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Pratarmė

kadangi žiniatinklio epochoje vis labiau prarandami linijinio, sisteminio skaitymo 
įgūdžiai ir tekstai vartojami selektyviai – pagal interesantų poreikius, Colloquia 
rengėjai nesiorientuoja į teminius numerius (tai konferencijų pranešimų pagrindu 
rengiamų leidinių prerogatyva). beveik įstabu, kad ir nevengiant spontaniškumo 
bei laisvos dėlionės principo, redakciją pasiekusieji straipsniai, recenzijos bei kita 
medžiaga prasmingai klostosi į vis tankiau ženklinamą, sodriau spalvinamą XX a. 
literatūros reiškinių žemėlapį ir pasiduoda išdėstoma tvarkingai chronologiškai – 
nuo klasikos kanono modelio iki pačios naujausios (e)migracinės literatūros. 

straipsnių rubriką pradedančioje ramutės dragenytės publikacijoje svars-
tomas santykis tarp pozityvistinės ir hermeneutinės metodologijos vinco my-
kolaičio-putino lietuvių literatūros istorijoje, kuri pagal to meto socialinius ir 
mentalinius poreikius atremta į didžiojo tautinio pasakojimo konceptą. pažymė-
tina, kad visa žurnalo analitinė dalis sukomplektuota daugiausia iš jaunų moks-
lininkių darbų su ambicingais metodologiniais siekiais (dekonstrukcija, literatū-
rinė antropologija, imagologija).

net trijuose straipsniuose nagrinėjamos sovietmečio gyvenimo ir literatūros 
anomalijos, pasitelkiant metodologiškai inovatyvų žvilgsnį ir iki šiol mažai tyrėjų 
dėmesio sulaukusius objektus – autobiografinį moterų pasakojimą, poezijos ver-
timų į rusų kalbą kokybę, savo laiku neįvertintą romaną. solveigos daugirdaitės 
kritinis tarybinių moterų autobiografijų skaitymas labiausiai intriguoja tuo, kas 
jose pasakyta ir kas galbūt nutylėta. gintarė bernotienė straipsnyje „ideologizuoti 
intymumą: ankstyvieji Juditos vaičiūnaitės poezijos vertimai į rusų kalbą“ pateikia 
kruopščiai atliktą XX a. 7-o dešimtmečio lyginamąją lietuviško originalo ir verti-
mų analizę, kuri atskleidžia literatūros vertimų politiką sovietmečiu, ydingus po-
ezijos iškraipymus. Jūratė čerškutė aktualizuoja laiku kritikos neįvertintą ričardo 
gavelio romaną Vilniaus džazas (1993), žinomiausio jo romano Vilniaus pokeris 
(1989) „brolį dvynį“, ir, remdamasi dekonstrukcionisto Josepho hillis millerio  
pasakotojo koncepcija bei paties rašytojo „vidinių gyventojų“ teorija, ryškina svar-
biausio struktūrinio romano elemento – pasakotojo figūros – daugiasluoksnišku-
mą, opozicišką vienprasmei socialistinei ideologijai. dekonstrukcinį sovietinės sis-
temos paveikslą savotiškai patęsia jau atgautos nepriklausomybės laikais sukurtas 
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poeto marcelijaus martinaičio rinkinys KB įtariamas (2004), kurio lyrinio subjek-
to užmaskuotą tapatybę narsto akvilė rėk laitytė, šiuo tikslu pasinaudodama britų 
antropologo victoro turnerio metodologiniais įrankiais.

kiek produktyvi literatūros tyrimams šiuolaikinė imagologija, svarsto Laura 
Laurušaitė, išsamiai pristatydama teorines šios krypties nuostatas (prancūziškąją 
ir aacheno mokyklas) ir per konkrečius imagerijų pluoštus dabartinėje lietuvių 
ir latvių (e)migracijos prozoje parodo žemą emigrantų savivertę. visai kitokios 
prabos savivertė skleidžiasi pokario kartos pasakojime, kurį rubrikoje „pokal-
biai“ pateikia išeivijos atstovė, literatūrologė germanistė audronė barūnaitė-
Willeke, šiemet atšventusi 70-mečio sukaktį.

solveigos daugirdaitės iškelta autobiografinio diskurso problematika kores-
ponduoja su rubrikoje „publikacijos“ skelbiamu aktualiu tartu mokyklos semioti-
ko Jurijaus Lotmano (1922–1993) straipsniu „Literatūrinė biografija kultūros isto-
rijos kontekste“, kurio vertimas iš rusų kalbos pareikalavo sutelktinių pajėgų (jaunai 
vertėjai virginijai Cibarauskei intensyviai talkino patyrusi Lotmano vertėja donata 
mitaitė ir redaktorė gintarė bernotienė). esame dėkingi autoriaus sūnui michailui 
Lotmanui už operatyvų tarpininkavimą spausdinant straipsnį mūsų žurnale.

iš ne vieno akademinio leidinio rengėjo teko girdėti nusiskundimų dėl angažuo-
tumu kritiniam diskursui pasižyminčių žmonių spartaus nykimo iš humanitarinio 
lauko, todėl, esą, vis labiau silpnėja recenzijų skyriai, silpnėja idėjų apykaita. Col
loquia recenzentų stygiaus nejaučia, šįkart vertinamos keturios solidžios, naujos ir 
pačios naujausios monografijos (skirmanto valento Kalbos stigmos poezijoje, aušros 
Jurgutienės Literatūros suvokimo menas: Hermeneutikos tradicija, vigmanto butkaus 
Stebuklo horizontai: Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje, taisijos Laukkonėn Dai
niai be tautos: Lietuvos rusų rašytojų strategijos (po)sovietmečiu). recenzenzija ge-
riausiai atlieka savo funkciją, kai minimalų objekto referavimą keliskart pranoksta 
analitinis jo narstymas, argumentuota polemika, hipotezių kėlimas.

aušros Jurgutienės neretorinis klausimas, kodėl mokslo ekspertai solidžias 
tarptautines konferencijas nurašo į regioninių rangą, vėl atgaivino dėl diskusinio 
prado stokos benutylančią rubriką „nuomonių domino“. Šią skiltį papildo pro-
zos meistro romualdo granausko kalba priimant Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos instituto premiją už kūrybiškiausią 2013 m. knygą Šventųjų gyvenimai. anot 
rašytojo, ir vienas vienintelis sargybinis, stovėdamas kultūros ar pilietiškumo 
poste, suteikia mums pasitikėjimo. 
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