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Nidos forumas „Europos migrena“

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

Ne vienerius metus Thomo Manno kultūros centro kuratoriume sklandė 
mintis, kad Thomo Manno vardas įpareigoja, o Nidos aplinka teikia ide-
alią atmosferą tarptautiniams pašnekesiams apie svarbiausius Europos 
gyvenimo klausimus. Iš dalies, žinoma, tiems klausimams skiriama jau ir 
vasaros festivalio programa. Tačiau kuratoriume svajota ir kalbėta apie visai 
kitą ir kitokio pobūdžio renginį, ne konkuruojantį su festivaliu, o veikiau 
jį papildantį. Taip pamažu subrendo mintis apie Nidos forumą – dviejų 
dienų studijų savaitgalį, kuris vyktų ne vasaros sezono įkarštyje, o kur kas 
ramesniu laiku, rugsėjo mėnesį, kai gamtos žavesiai ne taip vilioja pasprukti 
nuo rimtų temų. 

Pirmasis Nidos forumas įvyko 2018 metų rugsėjo 14–15 dienomis. Prane-
šėjus kvietėme kalbėti apie „Europos migreną“, turėdami galvoje tą galvos 
skausmą, kurį šiandien jaučia ne tik politikai, bet ir intelektualai, kultūros 
žmonės, o kartu ir kiekvienas mūsų, kam rūpi šis tas daugiau nei siauri 
savojo kiemo reikalai.

Kalbėti kvietėme gana skirtingus žmones, norėdami, kad Europą ka-
muojantys negalavimai būtų aptarti įvairiais aspektais. Vokiečių poetas, 
rašytojas, buvęs ilgametis „Hanser“ leidyklos direktorius, o šiandien – Bava-
rijos dailiųjų menų akademijos prezidentas Michelis Krügeris, Vatikano 
Integralios žmogaus raidos dikasterijos pasekretorė dr. Flaminia Giovanelli, 
Krokuvos universiteto politinės filosofijos profesorius Bogdanas Szlachta, 
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Vilniaus universiteto profesorius istorikas Rimvydas Petrauskas, to paties 
universiteto filo sofė dr. Nerija Putinaitė ir istorikas dr. Bernardas Gailius 
su būriu įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų doktorantų ir magistrantų, 
žurnalistų ir šiaip susidomėjusių žmonių dvi dienas turėjo galimybę ne tik 
rimtai padiskutuoti, bet ir laisvai pabendrauti prie pietų stalo ar vakarinės 
vyno taurės. Tiems, kurie šios galimybės neturėjo, siūlome bent paskaityti 
šį „Nidos sąsiuvinių“ numerį. 

„Nidos sąsiuviniai“ radosi suvokus, kad Thomo Manno vasaros festivalio 
žodžio programos tekstai gali būti įdomūs ne tik renginių klausytojams, 
bet ir platesnei auditorijai, neturėjusiai galimybės dalyvauti festivalyje. Juo 
labiau tas pasakytina apie Nidos forumo pranešimus. Todėl šiame „Nidos 
sąsiuvinių“ numeryje ir skelbiame visus forumo tekstus, drauge tikėdamiesi, 
kad skaitytojas, jų sudomintas, kitų metų rugsėjį gal ir pats ieškos galimybės 
atvykti į Nidoje rengiamą antrąjį forumą.

 
 
 
 
Gydant Europos sukeltą  
migreną: Bažnyčios indėlis

F L A M I N I A  G I O VA N E L L I

Visų pirma norėčiau padėkoti organizatoriams už kvietimą pasisakyti to-
kioje įdomioje ir tam tikra prasme „eksperimentinėje“ konferencijoje.

Tiek daug garbių (ir jaunų) pranešėjų bei klausytojų mane truputį bau-
gina, bet turiu labai daug priežasčių džiaugtis, kad esu čia, nuostabioje 
vietoje, todėl labai pasistengsiu, kiek tik leis prastos anglų kalbos žinios.

Daug ryšių

Iš tikrųjų galėčiau surasti nemažai ryšių tarp šios vietos, temos, kuria 
buvau paprašyta kalbėti, ir savęs pačios. O žmogaus gyvenimas yra suda-
rytas iš santykių ir ryšių, ir juos aptikus, kasdieniai žmogiški įvykiai įgyja 
ypatingą prieskonį ir prasmę.

1. Mes esame Thomo Manno vasarvietėje Nidoje. Tai man iškart primena 
kitą mažą miestelį Italijoje, kur Thomas Mannas jaunystėje praleido labai 
vaisingą laiką ir kur aš taip pat leisdavau nemenką metų dalį, ir dabar lei-
džiu. Tas mažas miestelis, pilnas prisiminimų apie du brolius Mannus, yra 
Palestrina, kur Thomas praleido 1897 m. vasarą. Kaip tik tame miestelyje po 
keturiasdešimties metų (1947 m.) jis leido savo Daktaro Fausto protagonistui 
muzikantui Adrianui Lėverkiūnui susitikti demoną.

2. Kita sąsaja, neabejotinai lėmusi mūsų konferencijos temos pasirin-
kimą, yra Thomo Manno rūpestis Europa kaip kultūriniu dariniu. Šis 
rūpestis išreikštas daugeliu įspėjimų Europai, kurią jis laikė vieninteliu 


