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KNYGOS PRISTATYMAS
“FROM LITHUANIA TO 
SANTINIKETAN: SCHLOMITH FLAUM 
& RABINDRANATH TAGORE” 



Schlomith Frieda Flaum gimė 1893 metų kovo 18 dieną Kaune ir iki šešiolikos augo Panevėžyje. Per savo ilgą gyvenimą ji išmaišė visą 
pasaulį ir kartais vadinama pirmąja Izraelio (ir Lietuvos) „kuprinėtoja“. Daug laiko praleido ne tik Europoje, Artimuosiuose Rytuose, 
bet ir Amerikoje, Pietų Afrikoje. Tačiau dveji metai Indijoje (jos pačios žodžiais – „poeto Rabindranato Tagorės šešėlyje“) jos gyvenime 
paliko giliausią pėdsaką. Flaum teigimu, laikas, praleistas kartu su Tagore, subrandino ją kaip asmenybę, padėjo iš naujo atrasti savąjį 
„aš“. Visą likusį savo gyvenimą ji pašventė Tagorės veiklos ir kūrybos propagavimui, tapo pirmąja neformalia Indijos „ambasadore“ 
Izraelyje. Nepaisant to, 1963 m. Flaum šį pasaulį paliko visų pamiršta, nesuprasta ir be skatiko kišenėje.

Flaum kūrybinis palikimas – dešimtys straipsnių Izraelio spaudoje ir dvi monografijos, išleistos hebrajų kalba. Juose gyvomis, emocin-
gomis spalvomis nutapomas XX a. pradžios Indijos gyvenimas, Indijos laisvės kova, Tagorės propaguoti udgymo metodai. Stambiais 
štrichais pateikiama ir Lietuvos miestelių kasdienybė, ypač XXI a. kartai nebepažįstami jos žydiškieji puslapiai. Ilgai dūlėjusi užmarš-
ties stalčiuose, ši kūryba Izraelio mokslininko dr. Shimono Levo ir Lietuvos ambasados Indijoje pastangomis vėl prikeliama naujam 
gyvenimui. Rinkinyje „From Lithuania to Santiniketan...“ Flaum kūryba pirmąsyk pristatoma anglų kalba, pateikiamas jos kritinis 
įvertinimas. Knyga jau sulaukė didelio Indijos visuomenės susidomėjimo, buvo pristatyta Delyje ir Kalkutoje. Po renginio Lietuvoje 
numatytas ir knygos pristatymas Izraelyje.


