
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-02-29-rezos-premijos-laureate-r-leiserowitz-esu-tarpininke-

tarp-religines-ir-pasaulietines-kulturos/179235 

 

M. L. RĖZOS PREMIJOS LAUREATĖ R. LEISEROWITZ: 
ESU TARPININKĖ TARP RELIGINĖS IR PASAULIETINĖS 
KULTŪROS 

 

 

Prof. Ruth Leiserowitz. VisitNeringa.com nuotrauka 

Šių metų pradžioje 11-ą kartą teikta Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno premija skirta 

prof. RUTH LEISEROWITZ už Kuršių nerijai ir Mažosios Lietuvos kultūros tradicijai 

reikšmingą, aktyvią ir kūrybišką mokslinę, tiriamąją ir kultūros puoselėjimo veiklą. Kitaip nei 

kiti laureatai, profesorė nėra kilusi iš Kuršių nerijos – ji vokietė, pastaruosius metus gyvenanti 

bei dirbanti Varšuvoje. XFM radijo laidoje „Horizontai“ (vedėjas Rokas Simanavičius) su 

profesore aptarta jos veikla. 

Pastoriaus dukros pažintis su Mažąja Lietuva 

Prof. Ruth Leiserowitz savo veiklą skirsto į tris sritis. Pirma, ji gan ilgai Klaipėdos universitete 

dėstė regioninę ir Rytų Prūsijos istoriją. Antra, parašė monografiją apie Karaliaučiaus bei 

Klaipėdos kraštus karo pabaigoje, ji bandė išsiaiškinti, kodėl Karaliaučius kraštas atiteko 

rusams, o Klaipėdos – lietuviams, kokios įtakos tai turėjo gyventojams. Be to, išleistos dvi 

knygos – apie karo pabaigą ir pokarį Klaipėdos krašte. Dėl antrosios praeitų metų rudenį 

bendradarbiaujant su kolegomis iš Klaipėdos bei Vilniaus universitetų išleista dar viena 
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knyga. Trečia, R. Leiserowitz aktyviai veikė Thomo Manno kultūros centre Nidoje: padėjo 

pastatyti tarptautinį kultūros centrą, organizuoti festivalį, konferencijas, renginius, parodas, 

leidinius. 

R. Leiserowitz susidomėjo Kuršių nerijos bei Mažosios Lietuvos kultūra dėl to, kad yra kilusi 

iš Rytų Vokietijos, kurioje socialistiniais laikais nebuvo jokios knygos apie šią teritoriją, jos 

taip pat nebuvo galima aplankyti. 

„Klaipėdos kraštas buvo lankomas tik nuo 1987-ųjų, Karaliaučiaus – nuo 1991 metų. Rytų 

Prūsija buvo kaip uždarytas Europos kambarys, kaip iš pasakėlės. Kadangi ir šeimose jau 

nebebuvo kalbama apie šią istoriją, jaučiau, kad nyksta istorinė atmintis, ir šią baltą dėmę 

reikia užpildyti“, – pasakoja profesorė. 

Būdama pastoriaus dukra R. Leiserowitz gali kitaip traktuoti evangelinį tikėjimą, neatsiejamą 

nuo Mažosios Lietuvos, ypač XIX–XX a. iki Pirmojo pasaulinio karo. Evangelinis tikėjimas 

buvo kaip valstybinė priklausomybė, be to, šiame regione buvo gaji pietizmo, sakytojų 

kultūra. Senelis iš tėvo pusės, gimęs Pjauliuose, prie Kuršių marių, tapo misionieriumi ir 

buvo išsiųstas į dabartinę Tanzaniją. Tai – tipiškas šio krašto gyventojų pavyzdys. Amžių 

sandūroje daug jaunų Mažosios Lietuvos vyrų išvažiavo į misionierių institutą Berlyne, 

kuriame galėjo studijuoti lotynų, graikų kalbas, teologiją. 

R. Leiserowitz pirmą kartą atvyko į Lietuvą 1990-aisiais, kai porą mėnesių dirbo 

korespondente vokiečių radijuje ir kalbėjo apie tuometinius mūsų šalies politinius įvykius. 

1992–1993 m. ji studijavo Vilniaus universitete, ėmė interviu iš vaikų, o 1996 metais dar 

kartą grįžo į Lietuvą. Tada jau laisvai kalbėjo lietuviškai ir pradėjo dirbti prieš metus 

įsteigtame Thomo Manno kultūros institute. Čia ji dirbo iki 1999 metų. Profesorė su 

tuometine muziejaus direktore Vitalija Jonušiene svarstė, kaip puoselėti T. Manno kūrybą, 

kultūrinius ryšius tarp Baltijos šalių, rengti įdomius renginius. 

Thomo Mano figūra, jungianti lietuvių ir vokiečių tautas 

Profesorė pripažįsta, kad vokiečiams T. Mannas, Kuršių nerija ir Mažoji Lietuva – trys atskiri 

objektai, tarp kurių ne iš karto randamas ryšys. 

„T. Mannas yra labai svarbi literatūrinė, humanistinė figūra Vokietijoje. Kuršių nerija ir jos 

gamta turi labai didelės reikšmės kilusiems iš Rytų Prūsijos ir iš smalsumo pirmą kartą 

atvažiavusiems į Rytų Europos dalį. Mažoji Lietuva įdomesnė tiems, kurie arba kilo iš čia, 

arba atsitiktinai susidūrė su ja“, – komentuoja R. Leiserowitz. T. Manno figūra jungia lietuvių 

ir vokiečių tautas, dėl to kultūros centras tapo jų susitikimo vieta, o jo veikla įrodo, kad 

lietuviai saugo humanitarinį vokiečių bei Europos paveldą. 



Kartu su Ona Narbutiene ir Vytautu Balčiūnu buvo apgalvota bei įgyvendinta festivalio 

koncepcija, kurio vienas iš aspektų – skatinti ir pristatyti intelektualinę kūrybą. Kiekvienais 

metais festivaliui sugalvojame tema. Nors žmonės priekaištauja – esą ji esanti sudėtinga, 

neaktuali, festivalio metu dalyviai prisijaukina temą ir leidžiasi į diskusijas, pavyzdžiui, 

pernykštė buvo „Tėvynių Europa“ – ar galima turėti daugiau negu vieną tėvynę. Antrus 

metus iš eilės vyko eseistų konkursas, kuriame jaunieji eseistai iš Lietuvos pristatė savo 

tekstus aptariama tema. Neringos istorijos muziejuje kasryt 11 valandą 20 minučių skaitoma 

T. Manno kūryba: vieną dieną – vokiškai, antrą – lietuviškai. Žmonės, nesusipažinę su jo 

darbais, turi galimybę juos išgirsti, atkreipti dėmesį į iškeltą problemą. 

R. Leiserowitz tapo Thomo Manno kultūros centro kalbos, kultūros, įvairių pasaulėžiūrų 

tarpininke. Praeitais metais vienas iš renginių buvo vedamas anglų kalba, kad ir lietuviai, ir 

vokiečiai poilsiautojai suprastų. Tiesa, kad vasarą šiame regione gyvuoja didesnė tolerancija 

nei įprastai didžiuosiuose miestuose. Profesorės nuomone, mes visi priklausome Europos 

kultūrai ir turime pirmiausia suprasti tai, kas mus jungia, nes panašumo yra daugiau nei 

skirtumų, į kuriuos pataria žvelgti tik vėliau. 

„Reikia atidžiai žiūrėti, kas vyksta kitose šalyse, kokias jos daro klaidas, ir matant kitokias 

patirtis reikia drąsiai eiti savo keliu“, – sako profesorė ir priduria mananti, kad ateityje, kaip 

ir istorijoje, kurioje susikerta kelios tautos, Mažoji Lietuva turėtų tęsti tarpininkavimo funkciją. 
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Laidos įrašas: https://soundcloud.com/xfmlt/horizontai-ruth-leiserowitz-2020-01-15 

Parengė Kamilė Laučytė ir Ilona Petrovė 
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