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mums ar kartą primena, kad gyvenimo prasmės ieškojimas, grožio ir iš-
minties, tikrojo žmogiškumo ieškojimas ir tėvynės ieškojimas dažniausiai 
eina greta. 

Czesławas Miłoszas, kurio knygos pavadinimas ir nurodė mums šią po-
kalbio kryptį, savo gyvenimu, politine ir akademine veikla ir, žinoma, savo 
knygomis, savo kūryba tai patvirtino. Geografinė tėvynė, gimtoji žemė ir 
gimtoji tauta atrandama kartu su egzistencinės, dvasinės tėvynės ieškojimu. 
Žmogaus gyvenimo pilnatvė aprėpia ir sąžiningą tarnystę savo tėvynei, kraš-
tui, gimtajai kultūrai, gimtajai kalbai, istorijos tąsai, ir kartu – bendrajai 
žmonijos raidai: minties pažangai, atvirumui ir pasitikėjimui, valstybių ir 
pasaulio tobulėjimui, pagaliau – atvirumu ir pasitikėjimu grįsto bendra-
vimo plėtrai. Todėl tėvynės ieškojimas kiekvienam mąstančiam žmogui, 
kiekvienam menininkui, tiesiog kiekvienam geros valios žmogui – nuola-
tinis aktas, jungiantis kasdienius darbus, tarnystę profesijai, tarnystę savo 
kraštui. Ir kartu – nuolatinė, nepertraukiama egzistencinė pastanga, atve-
rianti egzistencinę tėvynę, kurioje netrukdo bendrauti skirtingos kalbos, 
skirtinga patirtis ar skirtingi požiūriai. 

Daugelis iš jūsų esate ne tik kultūrai ir menui neabejingi žmonės, jūs 
esate ir dėstytojai. Mano nuoširdus prašymas – įdiekite jaunimui tėvynės 
suvokimą, į kurį telpa ir meilė gimtajam kraštui, ir įsipareigojimas univer-
salioms, visuotinėms vertybėms. 

Priminkite jauniems žmonėms, kad tėvynė atrandama per daugelį da-
lykų – taip pat ir per savo tautos, savo šalies, savojo meno matymą visuo-
tinėje istorijoje, visuotinėje įvairovėje. O visuotinė patirtis suvokiama tik 
per savo, savo tautos ir valstybės išgyvenimų ir dvasinių turtų suvokimą. 
Turbūt geriausiai tai patvirtintų darbai ir vardai didžiųjų asmenybių, kurių 
paunksmėje šiandien susitinkame ir kalbamės – Thomo Manno, Czesławo 
Miłoszo, norėtųsi čia paminėti ir panašios dvasinės giminystės kūrėjus Jo-
sifą Brodskį, mūsų poetą Tomą Venclovą. Tai – žmonės, per viso pasaulio 
patirtį, per kūrybą atradę savąsias tėvynes, jų grožį ir unikumą, ir kartu 
dar sykį pristatę ir atvėrę šias vertybes pasauliui. Manau, kad būtent tokių 
darbų, būtent tokių pastangų kontekste menininkai vadinami tikraisiais 
savo tėvynių ambasadoriais pasaulyje. 

Tai, apie ką kalbu, – tėvynės ieškojimas, prasmės ieškojimas – ilgas 
ir didelis darbas. Tačiau mus stiprina ir vilčių suteikia tai, kad niekam, 
norinčiai prie to darbo prisidėti, nereikia pradėti nuo nulio. Mes turim 
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Gerbiamieji festivalio svečiai, rengėjai, dalyviai, 
Mieli ir brangūs bičiuliai, 

Malonu vėl susitikti šiame tradiciniame Thomo Manno festivalyje, pa-
sikeisti mintimis apie tai, kas verčia dar kartą atsigręžti ir dar kartą atrasti 
tikrąsias vertybes. Tikriausiai daug kas visa tai – mūsų bendras pastan-
gas, mūsų bendrus darbus, pavadintų prasmės ieškojimu. Ir tai būtų tiesa. 
Gyvenimo prasmės ieškojimas visada buvo ir – esu tikras – visada bus 
neatskiriamas nuo buvimo tarp žmonių, nuo atvirumo, nuo pasirengimo 
išklausyti ir išgirsti šalia esantį. Tačiau tai – ne tik prasmės ieškojimas. 
Tai – ir pats tikriausias, pats sąžiningiausias tėvynės ieškojimas, kaip pa-
vadintas šių metų Thomo Manno festivalis. Žvelgiame į tautų ir valstybių 
istoriją, žvelgiame į iškiliausias asmenybes, ir jos, jų gyvenimai ir kūryba 
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daugybę gyvos išminties pavyzdžių, kai žmonės taip gyveno, taip mąstė ir 
taip bendravo. Mes turime daugybę gyvų pavyzdžių, kai iškilių asmenybių 
kūrybiniai ieškojimai sutapo su tėvynės ieškojimu. Mes šiandien, būdami 
nepakartojamos gamtos, nepakartojamų talentų ir nepakartojamos jų kū-
rybos akivaizdoje, tikimės, kad einame tuo pačiu keliu. Prasmės ir grožio 
ieškojimo keliu, kiekvienam savos ir visiems bendros tėvynės ieškojimo 
keliu. 

Linkiu kuo geriausios kloties visiems, einantiems šiuo keliu. Dar kartą 
sveikinu 17-ojo Thomo Manno festivalio bendruomenę ir kiekvieną jos 
žmogų, ir linkiu malonių įspūdžių bei šilto ir atviro bendravimo. Kuo ge-
riausio kloties, puoselėjant ir tęsiant Thomo Manno ir jo dvasinių tėvynai-
nių pastangas ir darbus!
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VA L DA S  A DA M K U S 
Präsident der Republik Litauen

Sehr geehrte Gäste, Veranstalter und Teilnehmer des Festivals, 
liebe und werte Freunde, 

für mich ist es eine große Freude, ein großes Vergnügen und eine Ehre, 
an dieser Zusammenkunft beteiligt zu sein. Es ist schön, alte Freunde zu 
treffen und, neuen zu begegnen. Es ist angenehm, sich wieder einmal un-
terhalten zu können und darüber auszutauschen, was uns alle beschäftigt. 
Darüber, was uns bewegt, noch einmal zurück zu blicken und die wahren 
Werte erneut zu entdecken. Darüber, was uns schlicht nicht unbeteiligt 
lassen kann – unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und Zukunft. 

Viele würden wahrscheinlich das alles – unsere gemeinsamen Bemühun-
gen, unsere gemeinsamen Taten, und auch die Kommunikation selbst, das 
Miteinander – als Suche nach dem Sinn bezeichnen. Und das würde der 
Wahrheit entsprechen. Die Suche nach dem Sinn des Lebens gab es schon 
immer und – da bin ich mir sicher – sie bleibt immer unzertrennlich vom 
Unter-den-Menschen-Sein, untrennbar von der Offenheit und Bereitschaft, 
den Mitmenschen zuzuhören und sie zu verstehen. Jedoch dies ist nicht 
nur die Suche nach Sinn. Das ist auch die wahrste, die ehrlichste Suche 
nach Heimat, wie ja auch das diesjährige Thomas-Mann-Festival heißt. 
Wir betrachten die Geschichte der Völker und Staaten, betrachten die he-
rausragenden Persönlichkeiten und ihr Leben, ihr Wirken, erinnern uns 
nochmals, dass die Suche nach dem Sinn des Lebens, nach dem Schönen, 
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