PRATARMƠ
Terminas lyþiǐ studijos (gender studies) susiformavo devintajame XX a. dešimtmetyje, kai
Šiaurơs Amerikos universitetuose buvo steigiami fakultetai ir katedros, o Vakarǐ Europoje kǌrơsi
asociacijos ir mokslo tyrimo centrai, nagrinơjantys šią tematiką. Lyþiǐ studijos tapo moterǐ studijǐ,
kurios atsirado dešimtmeþiu anksþiau ir tuo metu jau buvo Ƴgijusios statusą akademinơje
bendruomenơje, nuosekli tąsa.
Šiuos pokyþius nulơmơ kelios priežastys. Juos skatino akademinio feminizmo ir politinơs
praktikos raida, moterǐ studijǐ objekto prasiplơtimas (suvokimas, kad moterǐ pãtirtis apibrơžia ne tik
su lytimi, bet ir su rase, etniškumu, amžiumi, seksualine orientacija susijĊ tapatybơs aspektai) ir
permainos paþios feministinơs metodologijos, kuri pamažu atsiribojo nuo esencializmo (išskirtinơs
moteriškos esmơs paieškǐ) ir Ƴsisavino postmodernizmui ir postfeminizmui bǌdingas vertinimo
perspektyvas.
Lyþiǐ studijǐ raidą skatino siekis išvengti ideologinio, intelektinio uždarumo (vienintelio
„teisingo“ bǌdo kalbơti apie moterƳ) ir noras nagrinơti lyþiǐ problematiką dialogu, rekonstruojant
istorinĊ šios sąveikos formǐ ƳvairovĊ ir evoliuciją.
Lietuvoje moterǐ / lyþiǐ studijǐ istorija Ƴkopơ Ƴ antrąją dešimtƳ ir papildo margą ir ƳvairialypƳ
moterǐ, feminizmo, lyþiǐ studijǐ žemơlapƳ, kuris aprơpia Šiaurơs Amerikos, Australijos žemynus,
Vakarǐ, Centrinơs, Rytǐ Europos regioną. Mǌsǐ šalyje, kaip, beje, ir kituose kraštuose, bǌtǐ sunku
nubrơžti tikslią moterǐ ir lyþiǐ studijǐ takoskyrą, nes abiejǐ disciplinǐ diskursuose glaudžiai susipina
seksualumo, rasơs ir etniškumo, negalios, senơjimo, išsilavinimo ir darbo, profesinơs ir kultǌrinơs
reprezentacijos, politikos, medicinos aspektus nagrinơjantys klausimai, svarbǌs tiek moterǐ, tiek vyrǐ
patirþiǐ analizei.
Kita vertus, beprasmiška analitines pastangas atriboti, atidalyti ar net supriešinti tada, kai
visuomenơje vykstantys pokyþiai reikalauja vis daugiau intelektiniǐ ištekliǐ šiems procesams tirti,
Ƴvertinti. Juolab kad feminizmo teorijos Ƴžvalgos, paremtos suvokimu apie hegemoninio vyriškumo
dominavimą, lyþiǐ tvarkos sąlygotą moterǐ ir vyrǐ padơties asimetriją, moterǐ ir kitokiǐ, normos
neatitinkanþiǐ vyriškumǐ socialinĊ atskirtƳ, išlieka reikšmingas tyrimǐ atspirties taškas nagrinơjant
tiek moterǐ, tiek lyþiǐ studijas.
Svarbus moterǐ ir lyþiǐ studijas suartinantis, o kartu tradiciniǐ disciplinǐ kontekste jas
išskiriantis bruožas yra siekis derinti akademinius ir praktinius aspektus, ieškoti bǌdǐ, kaip tyrimǐ
projektus susieti su gyvenimo realijomis ir kartu tobulinti analitinius metodus, Ƴ socialinius,
humanitarinius diskursus integruojant kultǌrinĊ moterǐ ir vyrǐ patirþiǐ ƳvairovĊ. Nuoseklus šios
nuostatos Ƴgyvendinimas laiduoja ne tik naujos, besiformuojanþios disciplinos gyvybingumą. Ji svarbi
ir paþios visuomenơs raidai, nes padeda ieškoti atsakymǐ Ƴ svarbius socialinius klausimus, susijusius
su politinio atstovavimo disbalansu, darbo rinkos segregacija lyþiǐ požiǌriu, smurtu, socialine
atskirtimi, kultǌrine reprezentacija ir t. t. Todơl sơkminga lyþiǐ studijǐ plơtra – konferencijǐ, seminarǐ,
kǌrybiniǐ dirbtuviǐ, diskusijǐ organizavimas, publikacijǐ rengimas, tyrimǐ centrǐ ar grupiǐ steigimas,
Ƴvairiǐ akademiniǐ programǐ rengimas ir naujǐ kursǐ ar moduliǐ integravimas Ƴ jau egzistuojanþias
studijǐ programas – turơtǐ bǌti visuomenơs reikmơms atvirǐ akademiniǐ institucijǐ prioritetas.
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