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Lenkai daugelį metų yra didžiausia Lietuvoje gyvenanti tautinė mažuma, o kai kuriuose
šalies regionuose jie sudaro didžiąją gyventojų dalį, tačiau iki šiol jų situacija šalyje yra
vertinama kontroversiškai.
Žinomi Lietuvos lenkai Kaune surengė diskusiją provokuojančiu pavadinimu „Lenkas
Lietuvoje – kalbos nemokantis pšekas?“, kurios metu diskutavo apie lenkų dabartinę
situaciją šalyje.
reklama
Alfa.lt pakalbino šią diskusiją vedusią Švedijos ambasados Lietuvoje įsteigto Žmogaus
teisių apdovanojimo laureatę, Europos žmogaus teisių fondo teisininkę Eveliną
Dobrovolską, kuri taip pat atstovauja savo klientams teismuose, neapykantos
nusikaltimų, žmogaus teisių ir originalios asmenvardžių rašybos bylose.
– Evelina, kodėl buvo pasirinktas toks diskusijos pavadinimas?
– Visuomenėje lenkai neretai pateikiami kaip lietuvių kalbos nemokantys pšekai, keliantys
grėsmę saugumui. Diskusijos metu mėginome paneigti šį stereotipą. Dar prieš diskusiją
sulaukiau nemažai komentarų dėl temos pavadinimo. Atitinkamai, manau, pavadinimas
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savo tikslą pasiekė – atkreipti dėmesį ir raginti diskutuoti.
reklama
Nors kai kuriems pšekas skamba kaip įžeidimas, kai kuriems tai tėra sąsaja su lenkų
kalba, kurioje dažnai girdime š,č ir panašius garsus. Neigiamą prasmę sąvokos įgauna,
kai yra išsakomos tam tikrame kontekste, t. y. sąmoningai siekiama sumenkinti ar įžeisti.
Valstybinės kalbos nemokėjimas – kitas neretai lenkams priskiriamas bruožas, todėl
diskusija vyko Kaune lietuvių kalba.
– Švietimo ir mokslo ministerija pastaraisiais metais stiprina lietuvių kalbos
ugdymą tautinių mažumų mokyklose. Taip pat yra žinoma, jog lenkai tarp tautinių
mažumų Lietuvoje užima priešpaskutinę vietą pagal išsilavinimą ir „lenkia“ tik
romus. Kokia lenkų švietimo situacija Lietuvoje?
– Lenkų švietimas yra daugialypė ir sudėtinga tema. Visų pirma turėtume pasidžiaugti,
kad Lietuvoje yra užtikrinama galimybė mokytis gimtąja kalba nuo darželio iki pat
universiteto – Vilniuje filialą turi Balstogės universitetas.
Tačiau šioje srityje yra nemažai neišspręstų problemų: tinkamos kokybės vadovėlių
trūkumas (pirmokas, atėjęs iš lenkų šeimos, negali mokytis iš tos pačios medžiagos kaip
vaikas, aplinkoje girdintis lietuvių kalbą kasdien), suvienodinto lietuvių egzamino
įvedimas (čia pažymėtina, kad ne egzaminas savaime, tačiau nevienodas startas,
skirtingas pamokų valandų skaičius ir tinkamai neužtikrintas pereinamasis periodas kelia
sunkumų), mokiniai, dvylika metų mokęsi lenkų kalbos, neturi galimybės laikyti
valstybinio egzamino ir gauti už tai balų stojant į universitetus, o pertvarkant mokyklų
tinklą nėra užtikrinamas dialogas su bendruomene ir sprendimai priimami chaotiškai.
– Kaip bendrai įvertintumėte dabartinę lenkų padėtį Lietuvoje?
reklama
– Pastaruoju metu tautinių mažumų padėtis kardinaliai Lietuvoje nekinta – jau
devynerius metus neturime tautinių mažumų įstatymo, daugelis sričių lieka tinkamai
nesureguliuotos. Pavyzdžiui, asmenvardžių rašyba, dvikalbės lentelės, gimtoji kalba
viešajame gyvenime ir t. t. Ši situacija atsispindi ir tarptautinėse ataskaitose, kuriose
rekomendacijos Lietuvai yra kartojamos tos pačios jau ne vienus metus.
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Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, teikdama rekomendacijas dėl
rinkimų, visada pažymi, kad informacija apie rinkimus turi būti prieinama atitinkama
apimtimi bei pateikiama ir tautinių mažumų kalbomis, o rinkimų slenkstis tautinių
mažumų partijoms turėtų būti mažesnis.
Tačiau yra ir teigiamų dalykų – atkurtas Tautinių mažumų departamentas, Užsienio
reikalų ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė savo tinklalapius išvertė į lenkų kalbą, o
apibendrinant – požiūris į lenkus Lietuvoje gerėja.
– Kaip kinta lietuvių požiūris į lenkus?
– Visuomenėje didėja sąmoningumas, kad tautybė nėra tas kriterijus, pagal kurį asmuo
turėtų būti vertinamas. Žurnalistai ir teisėsaugos institucijos taip pat priprato, kad
tautybės nurodymas prie nusikalstamą veiką padariusio asmens vardo nėra teisingas
dalykas. Prie stereotipų mažinimo prisidėjo ir nevyriausybinių organizacijų bei
teisėsaugos institucijų darbas pranešant ir tiriant neapykantos nusikaltimus.
Pastebima, kad, nors Lietuvos rusai neretai yra tapatinami su Rusija ar jos valdžia, lenkai
savo ruožtu visuomenėje neretai yra siejami su lenkų partija Lietuvoje. Būtent politinio
pobūdžio straipsniai sukelia didžiausią komentarų audrą.
– Yra manoma, kad lietuvių ir lenkų tautos Lietuvoje yra dirbtinai kiršinamos
politikų. Šiuo atveju Valdemaro Tomaševskio vadovaujamos partijos, kuri per
kiekvienus rinkimus turi tvirtą ir stabilų užnugarį tarp lenkų. Kaip tai
pakomentuotumėte?
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– Politikoje galioja kitos taisyklės, politikoje yra žaidžiami kiti žaidimai. Priešingai nei
teisininkai ir nevyriausybinės organizacijos, politikai ne visada vadovaujasi oficialiomis
ataskaitomis, teisės aktais ir teismų praktika. Ar politikai yra suinteresuoti sprendimais, o
ne diskusijomis – paliksiu atvirą klausimą.
Tik atkreipčiau dėmesį, kad tiek prieš savivaldos, tiek prieš prezidento rinkimus
pasisakymus ir konkrečias programines nuostatas dėl tautinių mažumų klausimų
matydavome ne jūsų minimoje partijoje, o kitose – lietuviškose.
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Taip pat įdomi aplinkybė yra tai, kad įstatymų projektus dėl asmenvardžių rašybos
užregistravo skirtingos partijos pateikdamos skirtingus sprendimus. Įdomu tai, kad nė
vienas iš projektų nebuvo registruotas V. Tomaševskio partijos atstovų.
Nebūčiau visiškai tikra dėl to, jog už šią partiją balsavo didžioji dalis lenkų. Nemaža dalis
lenkų balsuoja pagal programines nuostatas, o ne tautybę. Taip pat yra sudėtinga
pasakyti balsuojančių santykį, nes didelė dalis lenkų gyventojų registre neturi įrašo apie
tautybę ir identifikuoti tikslaus lenkų skaičiaus Lietuvoje nėra įmanoma.
– Gitano Nausėdos pirmasis vizitas buvo į Lenkiją. Prieš jį prezidentas buvo
susitikęs su lenkiškų mokyklų direktoriais, o Švietimo ministerija leido suteikti
ilgosios gimnazijos statusą lenkiškai Simono Konarskio mokyklai. Prezidentas
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pabrėžė, kad „tautinės mažumos Lietuvoje yra ne problema, o turtas“, padedantis
puoselėti draugiškus santykius su Lenkija. Ar tikitės spartesnių permainų po tokių
pareiškimų?
– Pirmasis vizitas, taip pat jūsų pateikiama citata iš tiesų nuteikia optimistiškai, tačiau
nuosekliai stebint gerbiamo prezidento pasisakymus rinkimų kampanijos metu buvo
akivaizdu, kad jis nėra įsigilinęs į tautinėms mažumoms aktualius klausimus.
Pavyzdžiui, asmenvardžių rašyba originalia forma antrame paso lape visiškai nieko
neišspręstų, nes toks įrašas būtų neoficialus ir jo reikšmė prilygtų tik gražiam piešinukui.
Toks požiūris leidžia nuogąstauti, jog prezidentas nebus aktyvus tautinių mažumų teisių
apsaugos srityje, o sprendimas nebus esminis.
Tikėtina, kad to priežastis yra visai ne išrinktojo prezidento, o susiskaldžiusios lenkų
tautinės mažumos, kuri nepateikia nuoseklios pozicijos savo teisių kontekste. Pavyzdžiui,
lenkų partija Lietuvoje teigia, kad dvikalbės lentelės ir originali asmenvardžių rašyba yra
išspręstos problemos, nors dar šiemet Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos
pagrindų konvencijos Patariamasis Komitetas šias sritis nurodė kaip problematiškas
Lietuvoje.
Taip pat nėra kalbama apie lenkų švietimo kokybę, gimtosios kalbos valstybinio
egzamino poreikį, o leidžiamasi į populistines diskusijas dėl mokyklų tinklo pertvarkymo.
– Kiek svarbus Lietuvos lenkams lenkiškų pavardžių rašybos įteisinimas Lietuvos
dokumentuose lenkiškais rašmenimis?
– Besiruošdama diskusijai Kaune pastebėjau, kad pakviestų kalbėtojų vardai nors lenkų
kalboje yra identiški, t. y. vienas ir tas pats vardas Dariusz lietuviškai pasuose turime
užrašytą vardą skirtingai – Dariuš ir Darijuš. Tai vienas iš absurdų, kurį turime dėl
neišspręstos problemos ir nepriimto įstatymo.
Dalis mano pažįstamų Anų pasuose turi vardą Anna, kitos – Ana. Europos Žmogaus Teisių
Teismas savo sprendimuose atkreipė ypatingą dėmesį į tai, kad, jeigu gyventojų registre
jau įregistruoti tokie vardai ir nenustatyta jokio neigiamo poveikio kultūrinio ir kalbinio
tapatumo išsaugojimui, tai nėra pagrindo atsisakyti įregistruoti tokį vardą.
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Teismas taip pat nustatė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos 8 straipsnio pažeidimą. Šis straipsnis įtvirtina teisę į privataus ir šeimos
gyvenimo gerbimą: kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos
gyvenimas, būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas.
Šiandien yra šimtai bylų dėl originalios asmenvardžių rašybos. Didžioji dauguma – tai
mišrios šeimos (kai Lietuvos pilietis sudaro santuoką su užsieniečiu) ir jų vaikai, tačiau
kita dalis – tai tautinių mažumų atstovai. Teismai sprendžia tai, ko Seimas nedaro jau
daugybę kadencijų. Yra švaistomi valstybės pinigai teisminiams procesams.
– Tikriausiai tarp vyresnės kartos lenkų yra kategoriškai nusistačiusių prieš
integraciją ir prieš bet kokias permainas. Kaip nuo to atsiriboti lenkų jaunimui,
kuriančiam savo ateitį Lietuvoje?
– Nepažįstu nė vieno mano ar jaunesnės kartos lenko, kuris nemokėtų lietuvių kalbos,
didžioji dalis ne tik gerai moka valstybinę kalbą, bet ir studijuoja lietuviu kalbą
universitetuose, dirba valstybės institucijose ir rengia dokumentus būtent šia kalba.
Lietuvių ir lenkų kultūros panašios – neturime esminių tradicijų ir švenčių skirtumų ar
skirtumų religiniais klausimais, todėl neretai integracija yra per stiprus žodis. Pozityvioji
diskriminacija, manyčiau, yra atsakymas – pagalba švietimo srityje, pagarba tautybei ir
tapatumui gali būti tie atsakymai, kurių ieškome. Lietuvos lenkai yra visų pirma Lietuvos
piliečiai.
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Dėl brandesnio amžiaus asmenų pastebėtina, kad ši situacija yra kebli dėl natūralių
istorinių priežasčių, o ne sąmoningų jų sprendimų.
Kaip žinome, kai kurie Vilniaus rajonai yra gausiai gyvenami lenkų, o tokiose gyvenvietėse
vyraujanti kalba yra lenkų. Ar vertėtų tai keisti? Nemanau, juolab Vilnius plečiasi ir daug
lietuvių kraustosi į nuosavus namus Vilniaus rajone, o tai, tikiu, kiek pakeis ir tautybių
koncentraciją, tačiau tai natūralus procesas. Norėčiau tikėti, kad jis leis išsaugoti šių
rajonų savitumą ir palengvins integraciją, o ne sieks panaikinti tai, kas nėra lietuviška.
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