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Grybauskaitė blokuje kolejne postulaty polskiej mniejszości

Prezydent Dalia Grybauskaitė konsekwentnie
blokuje postulaty polskiej mniejszości ws.
oświatowych oraz w kwestii używania języka
ojczystego, w tym też oryginalnej pisowni
nazwisk.

Prz ed dwoma tygodniami prez ydent niebez pośrednio naciskała
na sąd ws. ulg równoważ ących dyskryminacyjne warunki
ujednolicenia egz aminu z  jęz yka litewskiego dla maturz ystów
polskich sz kół.
Po unieważ nieniu bez  odwołania tych ulg prz ez  Nacz elny Sąd
Administracyjny, prez ydent wz ięła się z a blokowanie
prz ygotowanej w rz ądz ie regulacji prawnej, która ma
uprawomocnić pisownię polskich naz wisk w jęz yku ojcz ystym.
Prez ydent Grybauskaitė z apowiedz iała w tym tygodniu, ż e nie
dopuści do uprawomocnienia pisowni polskich naz wisk, bo w jej
opinii, na to nie poz wala Konstytucja. Grybauskaitė z az nacz yła
prz y tym, ż e wsz yscy obywatele prz ed Konstytucją powinni być
równi i dodała, ż e osobiście nie ma nic prz eciwko jakiejkolwiek
mniejsz ości narodowej.

— Nasz a Konstytucja nie popiera takiej propoz ycji — po wtorkowym spotkaniu z  premierem Norwegii prez ydent Dalia
Grybauskaitė odpowiedz iała na pytanie dz iennikarz y, cz y popiera rz ądowe starania wobec polskich postulatów pisowni naz wisk.
Dodała, ż e nie moż e narusz yć Konstytucji.
— Nie jestem nastawiona prz eciwko ż adnej mniejsz ości etnicz nej, ale wsz yscy są obywatelami Litwy, a wsz yscy obywatele bez
wz ględu na ich narodowość są równi prz ed Konstytucją — podkreśliła Dalia Grybauskaitė. Już  ponad rok deklaruje, ż e jest
orędownicz ką prawicowych i skrajnie nacjonalistycz nych ugrupowań politycz nych, które kategorycz nie sprz eciwiają się
europeiz acji litewskiego prawa kwestii mniejsz ości narodowych.

Nie bez wzajemności, bo w ten sposób Grybauskaitė zapewnia sobie poparcie tych ugrupowań w
przyszłorocznej kampanii prezydenckich, której zakładnikami stają się mniejszości narodowe i ich prawa.
Liderzy największej prawicowej partii konserwatywnej — Związku Ojczyzny/Chrześcijańscy Demokraci Litwy
— już zapowiedzieli, że poprą w przyszłorocznych wyborach obecną prezydent. Jeśli oczywiście zdobędzie
się na reelekcję, bo jak na razie Grybauskaitė nie złożyła jednoznacznej deklaracji, czy będzie ponownie
ubiegała się o Urząd Prezydencki. Pojawiają się bowiem spekulacje, że może ona być poważnym
kandydatem na jeden z najwyższych urzędów w Unii Europejskiej. Tymczasem litewscy politolodzy w swojej
większości nie mają złudzeń, że prezydent podjęła już decyzję i wiąże ją z litewskimi wyborami. A
przeciwstawianie się postulatom polskiej mniejszości, jak też dystansowanie się od samej Polski, zdaniem
politologów, ma zapewnić Grybauskaitė poparcie elektoratu prawicowych i skrajnie nacjonalistycznych
ugrupowań.

Wtorkowym oświadczeniem prezydent raz jeszcze wyraźnie stanęła przeciwko podejmowanym przez
obecną centrolewicową koalicję rządzącą, w skład której wchodzi również Akcja Wyborcza Polaków na
Litwie, próbom prawnego uregulowania pisowni polskich nazwisk. Słowa prezydent są też wyraźnym
sygnałem dla rządzących, że swoim podpisem nie asygnuje żadnej inicjatywy ustawodawczej pozwalającej
na pisownię nazwisk z użyciem wszystkich liter alf abetu łacińskiego, w tym niewystępujących w alf abecie
litewskim. Takiego uregulowania od Litwy oczekuje również Polska, co zdaniem obserwatorów, niewątpliwie
przyczyniłoby się do ocieplenia polsko- litewskich relacji, które ostatnio są napięte.

Do napięć w tych relacjach prz ycz yniła się też  prez ydent Grybauskaitė, która kilkakrotnie w ciągu ostatniego roku wystąpiła z
afrontem wobec partnerów w Warsz awie. Pierwsz y raz , w kwietniu ubiegłego roku, Grybauskaitė odmówiła udz iału w warsz awskim
sz cz ycie głów państw bałtyckich i Polski. Litewska prez ydent oświadcz yła wtedy, ż e waż ne decyz je nie podejmują się w
Warsz awie, lecz  na sz cz ytach w Brukseli i z a oceanem. Nieco póź niej, właśnie z a oceanem, podcz as pobytu w Chicago,
prez ydent Grybauskaitė oświadcz yła, ż e Litwa stała się z akładnicz ką ocieplenia polskich relacji z  Rosją. Kolejnym afrontem
litewskiej prez ydent wobec Polski, było oświadcz enie, ż e w polsko- litewskich relacjach należ y z robić pauz ę, bo ich
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kontynuowanie do nicz ego nie prowadz i.
W listopadz ie ubiegłego roku prez ydent Grybauskaitė z łamała też  tradycję udz iału głowy litewskiego państwa w obchodach
Niepodległości Polski. Swoją nieobecność w Warsz awie litewska prez ydent tłumacz yła napiętą sytuacją politycz ną w kraju
(formowanie rz ądu po jesiennych wyborach parlamentarnych), acz kolwiek Święto 11 Listopada prz ypadało na niedz ielę i póź niej
okaz ało się, ż e w tym dniu w Wilnie nic politycz nego nie wydarz yło się.

Jak już  pisaliśmy, w tym roku prez ydent kolejny raz  z aatakowała polską mniejsz ość podcz as wygłasz ania tegorocz nego expose
w Sejmie poprz edz ającego właśnie decyz ję sądu ws. ulg maturalnych. Prez ydent skrytykowała te ulgi i oświadcz yła, ż e prowadz ą
one do kolejnych ż ądań dz ielących społecz eństwo. Ostrz egła też  koalicję prz ed współpracą z  polską partią, twierdz ąc, ż e
litewskiemu społecz eństwu prz yjdz ie się z apłacić wysoką cenę z a tę współpracę.
W tym tygodniu dosz ło do kolejnego ataku Grybauskaitė na prawo polskiej mniejsz ości do swoich naz wisk. Obecny rz ąd stara się
kwestie pisowni naz wisk — z godnie z resz tą z e stanowiskiem jęz ykoz nawców — prz enieść z  agendy politycz nej do regulacji
lingwistycz nej, co poz woliłoby uniknąć koliz ji prawnej z  z ałoż eniami konstytucyjnymi. Podobny model dz iałał na Litwie w okresie
międz ywojennym, kiedy nie z waż ając na wrogie polsko- litewskie relacje, polska mniejsz ość na Litwie Kowieńskiej miała prawo do
uż ywania swoich naz wisk w pisowni oryginalnej.
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