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Litewska tożsamość konstytucyjna a kwestia pisowni 
nazwisk przedstawicieli mniejszości narodowych na 
Litwie 

W 2013 roku w Kłajpedzie odsłonięto pomnik. Zawierał on cztery wymarłe słowa z 

języka litewskiego oraz ostrzeżenie: "Przechodniu, zniknęło już pięć bałtyckich rodzin 

językowych. Pod twoimi stopami są umarłe słowa litewskie". Był to monument poświęcony 

językowi. Jego wagę podkreślać miał fakt przybycia prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė. 

Głowa państwa stwierdziła, że: ,,Z siedmiu języków bałtyckich zostały tylko dwa – litewski 

Streszczenie 

Tożsamość konstytucyjna stanowi odbicie tożsamości danego narodu w sferze prawnej. 

Zawiera określony system wartości istotnych dla danego narodu. Dla Litwinów niezwykle 

istotnym zagadnieniem jest kwestia języka państwowego. Dla tego narodu jest to wartość na 

tyle istotna, że znalazła swój wyraz w wielu aktach prawnych. Regulują one także sposób 

zapisu imion i nazwisk członków mniejszości narodowych, co niekiedy uznawane jest za 

formę dyskryminacji. Kwestię tą przebadano pod kątem litewskich regulacji prawnych oraz 

wyroków sądów. Pokazują one, jak widziany jest na Litwie status języka państwowego i jak 

uregulowano prawa mniejszości narodowych. Analiza ta została przeprowadzona przy 

uwzględnieniu uwarunkowań historycznych oraz przepisów prawa międzynarodowego. W ten 

sposób nie tylko zauważono główne osie tego konfliktu, lecz również wskazano jego 

przyczyny oraz istotę – wraz z zaznaczeniem błędów czynionych w polskiej refleksji nad tym 

tematem.  

Słowa kluczowe: Litwa, mniejszości narodowe, prawo konstytucyjne

∗ Autor ukończył studia magisterskie z zakresu prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz był słuchaczem Studium Języka i Kultury Litewskiej UWr. 
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i łotewski. Naród, który ochroni swój język, ochroni również sam siebie. Jeśli będziemy go 

mieli, nikt nas nie zniewoli i nie podbije” . 1

 Pomysł stawiania pomnikowi językowi nie musi wydawać się szczególnie 

zaskakujący, chociaż być może podobny pomysł nie powstał w żadnym innym kraju. 

Dlaczego więc właśnie na Litwie tak wielką rangę przypisano ceremonii otwarcia 

niewielkiej, kwadratowej płyty?  

 Język jest niezwykle istotnym dobrem danej wspólnoty narodowej – wiąże się bez 

wątpienia z jego tożsamością. Przez język dana wspólnota wyraża swoje myśli, 

posługiwanie się ojczystą mową stanowi akt komunikacji, przekazu informacyjnego. Za 

pomocą języka tworzy się również prawo. Przekłada się to na fakt tego, że w sferze prawnej 

język narodowy staje się językiem oficjalnym (państwowym) i podlega ochronie.  

Jednocześnie język państwowy może wpływać na porządek prawny w sposób pośredni: 

jako składowa tożsamości narodowej przekładać się może na tożsamość konstytucyjną 

danego państwa przez prawne uregulowanie jego statusu. 

1. POJĘCIE TOŻSAMOŚCI KONSTYTUCYJNEJ  

Pojęcie tożsamości konstytucyjnej nie jest jednoznacznie rozumiane. Marek Zirk-

Sadowski definiuje ją jako ,,rozpoznawanie swojej odrębności kulturowej, narodowej 

poprzez refleksję nad prawami podstawowymi akceptowanymi w danym społeczeństwie, 

narodzie” . Tożsamość taką można badać w formie analizy ustroju organów państwowych, 2

określenie ich kompetencji oraz zwyczajów panujących w danym państwie. Z organizacją 

danego państwa obywatele mieliby się utożsamiać ze względu na określoną tradycję . 3

Jednocześnie tożsamość konstytucyjną danego państwa da się rozpatrywać pod kątem praw 

podstawowych. Do tego celu nie wystarczy sama analiza przepisów konstytucji i 

zwyczajów: należy sprawdzić, jak dane pojęcia są stosowane i interpretowane .  4

 E. Wołkanowska-Kołodziej, Żółw wagi państwowej. Spór o polskie litery na Litwie,  1

http://wyborcza.pl/magazyn/
1,145246,17967139,Zolw_wagi_panstwowej__Spor_o_polskie_litery_na_Litwie.html (dostęp: 10 
grudnia 2015r.).

 M. Zirk-Sadowski, Tożsamość konstytucyjna a prawo europejskie, ,,Analizy natolińskie” 2012, nr 1, 2

s. 1. 

 Ibidem, s. 1.3

 Ibidem, s. 1-2. 4
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Lech Morawski tożsamość konstytucyjną państwa rozpatruje w dwóch aspektach: 

normatywnym oraz empirycznym . W tym pierwszym ujęciu są to cechy ustroju 5

konstytucyjnego uznawane za fundamentalne. W tym drugim jest to ,,zespół przekonań 

charakteryzujących zbiorowość obywateli, poddanych temu samemu panowaniu 

politycznemu” .  6

Niezależnie od definicji i podejścia, na gruncie tożsamości konstytucyjnej państwa 

następować będzie próba przeniesienia niektórych wartości i symboli ze sfery tożsamości 

narodowej czy politycznej na sferę prawną . Zadanie to ze względu na właściwości prawa i 7

języka prawnego jest niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe . Mimo to wartości wybrane z 8

katalogu cech wyróżniających tożsamość danej zbiorowości uzyskują w oczach 

ustawodawcy taką wagę, że próbuje on uczynić z nich podstawę legitymizacyjną całego 

porządku konstytucyjnego i ustrojowego . Jednocześnie wartości te przekładają się nie tylko 9

na katalog, ale także rozumienie praw przysługujących członkom danej zbiorowości – 

rozumienie, z którym członkowie danej społeczności się utożsamiają. W ten sposób dzięki 

instytucjom prawnym – organów czy obywatelstwa – dokonuje się wprowadzenie w życie 

najważniejszych wartości związanych z identyfikacją danej grupy.  

2. NAJWAŻNIEJSZE WYZNACZNIKI LITEWSKIEJ TOŻSAMOŚCI 
KONSTYTUCYJNEJ 

Litewska tożsamość konstytucyjna oparta jest na szeregu elementów 

charakterystycznych dla państw zachodnioeuropejskiej kręgu kulturowego. Można uznać je 

za elementy ustroju uznane za fundamentalne. Litwa jest republiką demokratyczną (art. 1), 

w której suwerenem jest naród (pisany z wielkiej litery; art. 2). Naród i każdy obywatel 

mają prawo do stawiania oporu każdemu, kto siłą targnie się na niepodległość Państwa 

Litewskiego, integralność jego terytorium bądź ustrój konstytucyjny (art. 3). Suweren 

wykonuje swoje kompetencje poprzez przedstawicieli bądź bezpośrednio. Konstytucja 

 M. Młynarska-Sobaczewska, Normatywizacja tożsamości zbiorowej w preambułach do konstytucji 5

państw postkomunistycznych, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”, 2013, nr 2, s. 107. 

 Ibidem, s. 107-108.6

 Ibidem, s. 107-108.7

 Ibidem, s. 108. 8

 Ibidem, s. 108. 9
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określa zakres władzy państwowej oraz sytuuje trójpodział władzy . Państwo jest świeckie 10

(art. 26). Jego ustrój gospodarczy opiera się na swobodzie działalności gospodarczej oraz 

prawie własności, jakkolwiek z poszanowaniem interesów konsumentów (art. 46). 

Przewidziany jest charakterystyczny dla zachodniego kręgu kultury prawnej katalog praw 

człowieka, praw obywatelskich oraz socjalnych (rozdział III i IV).  

 Jednocześnie konstytucja zawiera szereg specyficznych rozwiązań, będących 

odbiciem tożsamości społeczeństwa litewskiego. Wskazuje flagę, godło, hymn kraju oraz 

stolicę (art. 15, 16, 17). Jednocześnie konstytucja wprost określa, że językiem państwowym 

jest język litewski. Norma ta jest precyzowana w szeregu aktów prawnych, o których będzie 

jeszcze mowa. Dla Litwinów kwestia ta jest mocno zakorzeniona w tożsamości – jak pisał 

Mikołaj Dauksza (lit. Mikalojus Daukša): dla istnienia narodu istotne są wspólne zwyczaje, 

terytorium, lecz nade wszystko – wspólny język . Sama norma konstytucyjna regulująca 11

status języka państwowego nie jest niczym nadzwyczajnym. Jednak jak zostanie pokazane, 

nie istnienie, lecz faktyczny konstytucyjnoprawny status tej normy pokazuje wyjątkowość 

tego przepisu. 

 Zgodnie z art. 10 Litwa ma zaś pozostać państwem unitarnym, w którym nie jest 

możliwe stworzenie jakiejkolwiek jednostki o specjalnym statusie – unitarność państwa jest 

wartością konstytucyjną. Waga tej wartości zapewne wzrosła mocno na skutek nieudanych 

prób utworzenia polskiej autonomii na terenie Wileńszczyzny oraz faktu, że część tego 

terytorium brała udział w referendum w sprawie utrzymania państwowości Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich . Konstytucja sytuuje też zasadę (art. 12 ust. 2) 12

wyłączności obywatelstwa litewskiego, jednak dopuszczalne są wyjątki od tej reguły . W 13

artykule 4 przewidziano specjalną procedurę wobec wykupu własności ziemi, lasów i wód 

wewnętrznych przez cudzoziemców.  

Jednocześnie Litwa jest państwem wielonarodowym, w którym 17% obywateli 

stanowią mniejszości narodowe i etniczne . Artykuł 37 konstytucji traktuje na 14

 Zob. więcej: K. Monkevičius, Valdžių padalijimo principas kaip demokratijos veiksnys: atvejo 10

studija, ,,Filosofija” 2009, nr 1.

 M. Vainiutė, Lietuvių kalbos kaip valstybinės konstitucinis statusas: pagrindiniai 11

aspektai, ,,Jurisprudencija” 2010, nr 4, s. 26. 

 A. Srebrakowski, Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989, Toruń 2001, s. 299-301. 12

 Określone w osobnej ustawie: Įstatymas dėl lietuvos respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo ir 13

papildymo, 1995 m. spalio 3 d. Nr. I-1053.

 Gyventojų Tautinė Sudėtis, http://statistics.bookdesign.lt/esu_04.htm?lang=en, (dostęp: 14 14

grudnia 2015 r.)

)  96



temat ,,wspólnot narodowościowych” (lit. tautinė bendrija) . Przepis ten ma w zamierzeniu 15

ustanawiać system ochrony mniejszości narodowych. Zgodnie z nim wspólnoty 

narodowościowe obywateli zajmują się samodzielnie problemami swej kultury narodowej, 

oświaty, dobroczynności i wzajemnej pomocy. Nie wiadomo jednak, czym te wspólnoty do 

końca są, albowiem można je zdefiniować jako grupę obywateli Litwy, posiadających 

określoną kulturę narodową, zwyczaje i język (odrębny od litewskiego) . Widać, że norma 16

ta może znaleźć się w potencjalnej kolizji z normami dotyczącymi używania języka 

państwowego – prawo do korzystania z języka mniejszości może zawężać zakres 

zastosowania (i obowiązek korzystania) języka państwowego. Wymagają więc 

odgraniczenia sytuacje, w których można stosować język mniejszości, nie podważając 

języka państwowego. Dotyczyć to może zwłaszcza kwestii pisowni nazwisk członków 

mniejszości narodowych. Dokonać należy więc analizy tego, jak te dwie wartości 

współistnieją ze sobą na Litwie i jaki wpływ ma na to litewska tożsamość konstytucyjna, 

będąca pochodną tożsamości narodowej.  

3. STATUS JĘZYKA PAŃSTWOWEGO W ŚWIETLE AKTÓW PRAWA RANGI 

USTAWOWEJ 

 Najważniejszym aktem prawnym poświęconym litewskiemu językowi 

państwowemu jest ustawa o języku państwowym Republiki Litewskiej z 31 stycznia 1994 

r.  Oprócz tego niezwykle ważnymi regulacjami są ustawa o statusie komisji ds. języka 17

państwowego  oraz przepisy litewskiego kodeksu cywilnego , odnoszące się do sposobu 18 19

prowadzenia aktów stanu cywilnego. Wiele o sposobie traktowania języka państwowego 

mówi także ustawa o nazwach przedsiębiorstw . 20

 Ustawa o języku państwowym reguluje posługiwanie się językiem państwowym na 

niwie oficjalnej, nie odnoszą się jednak do komunikacji nieformalnej, języka wspólnot 

 J. D. Iglesias, N. Stojanović, S. Weinblum (red.), New nation states and national minorities, 15

Colchester 2013, s. 112. Gwarancje te odnoszą się do obywateli Litwy należących do mniejszości 
narodowych. 

 Ibidem, s. 112. 16

 Lietuvos respublikos valstybinės kalbos įstatymas, 1995 m. sausio 31 d., Žin., 1995, Nr. 15-344. 17

 Dėl lietuvos respublikos valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo, 1995 m. vasario 7 d. Nr.I-789.18

 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000 19

m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864. 

 Firmų vardų įstatymas,  1999 m. liepos 1 d. Nr. VIII-1286. 20
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religijnych oraz wspólnot etnicznych. Jednocześnie inna ustawa przyjęta przez litewski sejm 

miała określić prawa mniejszości narodowych w zakresie pielęgnowania ich języka, kultury 

i zwyczajów. Nadmienić należy, że ustawa o mniejszościach narodowych funkcjonowała do 

2010 roku. Od tamtej pory nowej regulacji w tym zakresie nie przyjęto. Ustawa o języku 

państwowym zobowiązuje wszystkie instytucje, urzędy, przedsiębiorstwa oraz organizacje 

do prowadzenia swoich spraw w języku litewskim: sprawozdawczości, raportów, 

dokumentacji finansowej i technicznej w języku państwowym. Również instytucje 

państwowe i samorządowe mogą porozumiewać się ze sobą jedynie w języku litewskim. 

Artykuł 6 ustawy zobowiązuje liczne kategorie podmiotów do posługiwania się językiem 

państwowym w stopniu wymaganym przez prawo. Głowy, pracownicy i urzędnicy 

centralnych i lokalnych instytucji rządowych, urzędów, służb – podobnie jak pracownicy i 

naczelnicy policji i innych organów ochrony prawnej – a także instytucji komunikacyjnych, 

transportowych, zdrowotnych, zajmujących się zabezpieczeniem społecznym oraz wszelkie 

inne instytucje świadczące usługi ludności muszą być w stanie posługiwać się językiem 

państwowym w stopniu wymaganym przez przyjęte przez litewski rząd wymagania. Język 

państwowy ma być też językiem wszelkich procedur sądowych (art. 8) , transakcji między 21

osobami prawnymi a osobami fizycznymi, oficjalnych uroczystości (art. 10). Ustawa 

zawiera ponadto przepisy odnoszące się do edukacji oraz pisowni nazw topograficznych, 

imion i nazwisk. Stosownie do rozdziału VII i art. 14 na Litwie wszystkie nazwy miejsc 

pisane być powinny w języku państwowym.  

Również nazwy przedsiębiorstw, organizacji i urzędów działających na Litwie mają 

być tworzone stosownie do norm języka litewskiego uzgodnionych przez komisję ds. języka 

litewskiego. Ustawa odnosi się także do publicznych oznakowań, które również mają być 

zapisywane w języku państwowym. Reguluje także sposób adresowania kopert, stempli oraz 

oznaczania nazw dóbr i usług. Jednocześnie art. 18 przewiduje wyjątek dla organizacji 

mniejszości narodowych, które mają prawo do używania innych języków na znakach 

informacyjnych, wszelako wyłącznie w sytuacjach, gdy rozmiar tych znaków jest nie 

większy niż napis w języku litewskim. Ustawa zobowiązuje też do umacniania prestiżu 

poprawnego języka litewskiego oraz ustanawiania norm chroniących czystość języka 

państwowego. Gwarantowane ma być przez używanie poprawnego języka w książkach, 

telewizji, prasie oraz wymaganie odpowiedniego poziomu umiejętności językowych 

przedstawicieli służby publicznej, pedagogów, pracowników mediów oraz wydawców. 

Ustawa ta miała zostać zastąpiona przez inną, która uzyskałaby status ustawy 

konstytucyjnej. W nowej ustawie o języku państwowym znaleźć się miały regulacje dot. 

 Ustawa zapewnia osobom nieznającym języka prawo do bezpłatnego tłumaczenia. Wydaje się 21

jednak, że wobec statusu ustawy o języku państwowym, przepis ten odnosi się jedynie do 
cudzoziemców. 
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pisowni imion i nazwisk, zakaz stanowienia nazw geograficznych w języku innym niż 

państwowy. Jednocześnie pomysł ten został bardzo mocno skrytykowany przez Europejską 

Fundację Praw Człowieka, która uznała, że projekt łamie prawa mniejszości narodowych, 

zwłaszcza w kontekście wciąż nieprzyjętej nowej ustawy chroniącej ich prawa . Bardzo 22

mocno skrytykowali taką sytuację przedstawiciele grup narodowościowych . Ostatecznie 23

do podniesienia ustawy o języku państwowym do rangi konstytucyjnej nie doszło.  

 Nad poprawnym używaniem języka litewskiego czuwa komisja ds. języka 

litewskiego działająca przy sejmie. Ma ona specyficzny status: powołana została do 

czuwania nad kodyfikacją, standaryzacją języka litewskiego, wykonywania prawa o języku 

litewskim, wykonywania nauczania języka państwowego, wykonuje oraz zarządza 

otrzymanymi środkami budżetowymi w celu wykonywania tych zadań. Uchwały komisji 

muszą być obowiązkowo przestrzegane przez wszystkie przedsiębiorstwa, instytucje i 

organizacje oraz media masowe. Nie przestrzeganie tego obowiązku łączy się z 

odpowiedzialnością administracyjną. Nad wykonywaniem ustawy o języku czuwa także 

inspekcja języka litewskiego działająca przy sejmie. Jak widać, w istocie komisja została 

wyposażona w prawo stanowienia aktów prawa powszechnie obowiązującego (litewska 

konstytucja nie zawiera ich katalogu) i posiada własne organy, stojąc na straży 

wykonywania rozstrzygnięć komisji.  

 Inne ustawy regulują przypadki używania języka litewskiego w różnych sytuacjach 

prawnych, zarówno o charakterze prywatnoprawnym, jak i administracyjnoprawnym. 

Przepisy litewskiego kodeksu cywilnego zobowiązują do zapisywania imion, nazwisk oraz 

nazw miejscowości zgodnie z regułami języka litewskiego (art. 3.282).  

 Jednocześnie kodeks dopuszcza tworzenie umów w językach innych niż litewski i 

uznaje te teksty za równoprawne (art. 6.194), chociaż w art. 6.369 ust. 3 przewidziano 

wymóg stosowania języka państwowego dla umowy time-sharingu. 

 Również nazwy przedsiębiorstw  muszą być tworzone zgodnie z regułami języka 24

państwowego, co przewidział ustawodawca w osobnej ustawie o firmach: zgodnie z jej art. 

2 także nazwa firmy musi odpowiadać normom języka państwowego.  

3. 1. Regulacje poświęcone pisowni nazwisk na Litwie 

 Ukryte pułapki w Ustawie konstytucyjnej o języku państwowym, http://www.efhr.eu/2014/11/25/22

ukryte-pulapki-w-ustawie-konstytucyjnej-o-jezyku-panstwowym/, (dostęp: 12 grudnia 2015 r.). 

 A. Radczenko, Mniejszości narodowe do polityków: wciąż stoimy w miejscu, http://zw.lt/litwa/23

mniejszosci-narodowe-do-politykow-wciaz-stoimy-w-miejscu/, (dostęp: 20 grudnia 2015 r.). 

 W litewskim systemie prawnym użyto terminu ,,firma” oznaczającego ,,przedsiębiorstwo”, a nie 24

jedynie samą jego nazwę, jak w Polsce. 
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 Aktem prawnym regulującym pisownie nazwisk obywateli Republiki Litewskiej jest 

Uchwała Taryby z 31 stycznia 1991 r. o sposobie pisowni imion i nazwisk obywateli 

Republiki Litewskiej w dowodach osobistych . Stosownie do art. 1 tego aktu prawnego 25

imiona i nazwiska obywateli Litwy zapisuje się alfabetem litewskim, zgodnie z pisownią 

zawartą w innych dokumentach osobistych lub paszporcie. Artykuł 2 poświęcony jest 

pisowni nazwisk członków mniejszości narodowych. Zgodnie z nimi imię i nazwisko 

obywatela litewskiego na wniosek zapisuje się na jeden z dwóch sposobów: albo 

fonetycznie, alfabetem litewskim bez litewskich końcówek (-as, -is, -ys, -us, -a, -uo, –ė), 

albo fonetycznie, alfabetem litewskim z litewskimi końcówkami. Nieprawdą jest więc 

częste mniemanie, iż nazwiska zawsze muszą być zapisywane z litewskimi zakończeniami.  

Do dzisiaj uchwała ta stanowi podstawę zapisu nazwisk mniejszości narodowych.  

Oprócz tego istnieją uchwały komisji odnoszące się do sposobu transliteracji obcych 

nazwisk. Odnośnie Polaków stosuje się uchwałę z 28 marca 1991 roku . Specjalne zasady 26

transliteracji stosowane są przez komisję wobec nazwisk białoruskich , rosyjskich  oraz 27 28

ukraińskich . 29

Transliteracja ta budzi niechęć niektórych członków mniejszości narodowych – 

zniekształca bowiem nie tylko oryginalny sposób pisowni nazwiska, ale także jego 

brzmienie przy czytaniu – w języku litewskim brakuje sposobu oddania niektórych 

dźwięków języków obcych (np. polskiego ,,ą”, ,,ę” czy ,,ź”, białoruskiego ,,ŭ”). Takie 

lituanizowanie może być odbierane przez członków danej społeczności negatywnie, jako 

próba wynarodowienia. Co więcej, potencjalnie może być odczuwany jako atak nie tylko na 

czyjeś poczucie przynależności narodowej, ale na przyrodzone prawa oraz samą istotę 

 Czasami niesłusznie nazywana uchwałą w sprawie pisowni imion i nazwisk w paszportach. Por. 25

np. D. Iglesias, N. Stojanović, S. Weinblum (red.), New nation states…, s. 112. 

 Lietuvos lenkų pavardžių ir vardų rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase taisyklės, http://26

www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/svetimvardziai/perrasa-is-lenku-kalbos, (dostęp: 17 stycznia 2016 

r.). 

 Lietuvos baltarusių (gudų) pavardžių ir vardų rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase taisyklės, 27

http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/svetimvardziai/perrasa-is-gudu-baltarusiu-kalbos, (dostęp: 17 

stycznia 2016 r.). 

 Standardy stosowane przez komisję zostały przedstawione w pracy: A. Ivenkov, Pavardžių, vardų 28

ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą 
instrukcija , Vilnius 1990. 

 Lietuvos ukrainų pavardžių ir vardų rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase taisyklės, http://29

www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/svetimvardziai/perrasa-is-ukrainu-kalbos, (dostęp: 17 stycznia 2016 

r.). 
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człowieka jako określonej jednostki. Na tym tle prawnym doszło do poważnego konfliktu 

politycznego między Polską a Litwą.  

3.2.Nazwisko jako dobro prawne  

 Nazwisko jest regulowane prawnie ze względu na fakt jego dużego znaczenia dla 

obrotu prawnego zarówno w sferze prawnopublicznej, jak i prywatnoprawnej . Po 30

pierwsze, nazwisko służy identyfikacji danej osoby, jej zindywidualizowaniu . Jest 31

elementem każdego przedsięwzięcia prawnego lub faktycznego skierowanego do 

człowieka . Dzięki niemu wiadomo, do kogo kierowana jest norma prawna albo czyją 32

sytuację wyznacza. Jego znaczenie prawne odbija się chociażby w fakcie obowiązku 

posiadania imienia i nazwiska. Jest wpisywane w dokumentach tożsamości, aktach stanu 

cywilnego. Pod nim występuje się zarówno w obrocie cywilnoprawnym, jak i w sytuacjach 

publicznoprawnych. Może być przedmiotem postępowań regulowanych prawem, np. 

odnośnie zmiany nazwiska, określenia nazwiska małżonka, dziecka. Jednocześnie jest 

chronione na gruncie prawa cywilnego . 33

 Nazwisko jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby ludzkiej  34

i dobrem osobistym . Ma charakter duchowy, wiąże się z tożsamością 35

człowieka : ,,Stanowi podstawowy czynnik, który łącznie z imieniem wyróżnia człowieka 36

w społeczeństwie, służy jego identyfikacji. Jest także swoistym dokumentem historycznym 

świadczącym o ciągłości rodowej” . Nie można mieć wątpliwości, że brzmienie nazwiska 37

może mieć (chociaż nie musi) znaczenie także dla tożsamości narodowej danej osoby: zapis 

jego według zasad pisowni i gramatyki charakterystycznej dla danego języka, potwierdzać 

 K. Miksza, Interes państwa a prawo do nazwiska w świetle prawa międzynarodowego i 30

unijnego, ,,Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy”, 2014, t. 13/14, s. 262-263.

 W. H. Hrynicki, Normatywne aspekty zmiany imion w poglądach doktryny i orzecznictwie sądów 31

polskich, ,,Ius Novum” 2014, nr 4, s. 135.

 Ibidem, s. 135.32

 Ibidem, s. 136.33

 M. Ura, Znaczenie imion i nazwisk dla sytuacji administracyjnoprawnej osób, ,,Studia Iuridica 34

Lubliniensa” 2009, nr 12, s. 211. 

 P. Waglowski, Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych, https://www.web.gov.pl/g2/big/35

2009_12/f9bd6afc4332ed9235eeb3f832259cf2.pdf, (dostęp: 18 stycznia 2016 r.), s. 4.

 Ibidem, s. 197-199.36

 Ibidem, s. 197.37
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może duchową i osobistą łączność z resztą grupy etnicznej/narodowej. Stąd kwestia 

brzmienia nazwiska może być także kwestią ochrony czyjejś samoidentyfikacji jako Polaka, 

Rosjanina, Niemca itp. Odmowa zapisania go w wersji oryginalnej jest zatem odbierana 

jako atak na czyjeś duchowe dobre osobiste lub jednostkową tożsamość.  

4. JĘZYK PAŃSTWOWY JAKO WARTOŚĆ KONSTYTUCJA W ŚWIETLE 
LITEWSKIEJ PRAKTYKI STOSOWANIA PRAWA  

Jak zauważył L. Morawski, wartości konstytucyjne to nie tylko sam katalog praw i 

obowiązków, lecz także określone rozumienie praw przysługujących członkom danej 

zbiorowości – rozumienie, z którym członkowie danej społeczności się utożsamiają . 38

Status języka litewskiego wielokrotnie używany był jako argument w 

uzasadnieniach orzeczeń sądów czy organów administracji. W wyroku 25 maja 2006 r. sąd 

konstytucyjny uchylił art. 3 prawa wyborczego, który pozwalał na drukowanie kart w 

językach mniejszości narodowych. Przepis ten został uznany za niezgody z konstytucją . 

Jak uznano, na Litwie istnieje konstytucyjny imperatyw posługiwania się językiem 

państwowym, zaś obywatele Litwy należący do mniejszości narodowych, posługujący się 

językiem państwowym w stopniu niewystarczającym do wzięcia udziału w głosowaniu, nie 

są wystarczająco zintegrowani ze społeczeństwem litewskim. ,,Obywatele tacy nie są w 

pełni członkami społeczeństwa obywatelskiego, zatem nie mogą podejmować decyzji o 

znaczeniu państwowym. Podkreślono, że w litewskiej konstytucji, w kontekście działań 

odnoszących się do procesu rządzenia państwem (udziału w głosowaniu powszechnym), nie 

mówi się o ułatwieniach dla obywateli nieposługujących się językiem państwowym (osób 

należących do mniejszości narodowych). Sąd zaznaczył, że z konstytucji również nie 

wynika, by obywatele tacy mieli być sztucznie zachęcani do wzięcia udziału w referendum 

czy innym głosowaniu, gdzie podejmowane są decyzje o wadze państwowej” .  39

 Co ciekawe, mimo zasady, zgodnie z którą ratyfikowane umowy międzynarodowe 

mają nadrzędny status nad prawem wewnętrznym, sądom zdarzało się postawić ustawę o 

języku państwowym ponad prawem międzynarodowym. W orzeczeniu NSA z 8 lipca 2011 

(sygn. akt A-662-2474/2011) uznano, że przepisy konwencji ramowej o ochronie praw 

 M. Młynarska-Sobaczewska, Normatywizacja tożsamości zbiorowej…, s. 106-107. 38

 E. Kuzborska, Prawa językowe mniejszości narodowych na Litwie, ,,Państwo i Prawo” 2012, nr 7, 39

s. 59-60. W innym wyroku, z 13 grudnia 2004 r., uznano, iż fakt przynależności do mniejszości 
narodowej nie uzasadnia niestosowania do tej osoby przepisów o obowiązkowym używania języka 
litewskiego – łamałoby to zasadę równości obywateli wobec prawa. 
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mniejszości nie mają bezpośredniego zastosowania w prawie wewnętrznym i mają charakter 

jedynie programowy . 40

 Zauważyć też należy, że kwestia pisowni nazwisk znalazła swój wyraz w polsko-

litewskiej umowie o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy . W umowie tej 41

w art. 14 zawarto przepis, zgodnie z którym: ,,Układające się Strony oświadczają, że osoby 

wymienione w artykule 13 ust. 2 mają w szczególności prawo do: (…) używania swych 

imion i nazwisk w brzmieniu języka mniejszości narodowej; szczegółowe regulacje 

dotyczące pisowni imion i nazwisk zostaną określone w odrębnej umowie”. Jak widać, 

płynie stąd zobowiązanie międzynarodowe do podpisania umowy międzynarodowej, która 

zapewniałaby Polakom na Litwie możliwość używania ich nazwisk w brzmieniu języka 

mniejszości narodowej. Umowa ta do dzisiaj nie została przygotowana. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że traktat zawiera też jasno wyrażoną normę, zgodnie z którą mniejszości 

mają prawo do używania swych imion i nazwisk w brzmieniu języka mniejszości 

narodowej. Nie dokonano jedynie jej konkretyzacji i uszczegółowienia. Sama zasada 

zapewniająca Polakom możliwość określenia nazwiska w brzmieniu zgodnym z regułami 

języka polskiego obowiązuje i Litwa, nie zapewniając tego prawa, łamałaby traktat 

międzynarodowy. Można tę normę jednak rozumieć na dwa sposoby: dokonać jej wykładni 

rozszerzającej i dojść do wniosku, że poprzez ,,brzmienie” chodzi o pisownię danego 

nazwiska w dokumentach i w konsekwencji uznać, że w świetle takiej interpretacji Litwa 

łamie prawo międzynarodowe, umożliwiając mniejszości polskiej jedynie pisownię 

fonetyczną. Można jednak dokonać interpretacji literalnej i poprzez ,,brzmienie” rozumieć 

właśnie zapis fonetyczny: chodzi bowiem o odwzorowanie tego, jak nazwisko jest 

wymawiane. Inna rzecz, że w przepisie nie mówi się wprost o zapisie nazwiska w 

dokumentach. Może więc chodzić jedynie o zapewnienie swobody posługiwania się 

nazwiskiem w sytuacjach prywatnych. Takiego prawa litewskiego przepisy nie wykluczają, 

w związku z czym nie mogłoby być mowy o łamaniu przepisów umowy.  

   
5. OCHRONA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH NA LITWIE  

 Ochrona mniejszości narodowych, jak już zostało pokazane, gwarantowana jest 

przez litewską konstytucję. Jednocześnie obecnie brakuje aktu prawnego, który 

konkretyzowałby jej przepisy. Stara ustawa o mniejszościach narodowych uchwalona 

 Lietuvos Vyriausiojo adminitracino teismo 2009 m., rugsėjo 14 d. nutartis administracinėje byloje, 40

Nr. A-261-997/2009. 

 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i 41

dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r. 
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została jeszcze w 1989 roku , zaś w roku 1991 została poddana znaczącej nowelizacji . 42 43

Zapewniała uznanie odrębności etnicznej, rozwój kultury mniejszości, promocję 

świadomości narodowej oraz jej wyrażanie. Zapewniała mniejszościom szereg praw: 

dyskryminacja na tle etnicznym bądź narodowym, językowym albo jakimkolwiek innym 

związanym z przynależnością etniczną była zabroniona i karana. Ustawa gwarantowała m. 

in. naukę w języku ojczystym na każdym szczeblu edukacji, wraz z istnieniem instytucji 

szkolnictwa wyższego kształcących nauczycieli w tym zakresie; prawo do wydawania gazet 

w języku ojczystym; prawo do sprawowania kultu religijnego w języku mniejszości; 

tworzenia organizacji kulturalnych mniejszości; reprezentacji na wszystkich szczeblach 

samorządu oraz organach władzy na podstawie wolnego, bezpośredniego i powszechnego 

prawa wyborczego; zajmowania stanowisk w organach i instytucjach państwowych.  

Artykuł 4 zapewniał, że na terenach zamieszkanych w dużym stopniu przez 

mniejszości narodowe dozwolone jest używanie języka obok języka państwowego. Artykuł 

5 umożliwiał stosowanie w tych rejonach tablic i napisów w języku ojczystym. Ważne 

prawo wynikało także z art. 8: każdy obywatel miał prawo do określenia w paszporcie 

swojej narodowości w oparciu o narodowość swoich rodziców bądź jednego ze swoich 

rodziców.  

 Ustawa nie zawierała definicji mniejszości narodowej. Niekiedy wspominany art. 8 

poddawany jest krytyce jako negujący uzależnienie czyjejś przynależności narodowej od 

indywidualnego poczucia jednostki, z kolei uzależniający go od wykazanego pochodzenia 

rodziców (więzów biologicznych) i określenia go dodatkowo w oficjalnych dokumentach .44

 Jednocześnie Litwa jest stroną umów międzynarodowych zapewniających prawa 

mniejszości narodowych: Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Konwencji 

Ramowej o ochronie mniejszości narodowych. Prace nad nową ustawą miały miejsce w 

2012 r. Proponowano albo przedłużenie działania starej regulacji, albo wprowadzenie nowej 

według projektu wiceministra kultury Edwarda Trusiewicza. Projekt ten nie został jednak 

przyjęty. Krytykowano go za skupienie się na prawach dużych grup narodowych a 

pomijanie praw tych mniejszych .    45

 Lietuvos taryba socialistinės respublikos tautinių mažumų įstatymas, 1989 m. lapkričio 23 d. Nr. 42

XI-3412, Valstybės žinios,1989, Nr. 34-485. 

 A. Bobryk, Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987-1997, Toruń 2005, s. 456. 43

 H. Vasilevich, Lithuania’s minority-related legislation: is there a legal vacuum?, ,,ECMI Working 44

Papers“ 2013, vol. 70, s. 7.

 Ibidem, s. 12. 45
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6. ZASADY PISOWNI NAZWISK MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W ŚWIETLE 
STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

 Do kwestii zasad pisowni osób należących do mniejszości narodowych 

zastosowanie znajduje szereg umów międzynarodowych, wyznaczających docelowo 

standard ochrony praw członków mniejszości narodowych. Należą do nich m. in. 

Europejska Konwencja Praw Człowieka  oraz Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości 46

narodowych  czy Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych  (Litwa 47 48

nie podpisała tej ostatniej).  

 Europejska Konwencja Praw Człowieka nie mówi wprost o pisowni nazwisk 

członków mniejszości narodowych. Zawiera natomiast art. 8 ust. 1, w którym mowa o tym, 

że każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego 

mieszkania i swojej korespondencji. Z tego Europejski Trybunał Praw Człowieka 

sformułował kilka zasad dot. Stosowania imion i nazwisk. W sprawie Stjerna przeciwko 

Finlandii  ETPCz uznał, że sąd powinien poszukiwać równowagi między interesami 49

społeczeństwa a interesami jednostki. W sprawie Guillot przeciwko Francji ten sam sąd 

uznał, że nazwisko należy do sfery prywatnej obywatela, jego życia rodzinnego. 

Niedogodności związane z pisownią imion i nazwisk w sposób inny niż chce tego obywatel, 

również są więc naruszeniem art. 8. Ingerencja w sferę prywatną obywatela jest 

niedopuszczalna, jeżeli nie stoją za tym odpowiednie przesłanki wskazane w ust. 2 tego 

przepisu konwencji . W kontekście nazwiska takie przesłanki nie występują. Na temat 50

imion i nazwisk ETPCz wypowiedział się ponadto w sprawie Johansson przeciwko 

Finlandii. Jak uznał sąd, gdyby imię miało skrzywdzić człowieka, możliwa byłaby 

ingerencja państwa w brzmienie imienia albo nazwiska. Jeżeli jednak dane imię zostało już 

zaakceptowane przez państwo i do tego nie różni się znacząco od już stosowanych imion 

fińskich, ingerencja taka nie jest uzasadniona.  

 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 46

listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, 
tekst polski: https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/convention_pol.pdf 
(dostęp: 4 stycznia 2016 r.)

 Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych, sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 47

1995 r., (Dz. U. z dnia 15 marca 2002 r., poz. 220). 

 Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, Dz. U. z 2009 r., Nr 137, poz. 48

1121. 

 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25 listopada 1994 r., Stjerna p. Finlandii,, 49

sygn. akt 18131/91 http://kaikki.info/english/echr/10000/18131_91.html (dostęp: 5 stycznia 2016 r.). 

 Wyrok Europejskiego Praw Człowieka z 24 października 1996 r., Gulliot p. Francji, sygn. akt 50

52/1995/558/644, www.efhr.eu.
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 W jednym wyroku ETPCz uznał jednak prawo państwa do ingerencji w sprawie 

nazwisk za uzasadnione. W sprawie Mentzen przeciwko Łotwie  sąd uznał za dopuszczalną 51

ingerencję państwa w zakresie nazwiska, jeżeli jest to usprawiedliwione ważnymi 

powodami niezbędnymi w demokratycznym państwie prawnym i jest zgodne z prawem. W 

przypadku gdy język urzędowy jest uznany za wartość konstytucyjną, państwo może 

zastosować ograniczenie. Jest ono przy tym podmiotem kompetentnym w zakresie ochrony 

języka państwowego. Tak spowodowane ograniczenie jest zgodne z art. 8 ust. 2 EKPCz.  

 Konwencja Ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych poświęca 

pisowni nazwisk art. 11 ust. 1. Zgodnie z nim strony zobowiązują się uznać, że każda osoba 

należąca do mniejszości narodowej ma prawo do używania jego/jej nazwiska (patronimiku) 

i imion w języku mniejszości oraz ich oficjalnego uznania zgodnie z trybem przyjętym w 

ich ustawodawstwie. 

Co ciekawe, zgodnie z ust. 2 i 3 tego artykułu każda osoba należąca do mniejszości 

narodowej ma prawo do umieszczenia w jego lub jej języku znaków, napisów i innych 

informacji o charakterze prywatnym w sposób widoczny dla osób postronnych. Jak 

wskazuje Konwencja, w rejonach tradycyjnie zamieszkałych przez znaczącą ilość osób 

należących do mniejszości narodowej Strony będą starać się – zgodnie z obowiązującym 

prawem, w tym także, tam gdzie to stosowne, umowami z innymi państwami oraz przy 

uwzględnieniu ich specyficznych warunków – umieszczać również w języku mniejszości 

tradycyjne nazwy lokalne, nazwy ulic i inne oznakowania topograficzne o charakterze 

publicznym, o ile istnieje tam wystarczające zapotrzebowanie na takie oznakowania. Rodzi 

to pewne wątpliwości na tle przedstawionych już rozwiązań ustawy o języku państwowym. 

Raport wyjaśniający  stanowi przy tym, że państwa zobowiązane są dostosować używanie 52

tego przepisu do własnych okoliczności tego państwa. Jednocześnie raport doprecyzowuje, 

iż strony mogą używać alfabetu ich języka oficjalnego do zapisywania nazwiska (nazwisk) 

osoby należącej do mniejszości narodowej w zapisie fonetycznym. Osoby, które były 

zmuszone do rezygnacji z ich oryginalnego nazwiska (nazwisk) lub których nazwisko 

(nazwiska) zostało zmienione siłą, powinny być uprawnione do powrotu do niego (nich), 

oczywiście z uwzględnieniem przypadków nadużywania praw i zmian nazwiska (nazwisk) 

w celach oszukańczych. Państwo nie może przy tym pobierać nieproporcjonalnie wysokiej 

opłaty, która eliminowałaby w praktyce użycie tego prawa. Prawo do zastosowania pisowni 

fonetycznej jest co prawda możliwe, jednak nie może być ono możliwie precyzyjne oraz nie 

 Wyrok ETPCz w sprawie Mentzen p. Łotwie, sygn. akt 71074/01, http://hudoc.echr.coe.int.51

 Raport wyjaśniający do Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, 52

http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/prawo/konwencja-ramowa-rady/konwencja-ramowa-

rady/6769,Raport-wyjasniajacy-do-Konwencji-ramowej-Rady-Europy-o-ochronie-mniejszosci-

naro.html, (dostęp: 20 grudnia 2015 r.). 
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może być odłączone od istotnych elementów języka mniejszości, takich jak alfabet i 

gramatyka. Co więcej, komitet zauważył, że nowe technologie z łatwością pozwalają na 

stosowanie znaków diakrytycznych, co sprawia, że w istocie państwa są zobowiązane do 

użycia wszelkich technologicznych możliwości w celu zapewnienia efektywnego 

wykonania obowiązków, o których mowa w art. 11.  

Raport wyjaśniający daje Litwinom argument do uznawania, że przyjęta przez nich 

procedura jest zgodna z konwencjami międzynarodowymi . Jednakże z drugiej strony 53

opinia rady doradczej przy Radzie Europy była w zakresie stosowanie przez Litwę tego 

przepisu negatywna . Pewne wątpliwości można odnieść też do stosowania tego punktu 54

komentarza: jego zastosowanie powinno odnosić się on do sytuacji, w której język 

państwowy zapisywany jest za pomocą innego alfabetu niż język danej mniejszości, np. 

język oficjalny zapisywany jest alfabetem łacińskim, a dana mniejszość używa cyrylicy albo 

alfabetu arabskiego. Wydaje się bowiem, że zasadą ogólną płynącą z tego przepisu oraz art. 

2 konwencji, który głosi, iż postanowienia jej będą stosowane w dobrej wierze, w duchu 

zrozumienia i tolerancji oraz w zgodzie z zasadami dobrego sąsiedztwa, przyjaznych 

stosunków i współpracy pomiędzy państwami, jest jednak zapisywanie nazwiska zgodnie z 

regułami i intuicją językową członka mniejszości narodowej. Dopiero w przypadku, gdy jest 

to niemożliwe (np. właśnie ze względu na użycie zupełnie innego alfabetu), nastąpią owe 

uzasadnione okoliczności, pozwalające na zapis nazwiska w alfabecie języka oficjalnego 

fonetycznie. Zwrócić też należy uwagę na fakt, że regulacje przewidziane przez uchwałę o 

pisowni nazwisk w dowodach osobistych nie przewidują jedynie pisowni nazwisk w formie 

fonetycznej, ale także wersję pisowni zgodnej nie tylko z fonetyką języka litewskiego, lecz 

również jego gramatyką – o czym komentarz do konwencji ramowej już nie mówi. Ponadto 

komentarz tematyczny komitetu doradczego RE w zakresie praw mniejszości z 24 maja 

2012 r.  wyjaśnia, że prawo do pisowni nazwiska według języka mniejszości stanowi 55

podstawowe prawo językowe, związane wprost z godnością osoby ludzkiej oraz jej 

tożsamością. Co więcej, inna interpretacja czyniłaby art. 11 właściwie martwym i 

uzależniałby kwestię pisowni nazwisk członków mniejszości od dobrej woli państwa-

 Ibidem. 53

 Advisory committee on the framework convention for the protection of national minorities, Third 54

Opinion on Lithuania adopted on 28 November 2013, http://www.efhr.eu/download/
3rd_OP_Lithuania_public_en.doc.pdf dostęp: 24 stycznia 2016 r.), s. 23-25. 

 Advisory committee on the Framework convention for protection of national minorities, https://55

www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_CommentaryLanguage_en.pdf 

(dostęp: 3 stycznia 2016 r.).
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sygnatariusza. Zawsze bowiem wskazać można na język państwowy jako wartość 

konstytucyjną podlegającą ochronie.  

Litwa była jednym z pierwszych państw, które podpisały kartę (1 lutego 1995 roku), 

jednocześnie jednak jej ratyfikacja nastąpiła dopiero 5 lat później . 56

 Europejska karta języków regionalnych i mniejszościowych zobowiązuje w art. 10 

organy administracji rządowej w art. 10 ust. 5 do zezwolenia na podstawie wniosku osób 

zainteresowanych na posługiwanie się lub przyjęcie nazwisk w ich brzmieniu w języku 

regionalnym lub mniejszościowym. W polskim tłumaczeniu przyjęto słowo ,,brzmienie” na 

oznaczenie angielskiego wyrażenia adoption of family names, obecnego w wersji oficjalnej. 

Powodować to może błędne przekonanie o konieczności oddania jedynie fonetycznego 

brzmienia nazwiska, nie po prostu nazwiska w jego oryginalnej pisowni.  

 Jak wspomniano, Litwa nie jest stroną tej konwencji. W 1998 roku zgromadzenie 

parlamentarne Rady Europy uznało, że funkcjonująca w owym czasie ustawa o 

mniejszościach narodowych w wystarczającym stopniu zabezpiecza ich prawa . 57

Jednocześnie przyczyny niepodpisania konwencji nie są znane.  

7. KOLIZJA WARTOŚCI KONSTYTUCYJNYCH W KONTEKŚCIE PISOWNI 

NAZWISK MNIEJSZOŚCI W ŚWIETLE LITEWSKIEJ PRAKTYKI 

STOSOWANIA PRAWA 

Regulacje dotyczące pisowni nazwisk osób należących do mniejszości narodowych 

można uznać za kontrowersyjne. Jednocześnie komitet doradczy Rady Europy zauważył, że 

w przypadku styku praw dotyczących mniejszości narodowych i ochrony języka 

państwowego, na Litwie większą rangę przyznaje się temu drugiemu, mimo że są to akty 

prawne tej samej rangi. Praktykę taką uznano za niezgodną z duchem konwencji . 58

Bardzo znamienne są dwa wyroki litewskiego sądu konstytucyjnego: z 21 

października 1999 r.  oraz z listopada 2009 r.  W pierwszej z wymienionych spraw uznano 59 60

uchwałę w sprawie pisowni nazwisk obywateli w dowodach osobistych za zgodną z 

 J. D. Iglesias, N. Stojanović, S. Weinblum , New nation states…, s. 111-112.56

 Ibidem, s. 112.57

 H. Vasilevich, Lithuania’s minority-related…, s. 7.58

 Ruling of 21 October 1999 on writing names and family names in passports of citizens of the 59

Republic of Lithuania, sygn. akt 14/98, http://www.lrkt.lt/. 

 Wyrok Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej z dnia 6 listopada 2009 r., sygn. akt 14/98, 60

http://www.lrkt.lt/en/court-acts/search/170/ta1292/content (dostęp: 5 stycznia 2016 r.).
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konstytucją. Podkreślono też status języka litewskiego: ,,Język państwowy chroni tożsamość 

narodu, integruje społeczeństwo obywatelskie, jest wyrazem narodowej suwerenności, 

integralności i niepodzielności państwa, jak i niezakłóconego funkcjonowania państwa i 

jednostek lokalnego samorządu. Język państwowy jest ważnym gwarantem równości 

obywateli, gdyż umożliwia wszystkim obywatelom utożsamiać się z państwem albo 

jednostką samorządu lokalnego według tych samych warunków i w celu wykonania ich 

praw i uzasadnionych interesów”. Nakłada to na państwo obowiązek zapewnienia 

odpowiedniej ochrony języka państwowego. Jednocześnie dowód osobisty obywatela jako 

dokument wskazujący na stałą wieź prawną między jednostką a państwem, co należy do 

sfery publicznej, imię i nazwisko jednostki musi być pisane w języku państwowym. Sąd 

wyraził wprost, że w innym przypadku zaprzeczono by statusowi języka litewskiego jako 

państwowego. Nie neguje przy tym możliwości posługiwania się dowolnym językiem w 

sferze prywatnej, reguluje bowiem jedynie posługiwanie się językiem w sferze publicznej.  

 Drugi argument sąd sformułował na tle przepisów odnoszących się do równości 

wobec prawa. Otóż wpisywanie nazwisk mniejszości narodowych w ich języku zagrażałoby 

tym wartościom – statusowi języka państwowego – oraz zdezorganizowałoby działanie 

urzędów i sądów – nie wiadomo bowiem, jak czytać znaki diakrytyczne i alfabet 

mniejszości. W związku z tym regulacja de facto chroni obywatela, umożliwiając mu 

dochodzenie swoich praw i korzystanie z nich, a przez to zapewnia równość wobec prawa. 

Jednocześnie w żaden sposób nie narusza to prawa obywatela do identyfikowania się z daną 

mniejszością narodową. 

 Drugi z wyroków litewskiego sądu konstytucyjnego również dotyczył kwestii 

pisowni nazwisk w dowodach tożsamości. W orzeczeniu tym dopuszczono stosowanie 

pisowni nazwiska w formie oryginalnej na dalszej stronie paszportu przy zachowaniu 

prawnie wiążącego charakteru formy w języku państwowym. Potwierdzono przy tym 

ważność tez zawartych w wyroku z 1999 roku.  

 Odnośnie pisowni nazwisk obcojęzycznych odniósł się także litewski Sąd 

Najwyższy w wyroku z 17 lipca 2013 r., sygn. akt 3K-3-392/2013! . W orzeczeniu uznał, 61

że jakiekolwiek postanowienia aktów prawnych, które stworzyłyby możliwość zapisu 

imienia i nazwiska z użyciem liter, które nie istnieją w alfabecie litewskim, naruszyłyby 

zasadę konstytucyjnej wartości języka litewskiego . 62

 Wyrok Litewskiego Sądu Najwyższego z 17 lipca 2013 r., sygn. akt 3K-3-392/2013.61

 E. Kuzborska, Prawa językowe mniejszości narodowych na Litwie – sytuacja faktyczna mniejszości 62

polskiej (w kontekście konstytucyjnej doktryny ochrony języka państwowego), ,,Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego” 2014, nr 3, s. 48. Chodziło tutaj o pisownie nazwiska obywatelki Litwy, która 
wyszła za mąż za cudzoziemca i przyjęła jego nazwisko, zapisane przy pomocy litery ,,w”.
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 Postawa litewskich sądów rodzi pewne problemy oraz wątpliwości. Po pierwsze, 

znacznie utrudnia funkcjonowanie obywatelkom Litwy, które wyszły za mąż za 

cudzoziemców. Bardzo znanym przykładem jest tutaj sprawa państwa Wardyn. Obywatelka 

Litwy wyszła za mąż za Polaka, Pawła Wardyna. Nazwisko męża zapisano w wersji 

oryginalnej, nazwisko żony lituanizowano (Małgorzata Runiewicz-Wardyn zostało zapisane 

jako Malgožata Runievič-Vardin). W akcie małżeństwa oboje małżonkowie mieli więc 

inaczej zapisane nazwisko. Sytuacja ta stała się przedmiotem badania przez Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej , który uznał jednak pisownie nazwisk za wewnętrzną 63

sprawę Litwy i nie zauważył naruszenia swobody przepływu osób. 

 Niektóre argumenty sądów budzą jednak wątpliwości, szczególnie te odwołujące się 

do wygody urzędników. Zarówno wskazywany już raport komitetu doradczego RE, jak i 

wyjaśnienia do konwencji nr 14 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego (Litwa nie jest 

stroną tej umowy), wskazują na dwie sprawy. Po pierwsze, że postęp technologiczny 

niejako dezaktualizuje tezę o niemożności zapisywania nazwisk ze znakami 

diakrytycznymi; dostępne są w każdym dokumencie tekstowym. Po drugie, wygoda 

urzędnika nie może być przesłanką odmówienia danej osobie zapisania nazwiska w jego 

oryginalnym brzmieniu . Pamiętać jednak należy o tym, że ten drugi argument został 64

wyprowadzony na kanwie rozważań o małżeństwach transgranicznych.  

   
7. 1. Argumenty strony litewskiej  

Zasadniczo wspomniane wyroki pokazują pewien zakres argumentacji stosowanej 

dla uzasadnienia odmowy pisowni nazwisk w wersji oryginalnej. Jednocześnie formułuje 

się inne argumenty, nie mające gruntu prawnego, za to odnoszące się do języka litewskiego 

bądź będące odbiciem pewnych kodów kulturowych zawartych w litewskiej tożsamości. 

 Po pierwsze, język litewski jest językiem fleksyjnym. Odmiana rzeczowników jest 

zależna od określonej końcówki. Bez zastosowania jej nie byłoby wiadomo, jak dane 

nazwisko odmienić . Argument ten ma jednak pewną słabość – mianowicie przepisy nie 65

zmuszają do stosowania nazwisk w formie gramatycznej, możliwa jest pisownia 

niegramatyczna, bez końcówek.  

 Wyrok ETS z 12 maja 2011 r., w sprawie Runevič-Vardyn i Wardyn, C-391/09, http://63

curia.europa.eu/.

 K. Miksza, Interes państwa a prawo do nazwiska…, s. 266-267. 64

 Pisownia polskich nazwisk na Litwie – spór filologiczny czy polityczny? http://kurierwilenski.lt/65

2010/06/04/pisownia-polskich-nazwisk-na-litwie-%E2%80%94-spor-filologiczny-czy-polityczny/ 
(dostęp: 4 stycznia 2016 r.).
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 Po drugie, zwraca się uwagę na to, że państwo posiada władztwo narzucania swoim 

obywatelom sposobu pisowni ich nazwisk. Jest to wewnętrzna sprawa Litwy i inne kraje czy 

organizacje międzynarodowe nie powinny się do tej sprawy mieszać . W niektórych 66

krajach, np. angielskojęzycznych, nazwiska też wpisywane są bez znaków diakrytycznych i 

nie jest to uznawane za naruszenie niczyich praw. Zauważyć jednak należy różnicę między 

brakiem wpisania znaku diakrytycznego a zniekształceniem nazwiska poprzez zamianę liter. 

Często bowiem, na skutek działań urzędników, zupełnie różne nazwiska wyglądają 

identycznie w transliteracji, np. nazwiska Sienkowski, Senkowski, Sieńkowski, Siękowski, 

Sękowski będą zapisywane jako Senkovski(s) . Nie zawsze też reguły określone w prawie 67

litewskim były honorowane, np. osobom z tej samej rodziny wpisywano nazwiska wedle 

różnej pisowni (przykładowo jednej osobie z ugramatycznieniem, drugiej – bez) albo 

zmieniano imiona Polaków nie wedle zasad określonych w uchwale komisji językowej, ale 

według brzmienia ich litewskiego odpowiednika (np. imię Jadwiga zmieniono nie 

na ,,Jadviga” ale ,,Jadvyga”) . 68

 Po trzecie uznaje się, że zagrożony zostanie sam byt języka litewskiego. Pisownia 

nazwisk mniejszości w wersji oryginalnej oznaczać miałaby bowiem wprowadzenie do 

alfabetu litewskiego obcych mu liter (głównie chodzi tutaj o ,,q”, ,,w” oraz ,,x” ). Irena 69

Smetonienė , by ła przewodnicząca l i t ewskiego par lamentu , na py tan ie 

dziennikarza ,,Gdybyśmy mieli dać «wrogowi» narzędzie do zniszczenia naszego języka, co 

by to było?", odpowiedziała: ,,Wystarczyłoby, gdyby wcisnął do naszego alfabetu tych kilka 

dodatkowych liter. To byłby oczywisty początek końca języka litewskiego” . Rima 70

Baškienė ze Związku Rolników i Zielonych powiedzieć miała jednemu z polskojęzycznych 

portali: "Czy stosunki między krajami i problemy setki lub nawet tysiąca ludzi są 

ważniejsze niż język oficjalny?". Pokazuje to z jednej strony niezwykle ważne miejsce 

języka litewskiego w tożsamości narodowej, z drugiej pewnego rodzaju kompleks związany 

z zaszłościami historycznymi –  język litewski jest jednym z dwóch ostatnich języków 

bałtyckich.  

 Argument ten zyskał dużą popularność po wyroku ETS w sprawie Runievič-Vardyn, w którym sąd 66

uznał, że pisownia nazwisk jest wewnętrzną sprawą Litwy. Zob. Wyrok z 12 maja 2011 r., sygn. 
C-391/09, http://curia.europa.eu/. 

 A. Bobryk, Odrodzenie narodowe Polaków…, s. 463. 67

 Ibidem, s. 463-464. 68

 Dodać należy, że w języku litewskim występują litery ,,ą” oraz ,,ę” oraz ,,y” jednak są one czytane 69

inaczej niż w języku polskim (jako długie ,,a”, długie ,,e”, długie ,,i”). Niektórych liter brakuje 
(np. ,,ć”, ,,ś”, ,,ń”, ,,ó”, ,,ł”, ,,ź”) , bądź są inaczej zapisywane (,,ż” i ,,ž”). 

 E. Wołkanowska-Kołodziej, Żółw wagi państwowej…70
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 Po czwarte, jedynie w stosunku do Polaków oraz Białorusinów formułuje się 

argumenty pseudohistoryczne, uznając, że Polacy czy Białorusini na Wileńszczyźnie to 

jedynie tzw. ,,spolonizowani/zesłowiańszczeni Litwini” . Zgodnie z tą narracją, 71

charakterystyczną dla kręgów nacjonalistycznych, na terenach tych ,,zawsze” mieszkali 

Litwini, którzy jedynie na skutek procesów historycznych zostali spolonizowani. Z tego 

powodu lituanizacja nazwisk ma na celu jedynie ,,przywrócić” ich prawdziwe brzmienie 

oraz tożsamość . W latach 80. powstała nawet teoria tzw. grupy wiczowskiej, która miała 72

istnieć w ramach narodu litewskiego i być potomkami szlachty Wielkiego Księstwa 

Litewskiego . 73

7.2. Status prawny języka litewskiego a jego źródła w litewskiej tożsamości 

zbiorowej 

 Szczególna rola, jaka przypada językowi litewskiemu w prawie, jest, jak już 

wspomniano, odbiciem jego roli w litewskiej tożsamości zbiorowej. Praca ta nie ma na celu 

dokładnego przytoczenia najważniejszych składowych litewskiej świadomości narodowej, 

niemniej należy odnieść się do tego tematu na tle historycznym.  

Język litewski jest jednym z ostatnich języków bałtyckich. Jego rola na przestrzeni 

dziejów była bardzo ograniczana. W dawnym Wielkim Księstwie Litewskim ówczesne elity 

posługiwały się najpierw językiem ruskim, a po Unii Lubelskiej rozpowszechniać zaczął się 

język polski . Stał się on na Litwie wyznacznikiem statusu społecznego, przez co w XIX 74

wieku prowadził niekiedy do wynaradawiania się uczącej się młodzieży litewskiej, która 

często zaczynała w towarzystwie używać między sobą języka polskiego, polonizując 

 A. Bobryk, Odrodzenie narodowe Polaków…, s. 451. Mit, zgodnie z którym cała ludność dawnego 71

Wielkiego Księstwa Litewskiego pochodzi z litewskiego pnia etnicznego, a jedynie się 
wynarodowiła, obecny jest na Litwie od początku XX wieku. Zob. K. Buchowski, Litwomani i 
polonizatorzy…, s. 48-50. 

 Mieszkający na Litwie Polak, Michał Kleczkowski (wynikiem jego skargi którego było wydanie 72

wyroku z 21 października 1999 r.) skomentował to w następujący sposób: ,,W okresie odrodzenia 
państwowości litewskiej pojawiły się głosy, że na Litwie są tylko spolszczeni Litwini. Zaczęliśmy 
więc z rodziną w genealogii szukać tego Litwina. Doszliśmy do XIV wieku i go nie znaleźliśmy”. Jak 
mówił: Próbowałem tłumaczyć dziennikarzom litewskim, że jeśli ktoś z Kleczkowskiego zmienia 
nazwisko na Klečkauskas, to nie staje się od tego większym patriotą. On przecież nie ma kręgosłupa! 
Patriotyzm polega na przywiązaniu do ziemi, za którą przodkowie przez setki lat przelewali Pytałem: 
«Dlaczego mówicie, że na litewskich klawiaturach nie ma litery w? Jak zatem wchodzicie więc 
codziennie do internetu?»”. E. Wołkanowska-Kołodziej, Żółw wagi państwowej…

 A. Bobryk, Odrodzenie narodowe Polaków…, s. 451. Grupa ta pisała w języku polskim, 73

zapisywanym według alfabetu litewskiego i wydawała własne czasopismo

 A. Bamblauskas, Wielkie Księstwo Litewskie – Wspólna historia, podzielona pamięć, Warszawa 74

2013, s. 105 i nast.
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niekiedy swe nazwiska . Wiązać się to miało z awansem społecznym ze statusu chłopa do 75

warstw wyższych, obracających się na Litwie zazwyczaj w kręgu kultury polskojęzycznej. 

Jednocześnie na język litewski spadały represje ze strony carskiej Rosji. W 1864 zabroniono 

druku w języku ,,żmudzkim” łacińską czcionką – druk po litewsku mógł się odbywać 

jedynie alfabetem rosyjskim. Litewskie druki przemycano wówczas masowo z Prus 

Wschodnich, przez granicę rosyjsko-niemiecką. Wykształciła się nawet specjalna profesja 

przemytników książek – knygešiai . Za działalność taką groziła kara. Jednocześnie język 76

litewski mógł być uczony w szkołach jedynie w niektórych guberniach i tylko z 

podręczników pisanych alfabetem rosyjskim . Język litewski był zresztą pełen polonizmów 77

i rusycyzmów.  

 Wobec dominacji na Litwie kultury polskiej, przy jednoczesnym urzędowym ucisku 

ze strony Rosji, Litwini musieli dokonać znaczących starań, by ich mowa (używana w 

większości przez chłopów , praktycznie wykluczona w kontaktach z władzami czy przy dla 78

celów partycypacji w kulturze innej niż chłopska) mogła przetrwać i stać się podstawą do 

tworzenia litewskiej tożsamości. Stąd tak istotnym dobrem dla Litwinów jest zachowanie 

języka narodowego w jak najczystszej formie. To kwestia pamięci i świadomości 

historycznej.  

  

7.3. Interes państwa a interes jednostki w kontekście sprawy pisowni nazwisk 

przedstawicieli mniejszości narodowych na Litwie 

 Na gruncie litewskich przepisów prawnych uwydatniają się wyraźnie konflikty 

między dwoma wartościami konstytucyjnymi, tzn. prawami mniejszości narodowych a 

obowiązkiem posługiwania się językiem państwowym. Jednocześnie rysuje się jeszcze 

jedna płaszczyzna konfliktu zauważona przez Katarzynę Mikszę : między indywidualnym 79

interesem jednostki a interesem państwa.  

Nazwisko jest istotne dla sfery psychicznej i duchowej danej osoby, gdyż jak zostało 

wcześniej wykazane, odnosi się do tożsamości człowieka. Z drugiej strony stoi interes 

państwa i wspólnoty, w których istnieje chęć obrony przed domniemanym zagrożeniem dla 

 K. Buchowski, Litwomani i polonizatorzy – Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach 75

polsko-litewskich w pierwszej połowie XX w., Białystok 2006, s. 36 i nast. 

 H. Wisner, Litwa I Litwini, Olsztyn 1991, s. 98.76

 A. Bamblauskas, Wielkie Księstwo Litewskie…, s. 134-135.77

 K. Buchowski, Litwomani i polonizatorzy…, s. 38.78

 K. Miksza, Interes państwa a prawo do nazwiska…, s. 265.79
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tożsamości narodowej. Interesem publicznym jest tutaj ochrona integralności duchowej 

etnicznych Litwinów. Dodatkowym czynnikiem ma być sprawność działania organów 

państwowych. 

 W kontekście pierwszego z tych konfliktów zauważyć należy, że praktyka 

litewskich organów idzie w kierunku jednoznacznego podkreślenia nadrzędności zasady 

ochrony języka państwowego nad prawami mniejszości narodowych. Do takiego działania 

na gruncie jedynie prawnym nie ma jednak podstaw, albowiem są to normy konstytucyjne i 

tylko aksjologia związana z odbiorem tych dwóch wartości na gruncie politycznym 

decyduje o przyznaniu prymatu ochronie języka państwowego (chociaż ETPCz dopuścił 

fonetyczną regulację nazwisk przez państwo w celu ochrony wartości konstytucyjnej, jaką 

jest język). Jednocześnie brak uregulowania sytuacji mniejszości w kraju wielonarodowym, 

takim jak Litwa, sugerować może pewną złą wolę polityczną i czyni częściowo martwym 

przepis o ochronie ,,grup narodowościowych”. Brak stosownych regulacji w sytuacji, gdy 

rozważa się podniesienie ustawy o języku państwowym do rangi ustawy konstytucyjnej, 

musi budzić obawy mniejszości. Potencjalnie może to budzić poczucie wykluczenia 

członków danej społeczności. Pewne tendencje dyskryminacyjne widać z resztą w 

orzecznictwie. W jednym z wyroków sąd uznał, że obywatele nieposługujący się językiem 

państwowym nie są w pełni członkami społeczeństwa obywatelskiego, zatem nie mogą 

podejmować decyzji o znaczeniu państwowym. Takie stwierdzenie może budzić zdumienie, 

sytuuje bowiem obywateli w drugiej kategorii. Jakkolwiek zrozumiałe jest dążenie do 

zapewnienia znajomości języka państwowego, to niektórzy przedstawiciele mniejszości 

mogą nie znać go na wystarczającym poziomie bez własnej winy – czasy Litewskiej 

Socjalistycznej Republiki Radzieckiej nie sprzyjały integracji członków mniejszości 

narodowych z Litwinami.  

Problem uznawania nadrzędności interesu publicznego nad interesem jednostki jest już 

kwestią, która nie powinna podlegać ocenie. Jednocześnie nie można zamykać oczu na ten 

problem. Ciężko jednoznacznie wskazać, jak to robi litewski sąd konstytucyjny, wyraźną 

granicę między posługiwaniem się językiem w sprawach prywatnych a posługiwaniem się 

nim dla celów prawno publicznych. Po pierwsze, akty stanu cywilnego również pisane mają 

być po litewsku, z litewską pisownią nazwisk. Jednocześnie dotyczą sytuacji określanych 

prawem rodzinnym – małżeństw, adopcji, rozwodów, dziedziczenia nazwiska. Podobnie 

umowy zawierane w obrocie nieprofesjonalnym muszą identyfikować daną jednostkę 

według pisowni litewskiej. Oznacza to, że w praktyce także w sprawach zupełnie 

prywatnych wykluczona w obrocie prawnym jest możliwość stosowania języka mniejszości 

narodowych. Znacznie ogranicza go stosowanie oryginalnej pisowni nazwisk jedynie do 

sfery ściśle nieoficjalnej. Stąd argument sądów litewskich, iż przepisy regulują jedynie 

kontakty z władzami, jest chybiony. Pamiętać też należy, że według ETPCz nazwisko jest 
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dobrem ze sfery prywatnej obywatela. Oznacza to, że ingerencja państwa w jego brzmienie 

powinna być odpowiednio aksjologicznie i prawnie uzasadniona. 

8. PODSUMOWANIE 

Po dokonaniu niniejszej analizy wyszczególnić należy kilka kwestii. Po pierwsze, nie 

można jednoznacznie zarzucić Litwie łamania prawa międzynarodowego. Przepisy umów 

międzynarodowych, których ten kraj jest stroną, mogą zostać pod dane różnorodnej 

interpretacji i to nawet przy uwzględnieniu raportów czy komentarzy dla danej konwencji. 

Przepisy nie są jednoznaczne w stopniu wystarczającym, by pozwolić na zadowalająco 

klarowną wykładnie językową i systemową, co prowadzi do potrzeby wyważenia wartości i 

celów regulacji na gruncie wykładni funkcjonalnej. W ramach tego wyważenia ochrona 

mniejszości narodowych zawsze przegrywa z ochroną języka państwowego. Zarzucić 

można jednak Litwie uchybianie pewnym międzynarodowym standardom i duchowi 

konwencji poprzez chociażby nadmierne akcentowanie wygody urzędników czy też brak 

uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych. Jednocześnie możliwe jest, w świetle 

prawa międzynarodowego, fonetyczne zapisywanie nazwisk obywateli danego kraju.  

Z drugiej strony całkowicie zrozumiały jest niepokój członków mniejszości 

narodowych: żaden akt prawny nie reguluje ich sytuacji, za to bardzo wiele aktów 

normatywnych oraz aktów stosowania prawa restrykcyjnie odnosi się do obowiązku 

używania języka litewskiego. Co więcej, w przypadku kolizji między tym obowiązkiem a 

prawami mniejszości ta druga wartość zawsze zdaje się przegrywać.  

Tak mocna ranga języka w litewskiej tożsamości konstytucyjnej wynika z jego 

znaczenia na gruncie litewskiej tożsamości zbiorowej. Stąd wynikać musi ostrzeżenie dla 

przedstawicieli polskiej mniejszości czy polskich władz, że każde działanie, nawet pozornie 

atakujące status języka państwowego na Litwie, odebrane będzie jako zamach na tożsamość 

narodu litewskiego oraz ingerencja w ustrój państwowy. Obawa o los języka narodowego – 

w przeszłości zatraconego i prześladowanego – do dzisiaj zajmuje ważne miejsce w 

litewskiej tożsamości narodowej. Widać to we wspomnianej na wstępie sprawie pomnika w 

Kłajpedzie, wypowiedziach litewskich polityków, wyrokach sądów. Niekiedy dostrzega się 

zagrożenie dla języka litewskiego w języku używanym w Internecie czy też dwujęzyczności 

związanej z uczestnictwem Litwy w strukturach Unii Europejskiej . Nie powinno dziwić 80

przeniesienie tego przekonania do sfery prawno-konstytucyjnej. Konstytucja ma przecież za 

zadanie jak najlepiej oddawać wartości danego narodu. Stąd dyskusja na ten temat powinna 

brać pod uwagę litewską wrażliwość. 

 M. Vainiutė, Lietuvių kalbos…, s. 36-37. 80
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Mimo tego wszystkiego status języka państwowego nie musi się od razu przekładać na 

wyższość tej wartości konstytucyjnej nad wynikającym z konstytucji i umów 

międzynarodowych obowiązkiem dbania o prawa mniejszości narodowej. Litewscy Polacy, 

Rosjanie czy Białorusini też są obywatelami państwa i należą im się określone prawa, w 

tym do zachowania swojej tożsamości nie tylko jako narodu, lecz również indywidualnej 

tożsamości członka takiej społeczności. Jeżeli podobnej gwarancji brakuje, rodzić to może 

poczucie wykluczenia danej jednostki (chociaż litewskie regulacje mają rzekomo pomóc 

mniejszościom w integracji z etnicznymi Litwinami) i osłabienie jego poczucia więzów z 

państwem. Nazwisko jest dobrem duchowym oraz prawnym danej jednostki. Litewskie 

regulacje prawne chroniące duchowe wartości związane z językiem państwowym 

jednocześnie wywoływać mogą wrażenie ingerencji w sferę integralności psychicznej i 

duchowej innych jednostek – członków ,,wspólnot narodowościowych”. Wydaje się, że na 

gruncie litewskiego prawa można domagać się lepszego wyważenia tych wartości.  

Zauważyć należy, że dokonuje się jednak w tej świadomości pewien wyłom – w 2014 

roku komisja ds. języka litewskiego odniosła się przychylnie do kwestii dopuszczenia 

stosowania liter ,,x”, ,,q” oraz ,,w” w pisowni nazwisk osób pochodzących z małżeństw 

mieszanych . 81

* * *  

Lithuanian constitutional identity and the issue of spelling of names of representatives 

of national minorities in Lithuania 

Summary: Constitutional identity is a reflection of the national identity of the nation in the sphere of 

the law. It consists of certain system of values important for each nation. For Lithuanians, the state 

language is an incredibly relevant matter: this constitutional value carries so much weight, that it has 

found its expression in many legal acts. They regulate manner of spelling of names and surnames of 

the members of the national minorities, which is often seen as a form of discrimination. This question 

was analysed using both Lithuanian legal acts and court sentences. They show how the Lithuanians 

see the status of the state language and how the rights of the national minorities has been regulated. 

Aforementioned analysis was conducted also in regard to the influence of historical conditions and 

the rules of the international law. This may lead to the better understanding of the main axis of this 

conflict, as well as to the finding of its reason and essence. It also helped pointing out the mistakes 

made in the polish reflection on this topic. 

Key words: Lithuania, national minorities, constitutional law 
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