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ed sin likartade 1900-talshistoria och nutida politiska situation
framstår de baltiska länderna – Estland, Lettland och Litauen –
i omvärldens ögon ofta som trillingsystrar. Baltikum har också
blivit namnet för hela regionen. Språkvetarna, å sin sida, hävdar alltjämt att
denna benämning är inexakt. Termen ”balter” myntades av den tyske språkmannen Ferdinand Nesselmann i mitten av 1800-talet för att beteckna den
gren av den indoeuropeiska språkfamiljen som återfinns vid Östersjöns östra
strand. Tidigare hade man talat om germanska, romanska och slaviska språk,
och nu tillkom också den baltiska språkgruppen. Under nästan hela 1900talet har man hållit fast vid denna term som benämning för en rad inbördes
besläktade språk: de ännu levande språken litauiska och lettiska och de
utdöda språken preussiska, kuriska, semgalliska, seliska, jatvingiska och
galindiska. Estniskan, å sin sida, är ett helt annorlunda språk som inte
tillhör den baltiska språkgrenen och inte ens den indoeuropeiska språkfamiljen utan är ett finsk-ugriskt språk. När man hör termen ”balter” skall
man därför inte glömma att såväl språkvetarna som litauerna ibland anser
att Estland inte är ett baltiskt land.
Eftersom litauerna utgör 80% av Litauens befolkning är det ungefär
3 miljoner människor (en siffra som kanske kunde utvidgas till nära
3,5 miljoner) som idag använder språket som sitt modersmål. Litauiska
talas också av etniska litauer i de polska och vitryska områden som gränsar till Litauen, och av emigranter i olika länder. De största litauiska kolonierna finns i USA.
Människor har alltid varit intresserade av att få reda på hur olika språk
förhåller sig till varandra, och varför man talar olika språk i olika länder.
Likheter mellan språk kunde ses som en fingervisning om vilka stammar
och folk som var besläktade och vilka som var främmande. Ett ”bevisat”
släktskap kunde användas för att fastställa ett språks närhet till Gud. Under renässansen fanns det till exempel en teori som hävdade att litauiskan
bara var en förvanskad form av latinet, och latinet var ju det ”heligaste”
språket i varje katolskt land. Det var först under 1800-talet som denna
genetiska syn på språkets historia fick namn av vetenskap. Jag skulle kalla
denna traditionella språkhistoria för språkljudens historia, d.v.s. historien
om det talade språk som människor av någon anledning lär sig i tidiga år
utan synbarlig ansträngning och svårighet, som om dessa ljud uppstått av
sig själva i barnet.
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Det levande språk som mest liknar litauiskan med avseende på språkjluden (och, vill jag tillägga, ändelserna) är lettiskan. Ändå kan en litauer
och en lett inte samtala med varandra utan att särskilt lära sig det andra
språket (till skillnad från, säg, en dansk som vill tala med en norrman, en
italienare som vill tala med en spanjor eller en ukrainare som vill tala med
en ryss). Litauern och letten kommer bara att urskilja ett och annat ord i
varandras språk, men detta räcker inte för att de skall kunna kommunicera.
Därför kan man säga att ingen utomstående kan förstå litauiska utan att ha
lärt sig språket. Inte nog med detta: även de olika litauiska dialekterna
(samogitiska och aukschtaitiska) vore sinsemellan obegripliga om man inte
hade det inlärda standardiserade skriftspråket att hålla sig till.
Redan från början av 1800-talet, när den häpnadsväckande ljudmässiga
likheten mellan litauiska och sanskrit först uppmärksammades, har man
med stolthet framhållit litauiskan som det äldsta av de levande indoeuropeiska språken. En del av litauerna ser ännu idag sin identitet som en
fråga om språk, och det är därför inte så underligt att de för inte så länge
sedan ännu kunde skryta med den franske språkvetaren Antoine Meillets
påstående att var och en som vill höra hur indoeuropéerna en gång talade
borde åka och lyssna på en litauisk bonde. Den värdeskala som fastställts
under 1800-talet – att det äldsta språket också är det bästa – har inte glömts
bort i Litauen.
Historien om språkljuden förklarar också att det litauiska ordet sûnus är
av samma ursprung som tyskans Sohn, engelskans son och polskans syn, att
orden är besläktade och inte lånats in någon annanstans ifrån. Detsamma
gäller litauiskans duktë (genitiv dukters), tyskans Tochter, engelskans
daughter och polskans córka; eller för den delen litauiskans mënuo (genitiv
mënesio), tyskans Monat och engelskans month. Fastän språken nu är olika
vittnar språkjluden om att det en gång, för många hundra år sedan, var
annorlunda. Denna form av språkhistoria intresserar sig också för lånorden
och hur de färdas från ett språk till ett annat. Tyskan har, till exempel,
ordet Rathaus som i polskan blir ratusz och i litauiskan rotuðë men överallt
betyder samma sak: rådhus. Polackerna lånade ordet från tyskarna, och
litauerna från polackerna.
Denna genetiska historia om språkljuden kan verka mycket biologisk.
Att följa hela kedjan av ljudförändringar tillbaka i tiden påminner i mycket
om identifieringen av DNA… Man kunde säga att litauiskans ”DNA” inte
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har förändrats särskilt mycket genom århundradena, och att språket därför
kan anses vara ålderdomligt.
Språkets kulturhistoria och sociala historia ser helt annorlunda ut. Den
är, till exempel, mer upptagen av att förstå varför man i grannspråken tyska
och polska använder bokstaven w, fastän den inte förekommer i lettiskan
och litauiskan. Varför återfinns bokstaven y mot slutet av alfabetet i tyskan
och polskan medan den i litauiskan finns med i början, strax intill bokstaven á? Varför motsvaras det latinska ordet littera av italienskans lettera,
engelskans letter och polskans litera, medan man i tyskan kallar samma
företeelse Buchstabe, i lettiskan burts och i litauiskan raidë? En sådan historia får vi kalla bokstävernas (i motsats till språkljudens) historia. Eller
med andra ord skriftens historia. Det har alltid varit svårt att lära sig skriva.
För detta ändamål skapades skolor, läroböcker och grammatikor, eftersom
skriften aldrig kommit till människorna ”av sig själv”. I detta avseende kan
språkljuden anses ha ett försprång framför bokstäverna. Ändå har bokstäverna alltid medfört prestige, en känsla av att vara mäktig och utvald, medan
ljuden varit tillgängliga för alla och envar.
Det litauiska språkets sociala historia kan indelas i perioder med utgångspunkt i dess förhållande till andra språk. Under många århundraden
hade litauiskan särskilt intensiva kontakter med två levande språk (om man
undantar latinet och det östslaviska kanslispråket): tyskan och polskan.
Det förekom också alltid kontakter med jiddisch, med ryskan och med andra språk, men dessa har lämnat färre spår i litauiskan.
Den tyska kulturen utövade stark påverkan på den livaktiga gren av den
litauiska kulturen som utvecklades i Ostpreussen. Från 1500-talet och ända
fram till 1900-talets mitt skrevs där böcker på litauiska. Bibelöversättningar,
psalmböcker, grammatikor, ordböcker och ABC-böcker gavs ut. Bibeln utgavs för första gången på litauiska i Ostpreussen av Jonas Bretkûnas (Johannes Bretke) 1590. Den första litauiska grammatiken utgavs av Daniel
Klein 1653. Kontakterna mellan litauiskan och tyskan var täta. Den första,
handskrivna litauiska bibeln var till största delen översatt från Luthers tyska
översättning, den andra litauiska grammatiken skrevs och utgavs på tyska
1654, många litauiska psalmer från det tidiga 1500-talet var översatta från
tyskan, och dessutom var alla eller nästan alla tvåspråkiga litauiska ordböcker (det fanns inga enspråkiga) som vi känner från 1600-talet antingen
tysk-litauiska eller litauisk-tyska.
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Förbindelserna mellan språken kom till uttryck i skriftspråket på så sätt
att en del av den tyska ortografins egenarter också användes i de litauiskspråkiga skrifter som utgavs i Ostpreussen: efter kort vokal dubbeltecknade
man konsonanter (stipprey, modern litauiska stipriai, ”starkt”; tikkray, modern litauiska tikrai, ”verkligen”), man skrev det tyska dubbla w och man
använde gotiska snarare än latinska bokstavstyper.
I egentliga Litauen hade under unionen med Polen (1569 –1795) och
under den tsarryska ockupationen (1795 –1914) litauiskan i första hand
kontakt med polskan. Medeltidens litauiska härskare och högadel talade
litauiska, men under renässansen bytte de språk och övergick till polskan.
Polskan kom gradvis att bli det huvudsakliga kulturspråket i Litauen. Av
denna anledning tenderar litauerna ibland att vara mer stolta över sina äldre,
litauiskspråkiga härskare och inta en skeptisk hållning till de litauer som
under olika perioder inte behärskade det egna språket. För de litauiska
bokstävernas vidkommande innebär polskans dominans att den polska
ortografin blev normbildande: man skrev sz och cz, ù, ê, ý och ú.
Ändå lyckades ingen av skriftspråkets bägge tidigare varianter (den preussiska och den polsk-litauiska) helt få övertaget när det nuvarande standardiserade litauiska skriftspråket utkristalliserade sig i slutet av 1800-talet.
Den nationella rörelsen var vid denna tid benägen att utforma det nationella språket så att det tydligt skiljde sig från de andra språk som då var
dominerande på Litauens territorium. I egentliga Litauen avsade man sig
medvetet den polska bokstaven ù (vad skulle man med den till, när den inte
fanns i något annat språk?), man rensade bort det tyska och polska dubbla
w (latinets enkla v kunde väl räcka) och ersatte cz och sz med tjeckiskans è
och ð (det blev ju kortare så). Till slut befäste standardlitauiskan sin ställning i Litauen, och i Ostpreussen försvann litauiskan tillsammans med tyskan. Där ligger nu det ryska Kaliningradområdet. Ändå vann vissa särdrag
från det ostpreussiska litauiska skriftspråket inträde i standardspråket, till
exempel bokstaven ë (långt ”spetsigt” e), betydelsen av bokstäverna i (kort
i) och y (långt i) samt de flesta av kasusändelserna.
Paradoxalt nog var det just under den period då den ryska övermakten
hade förbjudit det litauiska (latinska) skriftspråket som dess bokstavsformer
etablerades. Den sena utvecklingen av ett standardiserat skriftspråk tillät
också införandet av jämförelsevis moderna drag. Så är till exempel bokstäverna à, æ, á, ø, ë, è, ð, þ, û relativt nya tillägg till det gamla latinska alfabe-
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tet. De har alla sin speciella historia. De nasala bokstäverna à och æ (beteckningar för ljud som uttalades genom näsan) hade övertagits från den
polska ortografin redan av de första litauiska författarna under renässansen, och de fick senare tjäna som förebild när litauerna skapade de nasaler
som ”fattades”: á och ø. Äran av att ha uppfunnit grafemet ë tillfaller Daniel
Klein, författaren till den första litauiska grammatikan som trycktes 1653.
Bokstäverna è, ð, þ med ”hakar” lånades in från tjeckiskan under 1800talet. Den yngsta bokstaven i litauiska alfabetet, û (långt u), som nyligen i
tystnad och obemärkthet firade sin 100-årsdag, infördes av språkvetaren
Jonas Jablonskis. Hans porträtt pryder idag den litauiska 5-litassedeln.
Dessa aspekter av litauiskan, moderna i jämförelse med latinets alfabet,
kan dock vara svåra för utlänningar som vill lära sig språket. För dem kan
de diakritiska ”tilläggen” verka som knastret på en grammofonskiva eller
en fettfläck på bordsduken: något oundvikligt men obehagligt som man gör
bäst i att inte låtsas om för att inte förstöra sitt goda humör. Därför måste de
studera länge innan de förstår varför litauiska ordböcker anger ordet cinikas
(”cyniker”) innan ordet èekistas (”tjekist, KGB-man”).
En annan paradox är att internet nu fått det gamla latinska alfabetet, som
i stort sett bibehållits och spritts i ursprunglig form genom engelskan) att
verka modernt. Internet reagerar inte alltid med vänlighet på sådana bokstäver som nu återigen ser omoderna ut: tyskans ü, svenskans å, ä och ö,
polskans ù eller de tidigare omnämnda litauiska grafem som i den engelskspråkiga världen förefaller ”konstiga”. Detta trots att experter som skapar
universella skriftsystem och vidareutvecklar sökmaskiner eller e-postprogram redan under ett flertal år gjort stora ansträngningar för att anpassa
de elektroniska miljöerna till sådana bokstäver så att de inte någonstans
skall bli förbisedda, diskriminerade eller ignorerade som minoritetsfenomen.
Litauerna brukar alltid reagera med glad förvåning när utlänningar lär
sig deras språk en smula och börjar känna igen deras särskilda bokstäver.
Man sätter pris på detta, eftersom det ännu är ganska ovant att höra en
utlänning tala litauiska i Litauen och eftersom litauiska aldrig varit något
vanligt undervisningsämne utanför landets gränser.
För en utlänning som studerat något av de döda indoeuropeiska språken,
till exempel latin eller grekiska, är den litauiska grammatiken säkert mycket
mer begriplig än för dem som bara kan de moderna språken engelska, spanska, italienska, franska eller tyska. Studenter med andra modersmål häv-
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dar ofta att litauiskan, på grund av denna genetiska grammatiska ålderdomlighet, är ”ett mycket svårt språk”. De känner sig till exempel överväldigade av att tvingas lära sig fem deklinationer av substantiv, som alla
uppträder i sju olika kasusvarianter i både singularis och pluralis och som
det därför kräver stora ansträngningar att ”böja” korrekt. För någon som
bara talar engelska kan själva idén om en ändelse vara svår att begripa.
Många låter sig också nedslås av att betoningen i litauiska ord hoppar så
oregelmässigt fram och tillbaks att till och med litauerna själva inte alltid
lyckas följa de regler som grammatiken föreskriver. Detta är emellertid ett
arv från det indoeuropeiska urspråket, en fälla som språkets ljudhistoria
lägger ut för studenterna.
Att standardspråket är så nytt medför å andra sidan fördelar för utländska studenter. Litauerna själva anser ofta att ljudbilden nästan helt motsvarar skriftbilden, d.v.s. att saker uttalas som de skrivs. En bokstav står
vanligen för ett ljud, vilket gör det ganska lätt att lära känna språkljuden
när man läser. I detta avseende framstår litauiskan som modernare än franskan eller engelskan, där bokstäverna inte nödvändigtvis alltid betecknar
ett och samma ljud. Den sista engelske författare som ännu kunde glädjas
åt bokstävernas samhörighet med språkljuden var Geoffrey Chaucer på 1300talet, medan redan William Shakespeare fick erfara att det engelska skriftspråket höll på att förlora sin ”fonetism”. Därför har till exempel tyskar,
italienare och polacker mindre svårighet att utläsa och uttala litauiska än
engelska, eftersom de bara kan lägga samman bokstäverna till ord. På samma
sätt kan en tysk, italienare eller polack som hör ett litauiskt ord lättare
finna det i en ordbok än om det varit ett engelskt ord. Man kan säga att den
litauiska grammatiken är svår, men att det är lätt att läsa på litauiska.
För litauerna själva medför också det egna språkets egenheter vissa problem när de skall lära sig andra språk. Det är till exempel vanligt att de
aldrig riktigt lär sig använda artiklarna, som är så viktiga i engelskan, tyskan, italienskan eller franskan, eftersom litauiskan (i likhet med latinet,
lettiskan, ryskan eller polskan) helt saknar artiklar. I litauiskan uttrycks
artikelns funktioner på andra sätt, till exempel med bestämda adjektiv (The
White House blir på litauiska Baltieji rûmai), med andra ord på syntetisk
väg. Dessutom är litauiskans ordföljd ganska fri. Jag skulle helt enkelt kalla
detta en frihet att uttrycka de önskade stilistiska nyanserna genom ordföljden. Svårigheten är bara att litauerna när de skall lära sig engelska eller
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tyska intuitivt kan få för sig att ”förbättra” eller ”befria” den syntaktiska
strukturen också i dessa språk.
Alla i Litauen vet att litauiskan innehåller många färgrika svordomar.
Varje litauer skulle till exempel på begäran kunna rabbla upp följande inhemska uttryck: rupûþë! (”padda!”) , rupûs miltai! (”grovmalet mjöl!”), þalty!
(”snok”!), kad tave sutrauktø! (”måtte du krympa”!). Men när litauerna
verkligen svär förundrar sig utlänningar ofta över att de gör det på ryska
eller engelska. Utvecklingen av det litauiska klottret på offentliga platser
visar att de tidigare prestigefyllda ryska svordomarna nu håller på att helt
trängas undan av de engelska. Av de traditionella litauiska svordomarna är
det väl bara velnias! (”jävlar!”) som ännu är populärt bland stadsbor, men i
ett katolskt land borde orsakerna till detta vara självklara.
Idag är det, till skillnad från under sovjettiden, inskrivet i Litauens grundlag att ”litauiskan är statsspråk”. Det innebär att språket måste användas i
alla delar av statens officiella liv. Litauiska staten har inrättat en språknämnd som håller uppsikt över språkets användande och försöker påverka
det officiella språkbruket. Nämnden har till och med rätt att bötfälla dem
som begår vissa former av språkliga misstag vid offentliga utannonseringar
eller liknande. Å andra sidan vinnlägger sig Litauen också om skydd för
minoritetsspråk som ryska, polska och vitryska.
Det finns olika uppfattningar bland litauerna om framtiden för deras språk.
En del anser att litauiskan efter den sovjetiska centraliseringspolitikens
avskaffande nu utvidgat sitt användningsområde så långt som det är möjligt, och gläds över detta. Andra undrar försiktigt om inte den europeiska
integrationen kommer att medföra en ännu störra fara för att litauiskan skall
sopas undan av andra språk. Å andra sidan kan man i Litauen märka ett allt
större intresse för att lära sig utländska språk, eftersom alla förstår att det
inte räcker med litauiska om man vill ha kontakt med omvärlden.
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DIALEKTER

De traditionella litauiska dialekterna sönderfaller i två huvudgrupper: samogiterna
(þemaièiai, ”lågländare”) och aukschtaiterna (aukðtaièiai, ”högländare”). Den bredare
linjen på kartan skiljer dessa bägge dialekter åt. Lingvistiskt är de så olika att en samogit
och en öst- eller sydaukschtait inte skulle kunna kommunicera utan att kunna det standardiserade skriftspråket. Detta visar att så väl samogiternas som aukschtaiternas levnadssätt varit mycket bofast och stabilt under lång tid (i många århundraden). Dialekterna
förändrades gradvis, men människorna beblandade sig inte med varandra. Invånarna i
det nuvarande Litauen har praktiskt taget undgått att påverkas av den utjämning av
lokala skillnader som var ett resulat av den europeiska folkvandringen från 400-talet
och framåt.
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1200-TALET

Vid denna tid inträdde balterna i den europeiska historien. Korsriddar- och
Svärdsriddarordnarna trängde in i de baltiska områdena och skaffade sig gradvis fotfäste på de fornpreussiska och lettiska stammarnas territorier. Det var då den förkristna
staten Litauen grundades och lyckades försvara sig mot de krigiska riddarordnarna i
grannområdena. De fornpreussiska stammarna bodde i Pamedden, Pagudden, Varma,
Natanga, Barta, Samland, Nardauen och Skalva, områden som senare kom att ingå i
Ostpreussen och som i början av 1200-talet gradvis erövrades av Korsriddarorden.
Dagens lettiska folk är en sammansmältning av den latgalliska stammen och delar av
de seliska, semgalliska och kuriska stammarna. Till dessa anslöt sig och assimilerades
också icke-indoeuropeiska folk, t.ex. de östersjöfinska liverna. Alla dessa territorier
styrdes av den Livländska orden (Svärdsriddarna) och deras efterträdare från början av
1200-talet och en lång tid framöver.
Dagens litauiska folk består av aukschtaiter, samogiter och delar av de seliska,
semgalliska, kuriska, sudauiska och jatvingiska stammarna. Den litauiska statsbildning
som uppstod under 1200-talets mitt har behållit dessa territorier som sitt kärnområde
ända fram till idag, även om Litauens utveckling som självständig stat varit mycket
ojämn. Från 1200-talet till 1500-talet var Litauen en stat som kontrollerade inte bara
baltiska områden men också områden bebodda av slaver. Från mitten av 1500-talet till
slutet av 1700-talet var Litauen i union (federation) med Polen. Från slutet av 1700talet till början av 1900-talet var Litauen under rysk överhöghet. 1918–1940 var Litauen,
liksom Lettland och Estland, en självständig republik, och 1944–1990 var de tre länderna ockuperade av Sovjetunionen. Från 1990 är Litauen åter (liksom Lettland och
Estland från 1991) en demokratisk självständig republik.
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FÖRSTA TRYCKTA BOKEN PÅ LITAUISKA

Titelbladet till den första litauiska boken, av Martynas Maþvydas. Boken, som trycktes
i Königsberg 1547, innehåller förutom Luthers katekes också psalmer, en originaldikt
skriven på litauiska och en ABC-bok. Denna bild har fått ganska stor spridning i Litauen.
Den används som symbol för både bibliotek och bokhandlar och återfinns också i
vestibulen till Vilnius universitet.
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BIBELN

Titelblad för den första översättningen av Bibeln till litauiska (slutet av 1500-talet).
Detta är den lutherska Bibeln. Översättaren, Jonas Bretkûnas (1536–1602) var präst i
Königsberg och en av de främsta grundarna av det litauiska skriftspråket. Detta manuskript av Bretkûnas kom aldrig att tryckas. Först i slutet av 1800-talet började professorerna Jochen D. Range och Friedrich Scholtz ge ut en faksimil version. Manuskriptet är
det mest omfattande på litauiska från 1500-talet. Alla dess 8 band finns idag bevarade
i Tyskland, i Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbestitz in Berlin (xx HA, StUB
Kgbg. 44–51).
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ABC-BOKEN

Den första litauiska ABC-boken, tryckt i Martynas Maþvydas’ bok 1547. Det var 354
år innan den litauiska grammatik, utgiven 1901, som kom att fastställa det standardiserade skriftspråkets normer. I Maþvydas’ ABC-bok användes bara det latinska alfabetet.
De diakritiska bokstäver som är typiska för nutida litauiska (á, ø, ë, ð, è, þ etc.) tillkom
senare.
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1579

I Litauen har genom århundradena böcker givits ut på olika språk. Latinet räknades
givetvis till de mest prestigefyllda språken. Ett exempel på detta är denna bok, utgiven
i Vilnius 1579 (året då Vilnius universitet grundades), ”Hälsningar till den upphöjde
härskaren Stefan I”.
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TEXT MED JIDDISCH-BOKSTÄVER

Jan Chryzostom Gintila (1788 –1857) var specialist på hebreiska, professor vid Vilnius
universitet och katolsk biskop i Samogitien (västra Litauen). Han lämnade efter sig
många handskrifter på hebreiska och jiddisch, och bland dem återfinns ett manuskript
skrivet på litauiska med jiddisch-bokstäver, avsett att tryckas i Vilnius 1855. Det är en
katolsk katekes (vårt utdrag innehåller texten ”böner som måste läsas varje dag”). Kanske valde man att skriva litauiska med jiddisch-bokstäver för att man hade tänkt försöka
omvända judar till kristendomen.
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1832

I början av 1800-talet var det främst bönderna och lågadeln i Litauen som talade
litauiska. De flesta av de böcker som trycktes på litauiska hade religiösa teman, och ett
exempel på denna genre visas här. Eftersom det inte fanns några litauiska skolor eller
läroböcker fungerade det tidiga 1800-talets religiösa litteratur (katekesen, bönböcker,
psalmböcker) ofta också för att lära befolkningen läsa litauiska.
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1830

Under 1800-talets första hälft utgavs i Litauen vetenskapliga verk på polska, d.v.s. det
språk som användes av den litauiska adeln och i det litauiska kulturlivet överhuvud.
Detta välkända botaniska verk, skrivet på polska av Józef Jundziùùa om växtligheten i
Litauen, Volynien, Podolien och Ukraina och tryckt i Vilnius 1830, får tjäna som exempel på denna litteratur.

L

I T A U I S K A

S P R Å K E T

LITAUISK ABC-BOK

| 22

MED KYRILLISKA BOKSTÄVER

I det av Ryssland behärskade Litauen var det under perioden 1864–1904 förbjudet att
trycka litauiska böcker med det latinska alfabetet. Orsaken var att makthavarna ville
fjärma litauerna från det polska kulturella inflytandet och närma dem till den ryska
kultursfären. Det kyrilliska alfabetet anpassades till litauiska språket. Under
tryckförbudets 40 år lyckades dock Ryssland bara få ungefär 60 litauiska böcker tryckta
med kyrilliska bokstäver (ungefär 1,5 bok per år). Motståndet mot det officiella ryska
alfabetet var stort. I grannlandet Preussen trycktes många böcker och tidskrifter med
latinska bokstäver och smugglades in över gränsen till det ryska Litauen. Många av de
som förde in litauisk litteratur tillfångatogs och dömdes till förvisning i Sibirien. Det
lingvistiska motståndet mot förryskningen var så stort att det under tryckförbudet utvecklades ett standardiserat skriftspråk baserat på just de latinska bokstäver som förbjudits. En annan omständighet som befrämjade skriftspråkets utveckling var livegenskapens
upphävande i Litauen 1861, då alla invånare blev likställda medborgare.
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ORDBOKEN

Den Litauiska ordboken, som varit under arbete i nästan 100 år och avslutades med
det tjugonde bandet, utgivet av Institutet för litauiska språket i Vilnius 2002. Detta är
det mest omfattande litauiska bokverket någonsin. Det upptar över 20 000 sidor, innehåller ungefär 500 000 uppslagsord och sammanställdes med ett kartotek över 5 miljoner exempel som underlag. Dess korpus utgörs inte bara av den äldre och nyare
litteraturen, utan också av rikhaltiga uppgifter om samtliga litauiska dialekter. Ordboken utgör med andra ord den största existerande samlingen av historisk, geografisk och
normativ information om litauiska språket.
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LISTA ÖVER UNIVERSITET SOM ERBJUDER UNDERVISNING
I LITAUISKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN:
I Litauen:

Vilnius universitet
Vytautas Magnus-universitet, Kaunas
Kaunas tekniska universitet
Universitet i Klaipëda
Universitet i Ðiauliai
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I andra länder:

Tartu universitet, Estland
Helsingfors universitet, Finland
Nationella institutet för orientaliska språk och civilisationer, Paris, Frankrike
Florens universitet, Italien
Milanos universitet, Italien
Pisas universitet, Italien
Lettlands universitet, Riga, Lettland
Oslo universitet, Norge
Warszawa-universitetet, Polen
Adam Mickiewicz-universitetet, Poznan, Polen
Jagiellonska universitetet, Kraków, Polen
Statliga Lomonosov-universitetet, Moskva, Ryssland
Statliga universitetet i St Petersburg, Ryssland
Lunds universitet, Sverige
Stockholms universitet, Sverige
Berns universitet, Schweiz
Karls-universitetet, Prag, Tjeckien
Masaryk-universitetet, Brno, Tjeckien
Humboldt-universitetet, Berlin, Tyskland
Ernst-Moritz-Arndt-universitetet, Greifswald, Tyskland
Västfaliska Wilhelm-universitetet, Münster, Tyskland
Friedrich-Alexander-universitetet, Erlangen-Nürnberg, Tyskland
Martin Luther-universitetet, Halle-Wittenberg, Tyskland
Johannes Gutenberg-universitetet, Mainz, Tyskland
Rhenska Friedrich-Wilhelm-universitetet, Bonn, Tyskland
Hamburgs universitet, Tyskland
Lórand Eötvös-universitetet, Budapest, Ungern
Illinois universitet, Chicago, USA
Washingtons universitet, USA
Pennsylvanias universitet, Philadelphia, USA
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