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Pratarmė

21-ojo Colloquia numerio raktažodžiai – kūrinys, vieta, istorija, o probleminė ašis – 
jų tarpusavio įspaudai, gvildenami tiek teoriškai, tiek nagrinėjant lietuvių klasi-
kos, sovietmečio, nūdienos tekstus, aktualizuojant abipusį poveikį tarp literatū-
ros ir geografinio, kultūrinio, socialinio peizažo, siekiant analitinio šviežumo ir 
turiningų atradimų. 

Pirmiausia vigmantas Butkus akylai išžvalgo šiuolaikinę užsienyje plėtoja-
mą literatūros topografijos teoriją, išryškina sudėtines metodologines prieigas ir 
net pradeda projektuoti galimas topografinės tapatybės ir vaizduotės studijas lie-
tuvių literatūroje. Jo išvadą, kad tokie tyrimai turi orientuotis į konkretaus teks-
to, konkrečios vietos ir su jais susijusių subjektų santykį, nuodugniai įgyvendina 
viktorijos daujotytės straipsnis „kraštovaizdis ir vietos dvasia literatūros klasi-
koje“, paremtas prielaida, jog kūriniui svarbus ne apskritai gamtos vaizdas, o tam 
tikra erdvė, neatskiriama nuo laiko. Įsižiūrėdama į užvenčio kraštą ir jo kūrėjus, 
pasitelkdama fenomenologiją ir savo koncepciją apie euristinį mąstymą, autorė 
dalijasi mąsliomis įžvalgomis apie tai, kaip „kraštovaizdis virsta sielovaizdžiu, są-
monės vaizdu, sąmonės raštu“. imelda vedrickaitė imasi tyrinėti vietas keičiantį, 
keliaujantį subjektą ir originaliai perskaito beveik nenagrinėtus Jurgio savickio 
dienoraštį Žemė dega bei kelionių apybraižas. Paaiškėja, kad jų kalbantysis aplin-
ką vertina kaip menininkas ir antropologas, dendis ir diplomatas, kuris permato 
pasaulio išrodymo netikrumą ir diogeniškai skelbia savo laisvę.

nuolat atsinaujinantys ginčai dėl skirtingų to paties erdvėlaikio sampratų 
tapo pradine intriga vytauto martinkaus tyrimui apie istorinės tiesos problemą 
lietuvių istorinio romano raidoje. autorius atskleidžia, kaip rutuliojosi prozi-
ninkų, skaitytojų, istorikų varžytuvės dėl tiesos; pasinaudojęs Lindos hutcheon 
sąvoka istoriografinė metafikcija, nurodo svarbų šiuolaikiniame romane įvykusį 
pokytį: istorija savaip ir kritiškai perrašoma. 

Įkurdinant literatūrą konkrečioje terpėje, atpažįstant locus įrėžas, literatūros 
tyrinėtojams gali svariai talkinti istorikai. Pavyzdžiui, sovietmečio prozos paradok-
sams, kai erotiškų nuojautų virpinama herojų pora mėnesienoje drįsta šnabždėtis 
tik apie partiją, tokie straipsniai kaip dalios marcinkevičienės „romantinė meilė 
kaip (sovietinė) socialinė politika“ atveria aktualų socialinį foną. nagrinėdama  
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daugiatiražę spaudą (tad ir rašytojų tekstus), pati apklausdama moteris, moks-
lininkė parodo sovietinės valdžios diegtą „tikrojo“ jausmo, šeimyninės laimės, 
seksualinių santykių politiką. savo ruožtu literatūros proceso vaizdą papildo ir 
teksto istorikai, iš archyvinių dokumentų rekonstruojantys net neįgyvendintus 
sumanymus. mikas vaicekauskas pasakoja neišsipildžiusią vienos knygos istoriją: 
xx a. pradžios planus išleisti paskutinį motiejaus valančiaus kūrinį. straipsnis 
parengtas su mūsų akiai kiek neįprasta moderniosios tekstologijos atida.

recenzentai šįkart irgi domisi knygomis, nesiribojančiomis vien imanentine 
analize. aptariama viktorijos daujotytės „užrašų“ žanru įvardyta knyga Sauganti 
sąmonė, valentino sventicko būdas rašyti apie poetą amžininką, lenkų moks-
lininko radosławo okulicz-kozaryno monografija apie mikalojų konstantiną 
čiurlionį (neapeinant jo literatūrinės kūrybos) bei Jurgos sadauskienės folkloris-
tikos studija, netikėtai atnešanti metodologinės naudos literatūros tyrinėtojams.

Įvairios disciplinos pastebimai suaktyvino sovietmečio tyrimus ir pirmieji re-
zultatai padeda toliau ieškoti dar tikslesnių, efektyvesnių analizės būdų. Colloquia 
publikuoja diskusiją, kurios leitmotyvas – vakaruose sukonstruotų modelių tin-
kamumas Lietuvos tikrovei. ano laiko prieštaringumą liudija donatos mitaitės 
kalbinamas rusijos ma Pasaulinės literatūros instituto profesorius nikolajus gė-
jus, kadais paskirtas vytauto kubiliaus daktaro disertacijos oponentu, vadovavęs 
maskvoje studijavusiems lietuvių literatūros aspirantams. stengiantis suvokti savo 
praeitį, adaptuojant parankias schemas lietuvių literatūrai, įsiklausytina į Jūratės 
sprindytės priminimą: „gyvenimas visada yra aukščiau už ideologiją.“
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