
6 Nidos sąsiuviniai / 2019 (12)7 

 
 
 
 
 
Įžanga

A N TA NA S  G A I L I U S 

Pirmajame Nidos forume pradėję svarstyti, kokia migrena kamuoja šiandie-
ninę Europos dvasią, iš pranešimų ir diskusijų pamatėme, kad esama vienos 
temos, kuriai turėtume skirti ypatingą dėmesį. Keliaudami per Europą iš 
Rytų į Vakarus ar iš Vakarų į Rytus, neišvengiamai turėjome stabtelti ar 
net kluptelti ties linija, kur kitados būta ne šiaip paprastos valstybių ribas 
žyminčios, bet dar ir šiandien kone fiziškai jaučiamos, daugelio tautų ir 
valstybių likimus labai paveikusios sienos. Pirmasis leidimas statyti šią 
sieną buvo išduotas dar 1945 m. vasario mėnesį Jaltoje, vėliau papildomai 
patvirtintas tų pačių metų liepos mėnesį Potsdame, o statybos pabaigtuvių 
vainikas iškeltas 1961 m. rugpjūtį Berlyne. Ši, dažnai tiesiog geležine už-
danga vadinama, siena ilgiems dešimtmečiams padalino žemyną į laisvės 
ir nelaisvės zonas, o tų dešimtmečių padarinius tebejaučiame ir šiandien.

Apie šiuos padarinius ir kvietėme kalbėtis 2019 m. rugsėjo 13–14 d. vyku-
siame antrajame Nidos forume. „Kaip mes statėme sieną?“ – į šį klausimą 
kvietėme atsakyti forumo pranešėjus. Buvusio ilgamečio Bavarijos Katalikų 
akademijos direktoriaus mons. dr. Floriano Schullerio, Bakingemo univer-
siteto profesoriaus ir šio universiteto Saugumo ir žvalgybos studijų centro 
direktoriaus Anthony’io Gleeso, poeto Gintaro Grajausko, lietuvių litera-
tūros vertėjos į vokiečių kalbą, senos ir ištikimos Lietuvos bičiulės dr. Clau-
dijos Sinnig, lenkų rašytojo ir eseisto, Vidurio Europos ir ypač buvusios 
Jugoslavijos žinovo, nenuilstančio keliautojo Nikodemo Szczygłowskio ir 



8 Nidos sąsiuviniai / 2019 (12)9 

filosofo Pauliaus Gritėno (beje, tiesiai klaususio, kur gali nusileisti nauja ge-
ležinė uždanga) pranešimai ir jų aptarimai diskutuojant įtaigiai parodė, kad 
forumo tema iš tiesų aktuali ir, galbūt, per menkai svarstoma. Akivaizdu, 
kad ne tik dešimtmečius trukęs Rytų ir Vakarų Europos išsiskyrimas, bet ir 
vėliau įvykęs Rytų ir Vidurio Europos išsivadavimas, buvo ir tebėra viena 
esminių šiandieninę Europos migreną sukėlusių veiksnių. Apie tai dar 
kalbėsime ir 2020 m. rugsėjį per trečiąjį Nidos forumą.

Tiems, kurie negalėjo dalyvauti antrajame Nidos forume, bet rūpinasi 
mūsų Europos likimu, šiame „Nidos sąsiuvinių“ numeryje pateikiame visų 
pranešimų tekstus, kviesdami į Nidą 2020 m. rugsėjo 11–12 dienomis drauge 
pasikalbėti apie tai, kaip mes pastatytąją sieną sugriovėme.

 
 
Lūžio linijos ir skaidomosios  
bacilos. Naktinės mintys  
apie dvasinę ir kultūrinę Europos 
struktūrą

F L O R I A N  S C H U L L E R

Didžiai gerbiami bičiuliai europiečiai!
Dėkoju už kvietimą ir galimybę būti čia, šioje nuostabioje vietoje, kurią 

gaubia ypač savita intelektualumo, istorijos ir gamtos aura. Jūs, didžiai ger-
biamas pone Antanai Gailiau, surengėte šią dovaną. Jums turiu ypatingai 
dėkoti už tai, bet ir dar už daug ką kita. Su Jumis (ir su šiandien čia irgi 
esančiu Michaeliu Feiliu) 1991 m. rugsėjo mėnesį prie Vilniaus katedros 
šventėme Lietuvos nepriklausomybę. Vėlesniais metas man buvo leista 
Vilniuje pasakoti apie pastoracinę patirtį su katalikų studentija ir apie ka-
talikų akademijos idėją.

Šiandien kalbame daug platesne tema. Šia tema forumo rengėjai patvir-
tina tai, ką vengrų rašytoja Ilma Rakusa, mąstydama apie Europos dvasinę 
padėtį, suformulavo šitaip: „Čia susimąstoma apie faktą, kad centro ir 
pakraščio sąvokos yra daugiau nei reliatyvios, kad impulsai galbūt ateina 
iš pakraščių“.1

I. Medicininė diagnozė?

„Europos migrena 2“ – tokia šio forumo tema, taigi ji formuluojama 
mediciniškai. Todėl, nedaug išmanydamas apie mediciną, pirmiausia 

 1 „Bis der Teufel uns scheidet…“, p. 10.


