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Premier Litwy, lider socjaldemokratów Algirdas Butkevičius zapewnia, że wiosną zostanie
rozstrzygnięty problem pisowni nazwisk nielitewskich, w tym polskich, wyrażając niezadowolenie,
że dotychczas Sejm nie przyjął stosownej ustawy.

— To bardzo smutne, że dotychczas ustawa o pisowni nielitewskich imion i nazwisk nie została przyjęta.
Ten problem powinien być jak najszybciej rozwiązany. Podczas ostatniego posiedzenia rządu
powiedziałem, że dreptanie w miejscu oraz nieprzyjmowanie decyzji nie zbliża do siebie obu państw.
Kwestia pisowni nielitewskich nazwisk w oryginale jest jednym z drażliwych problemów w relacjach
polsko-litewskich — powiedział „Kurierowi” Algirdas Butkevičius.

Według premiera, ustawę o pisowni nazwisk blokuje przewodnicząca parlamentu Loreta Graužinienė z
Partii Pracy. Dlatego też sejmowa frakcja socjaldemokratyczna postanowiła zebrać wymaganą liczbę
podpisów, by projekt ustawy o pisowni nazwisk został wciągnięty pod obrady Sejmu.

— Osobiście proponowałem, żeby podczas jesiennej sesji plenarnej wnieść pod obrady ustawę o pisowni
nielitewskich nazwisk i imion. Nie rozumiem, dlaczego przewodnicząca Sejmu Loreta Graužinienė nie
wnosiła tego projektu wcześniej pod obrady. Mam nadzieję, że podczas wiosennej sesji problem z
pisownią zostanie rozwiązany pozytywnie i obywatele z nielitewskimi imionami i nazwiskami nie będą mieli
problemów. Biorę za to odpowiedzialność — zaznaczył szef litewskiego rządu.

Przewodnicząca Sejmu Loreta Graužinienė powiedziała „Kurierowi”, że obecnie w Sejmie są
zarejestrowane trzy projekty o pisowni nielitewskich nazwisk i imion.

Reklama

— W jednym z projektów, przedstawionych przez przedstawicieli społeczeństwa, przewidziane jest, że na
życzenie obywatela jego imię i nazwisko w paszporcie może być zapisane w oryginale na pierwszej
stronie dokumentu. Projekt ten obecnie jest rozpatrywany w komitetach sejmowych. Po otrzymaniu ich
decyzji pakiet wszystkich zarejestrowanych projektów zostanie wciągnięty na obrady Sejmu —
powiedziała Loreta Graužinienė.
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Dotychczas ustawa o pisowni nielitewskich imion i nazwisk nie została przyjęta Fot. Marian Paluszkiewicz

Tymczasem Wanda Krawczonok, posłanka Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL), podczas rozmowy
z „Kurierem”
powiedziała, że
bardzo wątpi, iż
podczas wiosennej
sesji plenarnej
problem z pisownią
nielitewskich imion i
nazwisk zostanie
wreszcie rozwiązany.

— Takie deklaracje, że
ustawa o pisowni
nielitewskich nazwisk i
imion zostanie
przyjęta, słyszymy nie
pierwszy raz.
Zwłaszcza takie
obietnice są składane
przed wyborami.
Jeszcze wiele obietnic
usłyszymy. Program
wyborczy przed
ubiegłymi wyborami
socjaldemokratów
dużo uwagi poświęcał
problemom
mniejszości
narodowych, z czego
zostało
zrealizowanych zero
obietnic. Na ich
obietnice patrzymy sceptycznie — powiedziała Wanda Krawczonok.

Obecnie prawo litewskie przewiduje, że imiona i nazwiska są pisane w wersji litewskiej.

W Sejmie są trzy alternatywne projekty ustaw o pisowni nazwisk. Jeden jest zgłoszony przez
współrządzących socjaldemokratów, drugi przez konserwatystów. Oba projekty zostały przyjęte w
pierwszym czytaniu.
Socjaldemokraci proponują zalegalizowanie pisowni nielitewskich nazwisk pisanych alfabetem łacińskim w
wersji oryginalnej. Konserwatyści zgłosili projekt ustawy dopuszczający zapis nielitewskich, w tym
polskich, nazwisk w wersji oryginalnej, ale tylko na dalszych stronach paszportu. Na pierwszej pozostałoby
nazwisko zapisane w wersji litewskiej.

Grupa społeczna „Tłoka na rzecz państwowego języka litewskiego”, która skupia działaczy prawicowych i
nacjonalistycznych w swoim projekcie proponuje, aby nazwiska nielitewskie w oryginalnej formie były
zapisywane na dalszych stronach paszportu

— Zaczekamy do wiosny, zobaczymy jak teraz wywiążą się ze swoich deklaracji. Przecież są trzy wersje
zarejestrowane i nie wiadomo, które pójdą pod obrady. Przez to, że do tej pory ustawa nie została
przyjęta, to tylko utrudniają życie swoim obywatelom, zwłaszcza obywatelkom, które wyszły za mąż za



Wanda Krawczonok Fot.
Marian Paluszkiewicz

obcokrajowców. To, że ustawa do tej pory nie jest przyjęta, to tylko brak woli politycznej — mówi
Krawczonok.
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