
Nidos sąsiuviniai / 2014 (9)

Šiame naujausiame „Nidos sąsiuvinių“ numeryje galėsite perskaityti, 
kaip užduota tema įkvėpė Žodžio programos svečius, dėl kokių tezių 2013 m. 
liepos popietėmis Thomo Manno vasarnamio terasoje diskutavo gausūs 
svečiai. Toje terasoje įvyko ir įsimintina šio festivalio įžanga. Vokietijos 
Fede racinės Respublikos prezidentas Joachimas Gauckas ir Lietuvos Res-
publikos prezidentė Dalia Grybauskaitė apsilankę muziejuje gyvai šneku-
čiavosi su Thomo Manno kultūros centro kuratoriais iš Lietuvos, o vakare 
Joachimas Gauckas atidarė festivalį Nidos bažnytėlėje. Pravertę keletą pus-
lapių, greta kitų dėmesio vertų skaitinių, rasite ir tada pasakytą kalbą, ku-
rioje Vokietijos prezidentas, plėtodamas festivalio temą, reziumuoja, kad 
lietuviai ir vokiečiai šiandien bendrą politinę tėvynę rado Europoje.

Tad linkime skaitytojams susidomėjimą žadinančių lietuviškų ir vokiškų 
skaitinių.

 
 
 
 
 
Įžanga 

RU T H  L E I S E RO W I T Z  
Thomo Manno kultūros centro kuratoriumo pirmininkė

2013 m. Thomo Manno festivalio motto jau trečią kartą iš eilės buvo Czesławo 
Miłoszo knygos pavadinimas, juo užbaigtas šio Nobelio premijos laureato 
šimtmečiui skirtas ciklas. „Tėvynės ieškojimas“ kasmetinio kultūros rengi-
nio Kuršių Nerijoje planuotojams pasirodė tinkamas pavadinimas, siūlantis 
įdomių atspirties taškų muzikinei programai, leidžiantis plėtotis gyvoms 
diskusijoms terasoje, įkvepiantis parodų kuratorius bei menininkus.

Pats Miłoszas šeštajame dešimtmetyje buvo priverstas emigruoti, jis visą 
gyvenimą ilgėjosi tėviškės, daug mąstė apie šaknų nutraukimo procesus 
ir užčiuopė keletą naujos tėvynės radimo fazių. Jo tekstuose, viena vertus, 
rasime istorijų apie žmones, atsidūrusius svetur, tačiau visad išlaikiusius 
dvasinį ryšį su vietomis, iš kurių buvo kilę, ir šitaip palikusius tam tikrą 
antspaudą sau ir savo aplinkai.

Antra vertus, jis rašė ir apie tai, jog žmogus naujojoje aplinkoje pirmiau-
sia vėl turi pajusti ritmą, kad pasijustų savas, be to, jis sakė, kad žmonės nau-
jojoje vietoje šaknis gali suleisti ir leisdamiesi į intelektualius susitikimus 
su gyventojais bei jų darbais, praeityje formavusiais tas vietas ir miestus.

Jau nebe pirmą kartą Kuršių Nerija pasirodė esanti gera vieta užčiuopti 
tokius klausimus, juk dabartiniams jos gyventojams prireikė ilgų metų, kol 
naujoji tėvynė tapo sava, ir štai jau trečias dešimtmetis jie yra geri šeimi-
ninkai visiems atvykstantiems čia – dažniausiai vasaros mėnesiais – ieškoti 
ankstesnės tėvynės.

Prezidentai Dalia Grybauskaitė ir Joachimas Gauckas Nidoje. 2013 m. liepa
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