
Leonidui 
Donskiui – 
gimnazistų 
klausimai

Mokytojo, L. Donskio pilietinio 
ugdymo vadovėlio metodinės da
lies autoriaus Vytauto Toleikio pa
kviestas L. Donskis atsakė į Vilniaus 
šv. Kristoforo gimnazijos gimnazistų 
sudarytą klausimyną. Projekto idė
jos autorių visi šios gimnazijos gim
nazistai, lankantys etikos pamokas, 
buvo paprašyti įvardyti bent dešimt 
asmenybių, kurias jie laiko savo au
toritetais, ir pateikti jiems bent de
šimt labiausiai rūpimų klausimų. Le
onidas Donskis pateko tarp tų, kurie 
įdomūs jauniems žmonėms, ir su 
džiaugsmu sudalyvavo projekte, kurį 
publikavo portalas Bernardinai.lt 

Kaip atradote savo pašaukimą? Ar 
daug ieškojote, klydote, abejojote?

Būdamas vaikas svajojau tapti 
muzikantu. Vėliau – rašytoju. Bai
gęs mokyklą pradėjau studijuoti 
lietuvių kalbą, literatūrą ir teatro 
režisūrą Muzikos ir teatro akade
mijos (tuo metu – Lietuvos konser
vatorijos) Klaipėdos Teatro meno 
fakultete (šiuo metu – Klaipėdos 
universiteto Menų fakultetas). Sy
kiu fatališkai įsimylėjau filosofiją, 
kuriai pasišvenčiau po studijų Klai
pėdoje ir kurią pradėjau studijuoti 
Vilniaus universitete aukštesniųjų 
studijų lygmenyje kaip jaunas ty
rėjas ir aspirantas (t.y. doktoran
tas). Ar buvo lengva save atrasti? 
Anaiptol. Todėl niekada neraginu 
jaunų žmonių greitai apsispręsti 
dėl studijų ir profesijos. Lygiai kaip 
ir žmonių santykiuose, profesijos 
ir pašaukimo paieškos yra sunkus, 
neretai net dramatiškas dalykas. 
Geriau neskubėti ir eiti keliu, be ku
rio negali gyventi ir be kurio negali 
įsivaizduoti savęs ir savo ateities. 
Kaip ir su žmonėmis – lik su tais, ku
rių nenori ir negali užmiršti.

Trečiaisiais darbo Europos Parla
mente metais pasiekiama europar
lamentarų kadencijos pusiaukelė. 
Pagal EP darbo tvarką po dvejų su 
puse metų ne tik renkamas naujas 
EP pirmininkas, jo pavaduotojai, 
kiti svarbūs pareigūnai, bet ir vyks
ta pokyčiai politinėse grupėse, ko
mitetuose, delegacijose. Politinės 
frakcijos sprendžia, kurie jų atstovai 
liks dirbti tose pačiose pozicijose, 
kaip ir pirmąją kadencijos pusę, o 
kur būtini pasikeitimai. Europos Par
lamento nariui Leonidui Donskiui, 
nuo pat kadencijos pradžios aktyviai 
dirbančiam žmogaus teisių srityje, 
kadencijos vidurys permainų neat
nešė – liberalų frakcija jam ir toliau 
patikėjo koordinuoti žmogaus teisių 
klausimus, o trečiųjų metų pabaigo
je skyrė turbūt atsakingiausią misiją, 
kokią kadencijos metu gali atlikti 
europarlamentaras, – būti svarbiau
sio EP dokumento žmogaus teisių 
klausimais pagrindiniu rengėju.  

Dėmesio centre – žmogaus teisės

Žmogaus teisės išlieka ir neabe
jotinai išliks didžiausias Leonido 
Donskio darbo Europos Parlamente 
prioritetas. Pasiryžimo naudoti visas 
Europos Parlamento nariui suteiktas 

galimybes tam, kad pasaulyje page
rėtų žmogaus teisių situacija, euro
parlamentarui suteikia jo frakcijos 
Europos Parlamente – Liberalų ir de
mokratų aljanso  „Už Europą“ (ALDE) –  
rodomas pasitikėjimas. Be to, kad 
frakcija vienbalsiai nusprendė ir an
trąją kadencijos pusę norinti matyti 
L. Donskį atstovaujantį bei koordi
nuojantį frakcijos pozicijas žmogaus 
teisių klausimais, jam taip pat jau 
antrą kartą patikėta būti ALDE še
šėliniu pranešėju rengiant EP metinį 
pranešimą dėl žmogaus teisių padė

ties pasaulyje bei ES politikos šioje 
srityje. 

Tačiau didžiausią pasitikėjimą  
L. Donskiu Europos Parlamento li
beralai pademonstravo skirdami 
ateinančiais – ketvirtaisiais – ka
dencijos  metais jį būti pagrin
diniu minėtojo dokumento, kurį 
Europos Parlamentas ruošia ir pri
ima kasmet, rengėju. Būsimajame 
dokumente turės būti įvertinta 
žmogaus teisių padėtis pasaulyje 
bei ES veiksmai žmogaus teisių sri
tyje 2011 metais, taip pat pateik
tos rekomendacijos, kaip ES siekti 
efektyvesnių rezultatų šioje priori
tetinėje ES politikos sferoje. Ši at
sakinga užduotis, kurios L. Donskis 
ėmėsi dar besibaigiant tretiesiems 
kadencijos metams, neabejoti
nai bus pagrindinis ne tik ketvir
tųjų darbo EP metų, bet ir visos  
L. Donskio kadencijos akcentas. 

Trečiaisiais kadencijos EP me
tais L. Donskis buvo daugelio rezo
liucijų, kreipimųsi, iniciatyvų, sie
kiančių atkreipti dėmesį į žmogaus 
teisių pažeidimus visame pasaulyje, 
iniciatorius bei rengėjas, susitiko su 
žmogaus teisių gynėjais, disiden
tais, jų bendražygiais ir artimaisiais. 
Tarp jų – Rusijos kalėjime mirusio 
teisininko Sergejaus Magnitskio 

nesigailiu. Pasirinkau sritį, kuriai 
buvau ir liksiu ištikimas iki ir po 
darbo EP. Žmogaus teisės ir kova 
už jas bei žmogaus orumą visame 
pasaulyje, saugant žmogų nuo or
ganizuotos galios sferos pažemini
mų ir suniekinimo man atrodo tai, 
ką aš dariau ir darysiu visada. Esu 
EP narys tuo metu, kada ES patiria 
anaiptol ne patį lengviausią savo 
laikotarpį ir kada negalima sau 
leisti neatsakingai kalbėti ir veikti. 
Viskas tapo pernelyg trapu ir svar
bu. Dabartinės pasaulio tvarkos bei 
jėgų pusiausvyros išardymas baig
tųsi katastrofa Europai. Ir ne tik jai. 
Todėl minkštoji galia – diplomatija, 
žmogaus teisių gynimas, sykiu ir 
tarptautinių santykių praturtinimas 
intelektualiniais, kultūriniais ir įvai
rių šalių piliečių ryšiais yra tai, kas 
mūsų pasaulį kuria ir palaiko.

Antrasis klausimas: ką man pa
vyko nuveikti? Tretieji metai buvo 

savęs išmėginimo ir sykiu savo dar
bo įvertinimo EP (ypač savojoje 
frakcijoje – liberalų ir demokratų 
aljanse ALDE) metas. Savo frakcijoje 
vėl buvau perrinktas žmogaus teisių 
koordinatoriumi – dabar jau iki ka
dencijos galo. Buvau EP pranešimo 
apie žmogaus teises pasaulyje –  
svarbiausiojo EP dokumento žmo
gaus teisių klausimais – šešėlinis 
pranešėjas.  Baigiantis tretiesiems 
savo darbo EP metams, pats tapau 
šiuo metu rengiamo naujojo EP pra
nešimo apie žmogaus teises pasau
lyje 2011 m. pagrindiniu pranešėju. 
Prisipažinsiu, tokios sėkmės savo ka
dencijos pradžioje nesitikėjau ir nie
kada nemaniau, jog man teks tokia 
garbė ir privilegija. 

Trečiasis klausimas: ko aš ti
kiuosi iš būsimųjų darbo metų ir ką 
tikiuosi nuveikti? Laukiu Lietuvos 
pirmininkavimo ES Taryboje – tai 
reiškia simbolinį šalies vadovavi

Mielieji,
tretieji metai Europos Parlamente 
buvo laikas, kada suvokiau nuėjęs 
pusę kelio – įpusėjau savo kadenciją 
ir turėjau galimybę susimąstyti apie 
savo darbo prasmingumą, aukštu
mas ir seklumas. Kokie tie klausimai?

Pirmasis klausimas: ar prasmin
gai praėjo pirmoji kadencijos pusė 
ir ar aš nesigailiu patekęs į EP ir į 
europinę politiką? Atsakymas – ne, 
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Lengva nebuvo, todėl esu dė
kingas savo likimui. Mane globo
jęs profesorius Vytautas Jakelaitis 
(už tai visada būsiu jam dėkingas 
ir lojalus) man linkėdavo, kad ma
nęs nesugadintų lengva ir greita 
karjera. „Kad tau nebūtų lengva“ –  
tai jo žodžiai.  

Kas yra Jūsų autoritetai? Ką laikote 
savo mokytojais? Kodėl?

Jau paminėjau profesorių Vy
tautą Jakelaitį – tikrą savo globėją 
ir patroną. Su meile ir dėkingumu 
miniu studijų metais mane, kaip vil
čių teikiantį filosofuojantį jaunuolį, 
atradusį ir globojusį mano filosofi
jos dėstytoją Povilą Žakaitį. Mano 
egocentrizmą bei jau natvišką pa
sipūtimą ir ragus aplaužė ir daug 
ko išmokė aktoriaus meistriškumą 
ir režisūrą man dėstęs aktorius ir 
teatro pedagogas Vytautas Anužis. 
Antrųjų mano studijų metais VU 
didelę įtaką man padarė filosofijos 
profesorius Arvydas Šliogeris – už 
mūsų ilgus pokalbius su juo Vilniu
je ir intelektualinę bičiulystę visada 
būsiu jam dėkingas.   

Iš žmonių, vėliau man pa
dariusių didelę intelektualinę ir 
moralinę įtaką – tai visų pirma 
mano mokytojas ir draugas, didis 
išeivijos sociologas Vytautas Ka
volis, miręs 1996 m. Man likimas 
buvo maloningas ir leido su šiuo 
nuostabiu mąstytoju kartu padir
bėti Dickinsono koledže JAV. Tre
jetą semestrų dirbome drauge, jis 
tapo mano Mokytoju. Nepaisant 
metų skirtumo, jis buvo man arti
mas žmogus. Tai nebuvo jauno ir 
vyresnio profesorių santykis – bu
vome draugai. Manau, jog tai vie
na iš didžiausių žmogiškų įtakų, 
kurias patyriau gyvenime. Taip pat 

mą Europos Sąjungai. Nuo 2013 m. 
liepos 1 d. Lietuva bus ES dėmesio 
centre. Tai puiki proga pristaty
ti Lietuvą visai Europai ir pasau
liui – su jos gyvenimu, lūkesčiais, 
sprendimais, idėjomis ir nuostabia 
kultūra. Tai galimybė prabilti savo 
balsu apie kitų šalių patirtį ir įtam
pas, kurias mes žinome geriau nei 
ES šalys senbuvės. Todėl ketinu 
surengti EP Ukrainos dieną, skirtą 
šios šalies politikai ir kultūrai. Ne
trukus EP įvyks ir mano rengiamas 
susitikimas bei diskusija su vienu iš 
garsiausių pasaulio mąstytojų, bri
tų sociologu Zygmuntu Baumanu. 
Žinoma, jis bus apie Europą. 

Tad esu dėkingas likimui už dar 
vienus svarbius ir prasmingus savo 
gyvenimo ir darbo metus. 
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kolegos, Michailo Chodorkovskio 
sūnus Pavelas bei advokatė Marija 
Logan, suimto Baltarusijos žmo
gaus teisių gynėjo Alesio Beliackio 
bendražygis, organizacijos „Viasna“ 
atstovas Valentinas Stefanovičius, 
Kazachstano opozicijos vienas iš ly
derių Vladimiras Kozlovas ir daugelis 
kitų. Naujausias žinias apie žmogaus 
teisių situaciją įvairiausiuose pasau
lio kampeliuose europarlamentarui 
nuolat teikia ir dešimtys pasaulinių 

žmogaus teisių srityje dirbančių 
nevyriausybinių organizacijų, ku
rių informacija yra neįkainojamai 
vertinga bei neretai itin skiriasi nuo 
oficialiųjų šaltinių. Būtent ji dažnai 
tampa pagrindu rengiant Europos 
Parlamento rezoliucijas, kreipiantis į 
aukščiausius ES pareigūnus bei tre
čiųjų šalių vadovus, rašant užklausi
mus ES institucijoms bei inicijuojant 
debatus žmogaus teisių klausimais 
Europos Parlamente. 

Kaip įprasta, L. Donskio dėme
sys dažniausiai krypo į sovietinės 
praeities valstybes, su kurių istori
ne ir nūdienos specifika europar
lamentaras yra geriausiai susipa
žinęs ir kurių demokratinė raida 
yra vienas svarbiausių jo veiklos 
prioritetų. L. Donskio ir jo kolegų 
iniciatyva Europos Parlamentas pri
ėmė pozicijas dėl žmogaus teisių 
bei demokratijos padėties Kazach
stane, Baltarusijoje, Rusijoje, Azer
baidžane, Ukrainoje. L. Donskio dė
mesio sulaukė ir kituose pasaulio 
regionuose stebimi žmogaus teisių 
pažeidimai – jis buvo dažnas įvairių 
iniciatyvų, dokumentų šiais klausi
mais rengėjas. 

Europos Parlamente – L. Donskio 
inicijuojami renginiai

Kaip akademinės ir intelektu
alinės sferos atstovas, patekęs į 
didžiąją politiką, Leonidas Dons
kis europarlamentaro mandatą 
išnaudoja ir siekdamas pagarsinti 
Europai bei pasauliui tai, kuo ne
abejotinai gali didžiuotis mūsų  
šalis – mūsų kultūrą, turtingą Lie

Leonidas Donskis – nuolatinis EP dokumentų žmogaus teisių klausimais iniciatorius

tuvos kūrybinį palikimą bei ateities 
potencialą. 2011ųjų pabaigoje Le
onidas Donskis drauge su Lietuvos 
ir Lenkijos atstovybėmis ES surengė 
Nobelio premijos laureato, poeto, 
eseisto Czesławo Miłoszo 100ųjų 
gimimo metinių minėjimą Europos 
Parlamente Briuselyje. 

Renginio metu, kurį savo daly
vavimu pagerbė ir tuometinis Euro
pos Parlamento pirmininkas Jerzy 
Buzek, Lietuvos ir Lenkijos intelek
tualai aptarė Cz. Miłoszo kūrybinį 
palikimą diskusijoje „Gimtoji Euro
pa arba Czesławo Miłoszo Europos 
paieškos“, taip pat buvo demons
truojamas Vytauto Damaševičiaus ir 
Juozo Matonio dokumentinis filmas 
„Česlovo Milošo Vilnius“ bei eks
ponuojama Vytauto Didžiojo uni
versiteto parengta paroda lietuvių, 
lenkų, anglų kalbomis „Sugrįžimas/
Powrot/Return“, pasakojanti apie 
pripažinto kūrėjo sugrįžimą į Lietu
vą po 52 metų.

Tokių renginių, kuriuose prista
toma Lietuvos kultūra, jos natūra
lios sąsajos su kitų Europos tautų 
patirtimis, rengiamos intelektualų 
diskusijos, Leonidas Donskis Eu

ropos Parlamente planuoja ir dau
giau – ypač artėjant Lietuvos pirmi
ninkavimui ES Tarybai bei jo metu, 
kuomet bus itin svarbu visapusiškai 
pristatyti Lietuvą. 

Trečiaisiais kadencijos metais 
Leonidas Donskis pratęsė tradiciją 
Europos Parlamente organizuoti 
renginius, atkreipiančius dėmesį ir 
inicijuojančius diskusijas viena ar 
kita svarbia problematika. Šiais ka
dencijos metais L. Donskio kvieti
mu Europos Parlamente Briuselyje 
surengta Europos psichologų aso
ciacijų federacijos (EFPA) konferen
cija, Europos moterų mokslininkių 
platformos debatai, nevyriausy
binės organizacijos „World Vision“ 
debatai vaiko teisių klausimais.  
L. Donskio kvietimu Europos Par
lamente jau trečiąjį kartą viešėjo 
JAV politikos strategas, ženkliai prie 
spartesnės Rytų Europos valstybių 
integracijos į euroatlantines struk
tūras prisidėjęs bei NATO plėtros 
architektu neretai pavadinamas 
Bruce Jackson, surengęs seminarą 
apie ES Rytų Partnerystę bei jai gre
siančius iššūkius. 

paminėčiau iškilų išeivijos polito
logą, politikos mąstytoją Aleksan
drą Štromą, su kuriuo mane taip 
pat siejo artimas ryšys.

Artimi mano bičiuliai ir sykiu 
tikri profesijos broliai yra ame
rikiečių filosofas Robertas Gins
bergas ir suomių filosofas Olli 
Loukola. Taip pat akademinių 
knygų leidėjas olandas Ericas van 
Broekhuizenas. Šie žmonės žino, 
kuo aš gyvenu, visas savo idėjas 
ir kūrybinius sumanymus iškart 
išsakau jiems ir prašau jų reakcijos 
bei patarimų. Tai tikra kūrybinė ir 
intelektualinė bičiulystė.

Noriu atskirai paminėti my
limą savo draugą, kuris man yra 
daugiau nei kolega ir profesinis 
autoritetas. Jis yra tapęs mano 
moraliniu veidrodžiu ir alter ego. 
Tai vienas iš pačių didžiausių 
mūsų amžiaus mąstytojų – so
ciologas Zygmuntas Baumanas, 
gyvenantis Didžiojoje Britanijoje.

Įdomus dalykas – kaip matote, 
man norisi minėti žmones, kurie 
buvo arba yra gerokai už mane vy
resni. Keista, bet man labai sekda
vosi bendrauti su žmonėmis, kurie 
arba būdavo gerokai jaunesni už 
mane, arba gerokai vyresni. Šia 
pras me man likimas buvo nuosta
biai dosnus, nes dovanojo patirtį, ką 
reiškia bičiuliautis ne su savo vien
mečiais, o su kitos kartos žmonėmis.

Persikėlus iš realaus gyveni
mo į literatūrą, kaip autoritetą 

paminėčiau Don Kichotą, kuris 
yra mano mylimas ir man artimas 
herojus. Tai su savo laikotarpiu 
atsisakantis tapatintis žmogus, 
atramos ir vilties ieškantis kitose 
epochose arba svajonėse.

Kas jus įkvepia? Kokios knygos, 
muzika, filmai ir/ar kita?

Esu knygų, dailės muziejų, 
muzikos, teatro, kino – t.y. menų 
pasaulio – žmogus. Televizijos be
veik nežiūriu (išskyrus BBC žinias, 

vieną kitą analitinę politikos laidą, 
tokią kaip „Hard Talk“, ir sykiu kul
tūros kanalus, tokius kaip prancūzų 
„Mezzo“). Visada svajojau gyventi 
knygų ir muzikos pasaulyje. Tikiu, 
kad didesnę ir geresnę savo gyve
nimo dalį jame ir praleidau.

Mano mėgstama muzika? Visų 
pirma klasika (labiausiai myliu ba
rokinę muziką), džiazas (ypač – pia
nistai Keithas Jarrettas, Chickas Co
rea, Michelis Petrucciani), art rokas 
(senieji „Genesis“, „Yes“, „King Crim
son“). Nuo ankstyvos jaunystės my
liu „The Beatles“ dainas. Kitos man 
artimos grupės ir muzikantai, kurių 
muzikos nuolat pasiilgstu: „Rolling 
Stones“, „Pink Floyd“, Frankas Zap
pa, Davidas Bowie, „Led Zeppelin“, 
„Deep Purple“.

Mėgstami filmai? Ingmaro Ber
gmano „Septintas antspaudas“, „Že
muogių pievelė“, „Persona“, „Magas“, 
„Fani ir Aleksandras“; Andrejaus 
Tarkovskio „Andrejus Rubliovas“, 
„Veidrodis“, „Stalkeris“, „Soliaris“; Fe
derico Fellini „8½“ (pastarąjį filmą 
laikau didžiausiu visų laikų kino 
meno šedevru), „Amarcord“, „La 
Dolce Vita“; Piero Paolo Pasolini 
„Dekameronas“ ir „Mato evangeli
ja“; Bernardo Bertolucci „Konformis
tas“ ir „Paskutinis tango Paryžiuje“; 
Michelangelo Antonioni „Keleivis“ 
(kita pavadinimo versija – „Profesija: 
reporteris“); Milošo Formano „Skry
dis virš gegutės lizdo“, „Regtaimas“, 
„Amadeus“; Stanley Kubricko „Barry 
Lyndon“ ir „Prisukamas apelsinas“;  
Krzystofo Kieslowskio trilogija „Trys 
spalvos“ („Mėlyna“, „Balta“, „Rau
dona“); Franco Zeffirelli „Romeo ir 
Džuljeta“; Grigorijaus Kozincevo 
„Hamletas“ ir „Karalius Lyras“; Wa
yne’o Wango „Dūmas“ („Smoke“) 
ir „Liūdesys veide“ („Blue in the 

Face“); brolių Coenų „Didysis Le
bowski“ („The Big Lebowski“); 
Wimo Wenderso „Geismo spar
nai“ (kita pavadinimo versija – 
 „Dangus virš Berlyno“).

Mėgstamos knygos? Miguelio 
de Cervanteso „Don Kichotas“; Wil
liamo Shakespeare’o „Hamletas“, 
„Makbetas“, „Karalius Lyras“, „Ro
meo ir Džuljeta“, „Venecijos pirklys“, 
„Daug triukšmo dėl nieko“; Jona
thano Swifto „Guliverio kelionės“; 
Voltaire’o „Kandidas“; Alaino René 
Lesage’o „Šlubas velnias“; Michailo 
Bulgakovo „Meistras ir Margarita“; 
Milano Kundera’os „Juoko ir už
maršties knyga“, „Nepakeliama bū
ties lengvybė“, „Nemirtingumas“; 
Balio Sruogos „Dievų miškas“; Isa
aco Basheviso Singerio novelės. 
Ilgai tektų vardinti mylimas poe
zijos knygas ir jų autorius. Jų labai 
daug. Mėgstamiausi poetai: Dante, 
François Villonas, Williamas Shakes
peare’as (visi 154 jo sonetai), Willia
mas Blake’as, Edgaras Allanas Poe, 
Michailas Lermontovas, Charles’is 
Baudelaire’as, Osipas Mandelšta
mas, Paulis Celanas, Algimantas 
Mackus, Sigitas Geda, Marcelijus 
Martinaitis, Tomas Venclova, Simo
nas Mundy.

Galiausiai esu dailės muziejų 
žmogus. Nuolat turiu lankyti savo 
mylimus muziejus Niujorke, Vašing
tone, Londone, Paryžiuje, Briusely
je, Amsterdame, Hagoje, Harleme, 
Briugėje, Florencijoje. Negalėčiau 
gyventi be savo mylimų Peterio 
Paulio Rubenso, Rembrandto, Jano 
Vermeerio, Franso Halso, Amedeo 
Modiglianio darbų.

Kaip informacinės technologijos 
keičia mūsų visuomenę? Ar naudo-
jatės socialiniais tinklais?

Jos jau baigia neatpažįstamai pa
keisti Lietuvą. Mūsų šalyje (ir ne tik 
pas mus) ką tik tyliai mirė popierinė 
spauda. Jos nebeliko tiesiog mūsų 
akyse. Yra keletas neblogų žurnalų, 
bet popierinių laikraščių, kurie būtų 
kažkas daugiau nei vien bulvarinis 
skaitalas ir tabloidai, Lietuvoje nėra. 
Jauni žmonės persikėlė į interne
tą. Jie ten sukūrė savo diskusijų ir 
bičiulystės tinklus, jie ten formuo
ja ateities pilietybės ir dalyvavimo 
bendruomenėje modelius. Lietuvos 
politinis gyvenimas turėtų radikaliai 
pasikeisti per kokius dešimt metų 
būtent socialinių tinklų dėka. Žino
ma, politikai mėgins šitą atitolinti ir 
likti sau įprastoje terpėje, bet jiems 
pavyks viso labo tik atitolinti savo 
eros pabaigą keliais metais – ne dau
giau. Elektroninis balsavimas ir akty
vus pasaulio lietuvių įsijungimas į jį 
jau dabar neatpažįstamai pakeistų 
Lietuvos politinį peizažą.  

Aš naudojuosi socialiniais 
tinklais, bet stengiuosi pernelyg 
neįsijausti į juos. Skirtingai nuo 
jaunų žmonių, aš juk neužaugau  
interneto pasaulyje. Esu knygų 
žmogus, mano vaikystė pralėkė su 
knyga rankose ir sėdint prie pia

nino bei skambinant gitara. Tad 
aš esu vėlyvas interneto pasaulio 
imigrantas, kalbantis komunikaci
ne ir technologine interneto kalba 
su sunkiu akcentu – taip save nu
sakyčiau, jei griebčiausi lingvisti
nės paralelės.

Bet neverta manyti, kad inter
netas ir socialiniai tinklai yra vien 
gėris. Jie išplečia akiratį ir bendra
vimo diapazoną, bet nesu tikras, 
ar jie padaro mus jautresniais, iš
mintingesniais ir sustiprina mūsų 
bendrystės galias. Bijau, kad tikrai 
ne. Hiperkomunikacija ir lengvo, 
nekomplikuoto, bet kada nutraukti 
galimo, likvidaus bendravimo per
viršis mus veda į paviršutiniškas, 
lengvai gaunamas ir iš esmės ne
patikrinamas nuomones, negilias 
ir banalias žmogiško ryšio formas, 
ilgesnio ir gilesnio įsipareigojimo 
vengimą ir apsisaugojimą nuo jo 
tūkstančiais „Facebooko“ „draugų“. 

Man kyla rimtas klausimas, iš kur 
ateityje mes gausime laiko sau, 
savo lėtai ir ramiai minčiai, gyvam 
bendravimui su draugu (e), knyga 
ir idėjomis.

Apie tai verta galvoti, kol tech
nokratinė civilizacija nesukūrė 
naujojo žmogaus – įtampų ir neti
krumo iškankintos būtybės, kuriai 
socialiniai tinklai tampa vienintele 
vieta pasislėpti nuo negandų ir to
kių ekonominių ir politinių kontras
tų, apie kokius mes šiandien dar 
net nesapnuojame. Juk jau dabar 
pasaulyje vis labiau ryškėjančios 
finansinės ir politinės galios prara
jos, persipynusios su stulbinančiais 
genetikos ir medicinos pasiekimais, 
gali lemti, kam kiek skirta gyventi. 
Ir tą lems ne kas kita, o finansinė ir 

politinė galia. Štai kodėl socialiniai 
tinklai turi būti naudojami ne kaip 
technologinis opiumas pabėgti 
nuo sunkiai išsprendžiamų pasau
lio problemų ir grėsmių, o kaip są
moningumo ir jautrumo palaikymo 
terpė.         

Kodėl svarbu išlaikyti tautinę ta-
patybę? Ką jums reiškia ištikimybė 
Lietuvai?

Man tautinė tapatybė yra 
žmogaus laisvai pasirinktos savo 
likimo bendruomenės ir kultūros 
išlaikymo galimybė. Juk laisvai ir 
sąmoningai pasirinkta bei norima 
išlaikyti tautinė tapatybė yra ir lais
vės, ir ištikimybės jautrumo laukas. 
Būdamas lietuvis aš palaikau savo 
žmogišką vertę, orumą ir išdidumą 
tuo, kad turiu savo intymumo sfe
rą, savo humorą ir kalbos gelmę, 
savo ištikimybę ir sykiu žinojimą, 
kad mano kalba ir kultūra yra su 

Visada svajojau 
gyventi knygų ir 

muzikos pasaulyje. 
Tikiu, kad didesnę 

ir geresnę savo 
gyvenimo dalį jame  

ir praleidau. ...esu vėlyvas 
interneto pasaulio 

imigrantas, kalbantis 
komunikacine 

ir technologine 
interneto kalba su 

sunkiu akcentu

...svarbu būti 
tuo, kas esi –  
tada mus gerbs ir kiti, 

ir patys save gerbsime. 
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niekuo nesulyginama, unikali ir į 
nieką nepanaši. Man nereikia mėg
džioti kitų tautų, imituoti svetimų 
akcentų – net jei man ir patinka 
Oksfordo arba BBC anglų kalba, aš 
angliškai kalbu kaip kontinentinis 
europietis, nieko nemėgdžioda
mas, nes tai mano laisvės išraiška. 
Kodėl aš turiu imituoti kažkokią 
kalbėjimo manierą? Juk visiškai 
pakanka to, kad aš anglų kalba 
laisvai kalbu ir kad mano žodynas 
turtingas. Lietuvių kalba ir kultūra 
mane apsaugo nuo snobizmo, pa
taikavimo kitų kultūrų žmonėms 
ir svetimų dalykų paviršiaus. Todėl 
svarbu būti tuo, kas esi – tada mus 
gerbs ir kiti, ir patys save gerbsime. 
Lietuvių kalbos ir kultūros dėka aš 
jaučiuosi priklausąs istorijai ir kul
tūrai, kurią kūrė ištisos epochos ir 
kartos.

Ką man reiškia 
ištikimybė Lietuvai? 
Ištikimybę savo tė
vams ir kalbai, kuria 
jie bendravo su ma
nimi. Ištikimybę savo 
Mokytojo Vytauto Ka
volio atminimui. Loja
lumą savo draugams. 
Atmintį ir jautrumą 
tam, be ko nebūtų 
manęs.     

Kokie dalykai Jums 
svarbiausi bendrau-
jant su kitu žmogumi?

Padorumas, ne
klastingumas, nema
nipuliavimas jausmais 
ir pasitikėjimu, pagar
ba, savo ir svetimo 
orumo išsaugojimas, 
žodžio laikymasis.  
Kokie yra Jūsų ryš-
kiausi vaikystės ir mo-
kyklos metų atsimini-
mai?

Vaikystės – vasaros pas senelį 
Palangoje, kurių dėka tobulai iš
mokau rusų kalbą, nes nuolat ben
dravau su vaikais iš visos Sovietų 
Sąjungos. Sykiu ir filmai, į kuriuos 
mane vesdavosi už mane vyresnis 
pusbrolis Izidorius.

Dar pionierių stovykla „Žilvitis“, 
vėliau tapusi man brangia vieta – 
šiandien tai legendinė moksleivių 
poilsiavietė. O tada mano tėtis va
saromis ten dirbo gydytoju, tad aš 
galėjau lakstyti prie jūros ir atrasti 
vietas, kurias įsimylėjau visam gy
venimui.

Mokyklos metų ryškiausi prisi
minimai – tai mokyklos ansamblis, 
kuriame grojau ir dainavau su kla
sės draugais. Grojome  mes tikrai 
gerai, į mūsų mokyklą, Klaipėdos 
19ąją vidurinę mokyklą, plūdo mo
kiniai ir jaunimas iš kitų mokyklų ir 
miesto vietų. Mano jaunėlis brolis 
Robertas tuomet buvo dar vaikas, 
bet veržėsi su manimi į repeticijas, 
kad išgirstų, kaip groja mano klasės 
bičiuliai – ypač mušamaisiais gro
jęs Žilvinas, mano geriausias klasės 
draugas, jau daug metų gyvenantis 
Ispanijoje.    

Ar tikite likimu, Apvaizda? Ar yra 
tekę kreiptis pagalbos į Išganytoją?

Nesu ateistas, bet nepriklau
sau ir organizuotai religijai bei 
tikėjimo bendruomenei. Veikiau 

esu filosofinis ti
kintysis be aiškios 
denominacijos –  
savęs ir Dievo 
ieškantis eklekti
kas, problemą dėl 
sunkaus jo radi
mo įžvelgiantis 
tik savyje ir savo 
likimo bei sielos 
komplik aci jose. 
Neabejotinai ar
timiausia man 
yra krikščionybė, 
o dėl stipraus 
mano kultūrinio 
k o n s e r v a t i z m o 
ir meilės istori
nei Europai savo 
aristokratizmu ir 
dvasia man itin 
artima kataliky
bė. Bet pasikar
tosiu – esu iš tų, 
kurie neabejoja, 
kad Dievas yra 
išgirdęs Johanno 

Sebastiano Bacho „Mato pasiją“ ir 
pamatęs Rembrandto „Senio rau
donais rūbais portretą“ ir „Sūnaus 
palaidūno sugrįžimą“.

Į ką gali kreiptis individualistas 
ir liberalas, kai jam sunku ir kai jam 
reikia Išganytojo, kelio į kurį jis kol 
kas nerado? Tik į savo sąžinę.

...esu iš tų, kurie 
neabejoja, 

kad Dievas yra 
išgirdęs Johanno 

Sebastiano 
Bacho „Mato 

pasiją“ ir pamatęs 
Rembrandto 

„Senio raudonais 
rūbais portretą“ 

ir „Sūnaus 
palaidūno 
sugrįžimą“.

Leonidas Donskis

Kovo 11oji tapo Lietuvos di
džiuoju egzaminu – ir sau, ir pa
sauliui. Nepriklausomybės ir laisvės 
vardan lietuviai ryžosi atsisakyti to 
aiškumo ir saugumo minimumo, 
kurį garantavo krizę patyręs, bet, 
atrodė, dar gyvas ir nežinia kuria 
kryptimi evoliucionuoti galėjęs so
vietinis režimas. Ką lietuviai buvo 
pasiruošę daryti su nepriklauso
mybe ir laisve, kurių lengvumu ir 
atėjimu be aukų ir kančių niekas 
širdyje netikėjo, tėra tik viena isto
rijos pusė.

Kita pusė – tai įtakingų Vaka
rų pasaulio valstybių nežinojimas, 
kaip elgtis su nedidele šalimi ir 
tauta, kuri kaip iš natų, kone tobu
lai atliko savo moderniąją laisvės ir 
demokratijos misteriją, kuri elgėsi 
šimtu nuošimčių pagal visus chres
tomatinius demokratinio pasaulio 
principus ir taisykles, bet kuri lygiai 

taip pat akivaizdžiai ir aiškiai grio
vė jų realią politiką, modus vivendi 
su Sovietų Sąjunga ir minimalias 
prognozuojamo, stabilaus, aiškaus 
pasaulio galimybes.

Šioms valstybėms dėl Lietuvos 
teko skausmingai atsakyti į minėtą
ją dilemą: arba išsižadėti savo idea
lų, arba rizikuoti sugriauti trapią vil
tį, kad Sovietų Sąjunga reformuosis 
tiek, kad nereikės su ja kovoti di
džiųjų politinių kovų dėl pasaulio 
ateities scenarijaus ir globalinės 
socialinės bei moralinės tvarkos 
modelio.

Lietuva aistringai, beatodairiš
kai, narsiai, riteriškai ir su stulbinan
čia vienybe pasirinko šitą neaišku
mo, nesaugumo, neužtikrintumo 
kelią – tik jis garantavo ir istorinio 
teisingumo atkūrimą, ir savojo 
orumo atstatymą, ir pagaliau tarp
tautinės teisės išmėginimą realio
je principų ir tikrovės kovoje. Ilgą 
laiką Lietuvos narsa ir ryžtas buvo 

traktuojami kaip Sovietų imperijos 
demoralizacijos ir dezintegracijos 
simbolis. Pridurčiau – Lietuva pati 
pirmoji globalinį pasaulį suvokė 
kaip sunkų ir pavojingą laisvės 
išmėginimą. Pasirinkta buvo pa
vojinga ir grėsminga laisvė, o ne 
santykinis vergo ar bent jau kiek 
emancipuoto satelito sotumas ir 
ramybė.

Liūdna ir paradoksalu, kad šian
dien pas mus keiksnojamas glo
balinis pasaulis, kuris mums tik ir 
tegalėjo atnešti laisvę – būtent ta 
pačia visuotinio susisaistymo logi
ka, kuri sugriovė Sovietų Sąjungą ir 
leido Lietuvai per tą pačią globalinę 
komunikaciją laimėti pasaulio sim
patiją, meilę ir pagarbą. XX amžiaus 
vidurio pasaulyje, kuriame nebuvo 
tokios komunikacijos ir visuotinio 
ryšio, kuriame telefono aparato 
turėjimas kabinete simbolizavo 
nemažą dalį orumo, galios ir privi
legijų, Lietuva nebūtų turėjusi jokių 
šansų išsivaduoti.

Sovietų Sąjungą sugriovė jos 
ekonomikos krachas, naftos kainų 
katastrofiškas kritimas, taip pat ir 
pralaimėtos ginklavimosi varžy
bos. Bet Lietuvos pergalė buvo 
pirmoji globalinio pasaulio kova už 
laisvę, kurioje laimėti buvo galima 
tik vienu būdu – delegitimuojant 
grėsmingą ir amoralią jėgą, pasaulį 
įtikinant savuoju politiniuistoriniu 
pasakojimu ir, galiausiai, laimint jo 
sentimentą. Ką šiandien mėgina 
daryti arabų šalių revoliucijų for
muotojai, lietuviai padarė gerokai 
anksčiau.

Lietuva, o ne kas kitas, buvo 
globalinės laisvės troškimo gran
dinės pradžia. Bet tada nebuvo „Fa
cebooko“ – net ir be jo Lietuva lai
mėjo pasaulio viešąją nuomonę ir 
sentimentą nugalėdama susikom
promitavusį, bet Vakarų Europoje ir 
JAV gerbtą Nobelio taikos premijos 
laureatą, Sovietų Sąjungos prezi
dentą Michailą Gorbačiovą.

Lietuvos taikinga ir nesmurtinė 
politinė revoliucija buvo paskuti
nioji pavykusi televizijos eros re
voliucija – ne veltui simboliniu jos 

centru tapo tele
vizijos bokštas 
ir kova už ete
rį. (Gal iš čia 
dalis lietuvių 

s e n t i m e n t ų 
televizijai, kuri 

buvo anaiptol ne 
paskutinėje vietoje per

laužiant kovą Lietuvos naudai.)
Lietuviai pirmieji įtikinamai 

delegetimavo Sovietų Sąjungą. Ir 
MolotovoRibbentropo pakto de
nonsavimas, ir kiti lankstūs, išminti
mi ir kantrybe dvelkiantys lietuvių 
žingsniai buvo sustiprinti retos po
litinės valios ir nacionalinės konso
lidacijos. Pridurkime ir nesmurtinį, 
taikingą ir be galo orų lietuvių pa
sipriešinimą brutaliai sovietų jėgai. 
Bet net ir to būtų nepakakę, jei ne 
lemtingi niuansai – deja, juos šian
dien linkstama pamiršti.

Lietuva lengvai atmušė sovietų 
propagandos atakas, mėginusias 
įteigti pasauliui, esą visas nepri
klausomybės projektas tėra viso 
labo tik lietuviškos rusofobijos 
šėlsmas, kurį dar sustiprina ir viso
kia kitokia įmanoma nemeilė kita
taučiams ir kitakilmiams. Lengvai, 
nes nepavyko išprovokuoti lietu
vių incidentų su rusais ir lenkais, 
lygiai kaip Lietuvoje nebuvo nė 
vieno antisemitinio renginio per 
visą lemtingą Sąjūdžio kovą. Prisi
pažinsiu, iki šiol manau, jog vienas 
iš Sąjūdžio stebuklų buvo tas, kad 
jokiems provokatoriams nepavyko 
sukelti ne tik pogromų, bet net ir 
paprasčiausių jaunimo muštynių 
ar etninės nesantaikos proveržių.

Pripažinkime, kad ir Lietuvos 
istorinės mažumos – rusai, gudai, 
lenkai, žydai, totoriai, karaimai – ir 
kitos etninės bei kultūrinės ben
drijos savo besąlygišku Lietuvos 
nepriklausomybės palaikymu tikrai 
nusipelnė tokios pagarbos, kaip lo
jalūs piliečiai ir neatsiejama Lietu
vos dalis, kad šiandien jų atstovams 
netektų klausytis juodašimtiškų šū
kių apie tai, kam lemta gyventi Lie
tuvoje ir kieno ji yra tikroji tėvynė.

Jei galima užfiksuoti dieną, 
kada ne šiaip suvoki savo ryšį su 
savo šalimi, bet pajunti, jog esi jai 
dėkingas už žmoniškumo pamo
kas, pamatinę patirtį ir už tai, kad 
bendrystės su ja dėka tapai tuo, kas 
esi, man tokia diena tapo 1990 m.  
kovo 11 d. Žinoma, pridurčiau ir 
lemtingas 1991ųjų sausio dienas, 
kada pirmą kartą man atėjo į gal

vą mintis, jog savo buvimą lietuviu 
priimu ne kaip techninę detalę (juk 
nepaisant savo mišrios kilmės, kal
bu šios šalies kalba kaip gimtąja ir 
esu giliai persiėmęs jos kultūra, su 
kuria mane sieja neišardomi saitai) 
ar juridinį faktą, o kaip gilią pagar
bą šiai šaliai, žavėjimąsi oria ir lais
va jos dvasia, galiausiai ir kaip gilų 
savo įsipareigojimą jai nebūti blo
gesniu jos piliečiu nei už savo pro
tėvius, nei už tuos, kurie anksčiau 
už mane atsirado gatvėse tomis 
lemtingomis dienomis.

Kad ir kaip būtų, visko pradžia 
man buvo kovo 11oji. Tai diena, 
kuri politiškai ir teisiškai atkūrė Lie
tuvos nepriklausomybę, bet kartu 
ji man padovanojo tėvynės jaus
mą, kurio iki tol, turiu prisipažinti, 
aš tiesiog neturėjau. Žinojau, kad 
Lietuva pavergta, kitokios Lietuvos 
nebuvau matęs, o sentimentų jai 
su ją valdžiusiu režimu painioti ne
ketinau. Todėl mano tėvynė buvo 
lietuvių kalba. Po kovo 11osios 
supratau, ką reiškia ne tik kalbinė ir 
kultūrinė, bet ir politinė ištikimybė 
savo šaliai.

Esu įsitikinęs, kad ši nuostabi 
diena, pakeitusi Lietuvą ir pasaulį, 
tikrai nenusipelno tokios politinės, 
moralinės ir emocinės tuštumos, 
kuri buvo susiklosčiusi depresy
vioje ir ilgų ekonominių bei poli
tinių krizių krėstoje Lietuvoje. Nes 
ši tuštuma neišvengiamai sutelks 
tamsiąsias šalies jėgas ir pakvies 
ją užpildyti neapykantos ritualais. 
Pralaimėti kovo 11ąją ir ją atiduoti 
neonaciams mes neturime teisės. 
Neapykantos grupių skverbimasis 
į lietuvių laisvės ir orumo erdvę yra 
išniekinimas visko, ką pasaulis pri
ėmė kaip neužmirštamą moralinę 
Lietuvos pamoką.

Todėl tikiu savo šalimi, talentin
gais jos kūrėjais, kilniu ir šviesiu jau
nimu, kuris neleis, kad Lietuvos de
mokratinį ir laisvės projektą ištiktų 
krachas. Neleiskime diskredituoti 
vasario 16osios ir kovo 11osios –  
atgavę šias dienas kaip visą šalį 
vienijančias ir lietuvių orumą ska
tinančias dienas, suteikę joms ne 
menkesnį turinį ir prasmę nei liepos 
4oji JAV ar liepos 14oji Prancūzi
joje, mes atgausime savo tėvynę ne 
kaip slegiančią ir nemielą pareigą, o 
kaip savo pačių prasmingo gyveni
mo ir ateities projektą.

Šis Leonido Donskio tekstas 
publikuotas Delfi.lt bloge. 

Besiplečiantys kūrybos horizontai 

Kartais atrodo, kad kuo labiau 
užsiėmęs žmogus, tuo ilgesnę parą 
jis gyvena. O veikiausiai – kuo dau
giau veiklos jis turi, tuo labiau didė
ja jo sugebėjimai mobilizuoti savo 
laiką bei jėgas visiems mylimiems 
darbams. Taip atsitiko ir Leonidui 
Donskiui – pradėjus darbą Europos 

Parlamente, laiko kūrybinei bei aka
deminei veiklai liko nepalyginamai 
mažiau, tačiau jos atsisakyti filoso
fas ir eseistas tikrai negalėjo. Tretieji 
metai Europos Parlamente dar kartą 
įrodė, kad nieko nėra neįmanomo – 
per šį laikotarpį išleistos trys naujos 
L. Donskio knygos, ankstesnių mo

nografijų vertimai į vokiečių, italų 
bei ukrainiečių kalbas, L. Donskis 
nuolat rašė tekstus savo skiltims 
„The Baltic Times“, „The Ukrainian 
Week“, Delfi.lt bei Alfa.lt, skaitė vie
šas paskaitas, dalyvavo akademi
niuose forumuose ir net spėjo nusi
filmuoti filme apie legendinę „Antį“!

Liberalūs debatai ir europietiški 
dienoraščiai

Vasario pabaigoje vykusioje 
Vilniaus knygų mugėje Leonidas 
Donskis bei jo knygas leidžianti lei
dykla „Versus aureus“ skaitytojams 
paruošė dvi naujienas. Pirmoji –  
L. Donskio sudaryta straipsnių rink
tinė „Lietuviškasis liberalizmas II“, 
kurios pristatymą Vilniaus knygų 
mugėje savo dalyvavimu pagerbė 
Prezidentas Valdas Adamkus – le
gendinio „Lietuviškojo liberalizmo“, 
išleisto Čikagoje 1959 m. Vytauto 
Kavolio iniciatyva, „techniškasis 
redaktorius“. „Lietuviškasis libera
lizmas II“ – tai šios rinktinės, tapu
sios lietuviškojo liberalizmo ir visos 

Prie „Lietuviškojo liberalizmo II“ pirmtako išleidimo 1959-aisiais ženkliai prisidėjo ir Prezidentas Valdas 
Adamkus 

Pasaulį pakeitusi diena



Dėl susitikimų ir gyventojų 
priėmimo maloniai prašome 
susitarti iš anksto 
el. paštu info@donskis.lt 

Ataskaitą parengė Europos Parlamento nario 
Leonido Donskio biuras. 
Leonido Donskio raštinės Lietuvoje:
Vašingtono a. 1, 01108 Vilnius
Ožeškienės g. 92 A, 44253 Kaunas
Danės g. 9, 92117 Klaipėda
Vasario 16osios g. 83, 35174 Panevėžys

Brangiausi – gyvi susitikimai

Leonido Donskio svetainė internete: www.donskis.lt
Ieškokite Leonido Donskio profilių socialiniuose tinkluose:
                http//www.facebook.com/ldonskis
                http://twitter.com/epdonskis
                http://www.youtube.com/epdonskis
                http://www.flickr.com/photos/42938342@N08/
                http://www.linkedin.com/in/donskis

Berlyne L. Donskis su vertėja dr. Barbara Klose-Ullmann pristatė savo knygą vokiečių kalba  

Briuselyje

IgnalinojeKlaipėdoje Panevėžyje Panevėžyje Plungėje

L. Donskis nusifilmavo jaunos 
režisierės G. Žičkytės filme apie 
legendinę „Antį“ 
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lietuvių intelektualinės istorijos kla
sika, tęsinys, kurį sudaryti ir išleisti 
iniciatyvos ėmėsi L. Donskis. Naujo
je rinktinėje publikuojamos libera
lių ir kitų ideologijų mąstytojų min
tys apie liberalizmo transformacijas 
Lietuvoje per praėjusį laikotarpį. 
Savo įžvalgas apie nūdienos Lie
tuvą knygoje pristato šiandienos 
kultūriniai ir politiniai liberalai: Leo
nidas Donskis, Eugenijus Gentvilas, 
Egidijus Aleksandravičius, Darius 
Kuolys, Mykolas Drunga, Ramūnas 
Vilpišauskas, Gintautas Mažeikis. 
Straipsnių rinktinėje mintimis apie 
liberalus, jų idėjas ir mūsų laikotar
pį dalinasi ir labiau konservatyvūs 
(Vladimiras Laučius, Andrius Navic
kas) ar kairei atstovaujantys (Rasa 
Baločkaitė) mąstytojai.

Antroji Vilniaus knygų mugėje 
pristatyta L. Donskio knyga visiškai 

kitokia. Knygaalbumas „Mažoji Eu
ropa: esteto žemėlapis“ – dovana 
meno bei kelionių gurmanams, tai –  
esė rinkinys, kuriame L. Donskis 
keliauja po mažus, tačiau genialius 
menininkus suformavusius ir itin 
turtingą istoriją turinčius Belgi
jos, Nyderlandų, Ispanijos, Italijos, 
Skandinavijos miestus. L. Donskio 
esė puošia šių menininkų, dar vai
kystėje padariusių didžiulę įtaką 
knygos autoriui, šedevrų repro
dukcijos. Leonidas Donskis „Mažąją 
Europą“ pavadino meilės knyga –  
būnant vos dvylikos gimusios ir 
iki šiol tebesitęsiančios meilės „se
najai renesansinei Nyderlandų ir 
barokinei flamandų bei olandų ta
pybai. Sykiu iš meilės mažiesiems 
istoriniams Europos miestams, ku
rie man visada atrodė tikras istori
jos stebuklas“.

2012ųjų vasarą pasirodė dar 
viena nauja Leonido Donskio kny
ga, kurioje taip pat itin stipri euro
pietiškoji dimensija. „Susitikimai: 
akimirkos portretai“ – tai vienerių 
metų laikotarpio europarlamenta
ro dienoraštis, kuriame L. Donskis 
fiksuoja dienas, kada Europos Par
lamento posėdžių metu ar po jų 
susitiko su įsimintinais žmonėmis 
arba dalyvavo diskusijose apie idė
jas ir politikos gaires, kurios į atmin
tį įsirėžė kaip nūdienos pasaulio 
akcentai.

„Ši knyga – politiko situacijoje 
atsidūrusio humanitaro dokumen
tas, bet sykiu tai Lietuvos ir Baltijos 
regiono žmogaus perspektyva, jo 
žvilgsnis į europinę politiką iš mūsų 
patirties horizonto, o sykiu ir sąmo
ningai kiek atsietas žvilgsnis į savo 
šalį iš Europos Parlamento darbo
tvarkės pozicijų. Tai netechninio, 
netechnokratinio, o gal net ir tie
siog nepolitinio politiko dienoraš
čiai“, – knygos įvade rašo Leonidas 
Donskis.

Keliaujanti knyga

Viena iš Leonido Donskio mo
nografijų – „Power and Imagina
tion: Studies in Politics and Lite
rature“, parašyta anglų kalba ir 
išleista Niujorko leidykloje „Peter 
Lang“ 2008 metais, nuo šiol jų gim
tosiomis kalbomis prieinama ne tik 
Lietuvos, bet ir Vokietijos, Ukrainos 
bei Italijos skaitytojams. Praėjusiais 
metais lietuvių kalba išleista „Galia, 
vaizduotė ir atmintis: politikos ir 

literatūros etiudai“, šiais metais su
laukė ir užsienio leidyklų dėmesio 
bei tapo į daugiausia kalbų išversta 
Leonido Donskio knyga. 

Metų pradžioje Berlyne L. Dons
kis dalyvavo savo knygos vokiško
jo vertimo „Belletristik der Macht: 
Von Machiavelli bis Milan Kundera“ 
(vertėja dr. Barbara KloseUllmann, 
leidykla „ACCEDO 
Verlag“) pristatyme 
Berlyne, pavasarį Ki
jeve buvo pristatytas 
knygos ukrainietiška
sis variantas – „Влада 
та уява. Студії з 
питань політики та 
літератури“ (vertėjas 
Oleksandr Butsenko, 
leidykla „Спадщина
Інтеграл“). O vasarą 
pasirodė ir tos pačios 
monografijos leidi
mas į italų kalbą „Po
tere e immaginazio
ne. Studi di politica e 
letteratura“ (vertėjas 
prof. Pietro U. Dini, leidykla „Aracne 
Editrice“). 

Jau penkis vardus skirtingomis 
pasaulio kalbomis turinčioje kny
goje Leonidas Donskis nagrinėja 
sąsajas tarp literatūros ir politikos 
bei viešosios sferos.  Analizuoda
mas Viljamo Šekspyro, Migelio Ser
vanteso, Nikolo Makiavelio ir kitus 
kūrinius, autorius juose įžvelgia 
daug daugiau nei pagrindinę siu
žeto liniją – šiuose darbuose slypi 
gili politinio, visuomeninio gyveni

mo ir jų problematikos analizė bei 
vertinimai.

Naujas amplua – filme

Trečiaisiais kadencijos metais 
Leonidas Donskis save išbandė dar 
vienoje naujoje kūrybinėje erdvė
je. Jaunos režisierės Giedrės Žič
kytės pakviestas jis sutiko nusifil

muoti jos kuriamame 
legendinei grupei 
„Antis“ įamžinti skir
tame filme „Kaip mes 
žaidėme revoliuciją“. 
Leonidui Donskiui ar
chyvinės medžiagos 
itin gausiame filme 
skirtas pasakotojo, 
iš šiandienos pers
pektyvos komentuo
jančio daugiau nei 
dvidešimties metų 
senumo įvykius, vaid  
muo. 

„Antis“ – tai Lie
tuva nepriklausomy
bės išvakarėse. Ne 

pogrindžio, partizanų palikuonių, 
ne disidentų ar į kovą besiveržian
čių savilaidos autorių, o sistemos 
užaugintų ir ja vieną gražią dieną 
pasidygėjusių bei iš jos rafinuo
tai išsityčioti nusprendusių inteli
gentų muzikos ir politikos teatras. 
Pokštas, kuris sugriovė sistemą. 
Nes ji buvo pasiruošusi kam tik 
nori, tik ne jos paskelbimui fikcija, 
kurios niekas jau rimtai nebetrak
tuoja“,  pristatydamas filmą rašo  
L. Donskis.  

Nors ir gyvename šiuolaikinių 
technologijų amžiuje, sudarančia
me galimybes ne tik palaikyti ryšį, 
bet ir nuolatos bendrauti ar net 
diskutuoti su esančiais už tūks
tančių kilometrų, niekas nepakeis 
šilto rankos paspaudimo, gyvo 
pokalbio ar tiesaus žvilgsnio. Tad 
ir trečiaisiais kadencijos metais eu
roparlamentaras Leonidas Dons
kis, sugrįžęs į Lietuvą iš Strasbūro 
ar Briuselio, savaitgalius skirdavo 
susitikimams Lietuvoje. Šiemet ap
lankyta dešimtys Lietuvos miestų 
ir miestelių – be Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio,  
L. Donskio keliai driekėsi į Visaginą, 
Zarasus, Ignaliną, Švenčionis, Va

rėną, Gargždus, Platelius, Plungę, 
Rad viliškį, Kupiškį... 

Europarlamentarui visada ma
lonu sulaukti svečių iš Lietuvos 
ir Europos Parlamente Briuselyje 
arba Strasbūre. Trečiaisiais kaden
cijos metais L. Donskio kvietimu 
po Europos miestus keliavo ir su 
Europos Parlamento darbu tiesio
giai susipažino daugiau nei 140 
keliauninkų. Tarp jų – L. Donskio 
remiamų iniciatyvų ir projektų –  
Konstitucijos egzamino, mokslei
vių rašinių konkurso, projekto „Drą
sinkime ateitį“, e  Akademijos, Po
litologijos olimpiadų – nugalėtojai, 
neįgaliųjų organizacijų, bendruo
menių atstovai. 

ŠiauliuoseRadviliškyje Strasbūre Švenčionyse Visagine


