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Upton Sinclair romano „Džiunglės”
renginys Jane Addams Hull-House Ilinojaus universitete Čikagoje
GIEDRIUS SUBAČIUS
Balandžio 14 dieną Ilinojaus universiteto Čikagoje Jane Addams Hull-House muziejuje vyko diskusija apie Upton
Sinclair romaną „Džiunglės”: „Propaganda prieš literatūrą, literatūra kaip
propaganda”, pagrindinis pranešėjas
Northwestern universiteto asocijuotasis profesorius Bill Savage. Renginį organizavo Hull-House ir „Chicago Literary Hall of Fame” (vadovas Richard
Reeder).
enginys prasidėjo nuo maisto –
lietuviško kugelio ir burokėlių
salotų bei meksikietiškų tamales. Hull-House šeimininkės Lauren
Rhodes ir Rachel Caidor maistą rinko
jungdamos dvi tradicijas: lietuvių, aprašytų ,,Džiunglėse”, gyvenusių Čikagos „Back of the Yards” rajone
anais laikais, ir meksikiečių, apsistojusių ten dabar (pavyzdžiui, Šv. Kryžiaus lietuvių bažnyčia šiandien labiausiai tarnauja jų poreikiams).
Lauren Rhodes ir Rachel Caidor
atidarė renginį, džiaugėsi galėdamos
suburti įvairias Čikagos bendruomenes, Rachel lūpose dažnai skambėjo žodis „kugelis”, o Lauren – „labas”,
„ačiū”, latviškas „paldies”. Kalbėta
apie socialinę nelygybę, prieš kurią kovojo tiek Jane Addams, tiek Upton
Sinclair. Yra žinoma, kad Sinclair lankėsi Hull-House, kai rinko medžiagą
savo būsimam romanui 1904 metais, jis
pietavo su Jane Addams. Kadangi dabartinis renginys kaip tik vyko buvusioje valgykloje, tai neatstoja mintis,
kad prieš 112 metų šioje patalpoje pietus valgyti turėjo ir pats „Džiunglių”
autorius.
Oracle teatro aktorius Andrew
Rathberger perskaitė kelias „Džiunglių” ištraukas: apie Jurgio Rudkaus
šeimos keliavimą tramvajumi pro daugybę nušiurusių namų iki Čikagos
skerdyklų, kur juos pasitiko ypatingi
garsai ir kvapai, apie vaikus, pardavinėjančius laikraščius, renkančius
gatvėse cigarų nuorūkas, miegančius
tarpuvartėse, apie Tamošių Kušleiką,
lietuvių vestuvėse nenutaikantį grojamų natų, bet įkvėptą smuikininką.
Rathberger pasidalijo patirtimi apie jų
teatre pastatytas Sinclair „Džiungles”. Jurgį Rudkų ten vaidinęs afroamerikietis aktorius, kartu išryškinęs
ne tik socialinės, bet ir rasinės nelygybės problemas.
Prof. Bill Savage kalbėjo apie daug
įvairių dalykų, bet būdamas literatūros specialistas, daugiausia dėmesio
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Diskusijų dalyviai Hull-House valgykloje
kreipė į literatūrinius „Džiunglių”
aspektus. Jis surinko daug citatų iš
spausdintų romano recenzijų, tiek labai teigiamų (Sinclair buvo lyginamas su Emile Zola, prancūzų natūralizmo literatūros pradininku), tiek
neigiamų – net pats Prezidentas Theodore Roosevelt, nors paveiktas
„Džiunglių” pakeitė mėsos gaminimo
kontrolės įstatymus, Sinclair vadino
muckraker „mėšlo grabotoju” ir nemėgo jo literatūros. Profesoriaus Savage
nuomone, kad ir kaip kritiškai būtų
apie „Džiungles” kalbama, tai jaudinanti liūdna herojaus darbininko Jurgio Rudkaus istorija. Tai realizmas,
įgalinęs literatūrą kalbėti apie bet kokio žmogaus istoriją, nebūtinai apie
princus aukštose pilyse. Tai ne užslėptų užuominų ir lukštentinų kodų
literatūra, tai tiesus, atviras, skaudus realybės pasakojimas. Sinclair
pririnko baisių faktų apie susižeidimus ir užsikrėtimus, skerdžiant gyvulius, apie gimdymus, pasibaigiančius mirtimi, apie gatvės baloje paskendusio vaiko mirtį. Ir literatūroje
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taip galima daryti. Tik Savage negalėjo
pritarti tam, kad Sinclair atrinko vien
juodas gyvenimo spalvas, kad nematė
kitokių gyvenimo atspalvių, neparodė
jo komplikuotesnio; pavyzdžiui, ignoravo tuo metu ypač aktyvią parapijų
veiklą – atsvarą sunkiai pakeliamai
kasdienybei.
Diskusijose, be kitų minčių, keltas
klausimas, ar tiksliai romane pavaiz-

duota lietuvių emigracija. Kalbėta
apie netyčinį Sinclair patekimą į lietuvių vestuves, kurios labiausiai ir nulėmė jo norą pasirinkti lietuvius savo
knygai. Buvo dalijama skrajutė apie
vyksiančią 2–3 valandų ekskursiją
pėsčiomis po Čikagos skerdyklų rajoną (balandžio 24 d., sekmadienį, 10 val.
r., ekskursija prasidės nuo S. Halsted
ir Exchange Ave. sankryžos).

