M. Šidlauskas ir R. Skunčikas, kurio straips
nis „Rimantas Černiauskas. Šiapus ir anapus
debesų“ pasirodė literatūriniame-kultūriniame
almanache Baltija.
R. Bončkutė dalyvavo knygos „Auszros“
archyvas. Martyno Jankaus rinkinys (sudarė ir
parengė Domas Kaunas ir Audronė Matijošie
nė) pristatyme Pagėgiuose ir Šilutėje 2011 m.
gruodžio 16 d., Ievos Simonaitytės viešojoje
bibliotekoje gruodžio 17 dieną.
J. Grigaitienė 2011 m. surengtoje respubli
kinėje vaikų ir jaunimo teatrų šventėje „Šimta
kojis“ buvo vertinimo komisijos narė.
Ž. Sidabraitė lapkričio 21 d. Ievos Simonai
tytės bibliotekoje Klaipėdoje dalyvavo naujo
Kristijono Donelaičio kūrybos vertimo į rusų
kalbą „Кристийонас Донелайтис Времена.
Поэма�������������������������������������
, басни, письма, стихи, перевод с ли
товского и немецкого Сергея Исаева, Кали
нинград:���������������������������������
Русский ПЭН центр, 2011“ prista
tyme ir skaitė pranešimą apie vertimo sėkmes
ir nesėkmes.
Katedros dėstytojai aktyviai dalyvavo pro
jektinėje ir leidybos veikloje. M. Šidlauskas –
leidybos projekte pagal Nacionalinę lituanisti
kos plėtros 2009–2015 m. programą ir parengė
straipsnį apie 1900–1945 m. poeziją leidiniui
Lietuvių literatūros istorija. XX amžiaus pir-

moji pusė. Pirmoji knyga. M. Šidlauskas taip
pat pristatė V. Kudirką vadovėlyje Literatūra 11
klasei. Romantizmas, realizmas, neoromantizmas, chrestomatijos II dalis. R. Bončkutė daly
vavo projekte Lietuvos egodokumentinis paveldas (projekto vadovas – Arvydas Pacevičius).
Jūratė Grigaitienė 2006–2011 m. buvo res
publikinio teatro žurnalo Lietuvos scena redak
torė. Mokslo žurnalų redakcinėse kolegijose
aktyviai dalyvauja R. Bončkutė – Archivum Lithuanicum, Ž. Sidabraitė – Res humanitariae,
M. Šidlauskas – Sociologija. Mintis ir veiksmas.
2011 m. pabaigoje vyko tradicinis Litera
tūros katedros organizuojamas studentų lite
ratūrinės kūrybos konkursas. Jo aptarimas su
rengtas konkurso mecenato verslininko Juozo
Petrošiaus viešbutyje „Lūgnė“. Renginys pra
sidėjo Maironio eilėmis, kurias skaitė Literatū
ros katedros dėstytojai. Studentų poeziją aptarė
M. Šidlauskas, prozą – R. Skunčikas, o eseisti
ką ir dramaturgiją – R. Rastauskas. Literatūri
nio konkurso laureatais tapo lietuvių filologijos
studentai: R. Lukauskaitė (I vieta), A. Laurutis
(II vieta) ir dvi III vietas pasidalijo M. Palu
binskaitė ir S. Kancevyčius. Nugalėtojai buvo
apdovanoti mecenato piniginiais prizais ir Lite
ratūros katedros dėstytojų leidiniais.
KU Literatūros katedros informacija

Šiaulių universiteto Literatūros istorijos
ir teorijos katedra 2011 metais
Penkiasdešimt penktaisiais Šiaulių uni
versiteto (ŠU) Humanitarinio fakulteto metais
Literatūros istorijos ir teorijos katedra nuveikė
nemažai įvairių prasmingų darbų. Verta kroni
ką pradėti nuo reikšmingiausiųjų.
Gegužės 12–13 d. įvyko jau penkioliktoji
interdisciplininė konferencija, kurios tema šį
kartą buvo „Medis kultūroje“. Sukaktuvinės
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konferencijos proga buvo išleistas specialus
bukletas (leidėjas – „Šiaurės Lietuvos“ leidyk
la, kurios vadovas yra doc. Stasys Tumėnas),
primenantis visas iki šiol vykusias tokio pobū
džio konferencijas nuo „Raganos lietuvių kul
tūroje“ (1997 m.). Dabar tai jau pasikeitusios,
gerokai išaugusios konferencijos. Ir šioje daly
vavo daug pranešėjų iš svečių šalių, perskaityti

78 pranešimai. Tradiciškai dominavo literatū
rologiniai pasisakymai, pavyzdžiui, Maijos Bu
rimos pranešimas „Medžio semantika Rūdolfo
Blaumanio dramoje Indranai“, Fiodoro Fio
dorovo pranešimas „Ilja Erenburgas: medžio
istorija ir mitologija“, Kęstučio Urbos „Me
diniai personažai vaikų literatūroje“, Manfre
do Žvirgždo „Medis Henriko Nagio poezijos
peizaže“ ir kiti. Daugiametė praktika rodo, kad
prasminga pasirinktą fenomeną tirti įvairiais
aspektais, atskleisti pasikartojančias reikšmės
struktūras ir kt. Jau tapo gražia tradicija sudary
ti ir specialią konferencijos kultūros programą,
kuriai sumanymų šiauliečiai literatai niekada
nepritrūksta. Konferencijos „Medis kultūroje“
metu buvo organizuota išvyka į Šiaulių miškų
urėdijos medelyną Kelmės rajone, čia grožėta
si ŠU Botanikos sodo miške užveistu eksperi
mentiniu rododendrariumu. Žagarės regioninio
parko veisiamame vyšnyne, kuris planuojama
ateityje būsiąs kultūros renginių vieta, konfe
rencijos proga buvo pasodintos dvi Humanita
rinio fakulteto vyšnaitės. Pasakytina ir tai, kad
konferencija vyko Jungtinių Tautų Generalinės
Asamblėjos paskelbtais Tarptautiniais miškų
metais. Konferencijos tyrimai atskleidė medžio
įvaizdžio daugiareikšmiškumą, didelį literatū
rinį, tautosakinį produktyvumą, žinoma, visko
nebuvo įmanoma aprėpti. Ne veltui sakoma, –
kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių.
Dar viena reikšminga Šiaulių universiteto
konferencija – „Nuo atgimimo iki valstybingu
mo: sociokultūriniai aspektai“, skirta dr. Jono
Šliūpo 150-osioms metinėms, vykusi kovo
17–18 d. Šiaurės Lietuvos Alma mater turi kuo
pasidžiaugti – gausus ir turtingas dr. Jono Šliū
po archyvas buvo pargabentas iš Amerikos ir
perduotas mūsų universiteto bibliotekai. Kon
ferencijoje dalyvavo ir dr. Jono Šliūpo sūnus
Vytautas Šliūpas. Prie konferencijos rengimo
prisidėjo ir Literatų katedra, o du jos nariai pa
rengė ir pranešimus (doc. Gintaras Lazdynas –
„Anykščių šilelis Stanislovo Dagilio akimis“,
Dž. Maskuliūnienė – „Jonas Šliūpas lietuvių

literatūros tyrimų baruose“). Įdomų ir intriguo
jantį pranešimą pateikė Jonas Šlekys (LLTI)
„Jonas Šliūpas ir Jonas Žilius: santykių raidos
metmenys“, perskaityta nemažai reikšmingų
istorijos mokslo pranešimų. Išleisto Acta humanitarica universitatis Saulensis 12-to tomo,
dedikuoto Jonui Šliūpui, viršelį puošia Jono
Liukaičio sukurta ir Vytauto Šliūpo savo tėvo
vardo archyvui padovanotos Jono Šliūpo ginta
rinės mozaikos reprodukcija.
Įvyko ir konferencija „Šiuolaikinės vi
suotinės literatūros problemos“. Šiauliečiai
ištikimai tęsia šių konferencijų, vis keičiančių
rengimo vietą, ciklą. Šįkart konferencijos pote
mis buvo „Komparatyvistikos erdvės“. Konfe
rencija buvo kamerinio pobūdžio (perskaityta
13 pranešimų), tačiau naudinga. Pranešimus
skaitė mūsų katedros dėstytojai (pavyzdžiui,
prof. Vytautas Bikulčius skaitė pranešimą „Vil
nius Arthuro de Gobineau romane Plejados“ ir
kt.) bei būrelis svečių iš kitų Lietuvos aukštųjų
mokyklų (doc. Genovaitė Dručkutė (VU), prof.
Milda Danytė (VDU), doc. Ingrida Žindžiuvie
nė (VDU) ir kt.).
Mūsų katedros dėstytojai dalyvavo ir įvai
riuose mokslo forumuose, vykusiuose svertur.
Antai doc. Irena Baliulė Maskvos miesto pe
dagoginiame universitete vykusioje konferen
cijoje „Tekstas, kontekstas, intertekstas“ skaitė
pranešimą „Jono Avyžiaus romanai sovietinės
literatūros pervertinimo kontekste“, Dž. Mas
kuliūnienė – Vilniuje Lietuvių literatūros ir
tautosakos institute vykusioje konferencijoje
„Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: privatūs ir vieši
kultūrinio gyvenimo modeliai“ dalyvavo su
pranešimu „Vaiko tema Gabrielės Petkevi
čaitės-Bitės kūryboje‘, asist. Monika Grusly
tė apie populiariąją (Chick-Lit) moterų pro
zą skaitė pranešimą Daugpilio universiteto
XXI moksliniuose skaitymuose. Vis dėlto 2011
metais daugiausia katedros narių pranešimų
pateikta Šiaulių universitete organizuotose
konferencijose.
Pasirodė katedros dėstytojų leidinių. Ypač
užderėjo straipsnių rinkinių. Antai Vigmantas
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Butkus išleido net dvi iš anksčiau spausdintų
tekstų sudarytas knygas: publicistinį-eseisti
nį rinkinį Šiaulių auto/topografija ir straips
nių rinkinį Literatūros žvalgymai. Džiuljeta
Maskuliūnienė išleido straipsnių rinkinį Peldų
takais. Lietuvių vaikų literatūros tyrinėjimai.
Pastaroji knyga Tarptautinės vaikų ir jaunimo
literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus
buvo pripažinta reikšmingiausia vaikų literatūros
tyrinėjimų ir sklaidos knyga 2011 metais. Peldai
buvo pristatyti ir Vilniaus knygų mugėje. Išė
jo ir tryliktas Acta humanitarica universitatis
Saulensis tomas Medis kultūroje (sudarytoja –
doc. Dž. Maskuliūnienė).
Toliau vyko „Tekstų skaitymų“ tęstinio semi
naro susitikimai. 2011 metais įvyko vienuolika
tokių seminarų. Vieni jų skirti svarbiems rašyto
jų jubiliejams paminėti (prof. Ona Danutė Klum
bytė skaitė paskaitą „Lietuvos motyvas Česlovo
Milošo kūryboje“), kiti – įdomioms kultūrinėms
pažintims (seminare „Teatro erdvėje“, skirtame
Teatro dienai, kūrybos paslaptis atskleidė Šiaulių
dramos teatro režisierė Regina Steponavičiūtė,
aktoriai skaitė eiles), treti – naujiems leidiniams
pristatyti (pavyzdžiui, prof. Skirmantas Valentas
pristatė parengtą ir įbalsintą leidinį Anykčių šilelis (Anykszcũ szilẽlys),seminaro klausytojams pats
deklamavo Antano Baranausko Anykščių šilelio
ištraukas), ketvirti – naujiems mokslo tyrimams
pristatyti (pavyzdžiui, doktorantė Gintarė Galinie
nė kalbėjo aktualia tema „Universitetų leidybos
specifika Lietuvos kontekste“), dar kiti – ka
tedros narių jubiliejams ( seminaras „Aš, Tu ir
Homeras“ buvo skirta lekt. Vydos Bajarūnienės
50-mečiui ir asist. D. Šakavičiūtės 60-mečiui) ir
kt.
Apie Literatūros istorijos ir teorijos kate
dros kuruojamą „Mūzyną“ pasakoja jo vadovė
doc. Dalia Jakaitė: „2011 m. rudenį pradėjo
veikti LITK literatų klubo Mūzynas interne
tinis puslapis (www.muzynas.blogspot.com),
kurį įsteigė tuometinė literatūrologijos ma
gistrantė Rita Gudėnaitė-Špokauskienė. Tiek
praėjusių metų pabaigoje, tiek ir dabar svetainė
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vis pasipildo naujais poezijos, prozos, dramos
tekstais. Į šios literatūrinės bendruomenės gy
venimą įsitraukia ir ne tik HF kuriantieji. Inter
netiniame puslapyje galima rasti informacijos
apie praėjusių metų rudenį ir žiemą vykusių
kelių mūzyniečių kūrybos vakarus, kur buvo
skaitoma bei aptariama jų kūryba. Iš didesnių
viešų skaitymų (klausytojų kone pilna ŠU bib
liotekos konferencijų salė) minėtina poezijos ir
muzikos popietė 2011 m. gruodžio 1-ąją: Hu
manitarinio fakulteto sukaktuvėms skirtame
renginyje Naisių vasaros teatro aktoriai skaitė
Mūzyno literatų kūrybą. Ir tai ne vienintelis
draugystės su šiuo teatru įvykis. Praėjusių metų
gruodžio 20 d. Šiaulių apskrities Povilo Višins
kio bibliotekos salėje įvyko šio teatro spektak
lis „Tykus vakars“, kurio tekstą veiksmui pa
rašė mūzynietės Edita Puskunigytė ir Ramunė
Dambrauskaitė (rež. Regina Steponavičiūtė).
Mūzyno literatai publikuoja savo kūrybą kultū
ros savaitraščiuose, ŠU laikraštyje.“
Dar keletas faktų. Galime pasidžiaugti, kad
katedra turi pirmąją savo istorijoje doktorantę –
Bernadetą Ramanauskienę. Jos doktorantūros
studijoms vadovauja doc. Dalia Jakaitė, rašo
mos disertacijos tema – „Moderniosios pran
cūzų dramos akiratis Juozo Glinskio dramose“
(bendra VDU, ŠU, KU ir LKI doktorantūra).
Lekt. Nerijus Brazauskas 2011 m. vasarą
su studentais lituanistais vyko į tautosakos ir
etnokultūros praktiką Stačiūnuose (Pakruojo
raj.). Džiaugiamės, kad iki šiol išsaugojome iš
važiuojamąją praktiką, kurioje studentai, jauni
žmonės, įgyja unikalios patirties. Vėl vyko tra
dicinis ŠU Botanikos sodo renginys „Odė pa
vasario džiaugsmui“. Jau keletą metų lietuvių
filogijos ir komunikacijos studijų programos
antrakursiai parengia literatūrines programas.
Šį kartą pasirinkta tema – „Medžio stebuklas
poezijoje“ (vadovė – doc. Dž. Maskuliūnienė).
ŠU bibliotekoje Nacionalinės bibliotekų sa
vaitės metu buvo atidaryta paroda „Skaitymas
paveikslėliuose ir gyvenime“, kurią parengė
būtent Literatūros istorijos ir teorijos katedra.

Įteiktos literatus studentus paskatinančios
stipendijos. 2011 metais Povilo Višinskio sti
pendiją pelnė minėtoji lituanistė Edita Pusku
nigytė, o Pranės Masiokaitės-Visockienės sti
pendiją – lituanistės Laura Arnotaitė ir Edita
Zalupaitė. Laura Arnotaitė studijuoja ŠU lite
ratūrologijos magistrantūroje.
Ir dar daug visko būta: dalyvauta mokslo
projektuose, skaitytos paskaitos pagal vykdo
mą Erasmus programą, talkinta miesto ir aps
krities kultūros renginiuose.

Birželį patraukėme į Rytų Lietuvą. Įspūdį
padarė Etnokosmologijos muziejaus bokštai, ne
toliese esantis Žvaigždžių laukas. Tačiau nuosta
biausias šios kelionės atsiminimas – pro Molė
tų observatorijos teleskopą pamatytos tolimos
paslaptingos žvaigždės, ūkai: dvinarė žvaigždė
Albireo, Heraklio pažasties spiečius... Matėme
ir Saturną, ir jo žiedus! Tikrai suprantama, ko
dėl tiek daug poetų įkvėptai rašė ir teberašo apie
žvaigždėtą dangų... „Užmigo žemė. Tik dangaus /
Negęsta akys sidabrinės“ (Maironis).
Džiuljeta Maskuliūnienė
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