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Nowy premier Saulius Skvernelis niejednokrotnie podkreślał, że relacje z Polską muszą ulec poprawie. Problem
oryginalnej pisowni nazwisk od lat jest kością niezgody w stosunkach polsko-litewskich. Nowa koalicja rządząca
zapowiedziała, że spróbuje rozwiązać tę kwestię. Przed tygodniem Związek Chłopów i Zielonych zaproponował, aby
na głównej stronie paszportu był zapis dwóch wersji nazwiska- jedna z użyciem litewskiego alfabetu, a inna –
używając dowolnego alfabetu łacińskiego. W oficjalnych rejestrach w użyciu byłaby tylko litewska wersja nazwiska.

Z taką propozycję nie zgadza się Polska Frakcja Związku Wolności Litwy. Przewodniczącym Polskiej Frakcji jest
Zygmunt Klonowski. Publikujemy oświadczenie w całości:

Polska Frakcja w Związku Wolności Litwy jest zaniepokojona propozycją premiera Sauliusa Skvernelisa, dotyczącą
zapisywania oryginalnej formy nazwiska jako drugiej — obok zniekształconej formy na pierwszej stronie
dokumentów.

Uważamy, że takie rozwiązanie wniesie jeszcze większy chaos i nie zapewni nam prawa do godności oraz
swobodnego używania własnych nazwisk we właściwej formie. Nie zlikwiduje bowiem — wprowadzonej przez
sowieckiego okupanta — dyskryminacyjnej praktyki zniekształcania naszych nazwisk, a spowoduje jedynie niechęć
do rządu.
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Takie rozwiązanie byłoby do przyjęcia w przypadku nazwisk osób pochodzących z krajów, gdzie używa się innych
systemów zapisu, niż alfabet łaciński. Natomiast w przypadku polskich nazwisk oczekujemy, że będą zapisywane
jako jedyna obowiązująca forma w formie oryginalnej z użyciem wszystkich liter i znaków diakrytycznych
właściwych językowi polskiemu — jak na to zezwala gramatyka języka litewskiego. Chcemy mieć prawo do
normalnego zapisu swoich nazwisk w państwowych dokumentach, jaką mają obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
narodowości litewskiej — z użyciem właściwym naszemu ojczystemu językowi liter i znaków diakrytycznych. Litwini
w Polsce mają prawo pisać swoje nazwiska z użyciem liter litewskich, takich jak č, ė, į, š, ų, ū, ž.

Jeśli postulowane przez premiera Skvernelisa rozwiązania zostaną przyjęte, pozostanie nam jedynie sądowa droga
do odzyskania godności, co negatywnie wpłynie na międzynarodowy wizerunek Republiki Litewskiej.
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