Europeesk taalmozayk
n Litouwen

uwen is wat befalking aangiet in Iyts lan, mar
mei in grut tal minderheden. In ferslach fan in
. reis nei Vilnius en Klaipëda.

en Cor van der Meer*

Ynlieding

Ir Mercator Europeesk Kennissintrum
flar Meartaligens en Taallearen,
husfeste yn de Fryske Akademy,
is yn 2007 oprjochte mei as doel
om ynformaasje te sammeljen en
te fersprieden oer ûnderwiis yn
minderheids- en regionale talen yn
Europa 1. Der is al in rige Regionale
Dossiers fan it eardere MercatorEducation fan it Europeesk Buro flar
Minder Sprutsen Talen mei dêryn in
beskriuwing fan minderheidstalen
yn beskate regio's fan de
Europeeske Uny. Op dit stuit is it
Mercator Europeesk Kennissintrum
dwaande mei in ynventarisaasje

fan de minderheidstalen yn de by
de Europeeske Uny nij-oansletten
steaten, mei de klam op de posysje
fan de etnyske minderheden. Om
de pleatslike siruaasje neigean te
kinnen yn de "nije steaten" en om
dy minderheden foar te ljochtsjen
oer it wurk fan Mercator Education
en de poliryk fan de EU op dat
mêd, hat in delegaasje fan de
Fryske Akademy in besite brocht
oan Litouwen yn novimber 2006.

Oersjoch nasjonale
minderheden yn Litouwen
De besite begûn de earste dei
yn Vilnius mei in oriïntearjend

Litouwen is ien fan de trije BaItyske steaten. It is de grutste fan de trije (65.200
km 2 , oacdel keac Nederlan) en sûnt 1991 in ûnofhinklike republyk, doe't it him
uteinlik loswraksele hie fan de Sovjet-Uny. Litouwen grinzet yn it noacden oan
Letlan, yn it easten oan Wyt-Ruslan en yn it suden oan PoaIen en de Russyske
enklave KaIiningrad (Koningsbergen), dy't eacder in part wie fan it Dutske EastPrusen (sj. kaart). Litouwen hat 3,4 miljoen ynwenners. De haadstêd is Vilnius
(550.000 ynw.), yn it uterste sudeasten.

petear op it "Deparremint fan
Nasjonale Minderheden en
Litouwers om urens", dat stipe
wurdt fan en advisearret oan it
regear fan de "Republyk Litouwen".
It departemint koe foarsjen yn
materiaal oer de projekten dy't
der binne foar de ûnderskate
minderheden yn Litouwen. Dêr
hearde ek in oersjoch by fan de
wichtichste nasjonale minderheden
yn Litouwen. Dy wurde yn de tabel
hjirneist werjûn 2 .
Ut de tabel kin oHaat wurde
dat fan de hiele befolking fan
Litouwen 16,6 % gjin Litouske
energrûn hat. Minderheden lykas
de Poalen en Wyt-Russen binne
aurochtoan en wenje al sûnt
minskeheugenis binnen de grinzen
fan it hjoeddeiske Litouwen. Dat
jildt bygelyks foar de Karaim, dy't
600 jier lyn nei Litouwen kamen.
Dêr fûnen se in nij heitelan en se
wiene by steat om harren identiteit,
leauwe en gewoanten te behalden.
Dêrnei kamen noch folIe mear
minderheden: Litouwen waard
sadwaande in "mulrynasjonale
steat". Yn de publikaasje fan it
deparremint wurde santjin fan dy
minderheidsgroepen neamd, dy't yn
mear as 200 groepen organisearre
binne. It deparremint sripet alle
jierren mear as 300 projekten, lykas
fj irtich wykeinskoallen foar bern
fan minderheidsgroepen.
Fierder organisearret it deparremint
aktiviteiten foar "Litouwersom-urens". Der binne 150
Litouske skoallen foar bern yn
46 lannen (likernoch in miljoen
Litouwers wenje yn it bûtenlan).
Litouske leararen wurde nei dy
skoallen utstjoerd en der wurdt
materiaal utjûn oer de Balryske
kultuer en skiednis, foar skoallen,
universiteiten en oare ynstellings.
Yn kêst 37 fan de Litouske grûnwet
stiet dat boargers dy't ta in etnyske
groep hearre it rjocht hawwe om
harren taal, kulruer en gewoanten
te hoedzjen en te noedzjen. Dat
rjocht is û.o. ek opnommen yn de
Wet op de etnyske minderheden, de
Wet op de steatstaal, de Wet op it
boargerskip, de Wet op it ûnderwiis
en de Wet op likense kansen.
Litouwen docht mei mei de measte
ynternasjonale oerienkomsten dy't
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Tabel
Oantal
Litouwers
Poalen
Russe n
W yt-Russen
Oekraïne rs
Joade n
Dutsers
Tataren
Letten
Ro ma (sigeu ne rs)
Armen ië rs
O are nasjonalite iten
Ferskaat
Mei-i noar

2.907.200
234.900
219.700
42.800
22.400
4.900
3.200
3.200
2.900
2.500
1.400
6. 100
32.900
3.483 .900

Persintaazje
fan hie le befol ki ng
83,4 %
6,7 %
6,3 %
1,2 %
0,65 %
0, 12 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,07 %
0,04 %
0, 18 %
0,94 %
100 %

Te gast op it Jiddysk
Ynst itut fan de
Universit eit fan

V ilni us. Fan lofts nei

rjochts: de d irekte ur
en in m eiwu r ker fan

it yn stitut. T seard de
G raaf en C or van der
M eer.

te krijen hawwe mei it beskermjen
fan de minskerjochten en rjochten
fan nasjonale minderheden.
Lykwols hat Litouwen om de iene
of oare reden it Europeesk Hánjèst
flar Minderheids- en Regionale
Talen noch net ratifisearre.

It Y nstitût foar de Litouske taal
en de Universiteit fan Vilnius
It Ynstitût foar de Litouske
taal is it sintrum foar ûndersyk
nei de Litouske taal. It is in
ûndersyksynstitût, mei as
wichtichste aktiviteiten leksikology,
leksikograf}r en ûndersyk nei
de grammatika fan it Litousk,
de skiednis fan de dialekten fan
it Litousk en taalsosjologysk
ûndersyk.
It wurk fan it ynstitût bestiet op dit
stuit it meast ut:
1. It tarieden fan it Wurdboek
fan de Litouske taal (yn rweintich
dielen) en de digitale ferzje dêrfan,
dy't ûteinlik liede moat ta in

digitale database fan de Litouske
wurdfoarrie.
2. Ir tarieden fan it Wurdboek fan it
Standertlitousk.
3. It meitsjen fan in wittenskiplike
grammatika fan it Litousk en
ûndersyk nei de ûnrwikkeling fan
de Litouske sinlear.
4. It sammeljen fan gegevens oer en
ûndersyk nei Litouske dialekten, it
tarieden fan in atlas fan Europeeske
talen.
By de besite die bliken dat se
de meast moderne apparatuer
ta harren foldwaan hawwe foar
harren taaldatabank, yn 't bysûnder
foar lûdsopnamen en de digitale
techniken foar it meitsjen fan de
wurdfoarrie fan it Litousk op it
ynternet.

Underwiis yn de talen fan de
nasjonale minderheden (Poalsk
en Dûtsk)
In wichtige manier om it
nasjonale bewusrwêzen te

bewarjen is ûnderrjocht yn de
eigen taal. Yn 1999-2000 wiene
der 223 middelbere skoallen mei
ûnderrjocht yn in net-Litouske
taaP; dêrûnder 69 skoallen mei
ûnderrjocht yn it Russysk, 73 yn
it Poalsk en 1 yn it Wyt -Russysk.
Der binne ek mingdtalige skoallen:
29 Litousk-Russyske, 11 LitouskPoalske, 28 Russysk-Poalske, 1
Russysk-Wyt-Russyske en 10
Li tousk-Russysk-Poalske. Ferskate
nasjonale minderheden, lykas de
Poalen, Wyt-Russen, Oekralners,
Dûtsers, Joaden, Armeniërs,
Karaim, Tataren en Griken hawwe
harren eigen sneinsskoallen en
spesjale simmerkursussen.
In foarbyld dêrfan is itJono
Pauliaus II-ojo gymnasium, in
Poalske skoalle yn Vilnius, dêr't
wy in pear lessen bywennen.
De skoalle is yn in gebou yn de
bûtenwiken fan de stêd, dêr't earder
Russysk de ûnderwiistaal wie. De
measte lessen wurde yn it Poalsk
jûn, mar de studinten moarte wol
eineksamen yn it Litousk dwaan,
neffens de easken fan it Litouske
Ministearje fan Underwiis.
Njonken de memmetaal (Poalsk)
en de nasjonale taal (Lirousk) meie
frjemde talen ek keazen wurde
(tsjintwurdich meast Ingelsk).
Yn Klaipëda besochten wy de
Herrnann Sudermann middel bere
skoalle, de iennichste Dûtske skoalle
yn de Balryske lannen 4. Dy skoalle
is ût ein set yn 1992, benammen
foar bern dy't fan Dûtsk komöf
binne, sa as fan famyljes dy't nei
de oarloch bleaun binne doe't it
eardere Dûtske Memelland (wer)
Litousk waard. It tallearlingen
naam sûnt ta fan 90 nei 550, om't
net-Dûtske álden harren bern ek nei
dy skoalle stjoerden. Yn de skoalle
binne in pear lessen bywenne: yn de
heechste klassen waard in part fan it
ûnderwiis yn it Dûtsk jûn. Der is ek
in gearwurking mei it Simon Dach
Haus, in mienskipssintrum foar de
Dûtske minderheid, dy't alderhanne
kulturele aktiviteiten organisearret.

Projekten foar kultueren en
talen sûnder steat (Karaim en
Jiddysk)
By de besite oan Trakai, in stedsje
westlik fan Vilnius, kamen wy yn 'e
kunde mei de Karaim-minderheid:
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In kapel fan de
Karaim: in aan de

Turken besibbe groep
dy't oarspronklik
fan de Krim kaam

en waans godstsjinst

op it Joadske

de

pompeblêden 4 I 2008
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in eigen skiednis en dialekt, dat
guon as in eigen taal beskögje, it
Samogitiaansk, dat nochal oars is as
it Standerditousk. Se hawwe û.o in
eigen flagge. Yn de universiteitsstêd
Siauliai is al in eigen stavering
ûntwikkele foar it Samogitiaansk.

leauwe basearre is

e n it alfabet op it

Hebrieusk.

Noaten
1. In oersjoch fan it wurk fan Merca-

2.

dy hawwe harren yn Litouwen
fêstige oan de ein fan de 14de ieu
op utnoeging fan de gruthanoch
Vytautas. Trakai waard it bestjoerlik
en geasdik sintrum fan de
mienskip, dy't oam hjoed de dei ta
syn rradysjes bewarre har. Harren
taal heart ta de Turkske taalfamylje
en wurdt noch sprutsen troch in
Iyts tal Ieden fan de groep.
Poar de oarloch wiene de Joaden
in grutte en wichtige mienskip yn
Litouwen, sasear sels dat Vilnius it
Jeruzalim fan East-Europa neamd
waard. Yn 1924-25 hiene de
Joaden likernöch 300 middel bere
skoallen en 20 gymnasiums,
in learare-oplieding yn Kaunas
(de twadde stêd fan Litouwen,
360.000 ynw.) en twa akademys
foar rabbinen. Doedestiids
gie 93 % fan de Joadske bern
nei skoallen dêr't yn it Jiddysk
ûnderwiis jûn waard. Jiddysk
wie de wichtichste mienskiplike
taal dy't troch de Joaden yn EastEuropa sprutsen waard. Yn de
Twadde WraIdoarloch binne mear
as 200 .000 minsken fan Joadsk
komöf fermoarde. Dêrtroch holden
hiele mienskippen yn Kaunas èn
Vilnius op te bestean. Mar yn de
Sovjet-tiid hiene de Joaden Iykwols
net harren eigen skoallen, parse
of utjouwersmooglikheden. Hoe
dan ek, yn de Ofrûne jierren kin
min ofte mear praat wurde fan
in oplibjen en binne der skoallen
kommen dêr't Joadske ûnderwerpen
ûnderwiisd wurde, sa as Hebrieusk.
Yn 2001 is it Vilnius Jiddysk
Ynstitut oprjochte as ûnderdiel
fan de Universiteit fan Vilnius mei
de opdracht om taal- en kulturele
kursussen te organisearjen foar
it behaId fan it Jiddysk yn East
Europa 5.

Noardwest-Litouwen: Klaipèda
en Samogitië
Ir gebiet fan Klaipëda (Dutsk:
Memel) hat in bysûndere skiednis:
fan 1252 oam 1920 hearde it ta
it Dutske Ryk ûnder de namme
Memelland. Yn en nei de Twadde
WraIdoarloch binne de measte
Dutsers en ek in soad Litouwers
flechte en dêrnei binne nije
minsken yn Klaipëda (rredde stêd
fan Litouwen, 190.000 ynw.) en
omkriten kamen te wenjen, faak ut
ferskillende gebieten fan de eardere
Sovjet-Uny wei. Dat ferklearret
wêrom't in soad minsken yn dat
gebiet Russysktalich binne en ta
ferskate etnyske groepen hearre.
Ir geb iet fan Klaipëda is toerisrysk
bekend fan it likernöch 100 km
lange haf (dun- en sántonge)
"Neringa" (Dutsk: Kurische
Nehrung), dat wol wat op us
waadeilannen liker. Ir hûs fan de
Dutske skriuwer Thomas Mann is
dêr ek te nnen.
Samogitië is it gebiet yn it
noardwesten fan Litouwen dat as
ien fan de meast "etnysk suvere"
streken besköge wurdt, dat wol
sizze: mei in befolking dy't foar
mear as 95 % Litousk is. Ir hat
Twatalige Dûtsk·
Litouske skoalle

yn Klaipëda
( Memel).

3.

4.
5.

tor stiet op www.mercator-education.org.
De gegevens yn dizze tabel komme
ut de brosjuere National Minorities
in Lithuania, nei alle gedachten in
lettere utjefte as it boekje mei deselde
titel (Vilnius 2000), dêr't de minderheden (yn 't bysûnder de Russyske)
grutter yn oantal binne. Sjoch foar
mear details op www.tmid.lt.
Dizze ynformaasje kin fûn wurde
yn NationaL Minorities in Lithuania
(Vilnius 2000).
De skoalle is te finen op www.zudermanas.ku.lt/de (Dutske ferzje).
Sjoch foar mear ynfo rmaasje op
www.judaicvilnius.com.

*Tseard de Graaf (Ljouwert, 1938) is
ûndersyksmeiwurker by it Mercator
Europeesk Kennissintrum op de Fryske
Akademy yn Ljouwert en spesjalisearre
yn taalkundich en etnolinguisrysk
ûndersyk fan meast bedrige folken yn
Sibearje en Japan.
*Cor van der Meer (Drachten , 1957)
is ûndersiker by de Fryske Akademy yn
Ljouwert en projektkoördinator fan it
Mercator Europeesk Kennissinrrum.
Oersetting: Gjalt Jelsma

