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Litwa/ Szef MSZ za oryginalną pisownią
polskich nazwisk w dokumentach

21 gru
2012

Litwa powinna zezwolić na oryg inalną pisownię polskich  nazwisk w litewskich
dokumentach – powiedział  minister spraw zag ranicznych Litwy Linas Lineviczius w
wywiadzie dla tyg odnika „15min”, który ukazał się w piątek.

„Powinniśmy się zachowywać po europejsku i wykonać to, co obiecali byli przywódcy” –
stwierdził  minister.

W 1994 roku ówcześni prezydenci Polski i Litwy, Lech Wałęsa i Alg irdas Brazauskas,
podpisali Traktat o Przyjaznych Stosunkach i Dobrosąsiedzkiej Współpracy, w którym
obie strony zobowiązały się do umożliwienia Polakom na Litwie i Litwinom w Polsce
zapisywania w dokumentach swych imion i nazwisk zg odnie z oryg inalną pisownią.

Traktat zakładał również, że zasady pisowni nazwisk zostaną ustalone w odrębnej
umowie, jednak dotychczas nie udało się jej przyjąć. Strona litewska przekonuje, że
pisownia nazwisk polskich  z użyciem polskich  znaków diakrytycznych w dokumentach
jest sprzeczna z l itewską konstytucją.

„Powinniśmy to zrobić bez naruszenia konstytucji – są takie możliwości” – powiedział
tyg odnikowi „15min” szef l itewskieg o MSZ.

Zdaniem Linkevicziusa Litwa powinna też zezwolić na dwujęzyczne zapisy nazw ulic i
miejscowości tam, g dzie mniejszość narodowa mieszka w zwartych g rupach, m.in. na
Wileńszczyźnie, g dzie większość stanowią Polacy.

„Jestem przekonany, że nie wyrządzimy tym krzywdy naszemu językowi” – powiedział
Linkeviczius, zaznaczając, że „należy potraktować sprawę po europejsku i sąsiedzku”.

Prog ram litewskieg o centrolewicoweg o rządu, który przystąpił  przed tyg odniem do
pracy, przewiduje rozwiązanie konkretnych problemów, z którymi boryka się polska
mniejszości na Litwie. Zakłada m.in. zaleg alizowanie podwójnych, w języku litewskim i
polskim, zapisów nazw ulic, oryg inalnej pisowni polskich  nazwisk w dokumentach, a
także przeanalizowania niektórych założeń ustawy o oświacie, krytykowanej przez
Polaków.

Centrolewicowy rząd Alg irdasa Butkevicziusa, w skład któreg o wchodzi Litewska Partia
Socjaldemokratyczna, Partia Pracy, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie i ug rupowanie
Porządek i Sprawiedliwość, przejął  ster rządów od konserwatystów i l iberałów Andriusa
Kubiliusa, którzy przeg rali październikowe wybory parlamentarne.

 (PAP)
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