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Dziś w polskich szkołach na Litwie trwa strajk
przeciwko nowej ustawie oświatowej. Przed
siedzibą prezydent Litwy zorganizowano wiec w
obronie polskiego szkolnictwa. W większości
zdania litewskich polityków na temat przyjętej
ustawy są odmienne od zdania tych, których
ustawa bezpośrednio dotyczy, jednak od czasu
do czasu pojawiają się głosy strony litewskiej, że
istotnie nowa ustawa ma skazę. W opinii
Alvydasa Nikžentaitisa z Instytutu Historii Litwy
litewscy politycy, przyjmując nową ustawę
oświatową, mimo dobrych intencji, popełnili błąd.

W rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową
litewski historyk wyraził obawę, że polscy uczniowie będą mieć zbyt mało czasu na przygotowanie
się do egzaminów z literatury litewskiej. Maturę na takich samych warunkach, jak ich litewscy
rówieśnicy, będą musieli zdawać już w 2013 roku. Alvydas Nikžentaitis sądzi, że w tak krótkim
czasie nie zdołają nadrobić tego, czego nie uczyli się do tej pory przez wystarczającą liczbę godzin.
„Chciano polepszyć znajomość języka litewskiego, a tymczasem ci, którzy uczą się w polskich
szkołach, nie zdążą i ja tutaj widzę problem” - powiedział.

W ocenie Alvydasa Nikžentaitisa nowa litewska ustawa oświatowa ogólnie „nie jest zła” , ale
zawiera - jak to nazwał - „błędy biurokratyczne”. Jego zdaniem istnieje duża szansa na złagodzenie
niektórych przepisów, bo Ministerstwo Edukacji „szuka sposobów na wprowadzenie wyjątków dla
mniejszości polskiej”. „Ci biurokraci nie myśleli o problemach. Był plan przyjęcia ustawy, no to oni
tak zrobili, ale jak jest dobra wola, to mam nadzieję, że uda się nam uregulować stosunki z naszymi
sąsiadami” - mówił Nikžentaitis. Podkreślił, że sam ma wielu sąsiadów Polaków. We wsi, w której
mieszka, stanowią oni ponad 80 procent mieszkańców. Pytany o to, czy widzi sens strajku polskich
uczniów, Alvydas Nikžentaitis powiedział, że „w sytuacji, która się wytworzyła, wszystkie metody,
które prowadzą do dialogu, są dozwolone”. Dodał, że bardzo życzy stronie litewskiej, by „poszła na
ten dialog”.

Tymczasem szef litewskiego Centrum Analiz Politycznych, Vytis Jurkonis, nie sądzi, by nowo
wprowadzana litewska ustawa oświatowa stanowiła poważny problem dla litewskich Polaków i
stosunków z Polską. Jego zdaniem problemem są raczej politycy, którzy grają tą sprawą. Jest to
opinia, która ostatnio coraz częściej pobrzmiewa w litewskich mediach. „Nie sądzę, by to był wielki
problem. On jest upolityczniony przez niektórych polityków. Jeśli chodzi o studentów Uniwersytetu
Wileńskiego, tę ich część o polskich korzeniach, z którymi rozmawiałem, to nie widzą wielkiego
problemu. I to nie jest opinia jednego czy dwóch. Sądzę, że część polityków próbuje tej sprawy użyć,
by zmobilizować elektorat” - mówi Jurkonis.

Zdaniem Vytisa Jurkonisa ostateczny efekt wprowadzenia nowej ustawy oświatowej będzie
pozytywny. Nie wykluczył jednocześnie potrzeby wprowadzenia okresu przejściowego, by polscy
uczniowe zdołali się przygotować do egzaminów z języka litewskiego i literatury litewskiej. „Ale cała
idea polegała na tym, by polepszyć, włączyć litewskich Polaków, zintegrować ich ze
społeczeństwem litewskim” - dodał Vytis Jurkonis.

Polscy politycy, przygladając się sytuacji na Litwie, źródła nieporozumień szukają w kompleksach
Litwinów wobec większego i silniejszego państwa, jakim w porównaniu z Litwą jest Polska.
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Doradca prezydenta Polski do spraw międzynarodowych profesor Roman Kuźniar podkreśla, że na
Litwie polska mniejszość cały czas jest mylnie uważana za zagrożenie. W audycji „Sygnały Dnia” w
Pierwszym Programie Polskiego Radia Kuźniar przypomniał, że relacje polsko-litewskie są napięte
od czasów odzyskania niepodległości przez Litwę. Według profesora Polsce nadal nie udało się
przekonać Litwinów, że mniejszość polska w ich kraju ubogaca naród litewski. Roman Kuźniar
podkreślał, że od 1991 roku na Litwie można zaobserwować proces ograniczania tożsamości
mniejszości polskiej - chodzi o pisownię nazwisk i edukację.

Gość „Sygnałów Dnia” zaznaczył, że Warszawa przez wiele lat powstrzymywała się przed
zdecydowanymi reakcjami, by nie pogarszać relacji z Wilnem. Dodał, że zupełnie inaczej
traktowana jest w Polsce mniejszość niemiecka, na przykład w kwestii niemieckiej pisowni nazw
miejscowości na Opolszczyźnie. „Ja się nie dziwię, ci Niemcy tam mieszkali od stuleci”- mówił
profesor Kuźniar.

W ocenie eksperta stanowisko Litwy może wynikać z kompleksów, gdyż Polska jest o wiele
większym państwem o silnej pozycji na arenie międzynarodowej.
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