
Valstybės 
kūryba –  
ne visada 
vykusi
Roberta Tracevičiūtė, „Lietuvos žinios“

Europarlamentaras Leonidas 
Donskis kraštą kankinančios dvasi-
nės krizės priežastis sieja su ne itin 
vykusia valstybės kūryba. Proble-
mų esama ir žmogaus teisių srityje, 
jėgos struktūrų veikloje.

Europos Parlamento (EP) narys L. 
Donskis pažymi, kad šiuo metu sto-
kojame tikros moralinės lyderystės. 
Kai negirdėti protingų balsų, tuščią 
nišą užima „rėksmingas elementas“. 
Apie nerimą keliančius ženklus, emi-
graciją, žmogaus teisių padėtį krašte, 
tolerancijos trūkumą – LŽ interviu su 
europarlamentaru Leonidu Donskiu. 
Pastaruoju metu Lietuvoje junta-
ma itin daug negatyvumo, susi-
priešinimo, nevilties. Kas negerai? 

Yra nerimą keliančių ženklų. 
Nemanau, kad Lietuva tuo unikaliai 
išsiskiria Europoje. Prislėgta būsena 
su neaiškumo, nežinios ir pesimiz-
mo doze šiuo metu būdinga visai 
Europai. Iš dalies dėl to, kad Europos 
projektas yra apgaubtas nežinios 
ir ne toks įtikimas, koks buvo prieš 
10-15 metų. Esama tam tikros grįž-
tamosios bangos. 1988-1990 metai 
buvo labai laimingi Europoje: griuvo 
Berlyno siena, nepriklausomybę at-
gavo Baltijos šalys, iširo Sovietų Są-
junga. Dabar turime atsitraukiančią 
bangą, sakyčiau, tam tikrą tuštumą, 
atsiradusią, kai išsisklaidė euforija, 
optimistiniai ateities planai nebėra 
tokie populiarūs. Turime išsikvėpi-
mo ir nuovargio fazę. 

Kita vertus, liūdnoki ir kai kurie 
mūsų valstybės gyvenimo simp-
tomai. Nevilčiai, liūdesiui, pykčiui 
pasiduoti negalima. Protingiausia – 
sutelkti krašto intelektualines jėgas 
ir pamėginti suprasti, kas vyksta Lie-
tuvoje. Tačiau problema ta, kad šiuo 
metu stokojame tikros moralinės ly-
derystės, Lietuvoje jos tiesiog nėra. 
Mūsų politinė klasė arba vėluoja 
įvertinti padėtį, arba apskritai šito 
nedaro. Jei negirdėti protingų žmo-
nių balsų, nišą užima rėksmingas 
elementas, siūlantis supaprastintą 
pasaulio aiškinimą. Apgailestauju, 
jog taip ir nesupratome, kad stra-
teginiams tautos ir Lietuvos intere-
sams turi atstovauti proto sąjungos. 
Kai kurie politikai dabartines 
nuotaikas krašte apibūdina kaip 
dvasios krizę. Kaip ją įveikti? 

Lietuvoje daug netinkamų ir ne- 
adekvačių veiksmų. Užuot pamėgi-
nę susikalbėti, apeliuoti į žmones, 
kurių profesionalumu ir geranoriš-
kumu neabejojama, matome tarpu-
savio kaltinimus. Pulta ieškoti vidi-
nio priešo – tų, kurie Lietuvą išduoda 
savo kalbomis arba veiksmais. Atsi-
rado supaprastintas pasaulio ir Lie-
tuvos aiškinimas. Žinoma, daugeliu 
atvejų tai politinio ir intelektualinio 
bejėgiškumo manifestacija. Tačiau 

Antrieji europarlamentarų ka-
dencijos metai gerokai skiriasi nuo 
pirmųjų. Pirmaisiais kadencijos me-
tais EP nariams svarbu rasti tinkamą 
poziciją EP politinėse grupėse, komi-
tetuose, delegacijose, nuspręsti, kur 
jie galėtų naudingiausiai pritaikyti 
savo žinias ir patirtį, susipažinti su 
jiems suteiktais veiklos instrumen-
tais. Tuo tarpu antraisiais metais rin-
kėjų deleguoti atstovai didžiausias 
pastangas deda tam, kad naudo-
damiesi visomis turimomis galimy-
bėmis efektyviai siektų užsibrėžtų 
tikslų, atkreiptų europinės bendruo-
menės dėmesį į aktualiausias savo 
šalies, ES ir pasaulio problemas. 

Lietuvos problemos – EP 
darbotvarkėje 

EP nariai visų pirma yra savo rin-
kėjų – savo šalių piliečių – atstovai. 
Tad itin svarbu pasitelkiant visas 
europarlamentarų turimas priemo-
nes į ES lygį iškelti tas savo šalies 
problemas, kurių sprendimui ga-
lėtų pasitarnauti ES lygiu priimami 
sprendimai, ES vadovų dėmesys ar į 
europinę erdvę perkeltos diskusijos. 

EP narys Leonidas Donskis, 
priklausantis Europos liberalus EP 
vienijančiai Liberalų ir demokratų 
aljanso „Už Europą“ frakcijai (ALDE), 

antraisiais metais tęsė savo pastan-
gas atkreipti dėmesį į šalia Lietuvos 
ir tuo pačių išorinių ES sienų planuo-
jamas Baltarusijos ir Kaliningrado 
srities atomines elektrines. Pirmai-
siais kadencijos metais drauge su 
kolegomis iš Latvijos pateikęs ra-
šytinį pareiškimą šia Lietuvai ir jos 
kaimynėms aktualia tema, antrųjų 
kadencijos metų pradžioje susitiki-
me su Europos Komisijos (EK) nariu, 
ES plėtros ir kaimynystės politikos 
komisaru Štefan Füle L. Donskis jam 
išsakė Lietuvos nuogąstavimus, jog 
planuojamos jėgainės gali neatitik-
ti tarptautinių saugumo standartų. 
O po pavasarį Japoniją sukrėtusios 
tragedijos visame pasaulyje atsi-
naujinus diskusijoms dėl atominės 
energetikos ateities, keturi trims 
didžiausioms EP frakcijoms priklau-
santys Lietuvos europarlamentarai 
– L. Donskis, R. Morkūnaitė-Miku-
lėnienė, Z. Balčytis bei J. Paleckis 
–  suvienijo savo pastangas bei pa-
teikė bendrą rašytinį pareiškimą dėl 
atominių elektrinių ES kaimynystėje 
saugumo. Šių keturių europarla-
mentarų pastangomis taip pat buvo 
surinkti šešiasdešimties kitų EP na-
rių parašai ir pateiktas klausimas 
Europos Komisijos pirmininkui José 
Manuel Barroso, inicijuotos diskusi-
jos EP plenarinės sesijos metu. 

Lietuvai atstovaujantys europar-
lamentarai buvo vieningi ir atkreip-
dami ES vadovų dėmesį į nepagrįs-
tus kaltinimus Lietuvai dėl lenkų 
tautinės mažumos teisių apsaugos. 
Dešimt iš dvylikos Lietuvos euro-
parlamentarų kreipėsi į pagrindinių 
ES institucijų vadovus, pateikdami 
objektyvią informaciją apie lenkų 
tautinės mažumos padėtį Lietuvoje. 
Tie patys europarlamentarai laišku 
kreipėsi ir į Lenkijos užsienio reikalų 
ministrą Radoslawą Sikorskį, ragin-
dami jį „atsiriboti nuo tų asmenų ir 
iniciatyvų Lietuvoje ir Lenkijoje, ku-
rių veikla nukreipta į įtampos kėlimą 
tautiniu pagrindu“.

Po to, kai liepos mėnesį Austrijo-
je buvo sulaikytas ir netrukus paleis-
tas Sausio 13-osios byloje įtariamas 
Rusijos pilietis, buvęs KGB karinin-
kas Michailas Golovatovas L. Dons-
kis kreipėsi į savo frakcijos narius, as-
meniškai juos informuodamas apie 
susidariusią situaciją, primindamas 
kruvinųjų 1991 m. Sausio 13-osios 
įvykių svarbą Lietuvos žmonėms bei 
siekdamas kolegų paramos Lietuvai. 
ALDE nariai netruko reaguoti į L. 
Donskio kreipimąsi: britų EP nariai 
liberalai kreipėsi dėl M. Golovatovo 
paleidimo į Austrijos ambasadorių 
savo šalyje, užsienio bei teisingumo 
ministrus, sulaukta ir kitų šalių euro-
parlamentarų palaikymo.

LR liberalų sąjūdį Europos Par-
lamente atstovaujantis L. Donskis į 
Lietuvai svarbius klausimus dėmesį 
atkreipia ir teikdamas savo pasiū-
lymus įvairiems EP svarstomiems 
teisės aktams, rezoliucijoms. Pavyz-
džiui, į EP pasiūlymus Europos Komi-
sijos dokumentui „Nauja energeti-
kos strategija Europai 2011-2020 m.“  
buvo įtraukti L. Donskio pasiūlyti 
punktai, akcentuojantys Lietuvai 
svarbius aspektus: energetinės sis-
temos pažeidžiamumą dėl priklau-
somybės nuo išorinių energijos šal-
tinių, alternatyvių energijos šaltinių 
plėtotę, ES viduje ir šalia jos išorinių 
sienų veikiančių bei planuojamų ato- 
minių jėgainių saugumą.
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stebėjau ir mokiausi, antraisiais jau 
galėjau aktyviau dalyvauti įstaty-
mų kūryboje ir kasdieniame Parla-
mento darbe, ypač – savo frakcijoje 
ALDE, tarp Europos liberalų.

Mano nuotaika kuo puikiausia. 
Jaučiu gavęs iš Jūsų ir paties liki-
mo didžiulę privilegiją atstovauti 
savo šaliai ir sykiu pratinti savo ko-
legas prie minties, kad Lietuva yra 
ne kokia naujokė ar vargšė Vakarų  
Europos giminaitė, o ori ES narė ir 
neatsiejama europinės politikos 
dalis. Sykiu matau, ko mes turime 
mokytis iš kitų Europos šalių politi-
nio gyvenimo, institucijų ir politikų. 
Man tai be galo svarbu, nes dirbau ir 
ateityje tikiuosi dirbti su būsimuoju 
Lietuvos politiniu elitu – mūsų stu-
dentais, dalis kurių neabejotinai eis 
į politiką ir daug ką darys kitaip nei 
dabartiniai Lietuvos politikai. Todėl 
ši patirtis ir žinios man itin vertingos.

Galiausiai aš daug ko išmokau: 
derybų ir įstatymų pataisų subtily-
bių, pašalinei akiai ir žurnalistams 
nematomo politinio darbo, o ypač –  
dirvos parengimo susitikimams su 
kitų EP frakcijų kolegomis ir dery-
boms, kad jos būtų produktyvios. 

Šie metai buvo nelengvi Eu-
ropos Sąjungai ir Europos Parla-
mentui. Ateinantys taip pat nežada 
būti lengvi. Todėl jaučiuosi esąs 
EP Lietuvai ir visai Europai svar - 
biu momentu. Viso šito aš nebūčiau 
tiesiogiai patyręs ir perpratęs, jei ne 
Jūsų pasitikėjimas ir parama. Nuošir-
džiai noriu nenuvilti Jūsų ir dar kartą 
iš visos širdies dėkoju Jums už tai, 
kad manyje įžvelgėte žmogų, vertą 
atstovauti Lietuvai EP. 

Jūsų –

Gerbiamieji mano rinkėjai, 
bendrapiliečiai ir bendraminčiai,
baigėsi antrieji mano darbo metai 
Europos Parlamente. Man jie buvo 
svarbūs, nes pasijutau esąs jau ne 
Europos Parlamento debiutantas, 
o pakankamai jame apsipratęs par-
lamentaras, suvokiantis šio darbo 
specifiką ir niuansus. Jei pirmaisiais 
darbo metais daugiau analizavau, 

Europos Parlamento nario LEoniDo DonSKio 
antrųjų kadencijos metų (2010-2011) ataskaita
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Antrieji metai Europos Parlamente: 
svarbiausi darbai

L. Donskis suteikia galimybę žmogaus teisių gynėjams savo problemas pagarsinti Europos Parlamente  
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reikėtų kaip galima ramiau, solidžiau 
ir protingiau aptarti įvairius dalykus 
ir suprasti, kur esame. Iki šiol nema-
tau analizės. Keista, kad gyvename 
tolimais projektais, svaičiojame apie 
2030 metus, nors niekas neatliko 
analizės, kas su mumis įvyko per 20 
Nepriklausomybės metų. Siūlyčiau 
ne futurologinį, o priešingai – re-
trospektyvinį veiksmą: pamėginti 
susivokti, kas su mumis įvyko. 

Pritariu Vytautui Landsbergiui 
dėl dvasios krizės, tik problemą ma-
tau ne visai ten, kur ją įžvelgia jis. 
Profesorius ją mato destruktyviose 
jėgose šalies viduje arba išorėje, o 
aš – ne visada vykusioje mūsų vals-
tybės kūryboje. Šlubčioja mūsų de-
mokratija, parlamentarizmas, visai 
blogai su pilietine visuomene, su 
politinės klasės požiūriu į visuome-
nę ir bendravimu su tauta. Labai 
rimtų problemų matau žmogaus 
teisių srityje, demokratijos sklaidoje. 
Blogai atrodo dalis jėgos struktūrų. 
Kai kurie skandalingi prokuratūros 
ar Valstybės saugumo departamen-
to (VSD) veiksmai verčia galvoti, kad 
veikia ne koks nors išorės priešas, o 
mūsų pačių kvailumas, klaidos ir ne-
noras jas analizuoti. 
Dažnai svarstoma, kas laukia iš-
sivaikštančios Lietuvos. Kokias 
perspektyvas regite jūs? 

Dėl emigracijos nesu didelis 
pesimistas. Lietuviai ilgą laiką buvo 
emigrantų tauta. Ekonominė migra-
cija buvo intensyvi nuo XIX amžiaus 
antrosios pusės iki XX amžiaus vidu-
rio. Per šį laikotarpį iš Lietuvos buvo 
išvykę apie 300 tūkst. gyventojų.  
Dabar dėl emigracijos Lietuva ne-
tenka gerojo elemento, kuris galėtų 
labai dinamizuoti kraštą ir pakeisti 
intelektualinę atmosferą. Dėl to gai-
liuosi. Sveikinu jaunų žmonių norą 



Atrodytų, kas gali geriau apibū-
dinti parlamento darbo perpetuum 
mobile nei pozicijos-opozicijos 
priešprieša? Juk būtent nesibaigian-
čiose varžytuvėse tarp pastarųjų, 
netylančiuose ginčuose bei kunku-
liuojančiose politinėse aistrose sklei-
džiasi parlamentinio darbo esmė, o 
politiko vieta vienoje ar kitoje bari-
kadų pusėje lemia jo vaidmenį tau-
tos išrinktųjų asamblėjoje.

ES piliečių išrinktas Europos 
Parlamentas ypatingas ne tik tuo, 
kad yra transnacionalinė instituci-
ja, bet ir tuo, kad jame nėra, rodos, 
pačios parlamentinio darbo šerdies 
– pozicijos ir opozicijos. Arba, ati-
džiau įsigilinus, pozicija ir opozici-
ja jame įgauna daug įvairių formų, 
mat kiekvienu diskusiniu klausimu 
formuojasi vis kitokia koalicijų mo-
zaika. Tad ir įžvelgti, kas Europos 
Parlamente yra įtakingesni, kieno 
nuomonė dažniau įgyja teisės akto 
formą ir tampa EP pozicija, yra daug 
sudėtingiau. 

Į frakcijas – vedini vertybių
Kaip ir nacionaliniuose parla-

mentuose taip ir Europos Parlamen-
te jo nariai buriasi į politines grupes 
savo politinių pažiūrų ir vertybių 
pagrindu. Skirtumas tik toks, kad jei 
nacionaliniame parlamente į frakciją 
susiburia vienos ar retesniais atve-
jais kelių nacionalinių politinių par-
tijų nariai, tai EP vienoje frakcijoje 
dirba keliolikos ar net kelių dešimčių 
partijų iš mažiausiai ketvirtadalio ES 
šalių narių deleguoti europarlamen-
tarai. Pavyzdžiui, trečioje pagal dydį 
EP frakcijoje Liberalų ir demokratų 
aljanse „Už Europą“ (ALDE) dirba 85 
europarlamentarai iš dvidešimties 
ES šalių, į EP išrinkti pagal 29 nacio-
nalinių politinių partijų sąrašus savo 
šalyse. Tarp jų – ir LR liberalų sąjūdį 
atstovaujantis Leonidas Donskis. 

Europarlamentarų iš beveik 
visų ES šalių susivienijimas į vieną 
politinę frakciją yra dėsningas bei 
lengvai prognozuojamas jau prieš 

EP rinkimus. Visus ALDE narius sieja 
bendros politinės pažiūros bei ver-
tybės – visi jie savo šalyse atstovau-
ja liberaliajam politiniam flangui. 
Be to, visos politinės partijos, pagal  
kurių sąrašus buvo išrinkti šie eu-
roparlamentarai, priklauso stam-
besnėms europinėms politinėms 
struktū roms – Europos liberalų de-
mokratų ir reformų partijai (ELDR) 
arba Europos demokratinei partijai 
(EDP). Toks vertybinis ir institucinis 
pagrindas garantuoja, kad visos 
šios nacionalinės partijos savo rin-
kimų į Europos Parlamentą pro-
gramose deklaruoja labai panašius 
tikslus, o visai Europos Parlamente 
suformuotai ALDE frakcijai priimtini 
pagrindiniai jos ideologiniai prin-
cipai: pagarba žmogaus orumui, 
pagrindinėms teisėms ir laisvėms, 
nuomonių įvairovei, prioritetas sub-
sidiarumo principo taikymui Euro-
pos Sąjungoje.

Tokiu pačiu principu formuo-
jamos ir kitos Europos Parlamento 
frakcijos. Pavyzdžiui, didžiausios EP 
frakcijos – Europos liaudies parti-
jos (krikščionių demokratų) grupės 
(EPP) – nariai atstovauja nacionali-
nes politines partijas, susibūrusias 
į paneuropinę Europos liaudies 
partiją, antrosios pagal skaičių EP 
frakcijos – Socialistų ir demokratų 
pažangiojo aljanso (S&D) – į Europos 
socialistų partiją. 

Visgi, nors pagrindinės EP frak-
cijos yra ilgaamžės, o narystė pan-

europinėse partijose įpareigoja  
nacionalines partijas ir jų dele-
guotus europarlamentarus laikytis  
bendrų principų, politinės kovos 
valstybių narių viduje kartais sudre-
bina ir EP politinių grupių sąrangą. 
Taip, pavyzdžiui, atsitiko po 2009 m.  
EP rinkimų, kuomet Didžiosios Bri-
tanijos konservatoriai atskilo nuo 
kitų EP konservatorių – EPP grupės –  
ir suformavo atskirą Europos kon-
servatorių ir reformistų frakciją. To 
reikėjo dėl to, kad siekdami laimėti 
artėjančius rinkimus Didžiojoje Bri-
tanijoje, šios šalies konservatoriai 
turėjo priimti euroskeptiškas ir anti-
federalistines pozicijas, kurios nėra 
būdingos EPP grupei. EP frakcijų 
formavimo taisyklės reikalauja, kad 
kuriama politinė grupė atstovautų 
ne mažiau ketvirtadalio ES šalių, 
tad gimstant naujam dariniui, prie 
jo neišvengiamai prisišlieja mažų ir 
savo vietos didelėse paneuropinė-
se šeimose neradusių nacionalinių 
partijų deleguoti europarlamen-
tarai. Tačiau, kaip taisyklė, tokie 
dirbtinai, o ne stipriu vertybiniu 
pagrindu sukurti dariniai Europos 
Parlamente nebūna nei dideli, nei 
ilgaamžiai. 

Įtakingiausią įžvelgti nelengva
Politinių grupių bendradarbia-

vimas Europos Parlamente – daug 
sudėtingesnis už tą, kuris vyksta 
nacionaliniuose parlamentuose, kur 
suformuojama nuolatinė pozicija 
ir opozicija. Išties, frakcijų santykiai 
čia yra itin subtilūs, painūs ir iki gali 
suprantami tik tikriems Briuselio ko-
ridorių senbuviams. 

Žinoma, kiekvienai partijai 
svar biausia kuo geriau pasirodyti 
rinkimuose ir gauti kuo daugiau 
mandatų. Tai ne mažiau svarbu ir 
paneuropinėms partijoms – kuo 
daugiau mandatų gaus joms pri-
klausančios nacionalinės partijos, 
tuo daugiau narių turės būsimoji 
frakcija EP. Nacionalinių partijų, 
kurios, laimėjusios daugiau man-

datų, frakciją „aprūpina“ didesnių 
narių skaičiumi, atstovai EP poli-
tinėse grupėse gali tikėtis aukštų 
postų – pavyzdžiui, frakcijos vice-
pirmininkų, o taip pat patekti į tuos 
EP komitetus, į kuriuos labiausiai 
pageidauja. Europarlamentarai 
darbui komitetuose paskirstomi 
naudojant sudėtingą kvotinį me-
chanizmą. Žinoma, čia daug lemia 
ir paties europarlamentaro iniciaty-
va, patirtis, žinios ir kompetencijos. 
Paskirstant vietas ir vadovaujančius 
postus komitetuose tiek politinės 
frakcijos, tiek patys europarlamen-
tarai turi pasitelkti visus savo de-
rybinius sugebėjimus. Galiausiai, 
komitetų politinė sudėtis turi at-
spindėti viso EP sudėtį.

Vieta EP komitete didžiąją da-
limi nulemia europarlamentaro 
galimybes daryti įtaką Europos 
Parlamente. Dideliu laimėjimu yra 
užimti komiteto pirmininko ar vice-
pirmininko (kurios tradiciškai pasiū-
lomos tik daugiau nei vieną kaden-
ciją dirbančiam EP nariui), frakcijos 
koordinatoriaus komitete pareigas. 
Kadangi EP neturi ES teisės aktų ini-
ciatyvos teisės, bene didžiausias eu-
roparlamentaro darbo pasiekimas –  
tapti pagrindiniu dokumento, ku-
riuo EP išsako savo nuomonę dėl 
vieno ar kito Europos Komisijos 

rengiamo teisės akto, pranešėju. 
Visgi pagrindiniais pranešėjais daž-
niausiai paskiriami didžiųjų frakcijų 
atstovai, tad nemaža asmenine per-
gale europarlamentarui yra tapti 
šešėliniu pranešėju, formuojančiu 
savo frakcijos poziciją rengiamo do-
kumento atžvilgiu. 

Europos Parlamento frakcijų įta-
ką parodo ne tik jų turimi svarbiausi 
postai komitetuose bei galimybės jų 
nariams būti pagrindiniais dokumen-
tų pranešėjais, bet ir tai, kaip dažnai 
viena ar kita frakcija nulemia balsa-
vimų plenarinėse sesijose rezultatus. 
Kadangi Europos Parlamente nėra 
nuolatinės pozicijos bei opozicijos, 
balsuojant kiekvienu klausimu susi-
daro vis skirtinga laiminčioji daugu-
ma. Laiminčiųjų pusėje, „Votewatch.
eu“ atlikto tyrimo duomenimis, nuo 
šios EP kadencijos pradžios dažniau-
siai atsiduria trečia pagal dydį EP po-
litinė grupė – Liberalų ir demokratų 
aljansas „Už Europą“ (ALDE). EP libe-
ralai tarp laimėtojų buvo net 88,81 
proc. vardinių balsavimų atvejų, tuo 
tarpu dviejų didžiųjų EP grupių EPP ir 
S&D rodikliai yra atitinkamai 87,91 ir 
82,06 proc. Tai, kad ALDE yra labiau-
siai pageidaujamas balsavimų koa-
licijų partneris, šiai politinei grupei 
atveria galimybes įtakoti balsavimui 
pateikiamus teisės aktus, maksima-

Kas laimi Europos Parlamente?

Balsuojant kiekvienu diskusiniu klausimu EP susidaro vis kita dauguma . © Photo European Union
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Kokio Europos Parlamento na-
rio, politinės frakcijos ar EP atsto-
vaujamos nacionalinės partijos 
pažiūros artimiausios jūsiškėms? 
Svetainė „Votewatch.eu“, susis-
teminusi visų EP narių vardinių 
balsavimų istoriją, parengė ne-
sudėtingą testą „Votematch“, 
kurį atlikę sužinosite, kuris euro-
parlamentaras, frakcija ar partija 
turi tokią pat nuomonę, kai ir Jūs. 
Testą rasite čia: www.votewatch.
eu/cx_votematch.php

balsuoti demokratiniuose rinkimuo-
se. Nesupratome, kad aukšto lygio 
demokratinės valstybės kūrimas –  
didžiulis darbas. Matyt, nusprendė-
me, kad reikalai baigti, nors toli gra-
žu taip nėra. Kad demokratija galėtų 
veikti, neužtenka vien valdžios per-
davimo sistemos ar jos atskyrimo 
principo. Juk yra daugybė kitų kom-
ponentų, be kurių demokratija ne-
veikia: išsilavinę, sąmoningi žmonės, 
dalyvaujantys valstybės valdyme ir 
demokratinėje kontrolėje, nevyriau-
sybinis sektorius, liberali edukacija, 
ruošianti aktyvius ir intelektualius 
piliečius. 

Patekome į savo pavergėjų men-
talinį lauką. VSD gerokai labiau pa-
nėšėja į KGB arba dabartinį Rusijos 
FSB nei į britų ar amerikiečių tarny-
bas. Mūsų teisinėje ir akademinėje 
sistemoje daugelis dalykų liūdnai 
primena sovietmetį. Tačiau soviet-
mečiu bent jau egzistavo nors ir 
bjauri, bet efektyvią kontrolę garan-
tuojanti sistema. Dabar matome ki-
tokią situaciją: iš principo demokrati-
nę politiką, valdžių padalijimą, tačiau 
nesugebėjimą demokratiškai naudo-
tis demokratijos instrumentais. 

Esate VSD skandalingai persekio-
tų čečėnų Maliko ir Chadižat Gata-
jevų bei su teroristais bandomos 
sieti Eglės Kusaitės gynėjas. Kaip 
vertinate šias istorijas? 

Asmeniškai nepažįstu Gatajevų  
ir E. Kusaitės. Juos ginu, nes noriu, 
kad mano valstybė paisytų žmo-

gaus teisių. Noriu būti žmogumi, 
kuris reaguoja, o ne laukia, kol 
mus pradės smerkti kitos valsty-
bės ir jų žmogaus teisių gynėjai, o 
mes kaip stručiai slėpsime galvas.  
Gatajevai patyrė sunkių akimirkų. 
Jeigu ši čečėnų šeima kuo nors nu-
sikalto, jų kaltė turi būti įrodyta gar-
bingame teisme. Teisme, kuriame 
nedalyvautų kadriniai saugumo kari-
ninkai. Juk juos teisiant veikė ne lais-
vas ir nepriklausomas teismas, o jam 
dirigavęs VSD. Lietuvoje Gatajevų šei-
mos istorija nebuvo iki galo suprasta. 
Manyta, kad kažkokie žmonės, gal te-
roristai, o gal kokie nors žvalgybos at-
stovai kažką padarė ir nėra ko jų gailė-
ti. Tačiau kalba ne apie tai. Pirmiausia, 
toks elgesys su žmonėmis, kurių kaltė 
neįrodyta, civilizuotoje demokrati-
nėje valstybėje neleistinas. Apie tai 
kalba ne tik Rusijos, bet ir Suomijos 
žmogaus teisių gynėjai. 

E. Kusaitės bylą taip pat vertinu 
griežtai. Manau, jokios kritikos ne-
išlaiko metodai, kuriais ši mergina 
buvo stumiama į kampą. Man ne-
kelia abejonių ir tai, kad šiuo metu 
į kampą yra užspeista Generalinė 
prokuratūra ir kai kurie prokurorai. 
Nežinodami, kaip garbingai ištrūk-
ti iš susiklosčiusios padėties, jie  
fabrikuoja vieną kaltinimą po kito.  
E. Kusaitė vadinama teroriste, nors 
jos kaltė neįrodyta. Tai pažeidžia 
nekaltumo prezumpciją. Situacija 
skandalinga. Lygiai kaip ir tai, jeigu 
tiesa, kad Rusijos FSB darbuotojai 
dalyvavo ją tardant. Tokiu atve-

ju kalbėtume ne tik apie Lietuvos 
Respub likos bei jos pilietės pažemi-
nimą, bet ir apie tai, kas ribojasi su 
valstybės išdavyste. 
Europos Komisijos duomenimis, 
Lietuvoje per metus slaptai tikri-
nami 85 tūkst. privačių telefono 
ir interneto kontaktų. Gerokai 
daugiau gyventojų turinčioje 
Vokietijoje – apie 12 tūkstančių. 
Žmogaus privatumas mūsų kraš-
te tapo tuščia fraze? 

Žmogaus privatumo suniekini-
mas – nedemokratinės valstybės 
veikimo požymis. Privačios kores-
pondencijos skaitymą, telefoninių 
pokalbių klausymąsi galima patei-
sinti tik tiriant rezonansines bylas, 
kriminalinius atvejus, vykdant paieš-
kas. Tačiau man nesinori tikėti, kad 
kiekviena byla Lietuvoje reikalauja 
tokių veiksmų. Dabartinė sistema yra 
tokia ydinga, kad nemato kito būdo, 
kaip tik lįsti į privačią žmogaus erdvę.  
Turiu dar vieną negerą įtarimą – kad 
neretai šie dalykai naudojami verslo ir 
politikos konkurentams „išmušti“. Lie-
tuva – kompromatų šalis. Valstybėje, 
kurioje pusė visuomenės valdė ar 
skundė kitą pusę, žmonės neturi gerų 
biografijų. Tam tikrų tarnybų žmonės 
žino, kad asmenų, turinčių skeletą 
spintoje, yra labai daug ir juos galima 
šantažuoti. Taip veikiama Rusijoje. Jei 
tokią praktiką perėmė Lietuva, o įta-
rimai ir statistika byloja, kad, ko gero, 
taip ir yra, tenka trimituoti apie pavo-
jų normaliai demokratinei politikai. 
Tampame policine valstybe. Tokiai 

tendencijai galą kuo skubiau turėtų 
padaryti prezidentė ir Seimas. 
Esame viena netolerantiškiausių 
valstybių Europos Sąjungoje. Ko-
dėl Lietuvoje tiek daug nepakan-
tumo kitokiems nei dauguma? 

Istoriškai Lietuva buvo daugia-
kultūrė ir daugiakalbė valstybė. Mo-
dernios Lietuvos tikrovė yra kitokia –   
XX amžiuje ji atsikūrė kaip gana 
homogeniška šalis. Žinoma, esu lai-
mingas būdamas lietuvis, esu abso-
liutus lietuvių kalbos entuziastas bei 
mylėtojas. Kita vertus, pripažinkime, 
kad daug ko netekome. Sumenko 
supratimas, kad lietuvis yra politinė 
tapatybė, tapatybė žmogaus, kuris 
gali būti ir kitos kilmės: lenkų, žydų 
ar rusų, tačiau tuo pačiu – visiškas 
Lietuvos patriotas. 

Tam tikras homogeniškumas 
ne visada yra stiprybės šaltinis. Tai 
buvo stiprybė, kai Lietuva atsilaikė 
prieš carinę rusifikaciją, vėliau – so-
vietizaciją. Tačiau Europoje mums 
ne visada tai padeda. Mums trūksta 
švietimo – tolerantiškos edukaci-
jos, kuri paruoštų tam, kad gyve-
name XXI amžiuje, jog gali keistis 
etninė gyventojų sudėtis. Lietuvai 
gali tekti išmokti gyventi pasaulyje, 
kuriame kitaip atrodantis žmogus 
kalbės lietuviškai, laikys Lietuvą 
savo Tėvyne. Noriu tikėti, kad ateis 
nauja karta, kuri su tokiais žmonė-
mis bendraus kaip su lietuviais. 

Šis interviu publikuotas  
dienraštyje „Lietuvos žinios“.

4 Valstybės kūryba – ne visada vykusi, pradžia 1 p. 

studijuoti užsienyje. Tačiau būtų 
gera žinoti, kad jie turi ateities viziją, 
savo gyvenimą ir karjerą sieti su Lie-
tuva. Motyvuoti žmones grįžti į Lie-
tuvą, padaryti, kad ji būtų patraukli, –   
itin svarbus uždavinys. 

Kaip atsitiko, kad skaičiuodami 
22-us atgautos Nepriklausomy-
bės metus grįžtame į gniaužtus, iš 
kurių taip siekėme ištrūkti? 

Patenkame į negerą pokoloniji-
nės valstybės ciklą, kai grįžtama prie 
tų mentalinių įpročių ir papročių, 
nuo kurių bėgta. Paaiškėjo, kad su-
kurti demokratinę valstybę – labai 
sudėtinga. Tam reikia gerokai dau-
giau pastangų ir laiko, nei įsivaizda-
vome. Verždamasi iš nelaisvės Lietu-
va atrodė herojiškai, drąsiai ir oriai. 
Tačiau paskui prasidėjo visai kitas 
laikotarpis. Lengviau buvo Sąjūdžio 
laikais sukviesti didžiules minias, 
negu šiandien įtikinti lietuvius eiti 
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liai juose atspindėti savo pozicijas, 
siekti naudingų kompromisų ir kitais 
būdais didinti savo įtaką Europos 
Parlamente. 

Tačiau nereikia pamiršti, kad EP 
frakcijos – tai iš daugelio nacionali-
nių partijų atstovų sudaryti junginiai. 
Nors ir vienijami vienos pagrindinės 
vertybinės linijos, šios frakcijos nariai 
nėra ir neprivalo būti vienos nuo-
monės išimtinai visais svarstomais 
klausimais. Kiekvienas EP narys yra 
laisvas apsispręsti, kaip jam balsuoti –  
ar sekti frakcijos rekomendacijo-
mis, ar balsuoti kitaip. Panagrinėjus 
„Votewatch.eu“ atliktą balsavimų 
pasiskirstymo ALDE frakcijos vidu-
je analizę, lengva pastebėti, kad, 
pavyzdžiui, Prancūzijos bei Italijos 
liberalai dažniau yra linkę balsuoti 

4Antrieji metai Europos Parlamente: svarbiausi darbai, pradžia 1 p. 

Žmogaus teisės – universali 
vertybė

Žmogaus teisės ir rūpestis jų 
apsauga tiek Lietuvoje, tiek ES, tiek 
visame pasaulyje išliko pagrindiniu 
Leonido Donskio veiklos Europos Par-
lamente prioritetu. Teikdamas rezoliu-
cijų projektus, teisės aktų pakeitimus, 
organizuodamas renginius Europos 
Parlamente bei Lietuvoje L. Donskis, 
kuris yra EP Žmogaus teisių pakomi-
tečio narys ir savo frakcijos ALDE ko-
ordinatorius jame, nuolatos stengiasi 
atkreipti dėmesį į tai, kad žmogus yra 
aukščiausia vertybė, o žmogaus teisių 
pažeidimams negalima daryti nuolai-
dų priešpastatant joms politinius ar 
ekonominius tikslus. 

Rengiant EP Metinį pranešimą dėl 
žmogaus teisių padėties pasaulyje –  
vieną pagrindinių dokumentų, for-

muojančių ES politiką žmogaus teisių 
klausimais – Leonidas Donskis dirbo 
savo frakcijos ALDE šešėliniu prane-
šėju bei dokumentui pateikė kelias 
dešimtis pasiūlymų, kuriuos parengė 
bendradarbiaudamas su tarptautinė-
mis žmogaus teisių gynimo organiza-
cijomis ir kuriuose pristatė konkrečius 
instrumentus aktyvesnei ES veiklai 
žmogaus teisių srityje, įvertinant tai, 
kad po Lisabonos sutarties ES institu-
cinėje struktūroje, užsienio politikoje 
atsirado ženklių pokyčių. 

Po 2010 m. gruodį vykusius Balta-
rusijos prezidento rinkimus lydėjusių 
opozicijos atstovų areštų bei vėliau 
prasidėjus jų teismams Leonidas 
Donskis inicijavo ne vieną rezoliuci-
ją, dalyvavo diskusijose, ragindamas 
išlaisvinti politinius kalinius, taikyti 
sankcijas oficialiajam Minskui bei rem-
ti Baltarusijos nevyriausybinį sektorių. 

Europarlamentarams savo darbe svarbu išnaudoti visas jiems suteiktas priemones ir galimybes  
© Connect Euranet 

Dirbdamas Europos Parlamente –  
vienoje pagrindinių žmogaus teisių 
gynimo tribūnų pasaulyje – Leo-
nidas Donskis stengiasi pagarsinti 
žmogaus teisių pažeidimus ir tose 
šalyse, kurios labai nutolusios nuo 
Lietuvos ir ES, tačiau jų problemos 
dėl to netampa mažiau svarbios. Vie-
nas būdų tai padaryti – suteikti šiose 
šalyse dirbantiems žmogaus teisių 
gynėjams, disidentams galimybę 
skleisti informaciją apie sudėtingą 
savo padėtį, kuri Vakarų pasauliui 
nėra pakankamai gerai žinoma. An-
traisiais kadencijos metais L. Donskis 
Europos Parlamente surengė semi-
narus dalyvaujant Šiaurės Korėjos, 
Krymo totorių atstovams, susitiko 
su dešimtimis žmogaus teisių gynė-
jų iš įvairiausių pasaulio kampelių. 
Remti itin sudėtingomis sąlygomis 
dirbančius aktyvistus bei įvertinti jų 
ilgamečius nuopelnus puoselėjant 
žmogaus teises L. Donskis siūlė jų 
kandidatūras teikdamas Sacharovo 
bei Nobelio Taikos premijoms gauti. 

Leonidui Donskiui itin rūpi ir 
žmogaus teisių padėtis Lietuvoje. 
Drauge su bendraminčiais europar-
lamentaras nuolatos atkreipia šalies 
vadovų bei plačiosios visuomenės 
dėmesį į vis stiprėjančią Lietuvos 
slaptųjų tarnybų bei teisėsaugos ins-
titucijų savivalę, E. Kusaitės, Gatajevų 
ir kitas bylas, neapykantos skatinimo 
apraiškas ir kitus pavojus žmogaus 
teisėms, aktyviai dalyvauja diskusijo-
se Lietuvos viešojoje erdvėje. 

Leonidas Donskis
Ką daryti? Šis XIX a. rusų inteli-

gentijos klausimas (Petropavlovsko 
tvirtovėje įkalinto Nikolajaus Černy-
ševskio parašyto romano – atsako 
į Ivano Turgenevo romaną Tėvai ir 
vaikai – pavadinimas) neretai tinka 
ir kitoms Rytų Europos šalims. Tinka 
jis ir mums.

Nusikalsiu savo paties įpročiams 
ir tekstų rašymo logikai. Niekada 
nerašau, ką reikia daryti, nes bijau 
nusiristi į vulgarią propagandą. Bet 
kadangi pastaruoju metu nuolat 
sulaukiu klausimų, ar tepajėgiu tik 
analizuoti ir pateikti visuomenės 
būklės diagnozę, ar dar ir kiek žinau, 
ką būtų galima daryti, pamėginsiu 
pasidalinti su maloniais skaitytojais 
savo keliais pasamprotavimais apie 
tai, ką būtų galima daryti Lietuvoje 
tam, kad padėtis ir atmosfera bent 
truputį keistųsi.

Ką gi, pradėkime. Visų pirma 
reikia atsikratyti įkyrios idėjos, kad 
aplink mus veikia vien tik vagys, ci-
nikai ir niekšai. Tai visiška paikystė. 
Neretai žmonės veikia tiesiog ydin-
gomis ir ne savo pačių kurtomis ar 
skatintomis aplinkybėmis, todėl 
tampa įkaitais to, ką amerikiečiai va-
dina kalte pagal asociaciją. Pagal šią 
logiką išeitų, kad jei man nepatinka 
televizijos kanalo arba politinės par-
tijos galva, bet kuris ten atsidūręs 
žmogus jau privalo dalintis atsa-
komybe ir kalte dėl to, kad toks yra 
institucijos vadovas. Vertinti žmo-
nes reikia pagal tai, ką jie patys daro 
ir kiek jie priklauso nuo to ydingo 
konteksto – sykiu ir kiek jie mėgina 
išsivaduoti iš jo vardan racionales-
nio veiksmo ar kilnesnio darbo.

Kitas prietaras, sklandantis 
Lietuvoje, yra įsitikinimas, kad jei 
dalyvauji rinkimuose ir kitus ragini 
balsuoti arba kandidatuoti (arba 
kaip nors kitaip įsitrauki į politinį 
gyvenimą), įteisini ir dar labiau su-
stiprini mūsų korupcinę sistemą. 
Tokia logika ne tik absurdiška, bet 
ir tiesiog antipilietinė ir antipolitinė. 
Galima bent iš dalies suprasti lietu-

vių išeiviją JAV, kuri tokiu argumentu 
kažkada plakė Santarą-Šviesą už ry-
šių palaikymą su Lietuva – esą pinigų 
mokėjimas už Sovietų Sąjungos vizą 
ir net pats menkiausias kontaktas su 
Lietuva buvo sistemos įteisinimas ir 
moralinė bei politinė išdavystė. 

Bet kai tokia revoliucinė-asketinė 
(arba sektantiška) logika perkeliama į 
savo nepriklausomą valstybę, kurio-
je, kad ir kokios skausmingos būtų 
jos problemos, privalo veikti ir, laimei, 
vis dėlto veikia demokratijos institu-
cijos, darosi visiškai nebejuokinga. 
Juk demokratija nustoja veikti be pi-
liečių dalyvavimo valstybės valdyme 
ir viešojoje erdvėje. Be piliečių įsitrau-
kimo į valstybės ir politikos formavi-
mo procesą legitimumo netenka ir 
niekuo virsta ne tik mūsų nemėgs-
tami politikai; niekuo rizikuoja virsti 
visa valstybė ir politinė tauta. 

Šitos keršto sistemai logikos, nu-
žudant visavertį piliečių įsitraukimą į 
demokratinę politikų kontrolę, geriau 
visam laikui išsižadėti kaip žalingos 
ir pavojingos nesąmonės. Taip, ne- 
abejoju tuo, kad piliečiai ir visuomenė 
tampa reikalingi mūsų politikams tik 
per rinkimus – jie ir yra jiems ne dau-
giau nei elektoratas. Žinau ir matau, 
kad visuomenės nuomonės apskri-
tai nelabai paisoma mūsų politinia-
me gyvenime, kuriame siekiame tik 
mechaniškos savęs legitimacijos, po 
kurios esą galima daryti ką nori. Bet 
atsisakyti vienintelių dalyvavimo vals-
tybės formavime ir jos pilietinės bei 
demokratinės kontrolės instrumentų 
galima tik pasiryžus politiškai emi-
gruoti iš savo šalies. Po to klausimas, 
ar lieki joje fiziškai, yra antraeilis ir ne-
esminis. Jau geriau tada fiziškai būti 
kitur, bet nepadėti kryžiaus ant savo 
šalies, kad ir kiek mus į neviltį varytų 
jos sunkiai išsprendžiamos bėdos.

Atsisakykime vieną kartą to ne-
lemto politinio infantilizmo – nei iš 
Marso, nei iš Marselio niekas mums 
į Lietuvą kitos visuomenės ir politi-
nės klasės neatgabens. Mes patys 
privalome jas kurti. Nebendrauti su 
visais niekšingais suaugusiais ir jiems 

keršyti imituojant dingimą arba ligą 
yra isteriška vaiko ir ypač paauglio 
reakcija, kuria pavojinga persiimti su-
augusių žmonių gyvenime – o ypač 
politikoje ir viešojoje erdvėje.

Lygiai tas pats galioja ir mūsų 
inteligentijai bei viešoms figūroms. 
Net jei mes vieni kitų ir nemėgstame, 
geriau paprasčiausio realizmo ir svei-
ko proto (pagaliau ir elementaraus 
mandagumo bei tiesiog civilizuoto 
elgesio) vardan nutraukti vienas kito 
demonstratyvų – ir todėl vėlgi ganė-
tinai infantilų – ignoravimą bei boiko-
tavimą. Viešos figūros formuoja tam 
tikrą siektiną viešo elgesio standartą, 
todėl nuolatinis viešas karas tik siun-
čia apgailėtiną žinią jauniems žmo-
nėms ir tiems, kurie nežino visų karo 
priežasčių bei niuansų ir į kuriuos, tie-
są sakant, jie neprivalo gilintis. Apie 
jokią bičiulystę ir meilę čia neverta 
kalbėti, bet juk civilizuotas modus vi-
vendi ir tylaus koegzistavimo formulė 
yra šiokios tokios brandos požymis. 

Kitas pavojus yra tai, ką pavadin-
čiau politinio raupsuotojo prietaru. 
Jo esmė paprasta – save gerbiantys 
žmonės esą turi kaip velnias kryžiaus 
saugotis politikos ir politinių partijų. 
O ypač – tikri inteligentai. Ką gi, tada 
tik kyla klausimas, kam bus blogiau, 
jei politikoje atsiras daugiau proto, 
išsilavinimo, žinių, ekspertinių galių ir 
kultūrinio raštingumo, be kurio, beje, 
ir įstatymų leidyba netrunka pradėti 
šlubuoti? Kam bus blogiau, jei vieną 
kartą mūsų inteligentija pradės va-
duotis iš sau pačiai primesto bejė-
giškumo būsenos ir pradės mažiau 
priklausyti nuo tų komjaunuolių iš 
pašaukimo (t.y. amžinai jaunų ir žavių 
oportunistų) kastos, kuri dominuoja 
mūsų politinėje klasėje ir kuri iki šiol 
šokdina Lietuvą instinktyviai ir tvirtai 
atsitverdama nuo kitaip mąstančių – 
ir apskritai mąstančių – žmonių?

Anaiptol neraginu visus stoti į 
partijas. Nemanau, kad partijų ma-
siškumas ką nors keistų Lietuvos 
politikoje. Jei kas ir gali ją pakeisti, tai 
veikiau aktyvus ir kritiškas santykis su 
jomis bei racionalus ir analitiškas san-

tykis su tuo, ką politikai žada, kalba ir 
viešai skelbia. Reikia skaityti ir anali-
zuoti programas, atsiminti ir priminti 
jas vėliau, kada tie patys politikai vėl 
sieks laimėti rinkimus, užuot laukus 
visą pasaulį sėkmingai koneveikian-
čių ir tik save bei savo aplinką genijais 
laikančių vis naujų politikos klounų ir 
profanų, kurie piktiems ir nusivylu-
siems žmonėms netrunka susakyti 
tą, ką pastarieji nori išgirsti. 

Todėl mūsų viešajam gyvenimui 
angažuoto inteligento ir kritiko reikia 
daug labiau nei dar vieno partijos na-
rio, tik turinčio papildomų kvalifikaci-
jų. Lietuvos visuomenė be galo daug 
gavo iš tokių mūsų viešosios erdvės 
inteligentų ir visuomenės kritikų kaip 
Ričardas Gavelis, Gintaras Beresne-
vičius, Darius Kuolys, Egidijus Alek-
sandravičius, Liudvikas Jakimavičius, 
Andrius Navickas. Jie man yra pats ge-
riausias pavyzdys, kaip galima suteikti 
daugiau proto ir analizės prado visam 
viešajam diskursui. Be galo svarbu, 
kad mūsų viešojoje erdvėje reikštųsi 
kaip galima daugiau išsilavinusių ir 
aukšto lygio žmonių, kurie rašytų pro-
tingai, bet paprastai ir suprantamai. 
Paprastas kalbėjimas apie sudėtingus 
dalykus kaip niekada svarbus dabar, 
kada dviprasmybės ir žaidimai niu-
ansais baigiasi ne tik laimėtais arba 
pralaimėtais teismo procesais, bet ir 
sąmoningu žmonių kvailinimu sėjant 
tamsą, nesaugumą ir siaubingai su-
primityvintą pasaulio vaizdą. 

Ko dar palinkėti mūsų viešajam 
gyvenimui ir politikai? Atsakysiu spor-
to terminais: stajerių, o ne sprinterių. 
Egzistuoja sprinterio ir stajerio logika, 
leidžianti greitai susivokti žmogaus 
veikimo galimybių ir vertybių skalė-

je. Į valias turime veikėjų, kurie savo 
šimto metrų distanciją nubėga ir visi 
juos pamiršta. Turiu omeny greitos 
sėkmės džentelmenus – politikus ir 
veikėjus, kurie tiki tik greitu pratur-
tėjimu ir žaibiška karjera. Puiku, o 
kas po to? Jei paaiškėja, kad jokios 
ilgalaikės vizijos žmogus neturi ir 
tiesiog siekė užimti nišą tinkamu 
laiku ir tinkamoje vietoje, nes po to 
nesitiki dar kada nors tai padaryti? 

Sprinteriai dominuoja Lietuvo-
je. Jie keičia vienas kitą it estafeti-
niame šimto metrų bėgime, tik skir-
tumas tas, kad jie mėgina lazdelę 
išmušti vieni kitiems iš rankų, užuot 
saugiai perdavę ją. Niekas jų nepri-
simena po metų kitų. Ir neprisimins. 
Nes jie patys taip suprogramavo 
save ir aplinką. Jiems žūtbūt reikėjo 
laimėti, o ne nuveikti ką nors gavus 
likimo privilegiją – mandatą ir legi-
timumą, kurie leistų bent truputį 
pakeisti savo šalį ir pasaulį. Laimėję 
jie iškart viską pamiršta ir ruošiasi 
naujiems rinkimams, t.y. naujai savo 
šimto metrų distancijai. Baigiasi vie-
nos pirmenybės, turi prasidėti kitos. 

O stajerių mums trūksta. Žmo-
nių, kurie suprastų, jog ne apie 
naują trumpą atkarpą reikia galvoti, 
o apie tai, kaip nubėgti ilgą distan-
ciją, kad liktų jėgų pasiekti finišo 
tiesiąją. Toks žmogus suvokia, kad 
jo veikimas yra ilgalaikis ir kad pra-
laimėjimai jame neišvengiami. Visiš-
kai nesvarbu, ar tu pralaimėsi kurią 
nors būsimąją savo kelio atkarpą, 
nes svarbu žinoti, kad tavęs laukia 
ilga kaip šimtmečiai distancija. Per-
keliant šią logiką į politiką ir viešą 
gyvenimą, būtų galima apibūdinti 
tokius žmones kaip misijos ir stra-
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EPP: Europos liaudies partijos  
(krikščionių demokratų) frakcija

S&D: Socialistų ir demokratų 
progresyvaus aljanso frakcija 
Europos Parlamente

ALDE: Liberalų ir demokratų 
aljanso Už Europą frakcija

Greens/EFA: Žaliųjų/Europos 
laisvojoaljanso frakcija

ECR: Europos konservatorių ir 
reformistų frakcija

EFD: Frakcija „Laisvės ir 
demokratijos Europa“ 

GUE/NGL: Europos vieningųjų 
kairiųjų / Šiaurės šalių žaliųjų 
kairiųjų frakcija
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koalicijoje su EP socialdemokratais,  
o vokiečiai balsavimo partneriais 
dažniau rinksis konservatorius. 
Frakcijos narių nuomonės ryškiau 
išsiskiria ir balsuojant tam tikrais 
itin jautriais klausimais – pavyz-
džiui, žemės ūkio, kuomet prancū-
zai ir italai dažnai balsuoja kitaip, 
nei jų frakcija. Tokios nacionalinės 
tendencijos yra ryškios visame Eu-
ropos Parlamente ir visose jo po-
litinėse grupėse. „Votewatch.eu“  
analizės duomenimis, daugiausia 
nacionalinių koalicijų, kuomet eu-
roparlamentarai balsuoja ne pagal 
politinės grupės, o pagal savo vals-
tybės liniją, šioje EP kadencijoje 
sudarė Slovakija, antroje vietoje –  
Lietuvos europarlamentarai, pagal 
nacionalinę liniją balsavę 149 kartus. 
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Kęstučio Vanago/BFL nuotrauka.



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:
J. Tumo-Vaižganto 9/1, 01108 Vilnius
Ožeškienės g. 9-2 A, 44253 Kaunas
Liepų g. 49, 92191 Klaipėda
Vasario 16-osios g. 8-3, 35174 Panevėžys

Svečiuose Lietuvoje ir svečiai iš Lietuvos
Kiek tik leido įtempta darbo-

tvarkė, Leonidas Donskis dažną 
Lietuvoje leidžiamą savaitgalį skyrė 
ne atokvėpiui namuose, o susitiki-
mams Lietuvos miestuose ir mies-
teliuose. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Panevėžys, Šiauliai, Marijampolė, 
Pasvalys, Rokiškis, Jonava, Mažei-
kiai, Palanga, Kretinga, Gargždai, 
Plungė, Tauragė, Piniava – šiais ir 
kitais maršrutais pasimatyti su jo 
veikla besidominčiaisiais keliavo 
europarlamentaras. Ne mažiau šiltų 

Leonido Donskio svetainė internete: www.donskis.lt
Ieškokite Leonido Donskio profilių socialiniuose tinkluose:
                http://www.facebook.com/pages/Leonidas-Donskis/142125685801782
                http://twitter.com/epdonskis
                http://www.youtube.com/epdonskis
                http://www.flickr.com/photos/42938342@N08/
                http://www.linkedin.com/in/donskis

Įsibėgėjus kadencijai Europos 
Parlamente, laiko širdžiai mielai 
kūrybinei bei akademinei veiklai 
Leo nidui Donskiui lieka vis mažiau. 
Tačiau kiekvieną laisvą valandėlę, sa-
vaitgalį ar atostogų dieną europar-
lamentaras stengiasi skirti rašymui, 
o vizitų Lietuvoje ir užsienio šalyse 
darbotvarkėse rasti laiko viešai pas-
kaitai ar pranešimui konferencijoje. 
Leonido Donskio nepamiršta ir Lie-
tuvos bei užsienio universitetai –  
jis nuolat kviečiamas skaityti viešas 
paskaitas, o Didžiosios Britanijos 
Bradfordo universitetas Leonidą 
Donskį pagerbė suteikdamas jam 
garbės daktaro vardą.  
Bradfordo universiteto 
įvertinimas

Liepos 19-ąją iškilmingos cere-
monijos Bradforde (Didžioji Brita-
nija) metu prof. Leonidui Donskiui 
buvo iškilmingai įteiktos Bradfordo 
universiteto garbės daktaro (Doc-
tor of Letters) regalijos. Humanisti-
kos garbės daktaro vardas Leonidui 
Donskiui suteiktas už tiriamąjį aka-
deminį darbą Rytų Europos bei Bal-
tijos šalių studijų srityje, publikacijas, 
aktyvumą viešojoje sferoje, darbą 
Europos Parlamente. 

Leonidas Donskis Bradfordo 
universiteto Europos studijų kate-
droje dirbo 1999-2000 metais. Tuo 

metu Bradfordo universitete veikė 
vienintelis Vakarų Europoje Baltijos 
studijų centras, tad Leonidas Dons-
kis savo įnašu papildė geriausių Rytų 
Europos ir Baltijos studijų specialis-
tų akademinius projektus – rengė 
publikacijas, skaitė viešas paskaitas, 
vedė daktarinius seminarus, dalyva-
vo konferencijose.

Akademinį apdovanojimą atsiė-
męs Leonidas Donskis savo kalboje 
išreiškė nuoširdžią padėką Bradfor-
do universiteto bendruomenei už 
jam suteiktą garbę. Metus, praleis-
tus Bradforde, jis pavadino vienais 
laimingiausių savo gyvenime. Pasak 
L. Donskio, tai buvo nulemta ne tik 
puikios akademinės universiteto 
aplinkos, čia vyravusio bendruome-
niškumo, lojalumo bei asmens lais-
vės jausmo, bet visų pirmą žmonių, 
su kuriais teko dirbti, o draugystė su 
kuriais tęsiasi iki šiol.
Vieneri metai – keturios knygos 

Per antruosius kadencijos Euro-
pos Parlamente metus dienos šviesą 
išvydo net kelios naujos ar į kitas kal-
bas išverstos Leonido Donskio kny-
gos. Taip pat visus metus Leonidas 
Donskis rengė savo blogą portale 
„Delfi“, skiltis „The Baltic Times“ bei 
„The Ukrainian Week“, o nuo 2011-ųjų 
pavasario ir naują rubriką „Leonido 
Donskio užrašai“ portale „Ep.alfa.lt“.

Praėjusį rudenį Kijeve pasi-
rodė pirmoji į ukrainiečių kalbą 
išversta Leonido Donskio kny-
ga „Збентежена ідентичність і 
сучасний світ“ („Troubled Identity 
and the Modern World“). Anglų kal-
ba parašytą L. Donskio knygą išvertė 
vertėjas Oleksandr Butzenko.

Sausį tarptautinė akademinė lei-
dykla „Rodopi“ išleido L. Donskio su-
darytą ir redaguotą knygą „Niccolò 

Machiavelli: History, Power, and Vir-
tue“. Ši rinktinė, kurioje publikuojami 
suomių, vokiečių, rumunų akade-
mikų ir paties L. Donskio darbai, yra 
bandymas išsklaidyti mitologiją, kuri 
neretai lydį N. Makiavelio asmeny-
bę bei kūrybą. Knygoje publikuoja-
mi tekstai, kurie ne nuvainikuoja N. 
Makiavelio darbų, o įvertina jų įtaką 
moderniai politinei minčiai. Rinktinė, 
kurią pristatė tokie prestižiniai leidi-
niai kaip „London Review of Books“ 
ir „The New York Review of Books“, 
išleista kaip „Rodopi“ leidykloje L. 
Donskio redaguojamos serijos „VIBS-
Value Inquiry Book Series“ dalis. 

Į vasario pabaigoje vykusią Vil-
niaus knygų mugę tiesiai iš spaus-
tuvės buvo pristatyta ir nauja leidy-
klos „Versus aureus“ išleista Leonido 
Donskio knyga lietuvių kalba „Galia, 
vaizduotė, atmintis: politikos ir lite-
ratūros etiudai“. Ši knyga – tai papil-
dytas 2008 m. Niujorko „Peter Lang“ 
leidyklos išleistos knygos „Power 
and Imagination: Studies in Politics 
and Literature“ variantas lietuvių kal-
ba. Čia įtrauktas naujas skyrius apie 
prof. Zygmunto Baumano kūrybą, 
kurį Leonidas Donskis parašė netru-
kus pasirodysiančiai trečiajai prof. Z. 
Baumano knygai lietuvių kalba „Var-
tojamas gyvenimas“.

„Literatūra ne tik numatė didžią-
sias moderniojo pasaulio įtampas 
(...) Ji virto socialinės kritikos prototi-
pu ir pirmaprade jos erdve – alego-
rija, metafora ir tropai tapo politinio 
pamfleto, užmaskuotos socialinės 
satyros ir moralinės alternatyvos 
namais, leidusiais daugeliui didžiųjų 
autorių griebtis stebuklinių siužetų, 
utopijų, filosofinių apysakų, kelio-
nės literatūros formų tam, kad būtų 
galima išsakyti abejonę pasaulio bū-

kle, socialinės ir moralinės tvarkos 
racionalumu, reformų ir permainų 
prasmingumu“, – knygos anotacijoje 
rašo Leonidas Donskis.

2011 vasarą Niujorko „Palgrave 
Macmillan“ leidykla išleido ir naują 
L. Donskio knygą anglų kalba „Mo-
dernity in Crisis“, kuri, anot autoriaus, 
pateikia kritinę analizę „reiškinių, be 
kurių neįmanoma įsivaizduoti nū-
dienos pasaulio – postmodernaus 
nerimo, sumišusio su visuotiniu abe-
jingumu ir obsesyviu dėmesio sie-
kimu sau, sykiu ir teorines įžvalgas 
apie privatumo ir viešosios erdvės 
deformacijas bei jų nykimą. Sujung-
dama politikos teoriją ir kultūros fi-
losofiją ši knyga atveria įtampas tarp 
minties ir veiksmo, politikos ir lite-
ratūros, galios ir kitamanystės post-
moderniojoje politikoje ir kultūroje. 
Tai Rytų europiečio poleminė knyga, 
kuria siekta iškelti kertinę dabartinės 
Europos kultūrinės tapatybės ir poli-
tinės egzistencijos problematiką“. 
Akademiniai maršrutai

Per antruosius kadencijos Eu-
ropos Parlamente metus Leonidas 
Donskis savo viešnagių Lietuvoje ir 

kitose šalyse metu kiek įmanoma 
stengėsi atiduoti duoklę akademi-
niam pasauliui. Štai viešėdamas 
Anglijoje ir surengęs susitikimus su 
lietuvių bendruomene, europarla-
mentaras mielai priėmė kvietimą 
skaityti viešas paskaitas Londono, 
Oksfordo, Varviko, Kembridžo aukš-
tosiose mokyklose. L. Donskis taip 
pat dalyvavo tarptautinėse kon-
ferencijose Vašingtone (JAV) bei 
Sarajeve (Serbija), skaitė paskaitas 
Bolonijos universitete, Talino univer-
siteto vasaros mokykloje, buvo pa-
kviestas skaityti pranešimą 100-ųjų 
Cz. Miloszo gimimo metinių minėji-
mo renginiuose Seinuose (Lenkija), 
dalyvavo konferencijose Lietuvoje. 

Ypatingas svečias Leonido 
Donskio kvietimu 2010-ųjų rude-
nį viešėjo ir Lietuvoje – dvi viešas 
paskaitas Vilniuje bei Kaune skaitė 
vienas iškiliausių pasaulio socialinių 
teoretikų – profesorius Zygmuntas 
Baumanas. Gyvosios sociologijos le-
gendos paklausyti į atviras paskaitas 
susirinko minios studentų, Z. Bau-
mano kūrybos gerbėjų, besidomin-
čiųjų socialine mintimi. 

nepamirštantis knygų, nepamirštas universitetų

Leonido Donskio kvietimu Lietuvoje lankėsi sociolo-
gijos legenda prof. Z. Baumanas.  
© Raimondas Urbakavičius 

Naują knygą „Galia, vaizduotė, atmintis: politikos ir literatūros etiudai“ L. Donskis pristatė Vilniaus knygų 
mugėje.

emocijų nei viešnagės Lietuvoje eu-
roparlamentarui suteikė ir galimybė 
pačiam priimti svečius iš Lietuvos 
Briuselyje bei Strasbūre – antraisiais 
kadencijos metais jo kvietimu su 
Europos Parlamento darbu iš arčiau 
susipažino ir visą savaitę po Euro-
pą keliavo apie 140 keliauninkų:  
L. Donskio globojamų projektų 
dalyvių bei nugalėtojų, bendruo-
menių atstovų, aktyvių bei smalsių 
žmonių iš Lietuvos. Susitikimų aki-
mirkos – nuotraukų galerijoje. 

teginės vizijos žmones. Jie žino, kad 
turi laukti savo valandos ir kad visuo-
menė dėl joje tvyrančių nuotaikų 
gali jų ilgai dar nepripažinti ir nuolat 
koneveikti. Bet jie dirba ne tam, kad 
patiktų, o tam, kad gautų galimybes 
ir įrankius nuveikti darbą, kuriuo tiki. 
Ir nuveikti jį savo šalies labui tam, 
kad sykiu tobulintų ir savo artimiau-
sią aplinką bei pačius save. 

Paskutinis štrichas. Pakaktų Lie-
tuvoje kelių geresnių televizijos lai-
dų, skirtų akademiniam jaunimui, 
kultūrai ne sostinėje, sykiu ir karš-
tiems politikos debatams ne tarp 
politikos profesionalų (kurie mel-
džiasi taip jų gyvybę palaikantiems 
televizijos žurnalistams), o tarp vi-
suomenės veikėjų ir inteligentijos, –  
ir daug kas keistųsi. Mums trūksta 
drąsos keisti ir keistis. Originalios 
idėjos niekam neįdomios, nes neaiš-
kūs jų reitingai ir sėkmė. Visi nori to, 
kaip ir visur kitur. Ir greitos sėkmės. 
Ką gi, sprinterių metas.

Nieko, ateis ir ilgo nuotolio žmo-
nių metas. Taip nebūna, kad visi 
gyventų tik šia diena ir jos tuštybe. 
Efemeriškus dalykus išmėginus ir 
suvokus jų trumpalaikiškumą, su-
grįžtama prie laiko išmėgintų ir 
tikrų dalykų. Tik reikia nebijoti būti 
išjuoktam ir nemėgstamam, jei jau 
pasiryžai būti žmogumi ne vien sau. 
Lygiai kaip reikia nebijoti išdrįsti 
mąstyti, užuot saugiai gyvenus su 
svetima nuomone ir savo gyvenimu 
nepatikrinta tiesa. 

Šis Leonido Donskio blogo įrašas  
publikuotas http://blog.delfi.lt 
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