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Pratarmė

komparatyviniai užmojai ir dėmesys kanono steigimui – akivaizdžiausios tema-
tikos jungtys, kaip ir ryškus problematikos tarptautiškumo dėmuo, išskiria šį, 33, 
Colloquia numerį iš anksčiau parengtųjų.

purdue universiteto (Jav) profesorius thomas f. brodenas maloniai suti-
ko žurnale publikuoti mokslinės algirdo Juliaus greimo biografijos skyrių apie 
greimo gyvenimo trajektorijas iki antrojo pasaulinio karo; jį pasiūlė ir išvertė 
vilniaus universiteto a. J. greimo studijų centro profesorius kęstutis nastopka. 
regis, semiotikos metro tėvynėje kai kurie ryškinami aspektai (ir politiniai ver-
tinimai) prisimenami ir suvokiami aiškiau, vis dėlto šis plačiam užsienio adresa-
tui skirtas greimą formavusių intelektualinių tradicijų (lietuvių, slavų, germanų 
ir prancūzų) tyrimas neabejotinai pravers ir lietuvių humanitarų bendruomenei. 

apžvalginiame straipsnyje, gvildenančiame kino ekranizacijų ir literatūros 
kūrinių, atpažįstamų kaip klasikiniai, santykius, natalija arlauskaitė klasiką prista-
to kaip lūžio, pertrūkio kategoriją, ties kuria kertasi ir jos pagrindu formuojamo 
bendrumo interesai. Žvalgydama tarpdisciplininės problematikos prieigas, autorė 
primena, kad klasikos steigimas ir alternatyvaus kanono kūrimas susijęs su konku-
rencija dėl hierarchijų, kultūrinio ir politinio matomumo, o kiekvieną naujo ka-
nono kūrimą pateikia kaip kovos lauką, kurio dėka sukuriama nauja normatyvinė 
tradicijos versija ir įtvirtinamas modelinis kultūrinis tradicijos tapatumas. 

doktorantė dalia pauliukevičiūtė lenkų rašytojos marios rodziewiczów-
nos kūrinius, publikuotus XiX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvių periodinė-
je spaudoje, naujoviško rakurso dėka paverčia perspektyvia besiformuojančios 
skaitytojų savimonės, pozityvizmo idėjų sklaidos ir tebegajaus tautinio lietuvių 
romantizmo stebykla. su populiariosios literatūros klasikos įsitvirtinimu rezo-
nuoja svarbus šio straipsnio akcentas, jog laisvalaikio skaitinių serializacija, iš 
numerio į numerį keliaujantys fikciniai ir bendrieji herojai tarp anoniminės 
skaitytojų bendruomenės narių steigia jungtį, ilgainiui paverčiančią juos tauta.

Žaismingą intertekstinį dvigubos parodijos kodą kosto ostrausko dramoje 
Eloiza ir Abelardas nagrinėja reda pabarčienė. tekstines ostrausko strategijas ji 
rekonstruoja pasitelkdama filosofinę viduramžių teologijos mintį, palimpsestiškai 
kūrinyje dalyvaujančius realių istorinių asmenybių laiškus, garsius teologinius dis-
putus, hagiografinio, kurtuazinio, feministinio diskursų elementus. Šie straipsnyje 
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iškelti sofizmų logikos palaikomi intertekstai, kuriais manipuliuodamas „kultūros 
gidas-parodijuotojas“ ostrauskas kuria postmodernų dramos nevienprasmiškumą, 
įdomūs ir dėl šiuolaikiško krikščioniškosios kultūros referencijų įgilinimo.

imeldos vedrickaitės lyginami išeivijos rašytojo algirdo Landsbergio ir ame-
rikiečio kurto vonneguto romanai apie karo patirtis dėl autorių biografinių pro-
jekcijų ir didžiojo istorijos kataklizmo temos taip pat atsiremia į kultūros temų ir 
vaizdinių veikimo lauką. skirtingas kūrėjų išlikimo vizijas autorė grindžia istorijos 
pergalėjimui būtinu stebuklo dalyvavimu, ritualiniu pasikeitimu, modeliuojančiu 
ir žvelgimo optiką. Landsbergio archyvo dokumentika tyrėja pagrindžia prielai-
dą apie gelbstinčią kalbos, sąmonėjimo ir moralinių pasirinkimų įtaką Landsber-
gio literatūriniam ir politiniam gyvenimui, tuotarp vonneguto veikėjų laikysena 
eksponuojama kaip priešinga, beviltė, fantazijoje įšalusi sau pakankama būtis. 

baigiantis donelaičio metams, klasikos prasmių perskaitymą nuo plūstančio 
vulgarizavimo „nuomonių domino“ skyrelyje gina šių metų vytauto kubiliaus 
vardo literatūros kritikos premijos laureatas marijus Šidlauskas, aistringu tonu 
atsiliepiantis į kristinos sabaliauskaitės provokaciją romane Danielius Dalba bei 
kitų „dalbiško kirpimo“ literatų diegiamą savinieką, nacionalinio charakterio 
klišių dauginimui priešindamas daugiau kultūrinės kompetencijos reikalaujantį 
paradigminių klasikos, tradicijos, tęstinumo reikšmių skaitymą.

stiprus šio numerio recenzijų skyrius. etapinę vytauto martinkaus studiją 
Estezė ir vertinimai recenzuoja Jūratė sprindytė, ryškindama patrauklų vertybių, 
dvasinių galių ir prasmių steigties būdų funkcionavimą šių dienų lietuvių 
literatūrologijoje. kapitalinės tomo venclovos kritikos straipsnių rinktinės Per-
trūkis tikrovėje tekstus marijus Šidlauskas vertina užkabindamas ir lietuviškosios 
savimonės klausimus, tad greta gyriaus iškeliama ir polemikos nusipelnanti au-
toriaus pozicija. ilona čiužauskaitė apžvelgia ramunės bleizgienės monografiją 
Privati tyla, vieši balsai: Moterų tapatybės kaita XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, 
o donata mitaitė, atidžiai skaitydama viktorijos daujotytės Boružė, ropojanti 
plentu: Prigimtinės kultūros kasinėjimai Marcelijaus Martinaičio kūryboje, proble-
mina aptariamą martinaičio santykį su „kaimiškąja civilizacija“.

publikuojamoje diskusijoje apie doktorantūros studijas, laisvalaikį ir akade-
mines erdves pastebėta, jog intelektuali analitika persmelkia net mokslo prag-
matikai nepriklausančią laisvalaikio erdvę. Ši tendencija teikia vilties, kad dis-
kusinis tonas ir įvairėjantys humanitarų akiračiai literatūrologines problemas leis 
gvildenti aprėpiant vis platesnius horizontus. 

g i n ta r ė  b e r n o t i e n ė


