenkinamus arba net ir gerus paþymius; bet jie tapo beverèiai, nie-
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ko nerodantys. Paþymiai mokykloje tapo tuo, kas kalboje yra tuðèios frazës:
jie nieko nebereiðkë.
Taip subliûðko mokyklos reiklumas. Moksleiviui, kuris nuo maþumës
buvo pratæs daug ið savæs reikalauti, tai tapo dingstimi nebevertinti mokyklos: tokia ástaiga  ne jam. Panieka paplito ir tarp mokytojø: juos iðtiko
siaubinga lemtis.
Mokytojai
Mokytojams jau ir ðiaip sunku. Pirmiausia  kitos socialinës grupës þiûri á
juos ið aukðto, nors ir stengiasi to nerodyti. Prieþastis ta, kad jie niekuomet
taip ir neiðtrûksta ið ðvietimo sistemos, neiðbando savo galimybiø uþ jos ribø.
Baigæ mokyklà jie studijuoja universitete ir ið ten vël gráþta á mokyklà jau
kaip tarnautojai. Apie tokius galima pamanyti, kad jie bijo gyvenimo iðbandymø arba yra niekam tikæ. Be to, kiekvienas þmogus itin gerai prisimena
tuos savo klasës mokytojus, kurie buvo menkystos. Tai stiprina paniekà. Antra vertus, mokytojams ir ið tiesø bûdinga tam tikra profesinë liga: juk jie
dienø dienas plûkiasi su paaugliais ir vaikais, tad nieko stebëtina, jei ir patys
tampa infantilûs. Nuolatinis bendravimas visada paveikia ir kitos pusës elgsenà  tai socialinis dësnis. Gal todël mokytojai daþnai susierzina dël niekø ir
linkæ ið adatos veþimà priskaldyti.
Taèiau argi teisinga taip niekinti darbà, kuriame net ir apsukrus vadybininkas arba stipriø nervø verslininkas vargu ar sugebëtø iðtverti ilgiau kaip
pusdiená nepagalvojæs, ar ne geriau sprukti? Kaip visà gaujà nenorinèiø mokytis, neiðauklëtø, televizijos prisiþiûrëjusiø padauþø sudominti vokiðkojo idealizmo prakilnumu, kai tie nenaudëliai tik ir galvoja, kaip èia ðauniau iðsityèioti ið mokytojo? Kas nedirba mokykloje, net neásivaizduoja tos kasdieninës
kovos su atvira begëdyste, piktybiniu sadizmu ir dvasios ðiurkðtumu. Ir ðtai
kas pikèiausia: mokytojas turi pats prisiimti kaltæ dël savo mokiniø neiðsiauklëjimo ir storþieviðkumo  tai jis nesuvaldàs klasës, jo dëstymas neprikaustàs vaikeliø dëmesio, prieðingai  jie bodási jo pamokomis. Ádomu, kaip
tà jø dëmesá patraukti nagrinëjant Gëtës Ifigenijà, jei vaikai neatsineða ið
namø në trupuèio kultûros ir niekas tuo nebesistebi? Dël jø elgesio kaltinamas tik mokytojas, nors ið tiesø vaikø nemokëjimas susikaupti ir auklëjimo
spragos atsirado ðeimoje.
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Esant tokiai situacijai kultûros ministrai ir ðvietimo þinybos, kuriø atstovai vargu ar yra matæ savo akimis, kas dedasi mokyklose, atima ið mokytojø
kone visas galimybes taikyti sankcijas, todël jëgos tampa visiðkai nelygios.
Bausmes, tokias kaip pastaba, áspëjimas, praneðimas tëvams ir  jei nusiþengimas sunkus  grasinimas paðalinti ið mokyklos arba ir paðalinimas, tiek
varþo instrukcijos, rekomendacijos, nutarimai ir pedagogø konferencijos, kad
kiekvienas mokytojas verèiau numos ranka: jis pats save labiau nubaustø, tai
kainuotø jam per daug sveikatos. Tatai þinodami mokiniai tik pasiðaipo ið
tokios galimybës.
Ðitaip susidaræs oficialus poþiûris, kad mokytojai patys kalti dël savo bëdø, verèia juos meluoti  slëpti sunkumus, su kuriais susiduria. Vieðo diskurso (pasikeitimo mintimis ir nuomonëmis), kuriame bûtø galima panagrinëti
jø problemas, nëra. Todël mokytojai, uþuot veikæ solidariai, konkuruoja 
stengiasi pasirodyti geresni, negu yra ið tiesø. Jie demonstruoja nesamà sëkmæ ir apsimeta neturá jokiø problemø. O tiesa yra ta, jog daugelis ið jø visai
sugniuþdyti. Ypaè tie, kurie kitados buvo susiþavëjæ kairiaisiais ugdymo idealais. Jiems teko dvigubai nusivilti tuo, kuo tikëjo, bet jie turi tai neigti, kad
nepalûþtø psichiðkai.
Mûsø laikais mokyklas kone visiðkai uþvaldë politinës partijos. Vargiai
berastum mokyklà, kurios direktorius bûtø paskirtas neatsiþvelgiant á jo partinæ priklausomybæ. Kiekviename kraðte partija, valdanti tà kraðtà, naudojasi
ðvietimo politika savo tikslams, kad prieð bûsimus rinkimus turëtø kuo pasigirti: ðtai ágyvendinome naujà pasiûlymà, iðkëlëme naujà daug þadanèià koncepcijà, ádomø naujà ðûká. Ðitaip mokykla, kuriai taip svarbu ilgalaikis pastovumas, yra be paliovos tampoma iliuziniais iðradimais: kompleksinis mokymas, projektai, mokyklø reformos, moksleiviø demokratija, tëvø átraukimas
á mokymo procesà keièiasi kaip kaleidoskope ir be gailesèio dauþo trapià viltá.
Trumpai tariant, mokyklø bûklë tokia apgailëtina, kad visuomenë jø vargø në nesuþino  mat jie neátikëtinai dideli.
Tai nereiðkia, kad visiðkai nëra darbingø mokyklø, entuziastø direktoriø,
gerai dirbanèiø mokytojø ir jais nenusivylusiø moksleiviø. Yra, gal net ir
daug. Taèiau nebëra taip, kad tokios mokyklos bûtø norma, o kitokios 
iðimtis; siaubo mokyklos tapo tokios pat áprastos kaip ir kitos.
Taip yra todël, kad nebeliko orientyrø. Niekas nebeþino, ko ir dël ko
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reikia mokytis. Kadangi senasis iðsilavinimo kanonas rodësi per siauras ir
atsilikæs nuo gyvenimo, tai atsisakyta apskritai bet kokio standarto. Èia ir yra
klaida. Nuo to neapibrëþtumo turi prasidëti kiekviena nauja iniciatyva. Naujus orientyrus turi parodyti Vokietijos suartëjimas su Vakarais: politinis 
nuo karo pabaigos, kultûrinis  po 1968 metø. Nuo 1989 metø Vakarø
Vokietijà ta linkme vejasi ir buvusios VDR politika bei kultûra. Kaip tai
atsiliepia kiekvienai lavinimo srièiai, bandysime panagrinëti atskirai.
Istorija
Daug keblumø sukelia didþioji mûsø istorijos þaizda  nacizmo epocha. Ji 
kaip sprogusi þvaigþdë, kuri pavirto juodàja skyle ir susiurbia visà ðviesà á
savàsias tamsybes.
Tartum ir nebûtø buvæ nieko kita. Visa istorija tik apie tai ir sukasi. Uþmirðtama, kad yra dar ir kita istorija  Europos istorija, kurios tradicijos
iðgelbëjo kultûrà ir áveikë tironijà. Tai plati tema, bet kaip tik tø dalykø
mokykloje ir nemokoma.
Taèiau kiekviena politinë kultûra turi savà prieðistoræ, kuri jà pagrindþia ir áteisina. Be tokios prieðistorës þmonës nesuprastø savo paèiø visuomenës. O norint suaugti su savàja kultûra, negana nuolat vengti blogio.
Áklimpimas katastrofiðkame mûsø paèiø istorijos tarpsnyje nieko gera neþada  tik ávaro neurozæ, atriboja mus nuo kitø tautø ir pailgina ypatingàjá
Vokietijos kelià.
Todël reikia ið naujo perraðyti didþiàjà sakmæ apie mûsø visuomenës
praeitá ir mokytis jos kitaip, traktuojant jà kaip istorijà, kurioje viskas susijæ.
Turime iðmokti suprasti savo klystkelius, suvokti, kuo mes skyrëmës nuo
kitø, o jau tada iðsiþadëti savo klaidø ir pripaþinti vertybes, kurias buvom
iðdavæ. Tik tuomet galësim istorija pagrásti savo tapatumà. Bet nepamirðkim,
kad kitø tautø mitinës ðaknys siekia tolimà praeitá, o mes dar tik ið naujo
grindþiame savo identitetà. Todël privalome rasti savajai katastrofø istorijai
deramà vietà. Ypaè tai svarbu lavinimui.
Didþioji mûsø istorijos sakmë  tai karkasas, á kurá átaikysime visas kitas
þinias. Mûsø iðsilavinimo turinys surikiuotas istoriðkai, ne sistemiðkai. O istorinës schemos pagrindas yra chronologija. Todël svarbu orientuotis chronologijos pakopose.
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Turbût protelis buvo pasimaiðæs mûsø ðvietimo reformatoriams, kai jie
chronologinæ istorijos dëstymo gijà sukarpë á gabalus ir istorijos pamokø
temomis pavertë tokias skiautes kaip viduramþiø pilis arba ryþiø auginimas Vietname. Polemizuojant dël datø kalimo istorijos kurse, buvo iðleista ið akiø, jog datos  tai ne beþadþiai skaièiai, bet galimybë palyginti tolimus ávykius, gairës, þyminèios istoriniø epochø ribas, navigacijos þenklai
ávykiø jûroje, naktá apðviestos kelio rodyklës, neleidþianèios paklysti istorijoje. Kovoti su chronologija yra taip pat kvaila, kaip pasiskirti gyvenimo
tikslu iðnaikinti knygø lentynas. Taèiau bûtent taip pasielgë ðvietimo reformuotojai. Jie pasistengë, kad moksleiviai ir studentai suvoktø istorijà ne
kaip epochø sekà. Ir vieni, ir kiti taip ir neiðmoksta pajusti laiko tëkmës
istorijos procese.
Mes gerà deðimtmetá tyrëme jaunuolius, ketinanèius studijuoti anglistikà, ir ásitikinome, jog tik ðeði ið ðimto apklaustøjø þino, kas buvo Oliveris
Kromvelis ir kada jis gyveno. O atsakymai á klausimà, kuriais metais gimë ir
kuriais mirë Ðekspyras, daugmaþ tolygiai iðsidëstë per visas epochas nuo XII
iki XIX amþiaus.
Tokia istorinës nuovokos amputacija mes skiriamës nuo vakariniø savo
kaimynø. Todël ðiame vadovëlyje dëstome Europos istorijà taip, kad iðryðkëtø sàryðiai ir lengviau bûtø apþvelgti visumà.
Literatûrinis kanonas ir mokytojø lavinimo problema
Mokytojo profesijai reikia ir specialybës studijø, ir praktinio sugebëjimo
dëstyti. Dëstymui reikia þiniø, kuriø iðmokstama, ir ágûdþiø, kuriuos reikia ágyti. Þiniø gaunama universitete, o ágûdþiø ágyjama mokykloje dirbant praktikantu.
Taèiau ið gautøjø þiniø galima panaudoti tik tas, kuriø prireikia dëstant, o
tai daþniausiai labai maþa dalis.
Imkime anglø kalbos disciplinà, dëstomà visose mokyklose. Anglø kalbos
studijø didþiàjà dalá sudaro anglø literatûros skaitymas ir nagrinëjimas, apimantis laikotarpá nuo Ðekspyro iki ðiø dienø. Sisteminiu poþiûriu reikëtø
kalbëti apie literatûros rûðis  epà (prozà), dramà bei lyrikà  ir jø porûðius,
kaip kad romanas, novelë, apsakymas ir epas siauràja reikðme, apie jø tradicijas ir stilius. Istoriniu poþiûriu tenka studijuoti kiekvienos epochos stilius,
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bûdingas tam metui temas, istoriná idëjø bei sàvokø kontekstà ir socialinæ
istorinæ aplinkà. Tai labai patrauklûs dalykai, ir kas juos ið tiesø perpranta,
pasijunta be galo daug gavæs.
Tik ðtai bëda: mokykloje su visu tuo nëra kas veikti.
Ið literatûros belieka geriausiu atveju poros apsakymø nagrinëjimas ir Ðekspyro Makbeto skaitymas (nes tai trumpiausias veikalas). Svarbiausia  iðmokyti vaikus anglø kalbos.
Nors universitete, be specialybës dalykø, dëstoma ir pedagogika, bet per
jos kursà beveik nieko neiðmokstama; tai grynas gaiðtas, biurokratø iðmonë, dël kurios studentai tik praranda daug laiko ir nusivilia tuo mokslu.
Tai, be abejo, þino kiekvienas. Taèiau kas daroma su pedagogikos institutais ir profesoriais?
Germanistikoje ðis prieðtaravimas, þinoma, ne taip akis bado, juoba kad
vokieèiø kalba  ne svetima. Bet ir gimtosios kalbos reikia mokytis. Ir tam
tenka skirti didumà vokieèiø kalbos pamokø.
Pirmuèiausia ir svarbiausia  iðmokti tai, kà ðneki, iðdëstyti raðtu. Kaip
þinia, raðytiniam tekstui privalu kur kas labiau paisyti logikos, minèiø nuoseklumo, sintaksës taisykliø, kompozicijos dësniø, sakiniø tarpusavio ryðio ir
argumentacijos. Kad águstum ðitaip raðyti, reikia be galo daug dirbti. Taèiau
kaip ádiegti tuos ágûdþius, studentams neaiðkinama; net ir paèios vokieèiø
kalbos universitetas dorai neiðmoko.
Prieðingai  germanistikos þargonai tokie pasibaisëtini ir nesuprantami
kaip retai kuri gyvoji tarmë. Dauguma jø yra ne kas kita, kaip savotiðkas
pidþinas  kalba miðrûnë, sudurstyta ið literatûros kritikos ir madingos teorijos terminø (pvz., heidegeriðkai egzistencialistinis, adorniðkai nusivylusiai smerkiamasis, dekonstruktyvistiðkai-karnavaliðkai griaunamasis). Tokios kalbos
plinta dël to, kad nemaþa studentø vertina vokieèiø literatûrà kaip terpæ,
kurioje jie galësià visiðkai iðreikðti savo gyvenimo prasmæ ir asmeninio bei
tautinio tapatumo aspektus. Taip germanistika ið dalies pakeièia religijà ir
nejuèiom ágyja kulto bruoþø  magiðkø veiksmø ir ezoteriniø kalbø, kurios
þadina tikëjimà, kad jø iðmokus pavyks rasti visuotinës demistifikacijos raktà, áminti visas pasaulio másles.
Tø germanistikos tarmiø pagrindu paskui buriasi kulto bendruomenës.
Jos daþnai pakeièia tai, kas buvo vadinama iðsilavinimu.
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O juk iðsilavinimas buvo toji koncepcija, kuri prieð 1968 metus vadinamuoju kanonu uþpildë spragà tarp specialybës studijø ir mokyklos kurso. Senasis lektûros kanonas sujungë klasikø studijas su didoka privalomojo skaitymo
programa mokykloje. Tai buvo mokyklos ir universiteto bendras vardiklis. Kai
dël jo kilo abejoniø, buvo pamirðta jungiamoji jo paskirtis ir imta traktuoti já tik
kaip socialiná iðsimokslinimo barjerà, kuris trukdo jaunimui ið þemesniøjø sluoksniø prasibrauti prie ðvietimo sistemos gërybiø. Uþuot naujoms masëms davus
akademiná iðsilavinimà, universitetai buvo paversti liaudies universitetais.
Kai ðis lektûros kanonas liovësi jungæs mokyklà ir universitetà, já iðtiko
krizë. Paaiðkëjo, kad jis iðaugæs tautinës pedagogikos dirvoje. Tad prie jo
nebegráðime.
Jo vietoj siûlome naujà lektûros kanonà, orientuotà á tuos dalykus, kuriuos ir mûsø kaimynai laiko kultûringo þmogaus savastimi.
Iðvados ir nauji poþiûriai
Senàjá literatûriná kanonà nulëmë ta aplinkybë, kad vokieèiø klasika sutapo
su romantizmo epocha: buvo orientuojamasi á Veimaro klasikø ðedevrus. Á já
nepakliuvo preromantizmo poetikos literatûra ir didieji romanai, atspindintys realistiná pasaulio suvokimà,  tai dalis literatûrinës mûsø kaimynø tradicijos. Todël ir mes ta linkme iðplëtëme savo kanonà.
Ir dar vienas poþiûris, á kurá teko atsiþvelgti. Per visas diskusijas dël teoriniø kultûros disciplinø átraukimo á universitetø mokymo programas studentai reikalauja daugiau dëmesio skirti aktualiems, ðiuolaikiniams reiðkiniams.
Taèiau bûtent universitetø patirtis liudija, kad neámanoma perprasti dabarties nepaþinus ankstesniø laikø visuomenës. Todël kalbëdami apie menà, muzikà ir filosofijà mes ypaè kreipëme dëmesá á tà prieðprieðà.
Nagrinëdami vaizduojamàjà dailæ, orientavomës á istorizmà ir muziejus,
o pasakodami apie muzikà  á formos naujoves. Màstymo tradicijà sukaupëme filosofijos poskyryje, kuriame labiau nei áprasta pabrëþiame politinius
aspektus ir vokieèiø ðvieèiamàjá humanizmà papildome anglosaksø pilietiniu humanizmu. To meto màstymo istorijoje skiriame filosofijà, ideologijà, teorijà ir mokslà.
Kadangi kiekvienos visuomenës kultûros lygá galima pamatuoti ta átaka,
kurià jai daro moterys, laikome savaime suprantamu dalyku, kad iðsilavinæs
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þmogus turi nusimanyti ir apie pagrindines lyèiø debatø problemas. Todël
paskutiniame kurso skyriuje nagrinëjame átakà, kurià visuomenës kultûrai
darë ir tebedaro moterys ir moterø judëjimas.
Apie skaitymo technikà
Pleèiant þiniø lobá, neiðvengiamai atsiranda pasikartojimø ir faktø, priklausanèiø ne vienai srièiai. Tekste á juos atkreipiame dëmesá nuorodomis. Jos
reiðkia, kad nurodomajame skyrelyje galima rasti papildomos informacijos.
Daþnai tas pats dalykas tampa ir istorijos, ir dar kurios nors srities objektu. Kai kuriomis epochomis ypaè iðryðkëdavo viena ar kita kultûros ðaka,
kaip antai Atënuose VIV amþiuje prieð Kristø  filosofija arba XVXVI
amþiuje Renesanso epochos Italijoje  tapyba. Tokiais atvejais mes filosofijà
ir tapybà apraðome kartu su istorija ir  kad iðvengtume pasikartojimø 
skyriuose apie filosofijà ir dailæ tuos dalykus praleidþiame. Tas pats pasakytina apie antikos literatûrà ir menà. Todël apie Platonà, Aristotelá, Euripidà,
Fidijà, Tacità, Ciceronà, kaip ir apie Botièelá, Mikelandþelà ir Leonardà da
Vinèá, teks skaityti skyriuje Europos istorija.
Be to, skaitytojas gali greitai susirasti informacijos knygos prieduose: ten
yra kiekvieno ðimtmeèio ávykiø apþvalga, knygø sàraðas su komentarais ir
suminëtos knygos, kurios pakeitë pasaulá.
Vadovëlis sutvarkytas taip, kad vienodai patenkintø ir tà, kuris teieðko
glaustos enciklopedinës informacijos, ir tà, kuris geidþia ásigilinti á kokià nors
temà. O dabar linkime skaitytojui laimingos kelionës á kultûros ðalá.

Puikiai suprantu žmones, kurie ieško pažinimo, o yra
priversti tenkintis formulėmis: kitados lygiai taip pat buvo
ir man. Todėl ir parašiau knygą, kurios anuomet man stigo –
knygą su visu kelionės bagažu, kuris vadinasi kultūra.
DIETRICH SCHWANITZ (Dytrichas Švanicas,
1940–2004) – rašytojas, Hamburgo universiteto
profesorius, dėstė anglų literatūrą ir kultūrą.
Garsiausia ir svarbiausia jo knyga „Ką turi
žinoti kiekvienas išsilavinęs žmogus“, parašyta
1999 m., einant laikui anaiptol nepraranda
aktualumo. Tai nepaprastai įtraukianti kelionė
per istoriją, literatūrą, filosofiją, dailę ir muziką,
tam tikra prasme – būtinasis žinių bagažas,
kurį per gyvenimą turėtų sukaupti kiekvienas,
norintis vadintis išsilavinusiu žmogumi.

Dažnai atrodo, kad mus tiesiog skandina informacijos ir žinių srautas,
kuriame desperatiškai stengiamės surasti kokią nors sistemą. Mūsų
žinios nebepatikimos, mūsų ugdymas išgyvena krizę. Ši knyga –
būdas susisteminti žinias ir suvokti giluminius priežastinius kultūros
ryšius, padedančius geriau suprasti bendrą kultūros ir visuomenės
situaciją. Tai intelektinis vadovas, parašytas originaliai, su dideliu išmanymu ir drauge šmaikščiai, knyga, privaloma kiekvienam žmogui,
norinčiam nepasiklysti chaotiškame informacijos sraute.
Dietrichas Schwanitzas aptaria antiką, Senąjį ir Naująjį testamentą, Europos valstybių šeimos susidarymą ir svarbiausius jos istorijos
momentus (revoliucijas, demokratijos atsiradimą), žymiausius literatūros, dailės ir muzikos šedevrus, mokslo atradimus, filosofijos
kryptis, knygos kultūrą ir švietimo institucijas. Tai – išmaniai ir pakiliai aprašyta Europos istorija plačiausia prasme, stengiantis ne tik
pateikti ir susisteminti žinias, bet ir perteikti tą dvasios pakilimą, kuris apima matant kultūros klestėjimą ir suvokiant, kad kiekvienas iš
mūsų galime tapti jo dalimi.
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