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Dzisiaj (20 maja) rząd Algirdasa Butkevičiusa zabrał
się za rozwiązanie problemu pisowni nielitewskich
imion i nazwisk. Odpowiednie propozycje przedstawił
rządowi minister sprawiedliwości Juozas Bernatonis.
Po posiedzeniu rząd oświadczył, że sprawa
oryginalnej pisowni nazwisk została odłożona do
następnego posiedzenia.

Ten problem próbowały rozwiązać także także trzy
poprzednie ekipy rządowe (Algirdasa Brazauskasa,
Gediminasa Kirkilasa i Andriusa Kubiliusa) zgłaszając Sejmowi projekty Ustawy o pisowni imion i nazwisk.
Wszystkie zostały przez parlament odrzucone. Rząd Butkevičiusa postanowił pójść inną drogą.

Minister sprawiedliwości Juozas Bernatonis zaproponował, żeby rząd przedstawił Sejmowi projekt uchwały
sejmowej, w której parlament zwraca się do Państwowej Komisji Języka Litewskiego o zatwierdzenie zasad
pisowni nielitewskich imion i nazwisk w of icjalnych dokumentach oraz przedstawienie Sejmowi propozycji w
jaki sposób problem powinien być rozwiązany na poziomie ustawodawczym zgodnie z Konstytucją i
zasadami języka litewskiego, ale też z uwzględnieniem globalnych tendencji i problemów, które powstają u
nie-Litwinów i Litwinów przy transliteracji obcych nazwisk i imion tylko literami litewskiego alf abetu.

„Ministerstwo Sprawiedliwości długo szukało rozwiązania, które nie byłoby sprzeczne z decyzją Sądu
Konstytucyjnego i z istniejącym ustawodawstwem. Jadnak jak widzimy nie jest to takie proste. Państwowa
Komisja Języka Litewskiego szanuje decyzję Sądu Konstytucyjnego, z której wynika, że nazwiska obywateli
Republiki Litewskiej musza być zapisywane zgodnie z gramatyka języka litewskiego, używając litewskich
liter“ -  Daiva Vaišnienė, skomentowała sytuację przewodnicząca Państwowej Komisji Języka
Litewskiego.“Komisja językowa nie ma takich kompetencji, aby mogła decydować, jak mają być zapisywane
nazwiska (...) Takie kwestie reglamentuje Ustawa“ -  dodała językoznawca.

„Sejm nie zwraca się do Komisji w tych kwestiach, które nie sa w jej kompetencji. To nie jest tylko problem
prawniczy, ale również językowy. Dlatego chcemy mieć odpowiednie wnioski“ -  powiedział minister
sprawiedliwości Juozas Bernatonis. Minister ma nadzieję, że taki akt prawny zostanie przyjęty. „To nie leży
w kompetencji naszego Ministerstwa. W kompetencji Ministsrestwa leży -  to podkreślił również kanclerz
rządu – zaprezentowanie prawnego uregulowania. Nie jesteśmy językoznawcami i nie sądzimy, że musimy
dublować czyjeś f unkcje. Mamy wystarczająco swoich spraw i mamy swoją odpowiedzialność“ -  wytłumaczył
minister.
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w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI
zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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