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V. Uspaskich: Polacy na Litwie mają problemy?

Lider Part ii Pracy Viktor Uspaskich już się przymierza do fotela premiera Litwy, choć na jaw
wychodzą wciąż nowe skandale wyborcze, obciążające jego part ię. Gdy zawitaliśmy do jego
sztabu w noc po wyborach, był dumny ze swego sukcesu, zapowiadał duże zmiany na Litwie,
obiecał wzrost  gospodarczy. Dziennikarze, jak zwykle, żartowali z jego akcentu i maniery
mówienia, drażniących obrońców czystości języka litewskiego. Pytania o koalicję z AWPL i plany
na przyszłe stosunki z Polską wprawiały potencjalnego premiera w jawne zakłopotanie i irytowały.
Nie krył , że są to dla niego kwest ie mocno wtórne, jeśli w ogóle nie mało znaczące...

V. Uspaskich, zapytany o AWPL, z rosyjską szczerością przyznał, że to są "fajne chłopy", zna
wszystkich, z jednym nawet często lata razem do Brukseli i Strasburga, więc mogą dołączyć do tej
koalicji rządącej, czemu nie...
Jego ignorancja wyszła na jaw jeszcze silniej, gdy w nawiązaniu do kwest ii programowych padło
pytanie o problemy litewskich Polaków i o to, czy nowy rząd przyśpieszy rozwiązanie tych
problemów. Z ust  Rosjanina - kandydata na premiera Litwy - posypały się wyświechtane frazesy,
wręcz kalki wypowiedzi innych litewskich polityków. Nie krył  przy tym, że sam należy do
mniejszości, ale z jego wypowiedzi wynikało, iż kwest ie tożsamości narodowej są na szarym
końcu hierarchii jego wartości. Gdy poruszono kwest ie oświatowe, i matury z języka litewskiego,
okazało się, że absolutnie nie zna problemu. Urobiony przez kolegów Litwinów myśli, że w tej
sferze Polacy żądają jakichś przywilejów, zwłaszcza że jego syn zdał na maturze język litewski na
sto punktów (w Kiejdanach nie ma szkoły rosyjskiej, więc przypuszczam, że od pierwszej klasy
uczęszczał do szkoły litewskiej).

Kwintesencją całego wywodu na temat praw mniejszości narodowych było stwierdzenie V.
Uspaskicha, że nie ma on żalu do Litwinów, iż jego nazwisko w paszporcie piszą po litewsku... A
mogliby inaczej? Na przykład cyrylicą?

Pytanie o Polskę było kolejnym z niezręcznych, ale litewski europoseł udawał pewnego siebie.
Wiadomo przecież, że i tam, w Warszawie, i tu, w Wilnie, będą sami swoi, pragmatyczni, że
"dogadamy się" - zapewniał...
Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Paweł Dąbrowski
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