LIETUVOS LAISVöS KOVOTOJŲ SĄJUNGA
Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos Pirmininkui
Artūrui Zuokui
D÷l vardo suteikimo tiltui
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Kaip skelbia „Kauno diena“( 2012-09-05), artimiausiu metu Vilniaus taryba
tur÷tų svarstyti oficialų Seimo nario Česlovo Jurš÷no prašymą Žirmūnų tiltą pavadinti
pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos prezidento A.M.Brazausko vardu.
Sostin÷s tiltai, ypač seniau statyti, kaip geografinę pad÷tį ženklinantys statiniai,
netur÷tų būti vardijami asmenybių vardais. Sostin÷s tiltai savo vardus jau turi, jų vietą
gyventojai yra įsid÷m÷ję, tod÷l pervardijimai keltų sumaištį.
Kaip komisijos A.M.Brazausko, buvusio bendrapartiečio ir TSKP CK
sekretoriaus, atminimo įamžinimo komisijos pirmininkas Č.Jurš÷nas akivaizdžiai
rodo perd÷tą uolumą; Brazausko vardas daugelyje vietų jau įamžintas, tod÷l nauji
įamžinimai būtų pertekliniai, panaš÷tų į nepelnytą asmenyb÷s kulto apraišką.
Vertinant pirmojo LR prezidento statusą, tur÷tume nestumti į šeš÷lį kitos
asmenyb÷s. Juk pirmojo prezidento pareigas, būdamas pirmuoju Aukščiausios
Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininku (kitose demokratin÷se šalyse laikomu
prezidentu), faktiškai ÷jo Vytautas Landsbergis, o A.M.Brazauskas prezidentu tapo
tik 1993 m. per v÷liau formaliai įtvirtintą prezidento instituciją. V.Landsbergio
formalaus įtvirtinimo pirmuoju prezidentu klausimas iki šiol lieka atviras. D÷l
pastarosios priežasties ateityje gali kilti klausimas d÷l tilto pervardijimo.
Jei tiltą siūloma vertinti kaip metaforą – per÷jimą iš vienos sistemos į kitą, –
per÷jimas įvyko 1990 m. kovo 11 d., o A.M.Brazauskas prezidentu tapo gerokai
v÷liau; 1992 m. spalio m÷nesį LLDP laim÷jus rinkimus į Seimą, buvo išrinktas Seimo
pirmininku. Įsigaliojus naujai Konstitucijai, jis, kaip Seimo pirmininkas, 1992 m.
lapkričio 25 d. ÷m÷ laikinai eiti prezidento pareigas ir tik 1993 m. vasario 25 d. įvyko
inauguracija. Jei metafora būtų taikoma Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimui nuo
Maskvos, ji visai netiktų, nes partinis tiltas iš tikrųjų buvo sugriautas.
D÷l išvardintų priežasčių kategoriškai prieštaraujame prieš A.M.Brazausko
vardo suteikimą bet kuriam sostin÷s tiltui.
Lietuvos Laisv÷s kovotojų sąjungos
valdybos pirmininkas
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