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Pratarmė

Colloquia nr. 25 medžiagą centruoja moterų kūrybos tyrimai – ir gerai žinomi, 
ir kultūros paraštėse buvę tekstai naujoviškai skaitomi bei vertinami, peržiūri-
ma moterų vieta literatūros kanone, klibinami stereotipai, stebimos naujosios 
konjunktūros apraiškos. solveiga daugirdaitė įvadinėje apžvalgoje „,ko moteris 
nori?‘ – spėlionės po dvidešimties metų“, konstatuoja, kad dabartinis moterų kū-
rybos ištirtumas ir diskurso lygis dar nepasiekė deramos kokybės, bet 2010 m. 
kovą surengta mokslinė konferencija „moterų rašymas: tradicija, interpretacijos, 
vizijos“ ir šeši šiame numeryje publikuojami straipsniai gal duos pagrindo dides-
niam optimizmui. straipsniai chronologiškai išsidėsto nuo dailininkės ir rašytojos 
onos radvilaitės mostovskos gotikinių ir istorinių apysakų (Xviii–XiX a. san-
dūra) iki šiuolaikinės rašytojos Jolitos skablauskaitės paskutinio romano (Sado 
sindromas, 2010). brigita speičytė išsamiai pristato ir pirmąkart į lietuvišką kon-
tekstą įrikiuoja lenkiškai rašiusios kai kurių žanrų pirmeivės mostovskos pali-
kimą kaip originalią jungtį tarp ankstyvosios populiariosios literatūros ir aristo-
kratinės dvaro pramogų kultūros. kokią svarbią įtaką rašytojo lytis turi kūrybos 
vertinimui, statusui ir vietai literatūros istorijoje, tyrinėja ramunė bleizgienė 
straipsnyje „kokia moteris gali būti rašytoja? rašančios moters įvaizdis XiX a. 
pab.–XX a. pr. moterų rašytojų biografiniuose pasakojimuose“. bleizgienė re-
vizuoja tendencingas moterų biografijų, kurias rašė vyrai, traktuotes ir nurodo 
to pasekmes (moterų išstūmimas iš literatūros centro). Loretos mačianskaitės 
straipsnyje „ką birutė pavogė iš antano, arba dar kartą apie pūkelevičiūtės ro-
maną Aštuoni lapai“ solidžiai sprendžiamas kūrybinio dueto – antano Škėmos 
ir birutės pūkelevičiūtės – konfliktas dėl tarpusavio įtakų. remiamasi nebe už-
tekstinėmis aplinkybėmis, o einama atidžios teksto analizės keliu, atskleidžiant 
Aštuonių lapų struktūrinius, filosofinius ir raiškos ypatumus bei skirtumus tarp 
šio pūkelevičiūtės romano ir Škėmos Baltos drobulės. imelda vedrickaitė straips-
nyje „vakarietės patirtys Jurgos ivanauskaitės kelionių knygose“ subtiliomis 
įžvalgomis grindžia kelią gilesniam ir racionalesniam šios ryškios ir populia-
rios rašytojos palikimo įvertinimui, ieško skirties tarp šiuolaikinio piligrimo ir 
vartotojo turisto, gilinasi į vakariečio tapatybės patvarumo/slankumo dėmenis. 
„moterų rašymo“ straipsnius konsoliduoja teminės ir probleminės sąšaukos:  
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biografinis naratyvas, vyrų dominuojamo literatūros lauko ir jų įtvirtinto litera-
tūros kanono deviacijos, populiarioji literatūra, gotikinė estetika, moterų savi-
vokos kismas, etc. 

straipsnių bloką užsklendžia Lauryno katkaus publikacija konceptualia ant-
rašte „groteskinis realizmas: tūkstantmetė liaudies pasaulėjauta ar stalinizmo 
alegorija?“, taikliai nusakančia svarstymų turinį: aktualizuodamas žinomą mi-
chailo bachtino veikalą François Rabelais ir Viduramžių bei Renesanso liaudies 
kultūra, autorius nagrinėja bachtiniškų koncepcijų produktyvumą šiandien, ga-
limas sąsajas su stalinizmo režimu, atnaujina požiūrį į bachtino teorijos ištakas. 

Šio numerio literatūrologų diskusiją „apie šuolį ir komplikuotą literatū-
rologijos tapatybę“ inspiravo aušros Jurgutienės sudaryta literatūros interpre-
tacijų knyga XX a. literatūros teorijos: Konceptualioji kritika (2009), pakursčiusi 
interesą aptarti esminius profesinius pokyčius per dvidešimt posovietinių metų, 
kai liberalizavosi ir pati literatūros kūrinio samprata, ir metodologinių prieigų 
spektras. diskutantai konstatuoja įvykus tikrą „šuolį“, aptaria naujų metodolo-
gijų apibrėžtis, instrumentarijaus plėtotę, teorijos ir praktikos sprūdžius, pačios 
sąvokos „konceptualioji kritika“ tikslingumą. čia natūraliai prisišlieja ir rimanto 
kmitos polemika skiltyje „nuomonių domino“ – kaip ramiai dirbti ir diegti tas 
naujas metodologijas, kai mokslo valdininkai užprogramavo amžino nestabilumo 
ir kriterijų kaitos būklę?

Šįkart gausi recenzijų pasiūla – vertinamos penkios mokslo ir kritikos kny-
gos, o šeštoji – merkelio račkausko storas memuarų tomas Užrašai: Dvidešimt 
metų (1885–1905) Žemaitijos užkampy – į vilmos popovienės akiratį pateko dėl 
memuaristo meistrystės informatyviai rekonstruoti epochos kultūrinį foną. do-
nata mitaitė, recenzuodama valentino sventicko rinkinį 2009 kritiko pastraipos, 
išskiria kritiko-tarpininko vaidmenį, kritiko komunikacinį talentą, o gal ir mi-
siją. tarpininko tarp lietuvių ir latvių kultūrų aura gaubia silvestro gaižiūno 
veikalą Klajojantys siužetai baltų literatūrose. Mitai. Legendos. Literatūriniai tipai, 
kurį dalykiškai analizuoja baltistiką išmanantis kolega vigmantas butkus. teo-
riniu imlumu ir novatorišku derinimu (semiotika, sociologija, kultūros istorija) 
išsiskirianti dalios satkauskytės monografija Subjektyvumo profiliai sulaukė ade-
kvačiai suinteresuoto teorinio žvilgsnio – recenzentė natalija arlauskaitė profe-
sionaliai ekspertuoja monografijos sąvokų ir terminų „alchemiją“. tad dėsninga, 
kad satkauskytės recenzija rimanto kmitos monografijai apie sovietmečio poe-
ziją taip pat pasižymi metodologiniu akylumu ir nestokoja naudingų svarstymų 
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apie šio laikotarpio literatūros tyrimo painybes. dalykiškumas, reiklumas bū-
dingas ir gitanos notrimaitės požiūriui į virginijos balsevičiūtės monografijoje 
Juditos Vaičiūnaitės kūryba atsiskleidžiančias poezijos recepcijos klišes, įskaitant 
ir moteriškumo sampratą.

Colloquia nr. 25 rengėjai siekė, kad žurnale nestigtų intelektualinių ir este-
tinių „blykčiojimų“, apie kuriuos užsimena kęstutis nastopka, kalbinamas nau-
jos knygos Literatūros semiotika sutiktuvių proga. 

     J ū r at ė  s p r i n dy t ė


