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reglamentuoja grieþtos
taisyklës. Nenoriu plëstis
apie paèià klabhausø
filosofijà, gal tai  kitø
þurnalo numeriø tema,
taèiau turiu pasakyti, kad
visus klabhausus vienija
grieþtø taisykliø sistema:
lankymosi valandos,
lankytojø registracija,
mënesio, savaitës, dienos veiklos planavimas, darbo,
poilsio, maitinimosi, sporto bei kitø erdviø atskyrimas ir
pan. Todël, ið pirmo þvilgsnio, ten nëra labai jauku  sterili
aplinka, tvarkaraðèiais nukabinëtos sienos, pagal planà
nustatyta veikla uþsiimantys pacientai... Bet truputëlá
pabendravusi ir su darbuotojais, ir su paèiais pacientais,
supratau, kad tai buvo tik klaidinantis pirmas áspûdis.
Grieþta tvarka ir planavimas tik padeda klabhauso
lankytojams geriau susiorientuoti aplinkoje ir laike,
efektyviausiai iðnaudoti savo ten leidþiamas valandas.
Pacientai patys dalyvauja ruoðiant maistà, organizuoja
penktadienio vakarëlius, raðo dienoraðèius, parduoda savo
pagamintus dirbinius. Vienas klabhauso darbuotojas
uþsiima darbo paieðka pacientams  tai irgi specifinë ðios
ástaigos veiklos sritis. Ant sienos kabanèioje suvestinëje
perskaièiau, kad ir mûsiðkë VP Market yra ádarbinusi kelis
ðio klabhauso lankytojus. Beliko tik paminëti, kad visas
ðio klabhauso iðlaidas dengia Talino savivaldybë bei
Sveikatos apsaugos ministerija. Mano klausimo apie tai,
kà jie veiktø, jei vienà dienà valdþia nuspræstø nebeskirti
jiems finansavimo, direktorë p. Margit Laurson nesuprato.
Estijoje taip nebûna?...
Gráþusi ið vieðbuèio nebeuþtrukau susikrauti savo
lagaminëlio ir iðkart iðsikvieèiau taksi. Anksèiau jau
paminëjau, kad vykdama ið oro uosto, mokëjau trigubà
kainà  visi kalbëjo apie 100  120 Estijos kronø sàskaità,
o man teko sumokëti 350EEK! Vieðbuèio darbuotojai
perspëjo, kad reikia saugotis privaèiø taksi vairuotojø
(kuo jie skiriasi nuo ne privaèiø?) ir uþtikrino, kad á oro
uostà nuvykti man kainuos gerokai pigiau. Taip ir buvo
 atgalinë kelionë kainavo tik 105 kronas. Verslo reisu,
jau nebevilkinti kostiumëlio, bet su laptopu ir samsonaitu
gráþau á vakarëjantá, bet dar vis ðiltà ir saulëtà Vilniø.
***
Gaila, kad kelionëje neturëjau fotoaparato  manasis
buvo kà tik sugedæs, o Klubo  iðkomandiruotas á Nicà.
Kaip tyèia, në vienas seminaro dalyvis jo taip pat neturëjo,
todël ðákart nuotraukø neturiu. Bet ne tai svarbiausia.
Kruopðèiai ir atsakingai suorganizuotas seminaras ir taip
iðliks mano atmintyje. Aèiû Urvei, kurios asmeniniø
pastangø dëka pavyko tiek daug suþinoti ir pasisemti
neákainojamos patirties.
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Europos Sàjungos
renginyje prieð
diskriminacijà
Seminaras Triere

Zina Samsanavièiûtë

Tæsiasi Europos Lygiø galimybiø visiems metø
renginiai. Birþelio 18-19 dienomis Klubo pirmininkë
Danguolë Survilaitë ir að dalyvavome tarptautiniame
seminare Áveikti diskriminacijà praktikoje. Ðis
seminaras vyko Triere  Vokietijos pietvakariø mieste
netoli Liuksemburgo. Savaime suprantamas klausimas 
ko taip toli beldëmës?... Triere yra ásikûrusi ir jau 15 metø
veikia Europos Bendrijos remiama Europos teisës
akademija (ERA), èia turinti ðiuolaikiná mokymo centrà.
ERA organizuoja mokymus apie ávairius Europos
Bendrijos ástatymus. Ðià vasarà ERA vykdë Europos
Komisijos inicijuotà daugybæ seminarø kovoje su
diskriminacija. Mes ir dalyvavome kaip praktikuojantys
ðià sritá. Dar numatomi atskiri seminarai valstybiniø
institucijø atstovams  prokurorams ir teisëjams. Ið
Lietuvos dalyvavo dar dviejø organizacijø atstovai: ið
Lietuvos sutrikusio intelekto þmoniø globos bendrijos
Viltis Lina Maliðauskaitë ir Tadas Tumënas  ið Tautiniø
maþumø ir iðeivijos departamento.
Vokietijoje buvau antrà kartà. Pirmà kartà teko bûti
2000 m. Rendsburge, Europos klubø namø
konferencijoje. Tai visiðkai prieðingoje pusëje  Vokietijos
ðiaurëje. Kaip ir Rendsburge, Triere iðsisklaidë mitas apie
vokieèiø drausmingumà, punktualumà. Atskridome á
Frankfurtà 17 val., vëluodamos geru pusvalandþiu. Toliau,
kaip raðë organizatoriai, turëjo vaþiuoti mikroautobusai
á Trierà. Pasirodë, tokiø visai nesama. Vaþiavome
traukiniais persësdamos du kartus, ir kiekvienà kartà dël
traukinio vëlavimo nespëdavome álipti á kità, turëdavome
laukti vëlesnio, bet ir ðis vëluodavo. Taip su lagaminais
belakstydamos ið vieno traukinio kelio á kità gerokai
privargome, bet mane daugiau erzino ne nuovargis, o
ðitoks visiðkas traukiniø tvarkaraðèio nesilaikymas. O kai
antros klasës vagone pamaèiau girtaujanèiø ir jau gerokai
áðilusiø jaunø apsileidusiø vyriðkiø grupæ, apëmë ir
baimë, kadangi be jø vagone buvome tik mes su daktare
ir dar keletas keleiviø. Na, bet kelionës vaizdai atlygo
ðiuos nepatogumus. Traukinys vaþiavo kalvota Reino
pakrante, nubarstyta piliø, vynuogienojø. Traukinys kirto
ne vienà tunelá. Jau visai sutemus, apie 10 val. vakaro,
pasiekëme iðtaigingà, keturiø þvaigþduèiø Mercure
tinklo vieðbutá Porta Nigra, esantá paèiame miesto
centre. Visi planai, kad atvaþiuosime pavakaryje ir dar
spësime apþiûrëti miestà, neiðsipildë. Apskaièiavome, jog
kelionë ið Frankfurto truko 5 val. Na, bet graþûs
apartamentai taisë nuotaikà.
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Pati konferencija vyko ERA mokymo centre, á kurá
kas rytà po pusryèiø buvome veþami autobusu. Èia
vertëtø pajuokaut, kad vokiðki pusryèiai buvo tokie
gausûs ir kaloringi, kaip pietûs. Tik man, beveik
nepratusiai pusryèiauti, visko iðragaut nepavyko. Bet
vokiðkai skrudintà bekonà kirtau kas rytà, ir be jokio
omleto.

Seminaras buvo skirtas plaèiau supaþindinti su
dviem Europos Sàjungos Tarybos direktyvomis:
Direktyva 2000/78EC, nustatanèia vienodø sàlygø
taikymo uþimtumo ir profesinëje srityje bendruosius
pagrindus (sutrumpintai  Uþimtumo pagrindø
direktyva), ir su Direktyva 2000/43/EB, ágyvendinanèia
vienodø sàlygø taikymo principà þmonëms, nepaisant
rasinës arba tautinës priklausomybës (Rasiø direktyva).
Kartu trumpai aptarta Bendrijos kovos su diskriminacija
veiksmø programa (2001-2006, galiojanti ir 2007-2013)
visais lygmenimis ir kai kurie aspektai ið Þaliosios
knygos dël lygybës ir nediskriminavimo iðaugusioje
Europos sàjungoje (2004 05 28).
Kokie bus nagrinëjami ástatymai seminare, rengëjai
praneðë ið anksto. Ruoðdamasi seminarui norëjau ásigyti
oficialiai á lietuviø kalbà iðverstus ðiø ástatymø tekstus,
kadangi apie juos daugiausiai þinojau tai, kà girdëjau
keliuose seminaruose Lietuvoje. Praktiniø atvejø taikyti
jiems kaip ir nebuvo, todël nors teoriðkai norëjau tiksliai
su jais susipaþinti. Reikëjo didelës apimties aktø, todël
pirmiausia kreipiausi á Europos parlamento informacijos
biurà (Naugarduko 10), manydama rasti ðiø pakankamai
aktualiø aktø leidiniø. Biure jø neradau. Teliko pasikliauti
internetu, kur gerokai panarðiusi suradau visus aktus, bet
ne Seimo portale, kur jie turëtø bûti prieinami.
Sprendþiant ið dalyviø sàraðo, seminare dalyvavo
65 klausytojai ið ávairiø ðaliø, daugiausiai teisininkai arba
teisës patarëjai. Jie atstovavo ávairioms organizacijoms
 valstybinëms ir visuomeninëms; bendra tai, kad
organizacijos gina direktyvose nurodytø asmenø
interesus. Tai ir ið ávairiø lygiø galimybiø tarnybø, ir
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organizacijø ginanèiø atskirais klausimais  darbo ir
uþimtumo, nemaþai buvo neágaliøjø organizacijø atstovø,
tai pat buvo asmenø, susibûrusiø pagal amþiø (senjorø),
tautiniø maþumø ir imigrantø, antirasistiniø ir kt.
organizacijø atstovø. Proto negalià turintiems dar
atstovavo dalyvis ið Lenkijos asociacijos. Seminare
darbas vyko pusantros dienos ir labai intensyviai.
Praneðimus skaitë vienuolika lektoriø ið ávairiø Europos
þmogaus teisiø bei antidiskriminavimo institucijø ir
universitetø. Po kiekvieno praneðimo vyko diskusijos.
Pirmàjà dienà buvo spëta aptarti bendruosius Direktyvø
reikalavimus, jø ágyvendinimà ES ðalyse ir panagrinëti
atskiras jø galiojimo sritis.
Ið daugybës gautos informacijos apibendrindama
pateiksiu esminius dalykus.
Uþimtumo pagrindø Direktyva draudþia asmens
diskriminacijà dël religijos ar ásitikinimø, negalios,
amþiaus ar seksualinës orientacijos. Jos taikymo sritys:
 savarankiðkai ásidarbinant ir visais profesinës
karjeros etapais, áskaitant paaukðtinimà;
 galimybei gauti visø rûðiø ir visø lygiø profesiná
orientavimà, profesiná mokymà;
 ádarbinimui ir darbo sàlygoms, áskaitant atleidimà
ið darbo ir atlyginimà;
 narystei ir dalyvavimui darbuotojø ar darbdaviø
organizacijose ar kitose organizacijose.
Rasiø direktyva draudþia asmenø diskriminacijà
dël rasës ir tautinës priklausomybës. Ginamø asmenø
bûrys yra siauresnis nei Uþimtumo pagrindø direktyvoje,
taèiau taikymo sritys platesnës. Jos pakartoja Uþimtumo
Direktyvos galiojimo minëtas sritis ir taip pat numato
papildomà Direktyvos taikymà tokioms sferoms:
 socialinei apsaugai, áskaitant socialiná draudimà
ir sveikatos prieþiûrà;
 socialiniam pirmumui;
 ðvietimui;
 galimybei gauti visuomenei prieinamas prekes ir
paslaugas (taip pat ir aprûpinimà bûstu) bei jø teikimà.
Abi Direktyvos draudþia vienodus diskriminavimo
bûdus. Seminare buvo aptarta:
 tiesioginë diskriminacija,
 netiesioginë diskriminacija,
 persekiojimas.
Tiesioginë diskriminacija atrodo paprasta, taèiau
jos sàvokai iðaiðkint prireikë Europos Teisingumo teismo
sprendimo. Paprastai tariant, tiesiogiai diskriminuojama
tada, kai, pvz., nepalankiau vertinamas neágalus þmogus,
nei tokioje paèioje situacijoje vertinamas ágalusis. Taigi
galioja palyginimo principas, ir nebûtinai su realiu kitu
asmeniu, bet ir su vadinamuoju menamu.
Netiesioginæ diskriminacijà paaiðkinti paprastai, ne
teisininkø kalba, dar sunkiau. Ji yra tada, kai ið pirmo
þvilgsnio neutralios sàlygos, kriterijai ar praktika, taèiau
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ðiø direktyvø ginami asmenys gali patekti á tam tikru
atþvilgiu prastesnæ padëti nei kiti asmenys. Tai bûtø
galima pavadinti slaptàja diskriminacija. Pateiksiu toká
aiðkø pavyzdá. Priimant á darbà, kurá dirbant ðiaip jau
reikës bûti tik biure, reikalaujama turëti vairuotojo
paþymëjimà. Þinoma, kad daug neágaliøjø (pvz.: kurtieji,
aklieji ar sergantys tam tikra psichikos liga), negalës
pretenduoti á toká darbà, nors turëtø tinkamà profesiná
pasiruoðimà ir pagal kitas bûtinas ðiam darbui sàlygas
galëtø já atlikti.
Direktyvomis draudþiamà priekabiavimà galima
apibûdinti kaip elementarø terorizavimà. Tai
nepageidaujamas elgesys su direktyvomis ginamais
asmenimis. Tokiu elgesiu siekiama áþeisti arba
áþeidþiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba
sukuriama bauginanti, prieðiðka, þeminanti aplinka.
Direktyvomis nustatyta, kad nurodymas
diskriminuoti taip pat yra atskira diskriminavimo forma,
todël tai draudþiama. Tai diskriminavimas átraukiant
treèiuosius asmenis. Jis gali pasireikðti kaip tiesioginë,
netiesioginë diskriminacija arba priekabiavimas. Abi
direktyvos taip pat numato draudimà persekioti. Ðiuo
draudimu siekiama apsaugoti tiek besiprieðinanèius
diskriminacijai, tiek paèius diskriminuojamus, tiek
liudijusius tokio asmens naudai.
Kitas aptartas abiejø direktyvø principinis
reikalavimas  árodinëjimo pareigos perkëlimas.
Patyrusiam diskriminacijà asmeniui, kreipiantis á
nacionaliná teismà, ne nukentëjæs, o pats atsakovas turi
árodyti, kad vienodø sàlygø principas nebuvo paþeistas.
Taèiau ir pats nukentëjusysis turi pateikti faktø, ið kuriø
bûtø galima daryti pirminæ prielaidà, kad jis buvo
diskriminuojamas. Ðios nuostatos netaikomos
baudþiamajam procesui.
Atskirai buvome supaþindinti su Uþimtumo
pagrindø direktyvos taikomomis iðimtimis. Tai teisë
ðalims narëms taikyti skirtingas sàlygas dël amþiaus,
siekiant skatinti profesinæ integracijà ir uþtikrinti apsaugà,
nustatant atitinkamà iðdirbtà laikotarpá iki iðëjimo á
pensijà. Numatyta (5 str.) galimybë neágaliesiems árengti
tinkamas patalpas. Ðiuo atveju patalpos suprantamos
ne paþodþiui, plaèiau, kaip reikalavimas darbdaviui tam
tikrais atvejais imtis reikiamø veiksmø, kad neágaliesiems
sudarytø sàlygas gauti darbà, dirbti, kilti tarnyboje arba
mokytis. Dël tokiø veiksmø neturi bûti neproporcingai
apsunkinamos darbdavio pareigos. Klasikinis pavyzdys
 tai invalido, besinaudojanèio veþimëliu, ketinimas
ásidarbinti ástaigoje, kuri yra ketvirtame aukðte ir nëra
lifto. Tai bûtø jau neproporcingas apsunkinimas. Taip pat
ir neágaliajam, serganèiam psichikos liga, galinèiam dirbti
ne visà darbo dienà, sàlygos irgi sudaromos atsiþvelgiant
á darbo pobûdá ir galimybæ tokioms sàlygoms sudaryti.
Paprastai likusiai darbo dienai darbdavys gali surasti kità

Klubo 13 ir Ko þinios, 2007, Nr.3 (37)

asmená, norintá dirbti ne visà darbo dienos trukmæ ir taip
sudaryti sàlygas dirbti neágaliajam ne visà darbo dienà.
Darbdavys negali teisintis, jog jo pareigos
neproporcingos, jeigu yra realios galimybës suteikti
kitokià pagalbà konkreèioje situacijoje.
Abi Direktyvos numato iðimtis áprastiems
profesiniams reikalavimams. Jei dël konkreèios
profesinës veiklos rûðies pobûdþio priklausymas tam
tikrai maþumai yra áprastas ir lemiamas profesinis
reikalavimas, darbdavys gali pasirinkti darbuotojà
konkreèiai ið tos maþumos. Uþimtumo Direktyva numato
ir konkreèias iðimtis baþnytinëms organizacijoms, kur
profesinëje veikloje reikalavimai iðpaþinti tam tikrà
religijà nelaikomi diskriminacija.
Nagrinëjamos direktyvos ES ðalyse turëjo bûti
ágyvendintos iki 2003 m. (Pagrindø direktyva iki gruodþio
2 d., Rasiø direktyva iki liepos 19 d.), priimant ástatymus
ar kitokius teisës aktus, bûtinus laikytis ðiø direktyvø
reikalavimø. Visos naujosios valstybës narës privalëjo tai
ávykdyti nuo prisijungimo dienos, t.y., nuo 2004 m.
geguþës 1 d. Lietuvoje, ágyvendinant abi direktyvas, 2003
m. lapkrièio 18 d. buvo priimtas LR Lygiø galimybiø
ástatymas, kuris ásigaliojo nuo 2005 m. sausio 1d.
Ágyvendinant arba perkeliant direktyvø nuostatas á
nacionalinæ teisæ, sykiu buvo privaloma panaikinti visus
ástatymus ir kitus teisës aktus, kurie prieðtarauja vienodø
sàlygø taikymo principui. Pakeisti ir papildyti ne tik
galiojantys civiliniai, darbo ir kiti ástatymai, bet ir
konstitucijos, neatitinkanèios minëtø ðaliø Direktyvø.
Keistinos teisminës procedûros (procesiniai ástatymai),
atsiþvelgiant á árodinëjimo pareigos perkëlimà. Turëjo bûti
naujai ávertinti ir jau galiojantys antidiskriminaciniai
ástatymai. Ðiems ástatymams veikti paskirta prieþiûros
institucija arba ne viena jø (Rasiø direktyva), numatytos
sankcijos paþeidëjams. Sankcijoms taikytas reikalavimas,
kad jos bûtø veiksmingos, proporcingos ir atgrasanèios,
ir, norint tai uþtikrinti, nacionaliniuose ástatymuose
numatomos kompensacijos nukentëjusiajam.
Ne visos ES valstybës suskubo ávykdyti Direktyvas.
Europos Komisijai prisireikë kreiptis á Europos
teisingumo teismà dël Rasiø direktyvos nevykdymo
Vokietijoje, Suomijoje, Liuksemburge ir Austrijoje, o dël
Uþimtumo pagrindø direktyvos nevykdymo  visose
iðvardytose taip pat, iðskyrus Suomijà.
Antràjà dienà pradëjome dirbti grupëmis, gyvai
bandydami spræsti netiesioginës Rasiø diskriminacijos
atvejá iðgalvotoje Ruritanijos valstybëje. Reikëjo atsakyti
á klausimus:
1. Kaip ðià situacijà nagrinëti pagal Rasiø
Direktyvà?
2. Kurios grupës gali reikðti pretenzijas dël lygiø
teisiø paþeidimo?
3. Kokià galima nustatyti diskriminacijà?
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4. Kaip galimà diskriminacijà árodyti?
5. Kaip turëtø bûti paskirstyta árodinëjimo pareiga
ginèo ðalims, t.y., tarp ávairiø Rasiø Direktyvos ginamø
grupiø ir Ecolefood kompanijos?
Pasirodë, jog tai ne taip lengva, visi ginèijosi, siûlë
savo variantus, apëmë didþiulis azartas. Iðsikristalizavo
lyderiai (pas mus  Turkijos atstovë), kurie ir pristatë
grupiø sprendimus.
Baigiant darbà (iki pietø) dar buvo skaitomi trys
praneðimai: apie profsàjungø veiklà prieð diskriminacijà,
Lygiø galimybiø institucijas ir atrodæs pagal dienotvarkæ
svarbiausias mums  apie Nevyriausybiniø organizacijø
veiklà ágyvendinant Direktyvas. Jau paèiose Direktyvose
valstybës narës ápareigotos inicijuoti dialogà su
nevyriausybinëmis organizacijomis, veikianèiomis pagal
nacionalinæ teisæ ir teisëtai suinteresuotomis, kad bûtø
prisidëta prie kovos su diskriminacija (Uþimtumo
direktyva 14 str., Rasiø direktyva 12 str.). Praneðimà
skaièiusi prelegentë apsiribojo romø bendrijø veikla.
Buvo ádomu paklausyti, kaip ir kokias institucijas
(organus) kûrë atskiros ðalys direktyvoms vykdyti.
Pirmiausiai reikia pasakyti, jog Lietuvoje ðios pareigos
jau minëtu Seimo 2003-11-18 d. ástatymu buvo pavestos
jau veikianèiai Moterø ir vyrø lygiø galimybiø
kontrolieriaus tarnybai, suteikus ðiai institucijai naujà
pavadinimà  Lygiø galimybiø kontrolieriaus tarnyba (ir
atitinkamos teisës). Pasirodo, skirtingai varijavo ir kitos
valstybës. Pavyzdþiui, Jungtinëje Karalystëje ið pradþiø
veikë komisijos pagal atskiras diskriminuojamas
maþumas: buvo Lygiø galimybiø komisija, veikianti tik
gindama vyrø ir moterø lygybës interesus, taip pat 
Rasiø lygybës ir Neágaliøjø lygybës komisijos. Galiausiai,
2003 m., jos visos buvo sujungtos á vienà, jas ápareigojus
ginti dar ir dël diskriminavimo religijos, seksualinës
orientacijos ir amþiaus prieþiûros atþvilgiais. Daugumoje
ðaliø ðios institucijos vadinamos komisijomis, nors yra
(Ðvedijoje ir Graikijoje) ir kontrolieriaus tarnybos.
Paprastai institucijos ágyvendina ne atskirai kurios vienos
ginamos maþumos teises, bet sujungia visø maþumø teisiø
uþtikrinimà. Beveik visos ðios institucijos sudarytos ðalies
ástatymo pagrindais, nors Estijoje ir Graikijoje jos veikia
pagal ðaliø konstitucijas. Visose ðalyse institucijos uþ savo
veiklà privalo atsiskaityti  dalis parlamentui, kitos 
vyriausybës vadovui arba tam tikriems ministrams
(teisingumo, socialiniø reikalø). Mûsø Lygiø galimybiø
kontrolierius kasmet, iki kovo 15 d., Seimui raðtu pateikia
veiklos ataskaità, kuri jame iðnagrinëjama ir paskelbiama
vieðai.
Tai, jog egzistuoja toks miestas Trieras, suþinojau
tik tada, kai gavome pakvietimà á seminarà. Man rodos,
vokieèiai per maþai skelbia informacijos apie toká savo
istorija ir paminklais unikalø miestà... nebent jie nenori
pritraukti turistø?
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Trieras  vienas seniausiø Vokietijos miestø,
skaièiuojantis savo istorijà nuo 16 a. prieð Kristø, daugiau
kaip 2000 metø. Senovæ liudija daugybë istoriniø
paminklø. Jo uþgimimà áamþina uþraðas ant Raudonojo
Namo pagrindinëje Turgaus aikðtëje: Iki Romos galybës
Trieras jau gyvavo 1300 metø. Teiðlieka jis ateityje ir
mëgaujasi amþina ramybe. Nuo 286 mûsø eros metø
visà ðimtmetá Trieras buvo mëgiamiausia Romos
imperatoriø rezidencijos vieta.
Romos imperijos metraðèiuose Trieras minimas tarp
keturiø svarbiausiø pasaulio centrø  Romos,
Aleksandrijos ir Konstantinopolio. Tokià vietà nulëmë
gera geografinë padëtis didþiulëje imperijoje  ásikûræs
prie Mozelio (Moselle) upës, miestas patraukë romënø
imperatoriaus Augusto dëmesá, nes buvo pagrindiniø keliø
ið Paryþiaus ir Liono á Strasbûrà sankirtoje. Ið ðio
laikotarpio  antrojo mûsø eros amþiaus  yra iðlikæ
Juodieji vartai (Porta Nigra), kurie buvo apie 6 km ilgio
miesto sienos dalis. Iki ðiol didingi Konstantino
Katedros ir Imperatoriø pirèiø pastatai liudija
imperatoriaus Konstantino Didþiojo pastangas plësti
miestà ketvirtojo mûsø eros amþiaus pradþioje. Nors
Imperatoriø pirtys nebuvo uþbaigtos statyti, bet jau tada
Trieras buvo prilyginamas Romai ir iðliko kaip vienas
svarbiausiø Romos imperijos didybës paminklø
(nuotraukoje).
Dël nuolatiniø germanø genèiø puldinëjimø, romënø
imperatoriai persikëlë á Milanà, ir nuo tada Trieras buvo
arkivyskupø valdþioje. Daugybë romënø pastatø buvo
sugriauti per antpuolius arba apleisti, taèiau pagrindinë
miesto vieta  Turgaus aikðtë  formavosi per visas
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miesto krizes. Dabar  tai graþiausia vokieèiø aikðtë su
iðlikusiomis baþnyèiomis ir paminklais bei fontanais,
kurie buvo statomi taip, kad bûtø matomi ið ávairiø á aikðtæ
ásiliejanèiø gatviø. Iki 14 a. Trieras buvo rinkimø kolegijos
vieta, kur buvo renkami germanø karaliai, o vëliau 
imperatoriai. Miestelënai bandë iðsiverþti ið arkivyskupø
valdþios ir tikëjosi, kad valdymo teises perims karaliø
palikuonys.
Taèiau, ið miesto iðsikëlus arkivyskupams, padëtis
nepagerëjo, ir iki 19 a. Trieras buvo nuolat okupuojamas
ispanø arba prancûzø. 1815 m. ðá miestà, kartu su kitomis
Reino provincijomis, uþëmë Prûsijos vokieèiai.
Gerëjanèià ekonominæ padëtá sustabdë Pirmasis
Pasaulinis karas, nes miestas atsidûrë vakarinio vokieèiø
fronto centre. Prancûzø okupacinë armija ið Triero
pasitraukë tik 1930-aisiais. Nuo tada Vokietijos
vyriausybë ëmësi atstatymo darbø. Atstatant nors ir labai
apgriautà miestà, ypaè nukentëjusá II-jo Pasaulinio karo
metu, buvo sukurtas vadinamasis archeologijos kelias,
jungiantis svarbiausius istorinius paminklus. Jis prasideda
nuo Juodøjø vartø, jungdamas Turgaus aikðtæ, ðventosios
Motinos baþnyèià, Bazilikà, Imperatoriø pirtis ir
Amfiteatrà. Ðie romënø paminklai nuo 1986 m. átraukti á
UNESCO kultûros paveldo globà.
Ðiemet Triere vyksta Europos kultûros sostinës
renginiai. 2007 metø Europos kultûros sostinës yra
Liuksemburgas ir Sibiu (Rumunija). Liuksemburgas jau
iðsiskyrë ið kitø buvusiø sostiniø tuo, kad Europos
Parlamentas jam suteikë toká titulà antrà kartà (buvo ir
1995 m.). Jis vël pirmasis pasiskelbë sostine be sienø.
Renginiai apima ir aplinkinius regionus  visà
Liuksemburgo Didþiosios Hercogystës teritorijà,
prancûziðkai ir vokiðkai ðnekanèias Belgijos
bendruomenes, Lotaringijà Prancûzijoje bei Vokietijos
þemes: Reino kraðtà ir jam priklausantá senàjá Trierà.
Triere kultûros sostinës metams skirtos parodos, koncertai
ir spektakliai vyksta kone kasdien. Pagrindinis parodø
ciklas Konstantinas Didysis skirtas jau minëtam
didþiajam Romos imperatoriui Konstantinui Didþiajam,
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daug nusipelniusiam pleèiant miestà, ir jo valdymo
laikmeèiui (306-337 mûsø eros metai) atminti. Jo
vieðpatavimo laikmetis svarbus visai Europai, kadangi
tai buvo galutinio posûkio ið pagoniðkosios antikos á
krikðèionybæ laikai. Paroda vyksta trijuose miesto
muziejuose. Èia surinkti 685 eksponatai ið 160 muziejø,
ið viso pasaulio, atspindintys to meto istorijà ir kultûrà.
Mieste daug muzikos renginiø, skirtø kultûros sostinës
dienai. Daþnai tai ðansoneèiø ir dþiazo vakarai atvirose
scenose, dalyvaujant ir atlikëjams ið kitø kultûros sostinës
miestø. Prasidëjæ birþelio pradþioje, koncertai numatomi
ligi vëlyvo rudens. Klasikinës muzikos ir operos renginiai
vasarà vyksta senøjø Imperatoriø pirèiø atviroje scenoje.
Rudeniop  teatrø festivalis, dalyvaus penkiø miestø
meno kolektyvai. Ne viena paroda susilauks ðiuolaikinës
dailës gerbëjø. Bus ir kiek neáprastø renginiø. Keliø
miestø menø akademijø studentai bandys atkurti buvusias
Triero gynybines sienas, bunkerius ir sutvirtinimus. Jø
sukurtos topografinës konstrukcijos, projektai,
instaliacijos, pieðiniai bus eksponuojami miesto parodose.
Vyks ádomus projektas, apimantis ávairaus meno
variacijas pagal tango ðokio manierà. Tango ðokio
judesys, ekspresija pasireikð ne tik ðokiø puotose, bet ir
orkestrø koncertuose, meno parodose, kino filmuose ir
kt.

Archeologijos keliu vedþiojo ir apie miesto istorijà
bei kultûrà mums pasakojo gidë, jau pavakary po pirmojo
seminaro darbo dienos, per tam skirtà tik vienà valandà.
Bet ir tà valandëlæ sutrumpino prapliupusi liûtis, puolëme
slëptis po pirmu stogeliu. Iðëjusi moteriðkë pasiûlë
palaukti viduje. Tik iðëjæ po liûties, ið iðkabos ant namo
sienos supratome, jog slëpëmës psichiatro laukiamajame.
Tai visus, kad ir perðlapusius, gerokai pralinksmino.
Suðilome, iðdþiûvome, ir ðauniai pabendravome per
iðkilmingus pietus. Juos surengë miesto centre,
nedidukiame restorane, pavadintame Papûgële, su
jaukiu gëlynais apsodintu vidiniu kiemeliu. Èia ne tik
gausiai ir skaniai buvome pamaitinti, bet ir pavaiðinti
visokiø rûðiø vietiniu vokiðku vynu. Bendravome prie
stalo su artimiausiais kaimynais  pora jaunuoliø ið
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Slovakijos: tai jauna akla teisininkë ir oficialus jà lydintis
asmuo. Buvo malonu þiûrëti, kaip taktiðkai jis padeda jai
orientuotis. Tik kalbëjo daugiausiai palydovas. Daktarë
Survilaitë pasakë, kad að taip pat jos lydima, nes kitaip
dël savo negalios viena niekur á uþsienius nevaþiuoju.
Kaip ápratusi, ji tiesiai paklausë palydovà, kokia, jo
nuomone, negalia sunkesnë  mano ar jo lydimosios.
Deja, nors atsakymas buvo kaþkoks diplomatiðkas, bet
ið vaikinui netyèia nusprûdusios ðypsenos, iðgirdus, kokia
ta mano negalia, supratau, jog tikroji nuomonë  mano
nenaudai.
Paskutinæ dienà, jau po pietø, bûdamos laisvos,
paèios dar daug vaikðèiojome po Trierà, besigërëdamos
ir fotografuodamos jau matytus ir apraðytus istorinius
paminklus (kuriuos nufotografuoti sutrukdë pirmosios
dienos lietus), rasdamos ir dar kà nors ádomaus. Turgaus
aikðtëje nusifotografavome prie margaspalviø senosios
vokieèiø architektûros rûmø, baþnyèiø, fontanø Prie
graþiausio  Ðv.Petro fontano, kur aukðtai iðkilusi Ðv.Petro
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figûra, apvainikuota paauksuotø angelø ir taip pat
spalvingomis ðventøjø skulptûromis, su uþraðais
laiminanèiais miestà (1595 m.). Aikðtës centre  prie
garsiojo kryþiaus ant granito kolonos (958 m.), pastatyto
taikos miestui átvirtinimo intencija, kuris dar þinomas tuo,
kad jo originalas laikomas muziejuje. Atradome namà,
kuriame gimë socializmo ideologas  Karlas Marksas
(1818-1883). Ir jau nûdienos, atversto delno, skulptûrà
(paprastai tai simbolizuoja bendruomenës svetingumà,
atvirumà). Apsilankëme ir ðiuolaikiniuose prekybos
centruose, kur ásitikinome, jog kainos, ypaè drabuþiø,
palyginus su mûsiðkëmis, yra maþesnës. Daug visokiø
atpiginimø, nusipirkome suvenyrø, o kai kà  ir sau.
Gráþtant namo, vël teko sukarti tà patá maratonà
traukiniais, su tais pat vëlavimais, bet ðákart per 4 val.
nuo Triero iki Frankfurto. Bandëme pasirûpinti kelione
autobusu, bet toks, pasirodo, vaþiuoja tik tris kartus per
savaitæ ir kelionæ reikia uþsisakyti prieð tris dienas ið
vieðbuèio. Autobusø stotis Triere ið viso neegzistuoja, yra
tik stoteliø, kuriose nëra jokiø tvarkaraðèiø. Todël, kai
vël vëlavo ir lëktuvas, jau atrodë áprasta, bet gadino
bendrà nuotaikà, màstant apie paliktà graþø, istoriðkai
turtingà miestà.

