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Felix Ringel. Back to the Postindus
trial Future: An ethnography of ger
many‘s FastestShrinking City. New 
York, Oxford: Berghahn Books, 2020. 
219 p.: illustr.

Knyga Atgal į poindustrinę ateitį. Grei-
čiausiai mažėjančio Vokietijos miesto etnogra
fija – tai įvairias teorijas ir išsamią etnogra
fiją aprėpianti antropologo Felixo Ringelio 
monografija, kurioje analizuojamas Ho
jersverdos – sparčiausiai mažėjančio ir 
senstančio Vokietijos miesto – atvejis. Ho
jersverdos miestas apibūdinamas kaip 
įstrigęs socialistinėje praeityje ir negalintis 
įžengti į kapitalistinę dabartį bei ateitį. Tai 
taip pat pirmasis Vokietijos miestas, ku
riame 1991 m. įvyko ksenofobinis išpuolis 
prieš užsieniečius. Visi šie faktoriai lemia, 
kad Hojersverda yra laikoma miestu, „ne
turinčiu ateities“. 

Monografijoje siekiama atskleisti bū
dus, kuriais Hojersverdos miesto gyven
tojai sieja save su problemiška miesto 
ateitimi. Taip pat iškeliamas metodologi
nis tikslas – parodyti, kaip Hojesverdos 
miesto gyventojų patirtys gali padėti 
antropologijos disciplinai ateitį traktuo
ti kaip integralią tyrimų dalį. Ringelis, 
stengdamasis išvengti posocialistinių po
kyčio aiškinimo iš įprastinės socialistinės 
praeities perspektyvos, į procesus, vyks
tančius poindustriniame mieste, žvelgia iš 
dabarties pozicijos. Tai reiškia, kad ateitis 
suvokiama kaip dabartyje pasireiškiantys 
veiksmai, santykiai ar patirtys, susijusios 
su ateitimi. Kitaip tariant, Ringelis poin
dustrinę Hojersverdos ateitį traktuoja kaip 
reiškinį, kuriamą ir reprezentuojamą da
bartyje. Penkiuose monografijos skyriuose 
analizuojamos skirtingos miesto bendruo
menės, situacijos ir vietos, kurias susieja 
vietinė „žinių ekonomika“ (angl. econo-
my of knowledge) – „kolektyviniai idėjų ir 

nuomonių apie miestą ir jo ateitį mainai 
bei ginčai“ (p. 14). Skyriuose pristatoma 
ir diskutuojama teorijų įvairovė, kurių 
pagrindu aptariamas vis kitas miesto gy
ventojų ir ateities santykio aspektas. Tokiu 
būdu „atidaroma poindustrinė dabartis“ 
(p. 188) ir braižoma Hojasverdos miesto 
ateities morfologija.

Pirmame knygos skyriuje aptariama 
kon tekstų ir pasakojimų įvairovė, de
monstruojanti, kaip Hojersverdos gyven
tojai įprasmina problemišką dabartį ir 
„nieko gero nežadančią ateitį“. Šiame sky
riuje keliamas klausimas, kokį kontekstą 
ar naratyvą, aprėpiantį įvairius vietinius 
žlungančio miesto konceptualizavimus, 
turi pasitelkti antropologas. Etnografiškai 
pristatydamas įprastinius akademinius 
kon tekstus – postmodernizmą, marksizmą 
ir posocializmą – Ringelis juos atmeta kaip 
ribotus ir neaprėpiančius įvairių vietinių 
reikšmių, situacinio kontekstinių žinių 
nau dojimo bei specifinių pasakojimų ar 
istorijų. Būtent vietinis ir daugumą Hojer
sverdos miesto diskursų struktūruojantis 
mažėjimas, anot Ringelio, siūlo naują po
žiūrį į poindustrinę ateitį. Dažnai vartoja
mas miesto ekspertų diskusijose ir svarsto
mas tarp draugų ar šeimos narių mažėjimas 
žymi poindustrinį nuosmukį ir dabarties 
problemų plėtrą ateityje. Išryškinama, kad 
mažėjimas socialistinę praeitį ir perėjimo 
procesą paverčia deindustrializcijos kon
teksto dalimi, o paties termino dėmesio 
centre – ateitis. Šis konceptas – tai mono
grafijos ašis, suteikianti autoriui kompli
kuotos Hojersverdos miesto dabarties ir 
ateities suvokimo perspektyvą. 

Antrame skyriuje nagrinėjami sudė
tingos miesto dabarties kontekstai, tačiau 
susikoncentruojant ties skirtingomis laiko 
sampratomis ir nuorodomis į praeitį bei 
ateitį. Aptariant skirtingų kartų susidūri
mus per edukacinius projektus apie socia
listinę ir nacistinę Vokietijos praeitį ir dvie
jų politinių jaunimo grupių, siejančių save 

L i e T u v O S  e T n O L O g i j A : socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2021, 21(30), 243–245.
https://doi.org/10.33918/253865222130012
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su nacistine praeitimi, konfliktus, išryški
namas praeities vaidmuo dabarties prak
tikose bei parodoma, kaip jaunimas prie
šinasi, iš naujo apibrėžia ar kvestionuoja 
„teisingą“ praeities atsiminimo naratyvą. 
Taigi skyriuje atskleidžiama, kad ,,skir
tingi praeities traktavimai, atsirandantys 
įvairiose aplinkose, grupėse ar konflikti
nėse situacijose, lemia skirtingas dabarties 
praktikas ir ateities interpretacijas“ (p. 85). 
Pabrėžtina, jog šiame skyriuje Ringelis sie
kia kvestionuoti supratimą, jog „posocia
listiniai“ žmonės“ dėl tam tikro santykio 
su istorija gali būti suvokiami kaip turin
tys tik vieną specifinę laiko sampratą. 

Trečiame skyriuje aptariant Hojersver
dos miesto planavimo diskusijas tarp val
dininkų, atsakingų už mažėjimo proceso 
ir dekonstrukcijos suvaldymą, tačiau ne
turinčių oficialios miesto ateities vizijos, 
ir buvusių architektų bei dabartinio so
ciokultūrinio elito išryškinama, kaip do
minuojantis mažėjimo kontekstas užginči
jamas pateikiant alternatyvius požiūrius 
į miesto ateitį. Analizuojama urbanistinio 
komplekso, pavadinto Neustadt, situaci
ja reprezentuoja tiek socialistinės – mo
dernistinės ateities praradimą ir „miesto 
mirties“ koncepto atsiradimą, tiek kitokių 
pozicijų ateities atžvilgiu formavimąsi. 
Pabrėžiama, jog naujos Neustadt ateities 
vizijos remiasi iš naujo įvertintomis ir iš
plėtotomis socialistinės praeities idėjomis. 
Būtent tai Ringelis traktuoja kaip lankstų 
judėjimą laike, kuris padeda išvengti ne
saugios ir neužtikrintos ateities, formuo
jamos drastiško mažėjimo proceso. Kitaip 
tariant, akcentuojamas naujų santykių su 
ateitimi kūrimas kaip ateities pakartotinis 
nusavinimas ir priešprieša oficialiai mies
to „ateities evakuacijos“ politikai.   

Ketvirtame skyriuje susikoncentruoja
ma į „priverstinio futurizmo“ (angl. enfor-
ced futurism) ir valdžios planuose iš anksto 
suformuluotos vilties poveikį dabartinei 
Hojersverdos miesto situacijai – „jokios 

ateities“ ir „jokios vilties“. Čia poveikis 
suprantamas kaip tam tikra mąstymo for
ma, lyg viltis ir baimė, ateities reprezen
tacija bei būdai, kuriais siejamasi su ja. 
Analizuojant projektus, kuriuose disku
tuojama apie jaunimo galimybes ateityje, 
ir Leitbild – pagrindinį miesto plėtros pla
ną arba „pagrindinį įvaizdį“, atskleidžia
ma, „kokį vaidmenį atlieka viltis miesto 
derybose dėl ateities“ (p. 123). Ringelis 
pažymi, kad laisvus santykius su ateitimi 
pakeitė paprasta viltis rasti tam tikrų da
barties problemų sprendimus. Šį praktinį 
požiūrį autorius įvardina „numanomu 
prezentizmu“ (angl. anticipatory presen-
tism), t. y. dabartyje atliekami veiksmai, 
nukreipti į ateitį, bet taip pat išreiškiamas 
rūpestis dėl jau esamų konkrečių žings
nių, vedančių jos link.  

„Numanomas prezentizmas“ detaliau 
nagrinėjamas penktame monografijos sky
riuje. Šiame skyriuje susikoncentruojama į 
mažėjimo kontekste atliekamas praktikas, 
kuriomis miesto gyventojai stengiasi išgy
venti ir išlikti ateityje. Aptariant diskusijas 
dėl apleisto Braugasse nr. 1 pastato panau
dos galimybių ateityje ir anarchistų – alter
natyviosios jaunimo kultūros – tęstinumo 
praktikas, parodoma, kaip žmonės, gyve
nantys mieste be ateities, išlaiko nusistovė
jusias gyvenimo formas ir struktūras. Čia 
pabrėžiama, kad rūpestis dėl pastovumo, 
išlikimo ir tęstinumo palaiko esamų gyve
nimo formų išlikimą ir sustiprina ateities 
buvimą poindustrinio mažėjimo ir nuos
mukio kontekste. Skyriaus pabaigoje auto
rius diskutuoja su trimis tęstinumo ir po
kyčio analitinėmis prieigomis: atsiradimu 
(angl. emergence), tapimu (angl. becoming) 
ir susibūrimu (angl. assemblage). Ringelis 
šių sampratų nedekonstruoja, o koncep
tualizuoja kaip vieną galimą vilties ir pa
sikeitimo įsivaizdavimą. 

Pabaigoje pasakytina, kad monografi
joje poindustriniai procesai analizuojami 
išryškinant vietinio poindustrinio miesto 
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gyvenimą struktūruojančio konteksto 
svar bą. Pažymėtina, jog reiškinių ir pro
cesų aiškinimas pasitelkiant konkrečioje 
vietoje vyraujantį kultūrinį kontekstą su
daro sąlygas atskleisti tam tikro miesto 
specifiškumą. Posocialistinio analitinio 
po žiūrio atsisakymas poindustrinio mies
to tyrimuose leidžia apčiuopti reiškinių ir 
procesų tęstinumą bei įvairovę. 

Knygoje siūlomas naujas analitinis 
po žiūris poindustrinio pokyčio tyrinėji
mams taip pat apima ir laiko antropolo
gijos klausimus. Ringelis atskleidžia, jog 
ateitis ir praeitis, kaip žmonių praktikų 
padarinys, užima vienodą padėtį dabar
tyje, o poindustrinės kultūrinės trans
formacijos yra procesas, aprėpiantis ne 
tik praeities pokyčius, bet ir projekcijas į 
ateitį. Tačiau ant ropologą domina ne san
tykis tarp Reinharto Kosellecko įvardintų 
istorinio laiko kategorijų – praeities „pa
tirčių“ ir ateities „lūkesčių“ (žr. Koselleck, 

Reinhart. 2004. Futures Past: On the Seman-
tics of Historical Time. New York: Columbia 
University Press), bet miesto gyventojų ir 
valdžios veiksmai, naratyvai bei istorijos, 
kuriančios ir išreiškiančios sąsajas su atei
timi. Autorius parodo, kad ateitis – tai ne 
tik neapčiuopiamas horizontas, bet ir „ats
tovavimo dabartyje klausimas“ (p. 178). 
Ringelis negriauna istorinio laiko sampra
tos, bet akcentuoja, kad dabarties veiksmai 
gali būti nulemti turimų žinių apie ateitį.  

Apibendrinant reiktų pasakyti, kad 
mo nografija Atgal į poindustrinę ateitį reikš
mingai praplečia antropologinius poin
dustrinių miestų tyrimus ir kvestionuoja 
nusistovėjusią posocialistinę prieigą. Rin
gelio tekstas taip pat įsitraukia į diskusiją, 
kurioje svarstoma, ar posocializmo termi
nas vis dar gali būti pagrįstai taikomas 
analizuojant vietas, bendruomenes ar si
tuacijas, kurias sieja socialistiniai išgyveni
mai ir patirtys. 

Aušra Teleišė
Lietuvos istorijos institutas


