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Alkusanat

Voi liioittelematta sanoa, että kirjan kirjoittajan, kielitieteilijä ja balto-
logi Algirdas Sabaliauskasin tuntee Liettuassa lähes jokainen – niin 
juuri lukemaan oppinut ja Sabaliauskasin kirjoittaman jännittävän 

Kielen arvoitukset -kirjan luettavakseen valinnut pieni koululainen kuin 
arvostettu kielitieteen professori, joka halutessaan tarkistaa jonkin asian 
etsii vastauksen Sabaliauskasin laatimasta Liettuan kielen ensyklope-
diasta. Kielitieteilijöiden keskuudessa Algirdas Sabaliauskas on kuuluisa 
erinomaisesta muististaan, tietosanakirjamaisista tiedoistaan ja omi-
naisuudesta, jota tapaa harvoin eli kyvystä kertoa monimutkaisista ja 
”kuivista” filologisista ongelmista kansantajuisesti, jännittävästi ja kaikille 
ymmärrettävästi.

Algirdas Sabaliauskas syntyi 26. heinäkuuta 1929 Liettuan lounais-
osassa – Marijampolėssa – liettuan kirjakielen kehdossa. Hän varttui 
viisilapsisen perheen vanhimpana poikana. Vanhemmat laittoivat lah-
jakkaan, ahkeran ja tiedonhaluisen pojan kouluun. Vuonna 1948 Saba-
liauskas aloitti filologian opinnot Vilnan yliopistossa, josta hän valmistui 
vuonna 1953 lopputyönään tutkielma liettuan kielen atemaattisista ver-
beistä. Samana vuonna hän aloitti työskentelyn Liettuan kielen instituu-
tissa, josta tuli hänen elämänsä ainoa työpaikka ja jossa hän työskenteli 
lähes 50 vuotta toimien viimeisinä vuosina (1997–2000) myös instituutin 
johtajana. Sabaliauskas kuoli 86-vuotiaana Vilnassa 17. huhtikuuta 2016.

Hänen kirjoittamiensa kirjojen lista on pitkä. Kaikkein merkittävim-
mistä mainittakoon laaja Liettuan kielen sanasto (Lietuvių kalbos leksika, 
1990), hänen 3-osainen suuren suosion saavuttanut kirjansa Liettuan 
kielen tutkimuksen historia (1979–2013), yhdessä Vilnan yliopiston pro-
fessorin Jonas Palionisin kanssa julkaistu Itäslaavilaiset Liettuan tutki-
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muksen kielitieteilijät (Rytų slavų kalbininkai lituanistikos baruose, 1990), 
useaan otteeseen julkaistu kirja Mistä he ovat? (Iš kur jie?, 1994), joka 
kertoo helppotajuisesti monien liettualaisten sanojen alkuperästä. Sa-
baliauskasista tuli erityisen suosittu suuren yleisön keskuudessa seuraa-
vien pienikokoisten kansantajuisten kirjasten ansiosta: Sanat matkaavat 
(Žodžiai keliauja, 1962, 1993), Sanat kertovat (Žodžiai pasakoja, 1965) ja 
Sanat heräävät eloon (Žodžiai atgyja, 1967, 2000, julkaistu englanniksi 
vuonna 1973, Noted Scholars of Lithuanian Language, Chicago).

Yksi Algirdas Sabaliauskasin kaikkein tunnetuimmista kirjoista – 
myös Liettuan ulkopuolella – on kuitenkin Me – baltit (Mes baltai, 1986, 
2002), joka on jo käännetty monille kielille: englanniksi (1993), ruotsiksi 
(2005), italiaksi (2007), unkariksi (2012) ja latviaksi (2014). Kirja tutustut-
taa lyhyesti, kiehtovasti ja mielenkiintoisesti balttilaisten kielten alku-
perään, muinaisbalttien asuinpaikkoihin, historiaan, balttilaisten kielten 
sukulaisuuteen, ensimmäisiin kirjallisiin lähteisiin ja balttilaisten kielten 
tutkimiseen ja opiskeluun. Erilliset luvut on omistettu muinaispreussille. 
Tämä kirjan ovat kääntäneet Helsingin yliopiston liettuan ja latvian kie-
len opiskelijat lehtoreiden Aurelija Kaškelevičienėn ja Laimute Baloden 
johdolla. Tämän suomennoksen ovat tehneet lukuvuonna 2017–2018 
yhtenä käännöskurssin käytännön työnä balttilaisten kielten ja kult-
tuurien opiskelijat Petri Jalovaara (s. 6–8), Reeta Tuoresmäki (s. 9–54), 
Ville Parkkinen (s. 55–110), Johanna Toivainen (s. 111–169), Sini 
Katainen (s. 170–202) ja Alexandra Lahti-Nuuttila (s. 203–214). 
Suomenkielisen käännöksen tieteellisinä toimittajina ovat olleet 
Aurelija Kaškelevičienė ja Laimute Balode. Olemme kiitollisia tämän 
painoksen kielitoimittajalle, kielitieteilijä Marja Leinoselle (1946–2019), 
joka auttoi monin käytännön neuvoin. Valitettavasti Marja ei ehtinyt 
nähdä tämän suomenkielisen painoksen julkaisua. On harmi, ettei 
Algirdas Sabaliauskaskaan ehtinyt nähdä kirjansa suomenkielistä 
versiota. Hän oli puhunut siitä useasti ja suostunut kirjan 
kääntämiseen. Kirjoittajan kuoleman jälkeen myös Sabaliauskasin 
vaimo ja tytär Danute antoivat siihen suostumuksensa.

Joitakin lukuja apulaisprofessori Laimute Balode on kirjoittajan lu-
valla sovittanut latvialaiselle ja suomalaiselle lukijalle. Kirjoittajan tyyli on 
säilytetty käännöksessä mahdollisuuksien mukaan. Yksittäisten lukujen 
käännösten piirre-erot todistavat kääntäjäopiskelijoiden erilaisista lä-
hestymistavoista käännettävään tekstiin ja erilaisesta kokeneisuudesta
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kääntämisen suhteen. Kirjan tekstissä esiintyvien henkilöiden kohdalla 
ilmoitetaan vain ensimmäisellä mainintakerralla sulkeissa heidän henki-
lönnimensä alkuperäinen muoto ja elinvuodet. Kirjan tekijät ilmaisevat 
vilpittömän kiitollisuutensa Latvian kielen virastolle, Suomen Donelai-
tis-seuralle ja kaikille kirjan julkaisemista tukeneille.

Laimute Balode, apulaisprofessori,  
Helsingin yliopiston Baltian tutkimuksen johtaja
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Lietuva pasauliui girias:
Kokios senos mūsų girios,
Kaip nutįsta gyvos gijos
Iš praamžių į mane!

Paukščiai tiesiai iš Sanskrito
Prie panemunių suskrido,
Čiulba ulba nuo pat ryto
Ant archajiškų šakų.

A l g i m a n t a s  B a l t a k i s 
Liettua ylistää maailmalle

metsiensä vanhuutta,
katkeamatonta yhteyttä 

menneisyydestä tähän!

Sanskriitin linnut laskeutuivat 
Nemunasjoen rantaan

Laulavat aamuvarhaisesta
Oksilla arkaaisillaan

A l g i m a n t a s  B a l t a k i s

Isänmaamme on siellä missä  
kasvaa koivuja
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Mistä me olemme tulleet, missä on ollut indoeurooppalaisten alkukoti? 
Tätä kysymystä kielitieteilijät, arkeologit, antropologit, folkloristit ja mui-
den alojen tutkijat ovat pohdiskelleet jo parin vuosisadan ajan. 

Ongelmaa ratkoessaan 1800-luvun eurooppalaiset tiedemiehet si-
teerasivat latinankielistä sanontaa Ex oriente lux – ”Valo tulee idästä”. Jos 
valo kerran tulee idästä, on Aasian oltava koko ihmiskunnan ja kulttuurin 
synnyinpaikka, ja Kashmirin laakso näytti Aasian kartalla erityisen sopi-
valta paikalta. Laakso on kauttaaltaan vuorten ympäröimä ja sen keskellä 
virtaa kaunis joki, parempaa paikkaa tuskin löytää. Saksalaisen kielitie-
teilijän Johann Christoph Adelungin (1732–1806) mielestä Kashmirin 
laakso ei ollut ainoastaan indoeurooppalaisten alkukoti vaan... paratiisi, 
jossa maailman ensimmäiset ihmiset Aatami ja Eeva olivat asuneet. Ade-
lung pyrki systematisoimaan maailman kielet ja alkoi julkaista kuuluisaa 
teostaan Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde, jossa viidensadan 
kielen joukossa oli myös liettuan- ja preussinkielisiä tekstejä. Adelung 
oli niin viehättynyt Aasiasta, että hän nimesi teoksensa kuningas Mithri-
dateen mukaan, joka hallitsi tämän mantereen läntistä osaa II vuosisa-
dalla ennen ajanlaskumme alkua. Kuningas tunnettiin paitsi urheana 
sotapäällikkönä myös monien kielten taitajana, ja monikansallisessa 
valtakunnassaan hän kykeni puhumaan alamaistensa kanssa heidän 
omilla äidinkielillään. 

Myöhemmin tutkijat eivät enää etsineet yhteyttä indoeurooppa-
laisen kantakielen ja Aatamin ja Eevan, kiusaukseen vievän käärmeen 
ja paratiisin välillä. Tästä huolimatta he edelleen uskoivat Aasian olleen 
indoeurooppalaisten alkukoti ja sivilisaation kehto. Sanskriitin kielen 
muodoista lumoutuneina he esittivät, että muinaisina aikoina kaikki in-
doeurooppalaiset olivat asuneet Intiassa. Kun asuinpaikat olivat käyneet 
liian ahtaiksi, joitakin ryhmiä lähti tavaroineen ja eläimineen etsimään 
onneaan vuorten ja laaksojen poikki viereisiin Aasian maihin sekä Eu-
rooppaan. Siellä he sopeutuivat uusiin elinoloihin, menettivät huomaa-
mattaan yhteyden vanhaan isänmaahansa, ja kieli alkoi vähitellen muut-
tua. Ja siten heidän lapsistaan saivat alkunsa uudet indoeurooppalaiset 
kielet. Pitkien matkojensa aikana he olivat tekemisissä myös muiden 
ihmisryhmien kanssa, jotka puhuivat heille täysin vieraita kieliä. Näiltä 
he oppivat uusia sanoja, jotka useimmiten olivat nimityksiä asioille, joita 
he eivät omassa kotimaassaan olleet tunteneet. 
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Merkittävin 1800-luvun keskieurooppalainen kielitieteilijä, ensim-
mäisen tieteellisen liettuan kielen kieliopin kirjoittaja August Schleicher 
(1821–1868) kiinnitti erityistä huomiota siihen, että mitä idempänä 
indoeurooppalainen kansa asuu, sitä enemmän heidän kielessään on 
säilynyt arkaaisia piirteitä; lännempänä asuvien kansojen kielestä van-
hakantaisia merkkejä löytyy vähemmän. 

Ensimmäisiä epäilyksiä indoeurooppalaisen alkukodin sijoittumi-
sesta Aasiaan esitettiin kuitenkin jo Schleicherin elinaikana. On mielen-
kiintoista, että jo ensimmäiset aasialaisen alkukodin kritisoijat esittivät 
yhtenä argumenttinaan liettuan kielen arkaaisuuden. Kieliopillisilta 
muodoiltaan liettuan kieli on yhtä arkaainen kuin sanskriitti, mutta siinä 
on myös paljon yhteistä slaavilaisten ja germaanisten kielten kanssa. 
Näin ollen sanskriittia puhuneiden ihmisten on täytynyt siirtyä Euroo-
pasta Aasiaan tai vaihtoehtoisesti liettualaisten, slaavilaisten ja germaa-
nisten kansojen on täytynyt tulla Aasiasta Eurooppaan. Ensimmäistä 
vaihtoehtoa pidettiin todennäköisempänä. 

Samoihin aikoihin kielitieteessä alkoi kehittyä uusi tieteenala, lin-
gvistinen paleontologia. Samaan tapaan kuin paleontologit yrittävät 
rekonstruoida menneen aikakauden elävää luontoa maan kerroksissa 
säilyneistä orgaanisista jäänteistä, myös lingvistiset ”paleontologit” yrit-
tävät määrittää kielen käyttäjien vanhoja alueita sekä elin- ja ajattelu-
tapaa kielessä säilyneiden vanhojen sanojen, niiden fossilisoituneiden 
muotojen ja muuttuneiden merkitysten perusteella. Kun huomataan, 
että linnun sulkaa ja sulkakynää kutsutaan monissa kielissä samalla 
sanalla, voidaan päätellä, että ihmiset ovat ennen kirjoittaneet linnun 
sulilla. Historia vahvistaa tämän lingvistisen päätelmän. Samalla tavoin 
kielitieteilijät voivat tehdä myös sellaisia johtopäätöksiä, joita muilla tie-
teenaloilla on välillä vaikea todistaa oikeaksi. 

Esimerkiksi liettuan kielen sanan maišas ’laukku, säkki’ merkitys ei 
eroa latvian kielen sanasta maiss. Preussin kielen sana moasis tarkoittaa 
’palkeita’. ’Laukku’ ja ’palkeet’ vaikuttavat hyvin erilaisilta asioilta. Kieli-
tieteilijät tietävät myös, että preussin kielen sana moasis tulee sanasta 
*maisis. Mikä on näiden sanojen historia? Muinaiskirkkoslaavissa on ollut 
sana měchъ, ’nahka, laukku, viinileili’, venäjän mech tarkoittaa ’turkista, 
turkiksesta ommeltua laukkua’, bulgarian mechъt ’viinileiliä, turkista’, 
puolan miech puolestaan ’palkeita, laukkua, turkiksia’. Muinaisyläsaksan 
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kielessä sana meisa on ’selässä kantamiseen tarkoitettu väline’. Siten tar-
kasteltaessa tämän kielen kerrostuman ”fossiileja” nähdään, että laukku, 
palkeet, viinileili, turkikset ja jonkinlainen selässä kantamisen väline on 
ilmeisesti ennen vanhaan valmistettu samasta materiaalista, siitä syystä 
niitä on kutsuttu samalla sanalla. Näillä tiedoilla voidaan varovaisesti 
olettaa, että kysessä olisi jonkin eläimen nahka. Onko sanalle löydettä-
vissä vielä varhaisempi historia? Sanskriitin kielessä on sana mēșás ’päs-
si, lammas; turkki, villa’, ja muinaisiranilaisessa avestan kielessä (joka oli 
olemassa jo toisella vuosituhannella ennen ajanlaskumme alkua ja joka 
katosi 600-luvulla arabien hyökkäysten jälkeen) sana maēša tarkoittaa 
’lammasta’. Tällä tavoin lingvisti voi yrittää kertoa laukun ja palkeiden 
tuhatvuotista tarinaa pelkkiin sanoihin nojautuen. Indoeurooppalainen 
alkukoti on epäilemättä monimutkaisempi asia kuin laukku tai palkeet, 
mutta jo näillä tiedoilla on mahdollista määritellä jonkinlaisia suunta-
viivoja. 

Konstantinas Sirvydasin (1579–1631) kolmen kielen sanakirjan Dic-
tionarium trium linguarum (Puolalais-latinalais-liettualainen sanakirja) 
vuoden 1642 painoksessa puolan kielen sanan wiełbląd rinnalla on 
annettu latinankielinen selitys Camelus, dromas adis ja liettuaksi kupra-
nugaris ’kameli’ (tämä sana on todennäköisesti Sirvydasin itsensä kek-
simä). Kolme kieltä ja kolme täysin erilaista nimitystä. Tässä kohdin on 
selitettävä, että puolan kielen wiełbląd ja venäjän верблюд ovat hyvin 
vanhoja lainoja gootin kielen sanasta ulbandus, joka on puolestaan lai-
nattu kreikkalaisilta. Kreikan eléfas ei tarkoittanut kuitenkaan ’kamelia’ 
vaan ’norsua’. Kreikkalaiset olivat lainanneet norsua tarkoittavan sanan 
jostakin ei-indoeurooppalaisesta itäisestä kielestä. Kreikkalaiset kutsuivat 
kamelia sanalla kámelos (josta tulee latinan camelus), jonka alkuperä on 
heprean tai muinaisarabian gamal, joka on lainattu seemiläisistä kielistä. 
Indoeurooppalaisilla ei siis ole yhteistä nimeä kamelille, minkä lisäksi he 
vielä sekoittavat kamelin norsuun. Sekoittamisesta puheen ollen on vie-
lä syytä muistaa, että muinaispreussilaiset lainasivat puolalaisilta sanan 
wielbłąd. Sillä he eivät kuitenkaan tarkoittaneet kamelia vaan muulia…

Jos indoeurooppalaisilla ei ole yhteistä nimeä kamelille, ja jos he 
sekoittavat tämän kyttyräselkäisen eläimen norsuun ja muuliin, se to-
distaa, että heidän esi-isiensä asuinalueilla ei ole voinut olla kameleita. 
Kashmirin laakso, Intia ja sen naapurialueet ovat kuitenkin olleet kame-
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lien elinaluetta. Näiden Aasian maiden viidakoissa on ollut leijonia ja 
tiikereitä jo esihistoriallisilta ajoilta lähtien, mutta niillekään indoeuroop-
palaisilla ei ole yhteistä nimeä. Indoeurooppalaisten alkukodissa ei siis 
ole voinut olla kameleita, leijonia tai tiikereitä. 

Tällaisilla argumenteilla kielitieteilijät alkoivat murtaa hypoteesia 
siitä, että indoeurooppalaiset olisivat tulleet Aasiasta. Näiden hypotee-
sien puolustajat tosin olisivat voineet sanoa, että Aasiasta lähteneet in-
doeurooppalaiset olivat ajan kuluessa unohtaneet kamelien, leijonien ja 
tiikerien nimet, koska he eivät olleet kohdanneet niitä uusilla alueillaan. 
Näinkin on tietysti voinut olla. Reaalioiden kadotessa useammin kuiten-
kin sanat säilyvät, sopeutuvat uusiin elinoloihin, muuttavat merkitystään 
ja jatkavat elämäänsä. 

Seuraavasta sanalistasta nähdään, millä nimellä indoeurooppalai-
set kutsuvat toista petoa, sutta: liettuaksi vilkas, latviaksi vilks, preussiksi 
wilkis, venäjäksi volk, puolaksi wilk, tšekiksi vlk, gootiksi wulfs, saksaksi 
Wolf, englanniksi wolf, norjaksi ulv, albaniaksi ulk, armeniaksi gail, krei-
kaksi liukós, latinaksi lupus, sanskriitiksi vᶉkas ja avestan kielellä vәhrka. 
Edellä mainittujen sanojen merkitys on identtinen. Kielitieteilijät kyke-
nevät selittämään sanojen väliset foneettiset erot, vaikka se onkin välillä 
hyvin hankalaa. He yhdistävät suden nimitykseen indoeurooppalaisen 
verbijuuren *vel- ’repiä, repiä riekaleiksi’. Susi on ollut indoeurooppalai-
sille ”raateleva eläin”. Epäilemättä indoeurooppalaisilla on ollut yhteinen 
nimitys sudelle, tämän eläimen he ovat tunteneet jo alkukodissaan. Siksi 
alkukotia ei pidä etsiä tiikereiden ja leijonien elinalueilta, vaan sieltä mis-
sä metsät ovat täynnä susia – Euroopasta. 

Eurooppalaisen alkukodin puolustajat ovat tutkineet hyvin säntil-
lisesti kasvien nimistöä. Erityisen mieluinen sana heille on ollut koivu, 
ja tähän lehtipuuhun mieltymiseen onkin hyvä syy, sillä tuskin mikään 
muu kasvi on säilyttänyt vanhan nimensä yhtä selkeästi kuin tämä runoi-
lijoiden ylistämä puu. Liettuan kielen sanaa beržas vastaa latvian bērzs, 
preussin berse, venäjän ber´oza, puolan brzoza, tšekin bříza, slovakian 
breza, muinaisyläsaksan birihha, saksan Birke, englannin birch, norjan 
bjerk, tanskan birk, osseetin bärz(ä), sanskritin bhūrjas ’eräs koivulaji’. In-
doeurooppalainen koivun nimitys yhdistetään indoeurooppalaiseen 
kantaan *bher- ’vaalea, selkeä’, vrt. liettuan beržti, ’kypsyä, kehittyä; myös 
vaaleta’, joka on kaukaista sukua sanalle baltas ’valkoinen’. 
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Muinaiset indoeurooppalaiset ovat siis tunteneet läheisesti koivun, 
joka on kylmän ja lauhkean ilmaston puu. 

Tutkijat ovat keksineet lukuisia samankaltaisia argumentteja, joiden 
mukaan indoeurooppalaisten kantakieli oli lähtöisin Euroopasta. ”Aa-
sialaisen alkukodin kannattajien määrä on vähentynyt päivä päivältä, ja 
hypoteesia siitä voidaan pitää jo lopullisesti haudattuna. Sille voidaan 
antaa ainoastaan historiallista arvoa, sillä nykyään tuskin löytyy monta-
kaan tiedemiestä, joka siihen uskoisi”, kirjoitti liettualaisen kirjallisuuden 
klassikko Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954) vuonna 1907. Vielä 
nykyäänkin Kiovan kaupungin arkistossa on tallessa opiskelija Micke-
vičiusin asiakirjakansio, jossa ilmoitetaan hänen olevan ”vertailevan 
kielentutkimuksen asiantuntija” ja saaneen kultamitalin kurssityöstään 
”Indoeurooppalaisten alkukodista” (tämä työ on käännetty myöhemmin 
liettuan kielelle ja julkaistu aikakausjulkaisussa Tauta ir žodis, 1923–1926, 
nro 1–4). 

Indoeurooppalaisten alkukotia ryhdyttiin etsimään Euroopasta, 
mutta Eurooppa on laaja, eikä liettualaisten esi-isien alkukehdon löy-
täminen ole aivan helppoa. Varovaisemmat tutkijat etsivät sitä aluksi 
Aasian lähistöltä, Volgan suolaa tihkuvista alajuoksun vesistöistä. Antiikin 
Kreikan tieteilijä Klaudios Ptolemaios (noin 90–168) kutsui tätä Venäjällä 
virtaavaa jokea nimellä Ra, ja nimitys todennäköisesti vastasi pyhissä 
intialaisissa ja iranilaisissa kirjoissa mainittuja jokia, sanskriitin Rasaa ja 
Avestan Ranhaa. Intialaisten ja iranilaisten myyttien mukaan nämä maa-
ilmaa ympäröivät joet virtaavat jossain pohjoisessa, kylmimmissä mais-
sa. Myyteissä esiintyvät joet voivat hyvinkin olla muistoja intialaisten ja 
iranilaisten muinaisesta isänmaasta. Suolalla on myös tärkeä merkitys, 
sillä useimmista indoeurooppalaisista kielistä löytyy yhteinen nimitys 
suolalle, vrt. latvian sāls, preussin sal, venäjän sol´, puolan sól, latinan 
sal, kreikan hals, muinaisiirin salann, gootin salt, saksan Salz, englannin 
salt, tokaarin sāle jne. Liettuan kielessä suolan nimitys ei ole säilynyt. Sen 
on korvannut sana druska, jonka alkuperäinen merkitys on ollut ’vähän’. 
Koska suolaa on aina käytetty pieninä määrinä, sanan druska merkitys 
muuttui ’pienestä määrästä jotakin’ merkitykseen ’vähän suolaa’, ja myö-
hemmin se alkoi tarkoittaa pelkkää suolaa. Yllä mainittujen indoeuroop-
palaisten kielten suolan nimityksen alkuperä on hyvin mielenkiintoinen: 
se liittyy suolan vastakohtaan, makeuteen. Liettuan kielen saldus on lä-
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heistä sukua indoeurooppalaiselle suolaa tarkoittavalle sanalle. Sanan 
saldus alkuperäinen merkitys oli ’maukas, makoisaksi suolattu’. Ihmisten 
maku on muuttunut, ja maukkaus on alettu liittää enemmän makeu-
teen kuin suolaisuuteen. Nykyisin liettuan adjektiivissa saldus ei ole enää 
minkäänlaista jälkeä suolasta. Indoeurooppalainen suolan nimitys päätyi 
myös suomalais-ugrilaisiin kieliin, vrt. suomen kielen suola.

Liettualainen lingvisti Kazimieras Būga (1879–1924) piti Volgan ran-
toja hyvin todennäköisenä indoeurooppalaisten alkukotina. Artikkelis-
saan Šis-tas iš lietuvių ir indoeuropiečių senovės (Liettualaisten ja indoeu-
rooppalaisten muinaisajasta) hän kirjoittaa: ”Ptolemaioksen Volgalle 
antama nimi Rhā ja mordvan kielen sana Rava, joka tulee iranilaisesta 
muodosta Rahā, osoittavat, että myös arjalaisten satujen ”suuri isoäiti” 
on Rasā eli Volga.” 

Arjalaisten (indoeurooppalaisten) ja suomalais-ugrilaisten alkuko-
ti voidaan osoittaa kartalla tarkasti vasta sitten, kun Donin ja Volgan 
rantojen paikannimistöä on tutkittu riittävästi. On kuitenkin selvää, että 
arjalaisten alkukotia on etsittävä Kaakkois-Venäjältä Volgan molemmil-
ta puolilta, eli sieltä missä iranilaiset skyytit vielä Herodotoksen aikaan 
asuivat. 

Suomalais-ugrilaisten on täytynyt olla arjalaisten pohjoisia naapureita. 
On esitetty hypoteeseja, joiden mukaan indoeurooppalaisten alku-

koti olisi ollut eteläisessä Skandinaviassa. Toiset etsivät sitä Balkanilta. 
Saksalainen indoeuropeisti Hermann Hirt (1856–1936) julkaisi teok-
sessaan ”Indoeurooppalaiset” (Die Indogermanen; ihre Verbeitung, ihre 
Urheimat, und ihre Kultur 1905–1907, I–II) kartan indoeurooppalaisten 
alkukodista. Sen rajat piirtyivät lähes yhdenmukaisesti silloisen Sak-
san valtion alueen kanssa. Tämä teoria miellytti myöhemmin kovasti 
tiettyjä saksalaisia piirejä, kun sen lisäksi germaanien vielä ilmoitettiin 
vastaavan eniten vanhaa indoeurooppalaista rotua. Tilanteen rauhoi-
tuttua yhä useammat tutkijat alkoivat sijoittaa indoeurooppalaisten 
alkukotia Tonavan ala- ja keskijuoksuille, Mustanmeren pohjoisranni-
kolle. Kielentutkimuksen oppikirjoissa ja tietosanakirjoissa tämä paikka 
esitetään useimmiten indoeurooppalaisten kantakotina. Edelleenkään 
ei sovi unohtaa, että yksi tärkeimmistä argumenteista sekä tämän että 
pohjoiseurooppalaisen kantakodin kannattajien keskuudessa oli se, että 
heidän osoittamansa alueen lähellä puhutaan indoeurooppalaisista kie-
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listä arkaaisimpiin kuuluvaa kieltä – liettuaa. Liettuan kielestä tuli kahden 
herran palvelija. 

Sen jälkeen, kun suuri osa tutkijoista hylkäsi hypoteesin indoeuroop-
palaisten aasialaisesta alkuperästä, kielitieteessä on tapahtunut paljon 
suuria muutoksia. Tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet huomattavasti, 
ja kielitieteilijät ovat löytäneet yhä useammin yhteyden muiden tieteen 
alojen edustajien kanssa. Merkittävintä on kuitenkin ollut sellaisten 
indoeurooppalaisten kielten löytyminen, joista aiempien oletusten 
laatijoilla ei ole ollut mitään tietoa. Siihen aikaan, kun Kiovan yliopis-
ton opiskelija Vincas Krėvė-Mickevičius yritti koota yhteen alkukotiin 
liittyviä tutkimuksia, Kiinan Turkestanissa, Sinkiangin keitailla löydettiin 
monia Keski-Aasialle tyypillisiä kulttuurimonumentteja, joiden joukossa 
oli myös pienehkö nippu käsikirjoituksia. Osaa käsikirjoituksista ei ku-
kaan osannut lukea. Lopulta vuonna 1908 saksalaiset tutkijat Emil Sieg 
ja Wilhelm Siegling osoittivat, että nämä käsikirjoitukset on kirjoitettu 
siihen asti tuntemattomalla indoeurooppalaisella kielellä. Uutta kieltä 
he kutsuivat tokaarin kieleksi. Pian esitettiin hypoteesi, jonka mukaan 
tokaarit olisivat olleet ensimmäisiä indoeurooppalaisia, jotka olivat hy-
länneet alkukotinsa Euroopassa ja päätyneet nykyisen Kiinan alueelle. 
Hypoteesin mukaan tokaarin kielen erinäisistä piirteistä voi päätellä, että 
he olisivat asuneet balttien ja slaavien naapurissa. 

Arvellaan, että tokaarit olisivat lähteneet Euroopasta kolmannen 
vuosituhannen puolivälissä ennen ajanlaskumme alkua. 

Vuosina 1906–1912 saksalainen arkeologi Hugo Winckler kaivoi esiin 
tuntemattoman kaupungin rauniot turkkilaisessa kylässä 150 kilometrin 
päässä Ankarasta, ja löysi sieltä tuhansia savitauluja, joissa oli nuolen-
pääkirjoitusta. Suuri osa näistä tauluista oli kirjoitettu aiemmin tunte-
mattomalla kielellä. Tšekkiläinen orientalisti Bedřich Hrozný (1875–1952) 
pystyi lukemaan nämä taulut vuonna 1915. Seuraavana vuonna 1916 
hän julkaisi saksankielisen teoksen Die Sprache der Hethiter; ihr Bau und 
ihre Zugehörigkeit zum indogermanischen Sprachstramm; ein Entzifferun-
gsversuch (Heetin kieli, sen rakenne ja jäsenyys indoeurooppalaisessa 
kieliperheessä). Oli löydetty uusi indoeurooppalainen kieli, jonka kir-
jalliset muistomerkit olivat vanhimmat kaikista siihen asti tunnetuista 
indoeurooppalaisista kielistä. Heettiläiset olivat kuvailleet kuninkaittensa 
taisteluja jo 1700-luvulla ennen ajanlaskumme alkua. Noiden kuninkai-
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den kerrotaan toisinaan olleen hyvinkin julmia. Kun vihollisen kaupunki 
valloitettiin, sitä ei ainoastaan tuhottu vaan koko paikka kirottiin ja mää-
rättiin kylvettäväksi täyteen rikkaruohoja. 

Tutkijat olettivat heettiläisten lähteneen eurooppalaisesta kotimaas-
taan kolmannen vuosituhannen lopulla ennen ajanlaskumme alkua, 
eli hyvin pian tokaarien jälkeen. Heetin kieli eroaa niin paljon muista 
indoeurooppalaisista kielistä, että amerikkalainen kielitieteilijä Edgar Ho-
ward Sturtevant (1875–1952) esitti hypoteesin, jonka mukaan oli ollut 
olemassa indoheettiläinen kantakieli, joka oli jakaantunut indoeuroop-
palaisiin ja heettiläisiin kieliryhmiin.

Tutkijat paneutuivat syvemmälle indoeurooppalaisten kielten his-
toriaan. Tätä kieliperhettä on yritetty verrata muihin kieliperheisiin ja 
jonkinlaisia yhteyksiä on löydetty. On esitetty hypoteesi nostraattisten 
(boreaalisten) kielten suuresta superperheestä. Tämän oletuksen mu-
kaan indoeurooppalaiset olisivat menneisyydessä kuuluneet yhteen 
uralilaisten (mm. suomi, viro, unkari), altailaisten (mm. turkki, mongoli, 
mantšu), dravidakielten (telugu, tamili ja muita Intian ja Sri Lankan kie-
liä), kartvelilaisten (mm. georgia, svan, mingreli) ja seemiläis-haamilais-
ten kielten (assyria, heprea, egypti) kanssa. Tämä hypoteesi tuli erityisen 
tunnetuksi neuvostoliittolaisen kielitieteilijän Vladislav Iljitš-Svitytšin 
(1934–1966) tutkimusten myötä. On sääli, että tämän poikkeuksellisen 
lahjakkaan, myös balttilaisten kielten saralla merkittävän tutkijan työ 
katkesi varhaiseen kuolemaan. 

Aluksi kielitieteen tutkimukset eivät täysin vastanneet hypoteesia 
alkukodin sijainnista. Tutkijat määrittelivät likimääräisen ajan, jolloin 
vastikään löydettyjä kieliä puhuneet kansat olisivat lähteneet Tonavan 
rannoilta, ja siihen asia päättyi. 

Ja äkkiä kuin salama kirkkaalta taivaalta jo ammoin hylätty Aasian 
hypoteesi nousi haudasta. Sen herättivät eloon kaksi erittäin oppinutta 
kielitieteilijää – georgialainen Tamas V. Gamkrelizde ja kaikkien balttilais-
ten kielten tutkijoiden hyvin tuntema moskovalainen Vjatšeslav Ivanov. 
He eivät jääneet odottamaan kirjoittamansa laajan kaksiosaisen teoksen 
”Indoeurooppalainen kieli ja indoeurooppalaiset” julkaisemista, vaan esit-
telivät olettamuksensa indoeurooppalaisesta kantakielestä aikakausjul-
kaisuissa. Heidän johtopäätöksensä oli, että tätä kantakieltä olisi puhuttu 
Etelä-Kaukasian ja pohjoisen Mesopotamian välisellä alueella. Lukuisten 
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muiden argumenttien lisäksi he esittivät, että indoeurooppalaisen kan-
takielen sanastossa on paljon korkeita vuoria, erilaisia kallioita ja vuoristo-
kasveja merkitseviä sanoja. Näin ollen indoeurooppalaista kantakieltä 
puhuneet ihmiset eivät ole voineet asua alangoilla vaan vuoristossa. 

Yksi ensimmäisistä henkiin herätetyn hypoteesin vastustajista oli 
maailmankuulu venäläinen orientalisti Igor Djakonov. Vuonna 1982 
hän julkaisi ankaran kritiikin uutta hypoteesia kohtaan lehdessä Vestnik 
drevnej istorii (Muinaishistorian aikakauskirja). Tutkija esitti kritiikkin-
sä vastentahtoisesti, sillä hän arvosti ja kunnioitti suuresti hypoteesin 
esittäjiä. Djakonovin mielestä indoeurooppalaisten kantakieli olisi ollut 
olemassa Balkanin ja Karpaattien välissä, eli juuri Tonavan lähettyvillä, ja 
alkukodin ajanjakso olisi sijoittunut 5-6:nnelle vuosituhannelle ennen 
ajanlaskumme alkua. 

Länsisaksalainen arkeologi Lothar Kilian, joka on kirjoittanut myös 
kirjan preussilaisista ja heidän kielestään, julkaisi vuonna 1983 kirjan 
”Indoeurooppalaisten alkuperä”. Siinä hän katsoo liettuan kielen olevan 
kaikista elävistä kielistä lähimpänä vanhaa indoeurooppalaista kieltä. 
Lisäksi hän määritti indoeurooppalaisen kantakielen rajat. Hänkin on 
eurooppalaisen alkukodin kannattaja ja toteaa, että muinaiset indoeu-
rooppalaiset olivat eläneet hyvin laajalla alueella, johon on pohjoisessa 
kuulunut Tanska ja osa Etelä-Ruotsia, ja jonka eteläinen raja on kulkenut 
Tonavaa pitkin aina Mustallemerelle asti. 

Vuonna 1984 Gamkrelidze ja Ivanov yrittivät ”Muinaishistorian aika-
kauskirjassa” puolustautua Djakonovin ”hyökkäyksiltä”. 

Nykyiset indoeurooppalaisen alkukodin etsijät nojaavat usein myös 
professori Marija Gimbutasin (1921   –1994) teoksiin, jota koskevat mui-
naista Euroopan kulttuuria. Gimbutas oli liettualainen arkeologi, joka 
toimi Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa, USA:ssa. 
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Balttien ja slaavien sukulaisuus

Kun liettualainen kirjailija ja katolinen pi-
ispa Antanas Baranauskas (1835–1902) 
tapasi Euroopan kuuluisimman kielitie-
teilijän, August Schleicherin (1821–1868) 
Jenassa vuonna 1865, heillä oli eriäviä 
mielipiteitä liettuan kielen kirjoitusasusta 
sekä yksittäisten äänteiden luonteesta, mu-
tta liettuan kielen alkuperästä ja sen mui-
naishistoriasta he olivat täysin yhtä mieltä. 
Saksalainen kielitieteilijä oli luonut niin 
johdonmukaisen ja selkeän järjestelmän 
kielten kehityksestä, ettei runoilijallamme 
(hänen runoteoksensa käsikirjoitus Anykš-

čių šilelis (Anykščiain mäntymetsikkö) lojui Schleicherin työpöydällä) eikä 
kenelläkään muulla kielitieteilijällä ollut siihen mitään huomautettavaa. 

Schleicher vertasi indoeurooppalaista kieliperhettä puunrunkoon, 
joka on jakautunut kahdeksi paksuksi oksaksi. Toisesta oksasta kasvaa 
pienempiä indoiranilaisia, kreikkalaisia, italialaisia ja kelttikielten oksia, 
toisesta kaksi melko suurta balttilais-slaavilaista ja germaanista oksaa. 
Myöhemmin balttilais-slaavilaiskielten oksa on haarautunut balttilaisiin 
ja slaavilaisiin oksiin, joista vastaavasti ovat versoneet liettuan, latvian, 
preussin sekä eri slaavikielten oksat. 

Schleicherin kuolemasta ehti kulua tuskin neljääkään vuotta, kun 
yksi hänen lahjakkaimmista oppilaistaan, (siihen aikaan Bonnin, myö-
hemmin Berliinin yliopiston professori) Johannes Schmidt (1843–1901), 
piti Leipzigissä pidetyssä filologien konferenssissa luennon, joka saattoi 

Antoine Meillet
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Schleicherin ihailijat ymmälleen. Hän sanoi, ettei oksiin haarautuva puu 
voi selittää kielten kehitystä eikä kielen yksittäisten piirteiden leviämistä. 
Schleicherin kielten sukupuuta katsoessa on mahdollista selittää esi-
merkiksi germaanisten, balttilaisten ja slaavilaisten kielten yhtäläisyyksiä, 
koska nämä kielet ovat syntyneet samasta paksusta balttilais-slaavilais-
ten ja germaanisten kielten oksasta. Mutta miten voidaan selittää sel-
västi näkyvät yhtäläisyydet liettuan kielen ja sanskriitin välillä, kun indoi-
ranilainen sanskriitin kieli on aivan toisella puolen puuta, kreikkalaisten, 
italialaisten ja kelttiläisten kielten oksien vieressä? Schmidtin vahvoja 
argumentteja oli vaikea kiistää. 

Schmidt vertaa kieltä tyyneen vedenpintaan, johon heitetään kiviä. 
Putoava kivi saa aikaan aaltoja, joiden renkaat leviävät joka suuntaan. 
Mitä kauempana ne ovat kivestä, sitä suurempia ja heikompia ne ovat. 
Paikoitellen renkaat lomittuvat toisten kivien renkaisiin, ja tasaiselle ve-
denpinnalle muodostuu uusia renkaita ja niiden muunnelmia. Kuten 
kiven aikaan saamat aallot, myös kielessä syntynyt uusi piirre leviää joka 
suuntaan, se sekoittuu muihin ilmiöihin ja loitottuaan kauemmas kes-
kustasta se heikkenee, kunnes häviää kokonaan. 

Kuluu toiset neljä vuotta. Vuonna 1876 Leipzigissä julkaistaan 
Schleicherin lempioppilaan, erityisesti lituanistiikassa ansioituneen sak-
salaisen kielitieteilijän August Leskienin (1840–1916) kirja Die Declinati-
on im Slavisch-Litauischen und Germanischen (Balttilais-slaavilaisten ja 
germaanisten kielten taivutus). Tässä kirjassa Leskien yrittää yhdistää 
”kielten sukupuuteorian” ja ”aaltoteorian”, jotka eivät ole keskenään 
ristiriidassa. Kielten kehityshistorialliset tiedot vahvistavat, että sekä 
Schleicherin että Schmidtin teoriat ovat täysin mahdollisia. Leskienin 
mielestä balttilaiset, slaavilaiset ja germaaniset kielet ovat voineet käydä 
läpi historiallisen kehityskauden muista indoeurooppalaisista kielistä 
erillään. Balttilaiset ja slaavilaiset kielet ovat voineet olla yhdistävä side 
germaanisten ja indoiranilaisten kielten välillä. 

Riippumatta siitä, selitämmekö indoeurooppalaisten kielten kehitys-
tä kolmella oksalla vai kiven aiheuttamilla aalloilla, balttilaiset ja slaavi-
laiset kielet ovat aina eläneet lähellä toisiaan. Schleicher ja hänen kaksi 
oppilastaan olivat yhtä mieltä siitä, että balttilaiset ja slaavilaiset kielet 
olivat muodostaneet yhteisen kantakielen. Näiden kielten läheisyys on 
erityisesti sanastossa hyvin helposti havaittavissa. Esimerkkejä seuraa-
vassa sanalistassa: 
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liettuan delnas ’kämmen’, latvian delna – venäjän ladon´ (<*dolonь), puolan dłon;

liettuan galva ’pää’, latvian galva, preussin galwo – venäjän golova, puolan głowa;

liettuan pirštas ’sormi’, latvian pirksts, preussin pirsten – venäjän perst, puolan parst;

liettuan ranka ’käsi’, latvian roka, preussin rancko – venäjän ruka, puolan ręka;

liettuan taukai ’eläinrasva, ihra’, latvian tauki, preussin taukis – venäjän tuk, puolan 
tuk;

liettuan karvė ’lehmä’, preussin curwis ’härkä’ – venäjän korova, puolan krowa;

liettuan kiaunė ’näätä’, latvian cauna, preussin caune – venäjän kunica, puolan kuna;

liettuan ungurȳs ’ankerias’, preussin angurgis – venäjän ugor´, puolan węgorz;

liettuan ēglė ’kuusi’, latvian egle, preussin addle – venäjän jolka, puolan jodła;

liettuan ēžeras ’järvi’, latvian ezers, preussin assaran – venäjän ozero, puolan jezioro;

liettuan geležis ’rauta’, latvian dzels, preussin gelso – venäjän železo, puolan żelazo;

liettuan lēdas ’jää’, latvian ledus, preussin ladis – venäjän l´od, puolan lód;

liettuan žvaigždė ’tähti’, latvian zvaigzne, preussin swāigstan ’valo’ – venäjän zvezda, 
puolan gwiazda;

liettuan lopeta ’lapio’, latvian lāpsta, preussin lopto – venäjän lopata, puolan łopata;

liettuan vartai ’portti’, latvian vārti, preussin warto ’ovi’ – venäjän ворота, puolan 
wrota;

liettuan minkštas ’pehmeä’, latvian mīksts – venäjän magkij, puolan miękki;

liettuan saldus ’makea’, latvian salds – venäjän sladkij, puolan slodki;

liettuan tvirtas ’tukeva’, latvian tvirts, venäjän tv´ordyj, puolan twardy;

liettuan viršus ’yläosa’, latvian virsus – venäjän verch, puolan wierzch;

liettuan žālias ’vihreä’, latvian žaļs, preussin saligan – venäjän zel´onyj, puolan zielony;

liettuan bristi ’kahlata’, latvian brist – venäjän bresti, puolan brnąc;

liettuan kąsti ’puraista’, latvian kost – venäjän kusat´, puolan kąsac;

liettuan lieti ’kaataa’, latvian liet, preussin praliten ’vuodattaa’ – venäjän lit´, puolan 
lać;

liettuan prašýti ’pyytää’, latvian prasīt – venäjän prosit´, puolan prasić;

Lista ei kata läheskään kaikkia niitä sanoja, joita käytetään balttilaisissa ja 
slaavilaisissa kielissä samassa tai lähes samassa merkityksessä ja jotka puuttu-
vat muista indoeurooppalaisista kielistä. Näitä sanoja löytyy yllä mainittujen 
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venäjän ja puolan kielten lisäksi myös kaikista muista kuolleista ja elä-
vistä slaavilaisista kielistä: muinaisbulgariasta, valkovenäjästä, ukrainasta, 
bulgariasta, makedoniasta, serbistä ja kroaatista, sloveenista, tšekistä, 
slovakista, kašubista, polabista ja sorbista (Lausitzin sorbista). Erityisen 
merkille pantavaa on, että nämä sanat eivät ole merkitykseltään sa-
tunnaisia, vaan hyvin tärkeitä käsitteitä, joita ihmiset kohtaavat lähes 
päivittäisessä toiminnassaan. 

Balttilaisissa ja slaavilaisissa kielissä on myös huomattavan paljon 
yhteisiä suffikseja, sekä joitakin yhteisiä taivutukseen, painotukseen ja 
syntaksiin liittyviä piirteitä. 

Schleicherin ja hänen oppilaidensa lisäksi lähes kaikki merkittävim-
mät indoeurooppalaisten kielten tutkijat olivat pitkään vakuuttuneita 
siitä, että balttien ja slaavien esi-isät olisivat puhuneet samaa kieltä. 
Ensimmäiset epäilijät ilmestyivät 1900-luvun alussa. Merkittävin heistä 
oli ranskalainen kielitieteilijä Antoine Meillet (1866–1936), jota sitee-
raamme mielellämme aina tilaisuuden tullen: ”Sen, joka haluaa tietää, 
miten esi-isämme puhuivat, on mentävä kuuntelemaan liettualaisten 
talonpoikien puhetta”. 

Vuonna 1908 julkaistussa kirjassaan Les dialects indoeuropéens (In-
doeurooppalaiset murteet) Meillet analysoi varsin yksityiskohtaisesti 
balttilaisten ja slaavilaisten kielten varhaisinta suhdetta. Balttilaiset ja 
slaavilaiset kielet ovat kiistatta hyvin samanlaisia. Ranskalaisen kielitietei-
lijän mielestä kielten yhtäläisyyteen on kolme syytä. Ensiksi: balttilaiset 
ja slaavilaiset kielet ovat syntyneet indoeurooppalaisen kieliyhteisön 
(kantakielen) murteista, jotka eivät ole eronneet toisistaan millään 
merkittävällä tavalla. Toiseksi: balttilaisten ja slaavilaisten kielten kehitys 
on ollut eheä ja katkeamaton, ja tästä syystä ne ovat konservatiivisia ja 
arkaaisia kieliä, joissa on säilynyt paljon muinaisia piirteitä. Kolmanneksi: 
baltit ja slaavit ovat aina eläneet maantieteellisesti toisiaan lähellä ja 
samanlaisissa kulttuurillisissa olosuhteissa. 

Meillet’n väitteet järkyttivät pitkään jatkunutta rauhaa. Balttilaisten 
ja slaavilaisten kielten varhaisista suhteista puhkesi kiistoja, jotka eivät 
ole vieläkään laantuneet eikä voittaja ole selvinnyt (skeptikko voisi sa-
noa, että tuskin koskaan selviääkään). Moskovalainen Vladimir Toporov 
(1928–2005) kirjoitti tärkeän monografian tämän ongelman tutkimush-
istoriasta. Jo pelkkä lista balttilais-slaavilaisen kantakielen puolustajista 
ja vastustajista veisi melkoisesti tilaa, eikä heidän argumenttejaan tässä 
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yhteydessä voi käsitellä edes lyhyesti. Mielenkiinnon vuoksi esittelemme 
kuitenkin muutaman tutkijan kannan.

Liettualainen lingvisti Kazimieras Jaunius (1848–1908) kirjoitti, että 
”ei ole totta, että slaavilaiset ja aistien (balttilaiset /A.S.) kielet olisivat kak-
soissisaria: balttilainen kieli on slaavilaisen sisar samassa suhteessa kuin 
muihinkin indoeurooppalaisiin kieliin”. Saattaa olla, että ystävänsä Jau-
niusin vaikutuksesta Jan Baudouin de Courtenay (1845–1929) ei myös-
kään ollut taipuvainen tunnustamaan balttilais-slaavilaista kantakieltä. 
Toinen kuuluisa puolalainen kielitieteilijä Jan Rozwadowski (1867–1935) 
näki, että balttilaisten ja slaavilaisten kielten kehityksessä on ollut jopa 
kolme eri vaihetta: ensimmäinen yhteinen jakso kolmannella vuositu-
hannella ennen ajanlaskumme alkua, toinen toisella ja ensimmäisellä 
vuosituhannella ennen ajanlaskumme alkua (jolloin balttilaisten ja slaa-
vilaisten kielten suhteet katkesivat) ja kolmas, joka alkoi ajanlaskum-
me alussa balttilaisten ja slaavilaisten kielten taas lähentyessä toisiaan. 
Latvialaisen Jānis Endzelīnsin (1873–1961) mukaan baltit ja slaavit ovat 
käyneet läpi yhteisen kehityskauden, jonka aikana ”heidän kielensä ovat 
olleet niin läheisiä, että slaavit ovat ymmärtäneet balttilaista kieltä ja 
baltit slaavilaista kieltä”. Kazimieras Būga ei löytänyt ”yhtäkään kielellistä 
faktaa, joka pakottaisi meidät tunnustamaan oletetun balttilais-slaavilai-
sen kantakielen olleen olemassa”. Venäläisen akateemikko Aleksei Šah-
matovin mielestä balttilaisten ja slaavilaisten kielten esi-isä ”oli indoeu-
rooppalainen kieli, joka oli eronnut indoeurooppalaisesta perheestä ja 
jakaantunut vasta myöhemmin kahteen, balttilaisten ja slaavilaisten kiel-
ten haaraan”. Hollantilainen lingvisti Nicolaas van Wijk (1880–1941) väitti, 
että Schleicherin ja Meillet’n teoriat eivät ole niin erilaisia kuin miltä ne 
ensisilmäykseltä vaikuttavat. Saksalaiselle kielitieteilijälle, ”Balttilais-slaa-
vilaisten kielten sanakirjan” tekijälle, Reinhold Trautmanille (1883–1951) 
balttilais-slaavilaisten kielten yhtäläisyys oli itsestäänselvyys. Ranskalai-
nen slavisti André Vaillant (1890–1977) oli vakuuttunut, että balttilaiset 
ja slaavilaiset heimot olivat joutuneet erilleen toisistaan ajanlaskumme 
alussa germaaniheimojen tunkeutumisen seurauksena. Liettuassa ja 
Yhdysvalloissa professorina toimineen sveitsiläissyntyisen kielitieteilijän 
Alfred Sennin mielestä baltit ja slaavit eivät ole voineet olla suorassa 
kontaktissa heitä erottaneen ja läpipääsemättömän Pripetin suoalueen 
takia. Bulgarialaisen akateemikko Vladimir Georgievin (1908–1986) mu-
kaan balttilais-slaavilainen kieliyhteys on ollut olemassa kolmannella 
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vuosituhannella ennen ajanlaskumme alkua, suomalaisen kielitieteilijän 
Valentin Kiparskyn (1904–1983) mielestä tällainen yhteys on voinut olla 
olemassa ainakin kaksi ja puoli tuhatta vuotta sitten. Vladimir Toporovin 
ja Vjatšeslav Ivanovin mielestä slaavilaisten kielten rakenteellinen malli 
on seuraus balttilaisten kielten rakenteellisen mallin muutoksista. To-
porov konkretisoi tämän ajatuksen siten, että slaavilainen kantakieli oli 
muodostunut periferisistä, balttilaistyyppisistä reunamurteista. Aihee-
seen liittyviä ajatuksia, päivämääriä ja tutkijoita on siis runsaasti. 

Miten asia oikeasti on? On selvää, että balttilaiset ja slaavilaiset kielet 
ovat hyvin läheisiä, ja aiemmin ne ovat olleet vielä lähempänä toisiaan. 
Balttien ja slaavien esi-isät ovat todennäköisesti ymmärtäneet toisiaan 
melko hyvin. Pohtiessamme sitä, ovatko balttilaiset ja slaavilaiset kielet 
periytyneet samasta lähteestä – kantakielestä, liitosta tai miten ikinä 
sitä lähdettä kutsutaankaan, tärkeää on se, millaiseksi sen kuvittelem-
me. Tähän norjalainen baltologi ja slavisti Christian S. Stang (1900–1977) 
on kiinnittänyt erityistä huomiota. Tunnemme monia esimerkkejä siitä, 
etteivät saman kielen eri murteita puhuvat ihmiset ymmärrä toisiaan, 
sekä siitä miten eri kieliä puhuvat ihmiset pystyvät vaivatta kommuni-
koimaan. Sveitsin saksalainen, joka osaa vain synnyinseutunsa murretta, 
ei kykene keskustelemaan yleiskieltä puhuvan saksalaisen kanssa. Kiinan 
kielen eteläisten ja pohjoisten murteiden puhujat kykenevät kommu-
nikoimaan ymmärrettävästi vain kirjainmerkkien avulla. Ruotsin ja nor-
jan kielten välinen ero on pienempi kuin saksan kielen pohjoisten ja 
eteläisten murteiden välillä. Tšekkiläisten ja slovakialaisten perheiden 
lapset voivat keskustella sujuvasti keskenään opettelematta toistensa 
kieliä. Jugoslavialaisten mielestä makedonialaiset puhuvat omaa ete-
läslaavilaista kieltään, ja bulgarialaisten mielestä he puhuvat bulgarian 
kielen murretta. 

Kaksi nuorta ja energistä miestä Liettuan Džūkiasta, Vincas Krėvė- 
Mic kevičius ja Liudas Gira (1884–1946), saivat ajatuksen džūkian murte-
ella julkaistavasta sanomalehdestä. He julkistivat suunnitelmansa lehdis-
tössä. Jonas Basanavičius (1851–1927) ojensi heitä ”Liettuan jakamisesta” 
ja kehotti kirjoittamaan yleiskielellä. Joskus kielen jakautuminen ja uusien 
kielten muodostuminen voi johtua näinkin pienistä asioista. Jopa hyvin 
vakavasti otettavissa kielentutkimuksen oppikirjoissa saatetaan esittää, 
että elossa olevia balttilaisia kieliä on kolme: latvia, liettua ja latgallin kieli. 
Tällä latvian kielen murteella julkaistaan myös sanomalehtiä, lehtiä ja 
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kielioppeja. Askel murteesta kieleksi voi toisinaan olla hyvinkin pieni. 
Tämän seikan ei tulisi kuitenkaan tukahduttaa balttilaisten ja slaa-

vilaisten kielten varhaisten suhteiden tutkimusta. Lähes jokainen uusi 
teoria ja hypoteesi antaa mahdollisuuden perehtyä paremmin balttien 
ja slaavien kaukaiseen menneisyyteen. Vuonna 1963 Sofiassa pidetyssä 
slavistiikan konferenssissa perustettiin kansainvälinen erityiskomissio 
tutkimaan balttien ja slaavien suhteita. Sen puheenjohtajaksi valittiin 
Liettuan neuvostotasavallan Tiedeakatemian liettuan kieli- ja kirjalli-
suusinstituuttia tuohon aikaan johtanut Kostas Korsakas (1909–1986). 
Vuodesta 1983 tätä tehtävää hoiti akateemikko Vytautas Mažiulis 
(1926–2009). Komission jäsenet olivat merkittäviä tutkijoita. Venäjän 
Tiedeakatemian slavistiikan ja balkanistiikan instituutti julkaisee balttien 
ja slaavien suhteeseen keskittyvää aikakausjulkaisua. Ukrainalainen kie-
litieteilijä Anatoli Nepokupnyi julkaisi vuonna 1979 kiintoisan ukrainan-
kielisen kirjan ”Baltit slaavien sukulaisina”. Vuonna 1983 kirja julkaistiin 
myös liettuan kielellä. 

Liettualaiset ovat mielellään hakeutuneet suhteisiin slaavien kans-
sa, näin on yhä edelleenkin. Muistettakoon vaikka Puolan kuningatar, 
kuningas Kasimir III Suuren vaimo – Liettuan suurruhtinas Gediminasin 
tytär Aldona, Liettuan suurruhtinas Algirdasin ensimmäinen vaimo, 
Vitsebskin ruhtinatar Maria, hänen toinen vaimonsa Tverin ruhtinatar 
Julijana, Liettuan suurruhtinas Kęstutisin tytär Danutė – Masovian ruhti-
naan Januszin vaimo, Puolan kuningas ja Liettuan suurruhtinas Jogaila ja 
lukuisia muita hänen jälkeläisiään, sekä Liettuan suurruhtinaan Vytauta-
sin tytär Sofia, joka miehensä Moskovan suurruhtinas Vasili I:n kuoleman 
jälkeen hallitsi Moskovaa ja puolusti sitä menestyksellisesti mongolien 
ja tataarien hyökkäyksiltä. Hänen poikansa Vasili II Sokean ansiosta Mos-
kovan patriarkaatti vuonna 1448 erosi Konstantinopolin patriarkaatista. 
On hyvä muistaa, miten paljon puolalaisetkin omassa historiassaan 
mainitsevat Radvila-suvun sotapäälliköitä, kanslereita, rahastonhoitajia, 
säveltäjiä, piispoja. Löytyy sieltä yksi kuningatar ja kardinaalikin. Liettuan 
kuuluisa Sapiehan aatelissuku oli kotoisin Smolenskin alueelta. Monet 
aateliset liittävät sukunsa Liettuan suurruhtinas Gediminasiin, heidän 
joukossaan on myös yksi maailmankuulu kielitieteilijä, fonologian perus-
taja ruhtinas Nikolai Trubetzkoy (1890–1938). Jopa suurten venäläisten 
kirjailijoiden Leo Tolstoin ja Fjodor Dostojevskin kaukaisilla esi-isillä on 
juuret Liettuassa. 
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Järvet ja joet Liettuaa etsimässä

”Maa voi kertoa meille missä mitkäkin kansat ovat menneisyydessä 
asuneet, on vain opittava kysymään oikeita kysymyksiä ja ym-
märtämään sen vastauksia. […] Maa puhuu meille paikannimillä. 

Kaupunkien, tarhojen, jokien, järvien, soiden, metsien, vuorten ja mui-
den paikkojen nimet ovat sanoja maan kielessä. Ihmiset antavat pai-
koille nimet. Yhden kansan nimeämät paikannimet voivat siirtyä myös 
toisen kansan sanastoon. Niin voi tapahtua, kun vieras kansa tunkeutuu 
heille kuulumattomalle maalle. Uudet valloittajat jättävät osalle paikois-
ta saman nimen, jota he ovat kuulleet vanhojen asukkaiden käyttävän, 
osalle he antavat uudet nimet, jotka usein ovat seuranneet heitä koti-
maastaan.” Näin kirjoitti Kazimieras Būga liettualaisrunoilija Maironisille 
omistetussa julkaisussa. Hän antoi artikkelilleen nimeksi ”Paikannimet 
historian lähteenä”. Tosiaankin paikannimet, erityisesti jokien ja järvien 
nimet voivat kertoa kansan muinaishistoriasta enemmän kuin arke-
ologien esiin kaivamat kivikirveet, keihään kappaleet, ruukunpalaset, 
pronssiset vitjat, soljet tai miekat. 

Balttien muinainen alue ei ollut tutkijoiden erityisen kiinnostuksen 
kohteena ennen 1800-luvun loppua. Heidän käsityksensä oli ollut, että 
balttien muinoin asuttamat alueet eivät juurikaan erottuneet nykyisis-
tä balttilaisista alueista. Preussien traaginen kohtalo oli heille kuitenkin 
tuttu, ja he siirsivät alueen läntisen rajan Veiksel-joen alajuoksulle. Hei-
dän mielestään Baltian itäinen raja piirtyisi kulkemaan Daugavpilsistä 
(Väinänlinnasta) hieman itään Narutis-järvelle ja eteläinen raja yltäisi 
Narew-joelle. 

Venäläiset tutkijat olivat ensimmäisiä, jotka alkoivat epäillä näitä 
rajoja. Alkusysäyksen antoi Aleksandr Kotšubinski (1845–1907). Vuon-
na 1896 Riiassa pidetyssä Venäjän arkeologisessa konferenssissa hän 
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piti esitelmän, jonka mukaan muinaisten balttien alueiden rajat olisivat 
levinneet huomattavasti pidemmälle itään ja etelään. Samanlaisia aja-
tuksia herätteli myös Aleksander Pogodin (1872–1947), sekä kuuluisa ve-
näjän kielihistorian tutkija, akateemikko Aleksei Sobolevski (1856–1929). 

Nämä tutkijat perustelivat omat oletuksensa suurelta osin jokien 
ja järvien nimillä, joiden alkuperä voitiin heidän mukaansa selittää vain 
balttilaisten kielten materiaaliin perustuen. Tässä muutama esimerkki: 

Berešta, vrt. liettuan Beržtalis, Beržtas, Beržtupė: liettuan beržta, ’paikka, 
jossa kasvaa koivuja’;

Usa, vrt. liettuan Uosis, Uosupis: liettuan uosis ’saarni’;

Kleva, vrt. liettuan Kleva, Klēvžeris: liettuan klēvas ’vaahtera’;

Ol´sa, vrt. liettuan Alksnė, Alksnupis: liettuan alksnis ’leppä’;

Upa, vrt. liettuan upė ’joki’;

Žizdra, vrt. liettuan Žyzdrė: liettuan žizdras ’sora’;

Žovin, vrt. liettuan Žuvinė: liettuan žuvis ’kala’.

Sobolevski kiinnitti huomiota siihen, että balttien muinaisilla alueilla 
nykyään asuvien slaavien kielten murteista löytyy sanoja, jotka on voitu 
lainata balttilaisista kielistä, esimerkiksi valkovenäjän tvan´ ’upottava, 
soinen paikka’, ukrainan tvan´ ’soinen muta joessa tai suolla’, vrt. liettuan 
tvãnas ’tulva’: tvìnti ’nousta (vedestä), tulvia’, venäjän rupit´ (mne), 
’(minusta) näyttää’, valkovenäjän rupec´ ’herättää huolta’, vrt. liettuan 
rūpėti ’huolestuttaa’ ja muita.

Tämä venäjän kielen historioitsija perusti väitteensä hyvin mielen-
kiintoiseen tosiseikkaan. Eräässä venäläisessä kronikassa sanotaan, että 
vuonna 1058 ”Izjaslav voitti galindit”. Epäilemättä vakavampia johto-
päätöksiä on vaikea perustaa yhteen vihjeeseen. Toisessa kronikassa 
mainitaan kuitenkin toistamiseen, että noin sata vuotta myöhemmin 
ruhtinas Svjatoslav Olegovitš Rostovilainen, joka Suzdalin ruhtinaan 
Juri Dolgorukin käskystä meni Smolenskin alueelle sotimaan, otti sieltä 
vangiksi Porotvajoen (Okajoen vasen sivuhaara) yläjuoksulla asuneita 
”galindilaisia ihmisiä” (l´udi Gol´adь). Venäjän kielen sana gol´adь vas-
taa tarkasti liettuan kielen sanaa galindai ’galindit’. On muistettava, 
että kreikkalainen maantieteilijä Klaudios Ptolemaios mainitsi galindit 
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jo lähes tuhat vuotta venäläisiä kronikoitsijoita aikaisemmin. Hän oli 
tosin löytänyt galindit aivan toisesta paikasta. Hänen teoksessaan De 
geographia (Maantiede) on seuraavat rivit: ”Pienemmistä kansoista Sar-
matiassa asuvat: Veikseljoella venetien takana gitonit, samoin fennit ja 
sulonit […] Mainituista kansoista itään, venetien takana ovat galindit 
ja sudovialaiset, ja stavanit alanien vieressä (teoksesta J. Kalbelka, Baltų 
filogijos įvadas (Johdanto balttilaiseen filologiaan) – Vilna, 1982, s. 28). 

Tuhat kaksisataa vuotta Ptolemaioksen maininnan jälkeen galindit 
ilmestyvät taas historiallisiin teoksiin yhdessä sudovialaisten kanssa. Ris-
tiritareiden kronikoitsija Peter von Dusburg mainitsee ”Preussin maan 
kronikassa” (1326) Galindian ja Sudovian muiden preussilaisten maiden 
joukossa. Dusburg esittää, että Galindian maassa on paljon järviä, jokia ja 
soita. Hänen kuvailuistaan voi päätellä, että galindit ovat asuneet Preus-
sin maiden länsiosassa. Toisin sanoen, osa galindeista on asunut Preus-
sin alueella Veikseljoen lähettyvillä, ja toiset heistä nykyisen Možaiskin 
ja Gžatskin seuduilla, lähellä Moskovaa. Osa tutkijoista on pyrkinyt selit-
tämään tämän omituisen seikan siten, että venäläiset ruhtinaat olivat 
sotineet preussilaisten kanssa ja ottaneet vangeikseen paljon galindeja. 
Venäläisten vietyä heidät omille mailleen galindit olivat asettuneet sinne 
ja säilyttäneet Preussin maalta tuoman vanhan nimensä. Sobolevski oli 
kuitenkin vakuuttunut, ettei galindeja ollut viety sinne, vaan he olivat 
asuneet näillä alueilla jo muinaisina aikoina. 

Myös Būga tarttui galindeja koskevaan ongelmaan. Galindeja ei 
hänen mielestään voinut erottaa liettuan kielen sanasta gãlas ’loppu’. 
Tästä syystä Preussin maan galindit olivat baltteja, jotka asuivat balttilai-
sen alueen läntisellä reunalla. Venäläisten kronikoiden mukaan gol´adь 
tarkoittaa baltteja, jotka asuvat itäisellä reunalla. Ukrainalaisten nimitys, 
joka yhdistyy venäläiseen sanaan kraj ’reuna, raja, seutu’, todistaa sa-
mankaltaisesta kansojen nimeämisestä. Muinaisvenäjän sana gol´adь, ja 
sen muoto gol´adа olivat vielä 1800-luvun puolivälissä käytössä venäjän 
murteissa juuri niillä alueilla, joiden lähettyvillä galindien oletettiin en-
nen asuneen. Se ei kuitenkaan tarkoittanut mitään kansallisuutta, vaan 
’köyhää, varatonta, kerjäläistä’. Tähän merkitykseen on todennäköisesti 
vaikuttanut sana golyj ’alaston, kalju’. Vrt. murteisiin vakiintunut sanonta: 
On golee gol´ady! ’Hän on paljaampi kuin galindi!’

Ja on todella ihmeellistä, että Espanjastakin löytyy jälkiä galindien 
nimestä. Arvellaan, että läntiset galindit olivat olleet tekemisissä germaa-
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nisten goottien kanssa, jotka veivät galindien nimen henkilönnimenä 
Pyreneiden niemimaalle. Espanjasta löytyy vielä nykyäänkin sukunimiä, 
jotka muistuttavat tätä balttiheimon nimeä. 

Būga löysi slaavialueilta uusia balttilaisperäisiä vesistönnimiä ja ver-
tasi niitä Liettuan ja Latvian jokien ja järvien nimiin. Hänen johtopäätök-
sensä oli, että osa Latvian alueesta, joka sijaitsee Daugavan (Väinäjoen) 
pohjoisella reunalla, eli nykyisen Vidzemen (Livland) ja Latgallian alueel-
la, oli ennen latvialaisten asettumista (500-luvulla) ollut itämerensuo-
malaisten asuttama. Siitä on todisteena Vidzemen latvialaisen osan 
ja Latgallian maantieteellisiä (jokien, järvien ja asuinpaikkojen) nimiä. 
500-luvulle saakka Daugava oli ollut raja balttilaisten ja suomensukuis-
ten kansojen välillä. 

Valko-Venäjän (Minskin, Mahiljoun ja Smolenskin maakuntien) joen-
nimet osoittavat, että liettualaisten ja latvialaisten alkukotia on etsittävä 
Pripet-joen pohjoispuolelta (sen vasemmanpuoleisilta sivuhaaroilta), 
Berezinan ja Dneprin ylängöiltä melkein Sožin keskijuoksulle asti. Jokien 
nimien perusteella liettualaiset ja latvialaiset kansat ovat Belan alueella 
Smolenskin maakunnassa olleet tekemisissä tuntemattoman itämeren-
suomalaisen kansan kanssa. Sožin (muinaisvenäjäksi Sъžь) yläjuoksulla 
liettualaiset ja latvialaiset ovat oletettavasti kohdanneet nykyisten mord-
valaisten esi-isiä, mikä voidaan päätellä aistilaista alkuperää olevista 
mord van kielen sanoista.

Suuri osa merkittävimmistä balttilaisten kielten tutkijoista yhtyi 
Būgan näkemyksiin. Hän oli koonnut yhteen venäläisten tutkijoiden 
aloittamat varovaiset tutkimukset liettualaisten ja latvialaisten muinai-
sesta alkukodista ja todistanut ne oikeiksi. Tutkimukset eivät kuitenkaan 
päättyneet siihen. Puoli vuosisataa Būgan tutkimusten julkaisun jälkeen 
venäläiset tutkijat palasivat saman ongelman pariin. Vuonna 1962 Neu-
vostoliiton Tiedeakatemia julkaisi kahden moskovalaisen kielitieteilijän 
Vladimir Toporovin (1928–2005) ja Oleg Trubatšovin (1930–2002) teok-
sen ”Dneprin yläjuoksun hydronyymien lingvistinen analyysi”. Käsitel-
lessään ongelman historiaa teoksen kirjoittajat puhuvat Būgan tutki-
muksista hyvin kunnioittavaan sävyyn: ”Saamme kiittää Būgaa monien 
jokien nimien etymologiasta; lisäksi suurta osaa näistä etymologioista 
voidaan pitää kiistattomina voittoina...” Toporov ja Trubatšov esittävät 
noin kahdeksansataa balttilaisena pitämäänsä vesistönimeä. He siirtävät 
muinaisbalttien rajan vielä kauemmas itään ja etelään: idässä se olisi 
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luultavimmin kulkenut Volgan, Moskva- ja Okajokien yläjuoksuilla ja 
etelässä Seim-joella. Teoksen kirjoittajat uskovat, että baltit eivät olleet 
vetäytyneet vanhoilta alueilta nykyisille alueilleen slaavien painostuk-
sesta niin kuin Būga väittää, vaan ne ovat sulautuneet slaaveihin. Lisäksi 
he esittävät mielenkiintoisia johtopäätöksiä, joiden mukaan balteilla oli 
ollut suora kontakti iranilaisiin. 

On toisinaan todella hämmästyttävää, miten ”maa puhuu meil-
le paikannimillä”. Toporovin ja Trubatšovin kirjassa analysoidaan joen 
nimeä Lopanka, joka liitetään liettualaisiin, latvialaisiin ja preussilaisiin 
hydronyymeihin, jotka ovat peräisin sanasta lāpė (kettu). Tarkasteltava 
joki Lopanka laskee jokeen, jonka nimi on Ropša. Kaikki eivät kuitenkaan 
kutsu jokea tällä nimellä: toisille se on Lisička, vrt. venäjän kielen lisica 
’kettu’. Se tarkoittaa, että tuolla nimellä sitä kutsuneet ihmiset ymmärsi-
vät, että myös Ropša liittyy tämän eläimen nimeen. Ropša on liitettävä 
iranin kielen sanaan, joka tarkoittaa kettua, vrt. skyytin kielen raupāsa 
’kettu’. Samalla paikalla ovat siis kohdanneet niin baltit, slaavit kuin 
iranilaisetkin. Heidän tapaamistansa todistaa viekkaan eläimen nimi, 
joka on säilynyt jokien nimissä. 

Joitakin vuosia sitten Pietarin yliopiston professori, loistava liettuan 
kielen tuntija Juri Otkupščikov (1924–2010) julkaisi tutkimuksen, 
jossa huomio kiintyy siihen, että balttilaisia hydronyymeja löytyy jopa 
kaukaisessa Mordvassa, Oka-joen laaksossa.

V. Toporovin balttilaisen hydronymian tutkimuksia jatketaan Venäjän 
luoteisosassa.

Toisinaan tieteen parissa käy niin, että jonkin ongelman ratkettua 
aiemmin selkeänä pidetty asia ei olekaan enää selkeä. Jos muinaiset 
baltit olivat hallinneet noin laajaa aluetta, niin miksi he ovat jääneet 
niin pienelle alueelle ja miksi he ovat niin helposti antautuneet 
assimilaatiolle? Ehkä Adam Mickiewiczin Liettuasta lausumia sanoja 
voisi soveltaa myös baltteihin. Runoilijalle ”Liettua on mielenkiintoinen 
esimerkki kansasta, joka katosi suurten voittojensa päätteeksi niin kuin 
puro, joka runsaan tulvimisen jälkeen kutistuu ja virtaa alkuperäistä 
kapeampaa uomaa”. 

Näistä syistä johtuen Toporov alkoi epäröidä. Hän alkoi pohtia, 
olisivatko balttilaiset murteet tietyllä muinaisbalttien asuttamalla 
alueella voineet luonnollisen kehityksen tuloksena muokkautua 
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slaavimurteiksi. Samanlaisia ajatuksia on esittänyt myös puolalainen 
kielitieteilijä Tadeusz Lehr-Spławinski (1891–1965). Kuuluisan italialaisen 
indoeuropeistin Vittore Pisanin (1899–1991) mukaan slaavit ovat 
”iranilaistuneita baltteja”, toisin sanoen baltteja, jotka ovat altistuneet 
suuremmalle iranilaisvaikutukselle. Toisin sanoen kyseisellä alueella 
balteista olisi tullut slaaveja asukkaiden tai kielen muuttumatta. Tämä on 
epäilemättä hyvin rohkea ja mielenkiintoinen oletus, jota on toistaiseksi 
vaikea kiistää tai osoittaa todeksi. Joet ja järvet etsivät vielä Liettuaa. Jos 
kokoamme yhteen tähänastiset tutkimukset, voimme todeta, että baltit 
ovat asuneet nykyisillä Liettuan, Latvian ja entisen Itä-Preussin alueilla 
jo ajanlaskuamme edeltävinä vuosisatoina. Heidän itäisenä ja eteläisenä 
rajanaan voidaan oletettavasti pitää sitä, jonka Toporov ja Trubatšov ovat 
määrittäneet. 
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Mistä olemme saaneet nimemme

Kaupunkien kaupunki Rooma on antanut nimensä romaanisille 
kielille (italia, ranska, espanja, portugali, romania ja moldovia). 
Latinankielisestä maan nimestä Germania tuli nimi germaanisille 

kielille (gootti, saksa, hollanti, islanti, tanska, ruotsi, norja). Yhä edelleen 
tutkijat kiistelevät, tulisiko slaavien nimi liittää venäjän kielen sanaan 
slovo ’sana’, venäjän sanaan slava ’kunnia’ (liettuaksi šlovė), gootin kielen 
sanaan slawan ’olla mykkä, vaieta’, puolan kielen sanaan słowień (hitaasti 
kypsyvät pellavat) vai liettuan kielen sanaan Šlavė, Šlavanta, tai johonkin 
muuhun samankaltaiseen joennimeen. 

Vaikka on pitkään ollut selvää, että liettualaiset, latvialaiset ja preus-
silaiset ovat toisilleen hyvin läheisiä sukulaisia, ei näillä kansoilla eikä 
niiden kielillä pitkään aikaan ollut yhteistä nimeä. Jos niitä piti kutsua 
yhteisellä nimellä, painotettiin yleensä joko latvian tai liettuan kieltä. 
Toiset kutsuivat koko ryhmää latvialaisiksi, toiset liettualaisiksi kieliksi. 

Liettualainen kielitieteilijä Kazimieras Jaunius käytti kaikkialla nimi-
tystä aestii. Tämä termi miellytti myös hänen oppilastaan Kazimieras 
Būgaa. ”Kaikkien kansojen suvusta, joka muodostuu preussilaisista, 
liettualaisista, latvialaisista, semgalleista, seeleistä ja kuurilaisista, käytän 
nimitystä aestii, toisin sanoen samaa nimeä, jolla preussilaista kansaa 
kutsuttiin Wulfstanin aikaan saakka (noin 900-luvulle). […] Koska aestii 
nimitystä ei ole enää 900-luvulta lähtien tarvittu preussilaisille, niin yhtä 
hyvin voimme käyttää sitä nykyään koko kieliperheelle”, kirjoitti Būga. 
Tosin eräät venäläiset tutkijat olivat käyttäneet samaa nimitystä jo aiem-
min, mutta todennäköisesti ensimmäisenä sitä oli käyttänyt vuonna 
1837 saksalainen kielitieteilijä Kaspar Zeuss (1806–1856). On tiedossa, 
mistä he olivat ottaneet termin aestii, mutta sen alkuperäinen merkitys 
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on epäselvä. Ajanlaskumme ensimmäisen vuosisadan lopussa kirjoit-
tamassaan teoksessa ”Germania” roomalainen historioitsija Cornelius 
Tacitus kertoo, että Itämeren rannalla asui heimo nimeltä aestii (latinaksi 
Aestiorum gentes). Oletettavasti he olivat esi-isiämme, vaikka heitä on 
yritetty esittää myös germaaneiksi, kelteiksi ja jopa suomalaisugrilaisiksi. 
Eniten oikeuksia tähän nimeen on kuitenkin meillä, ja lähes vuosisadan 
ajan se liitettiin kaikkiin balttilaisiin kansoihin. Kävi kuitenkin niin, että 
pohjoisia naapureitamme virolaisia alettiin kutsua tällä nimellä: liettu-
an sanan estas (viroksi eesti ’virolainen’, Eesti ’Viro’, eestlane ’virolainen’) 
alkuperäinen lähde on Tacituksen Aestiorum gentes. Ei ole mitenkään 
tavatonta, että kansat antavat toisilleen omia nimiään. Venäjän nimen 
historia on tästä kuvaavin esimerkki. 800-luvun arabikielessä Rūs tarkoitti 
’Espanjan ja Ranskan normanneja’, kreikan Rōs tarkoitti ‘normanneja’ ja 
suomalaiset kutsuvat läntistä naapurimaataan Ruotsiksi. Lopulta myös 
ranskalaiset nimettiin germaanien frankkien mukaan, toisin sanoen nii-
den naapureiden nimellä, joita vastaan he olivat pitkään taistelleet. Liet-
tuassa gooteista on puhuttu nimellä gudai, mutta myöhemmin tämä 
nimi annettiin valkovenäläisille. Eikä siinä vielä kaikki: žemaitit alkoivat 
kutsua tällä nimellä aukštaitialaisia ja Panevėžysin asukkaat Kupiškisissa 
asuvia, koska he puhuivat erilaista murretta. Sukulaisemme preussilaiset 
luovuttivat nimensä saksalaisille, jotka olivat orjuuttaneet ja tuhonneet 
heidät. Preussi ei tullut tunnetuksi kansojen historiassa Herkus Manta-
sin10 maana, vaan saksalaisen militarismin linnakkeena. 

Tacituksen mainitsema kansa Aestii tavataan vanhoissa asiakirjois-
sa muutaman kerran myöhemminkin. Esimerkiksi vuonna 551 notaari 
ja myöhemmin piispa Jordanes kirjoitti teoksessaan De Getarum siue 
Gothorum origine et rebus gestis (Getien ja goottien alkuperästä ja hei-
dän teoistaan): ”Mutta valtameren reunalla, jossa Veiksel virtaa kolmena 
haarana, asuvat eri kansoista yhdistyneet vidivariat, joiden alapuolella 
valtameren rantaa asuttaa rauhallinen kansa aestii (Aesti)”. (Teoksesta J. 
Kabelka, Baltų filologijos įvadas). 

Sanojen Aestorium, Aesti alkuperäinen merkitys ei siis ole selvä. Tosin 
900-luvun muinaisenglannilla kirjoitetuissa matkakertomuksissa tämä 

10 Herkus Mantas (Hercus Monte, Hercus) oli kuuluisa päällikkö, joka johti preussilais-
ten kapinaa saksalaista ritarikuntaa ja pohjoisia ristiretkiä vastaan. Kapina alkoi vuonna 
1260 ja kesti 14 vuotta.
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nimi liitetään englannin kielen sanaan east ’itä’. Sitä on yritetty yhdis-
tää myös keskisaksan sanaan eiste ’riihi, uuni, kuivatushuone’ ja latvian 
sanaan īsts ’tosi’. Viime aikoina suuri osa kannattajista on tukeutunut Jo-
nas Basanavičiusin etymologiaan, jonka mukaan tämän heimon vanha 
nimitys yhdistetään liettualaiseen joen nimeen Aista, vrt. myös järven 
nimi Aisetas. 

Nykyään termi baltai ’baltit’ on yleisesti hyväksytty termi liettuan, 
latvian, preussin ja muiden kuolleiden sukulaiskielten nimeksi. Tämän 
termin ikä ja luoja on tarkoin tiedossa. Baltologian historian yhteydessä 
mainitaan useasti Königsbergin yliopiston professori Ferdinand Nes-
selmann (1811–1881). Hän oli yksi merkittävimmistä preussin kielen 
tutkijoista ja tämän kielen monumenttien julkaisijoista sekä suuren 
liettua -saksa–sanakirjan kirjoittaja. Hän julkaisi yhden laajimmista liet-
tualaisista kansanlaulukokoelmista ja täydellisimmän Kristijonas Done-
laitisin kirjoitusten kokoelman. Hän oli hyvin sivistynyt ja laaja-alaisesti 
valveutunut tiedemies, joka julkaisi laajan monografian jopa muinais-
kreikan algebrasta. Hän kirjoitti tutkimuksia myös sanskriitin, persian, 
arabian ja turkin filologisista ja historiallisista kysymyksistä. Vuonna 1845 
julkaistussa kirjassa ”Muinaispreussin kieli” hän kirjoitti: ”Ehdottaisin, että 
tätä perhettä kutsutaan balttilaisten kielten perheeksi”. Ensimmäinen 
Nesselmannin kannattaja löytyi Tanskasta. Kööpenhaminan yliopiston 
professori Kaspar Wilhelm Smith (jonka syntymä- ja kuolinvuosi olivat 
sattumalta samat kuin Nesselmannilla), ja joka oli opiskellut liettuan 
kieltä Königsbergissä, julkaisi vuosina 1857-1859 kolmiosaisen latinan 
kielellä kirjoitetun teoksen balttilaisista ja slaavilaisista kielistä, ja jo heti 
teoksen otsikkoon hän kirjoitti linguarum Balticarum et Slavonicarum. 

”Balttilaisten kielten” termin historia on hyvin selvä, mutta sen 
esihistoria on hämärämpi. Uutta balttilaisten kielten termiä ehdotta-
neella Nesselmannilla oli mielessään se seikka, että näitä kieliä puhu-
neet kansat asuvat tai ovat asuneet Itämeren (Baltian meren) rannalla. 
Toistaiseksi kukaan ei tiedä, miksi merta on alettu kutsua tällä nimellä. 
Meren latinankielinen nimi mare Balticum mainitaan ensimmäistä kertaa 
1000-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Adam Bremeniläisen kirjoittamas-
sa ”Hampurin piispojen historiassa” (Gesta Hammaburgensis ecclesiae 
pontificum). Historian kirjoittaja uskoi nimen periytyneen latinan kielen 
sanasta balteum ’olkanauha, vyö miekan sitomiseen’, koska meri on kuin 
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”nauha, joka on venytetty skyyttien maiden ympärille”. Adam Breme-
niläinen on voinut kuulla Tanskan salmien nimet Beltus (Store Baelt ja 
Lille Baelt, tanskan kielen bælt ’salmi’) ja saattanut latinalaistaa tämän 
tanskankielisen nimen. 

Italialainen lingvisti Giuliano Bonfante selitti, että Itämeri on saanut 
nimensä illyyrin kielen sanasta *balta. Tällaisen sanan olemassaolosta 
on todisteena albanian kielen lainasana baltë ’lika, muta’. Tätä sanaa 
ei kuitenkaan ole välttämätöntä etsiä illyyrin kielestä, sillä baltit ovat 
käyttäneet sitä itsekin. Preussilaisiin paikannimiin nojautuen Toporov 
katsoi, että preussin kielen *balt on todennäköisesti tarkoittanut (maan 
ympäröimää) merta. On siis voinut käydä niinkin, että Adam Bremeni-
läinen on kuullut meren nimityksen suoraan preussilaisten merimiesten 
tai kauppiaiden suusta, koska he vierailivat myös lähinaapureita kaukai-
semmissa maissa. 

Sanan kanta *balt- liittyy liettuan kielen sanaan baltas ’valkoinen’, 
sillä eri vesistöjen, soiden, suomaiden, järvien ja jokien nimet viittaa-
vat usein niitä vastaavien värien nimiin, esim. liettuan pelkė ’suo’: pilkas 
’harmaa’, liettuan raistas ’suomaa’: raibas ’kirjava’, liettuan bala ’rahkasuo’: 
balas ’valkovuokko’, venäjän boloto ’(rahka)suo’: liettuan baltas (samaa 
sukua kuin sanat ’bala, balas’), liettuan palios ’soistunut järvi’: palvas ’ol-
jen värinen, vaaleankeltainen’ ja niin edelleen. Toisin sanoen Itämeren 
nimitys ’Baltian meri’ voi olla alkuperältään myös balttilainen sana. 

Eri balttilaisten kansojen, preussilaisten, latvialaisten ja liettualais-
ten nimen alkuperästä on vaikea sanoa mitään varmaa, vaikka erilaisia 
selityksiä on riittämiin.

Preussilaisten nimi Bruzi mainitaan jo 900-luvulla. Espanjalainen 
matkailija Ibrahim-ibn-Jakub, joka vieraili slaavilaisissa maissa vuonna 
965, kutsuu preussilaisia nimellä Brūs. Hän kertoo, että heidän viljelys-
maansa ovat valtameren rannalla, he eivät osaa naapureidensa kieltä, 
he ovat kuuluisia urheudestaan ja ovat useasti joutuneet viikinkien 
hyökkäyksien kohteeksi. Latinalaisissa lähteissä tätä kansaa kutsutaan 
nimellä Pruzze, Pruzziae, Pruzzi, venäläiset kronikoitsijat kutsuvat heitä 
nimellä Prusi. Mistään ei kuitenkaan löydy pienintäkään mainintaa siitä, 
mistä syystä preussilaisia kutsutaan tällä nimellä. 

1600-luvun preussilaiselle historiantutkija Cristoph Hartknochille 
(1644–1687) preussilaiset (Porussi) olivat ihmisiä, jotka asuivat lähellä 
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Venäjää. Tälle kannalle kallistui myös merkittävä preussin kielen 
tutkija, saksalainen kielitieteilijä Reinhold Trautmann (1883–1951). 
Muut tiedemiehet eivät olleet samaa mieltä. Puolalainen baltologi Jan 
Otrębski (1889–1971) pyrki liittämään preussilaisten nimen sanskriitin 
sanaan púru.sas ’henkilö, mies’. Semanttisesti tällainen selitys olisi hyvin 
mahdollinen. Ikävä kyllä, balttilaisissa kielissä ei kuitenkaan ole mitään 
jälkiä tästä sanasta. Liettualainen kielitieteilijä, akateemikko Vytautas 
Mažiulis yhdistää preussilaisten nimen liettuan kielen verbiin prausti 
’pestä’, josta olisi tullut vastaava vesistönnimi ja siitä seurannut kansan 
nimi. Tähän verbiin preussilaisten nimen yhdisti myös puolalainen 
kielitieteilijä Aleksander Brückner (1856–1939). Toinen liettualainen 
kielitieteilijä, Simas Karaliūnas (1936–2015) yhdistää preussilaisten nimen 
liettuan kielen sanaan prusti ’kasvaa hyvin, kehittyä, kukoistaa’ ja latvian 
sanaan prausties ’lihoa, suurentua, vahvistua’. Ensi silmäyksellä tämä 
selitys vaikuttaa oudolta, mutta hypoteesin esittäjä argumentoi sanojen 
merkitysten muutosta uskottavasti. Merkityksestä ’suurentua, täyttyä, 
nousta, kasvaa’ on hänen mielestään tullut merkitys ’ihmisjoukko’, ja siitä 
kansan nimi. Siitä, miten ’ihmisjoukosta’ tulee sitä vastaavan kansan nimi, 
ovat todisteina Saksan ja Hollannin nimet: goottilainen thiuda ’kansa’, 
muinaisyläsaksan diot ovat lähteinä Saksan maan nimeen Deutsch(land) 
ja englanninkieliseen Hollannin nimeen Dutch. Lisäksi nämä kaikki sanat 
ovat sukua liettuan kielen sanalle tauta ’kansa’. 

Professori Jonas Kazlauskasin (1930–1970) mielestä maan nimi Prusa 
on voinut liittyä verbiin prusti ’kehittyä’ samaan tapaan kuin liettuan 
mūša ’lyöminen, pieksentä, aaltojen paiske’ ja joennimi Mūša liittyvät 
verbiin mušti ’lyödä’. Neuvostoliiton tiedeakatemian jäsen, jo mainittu 
akateemikko Oleg Trubatšov piti hyvin mahdollisena, että Preussin nimi 
liittyisi kuitenkin melko lähellä baltteja asuneen germaanikansan friisien 
nimeen. 

Asettamatta kumpaakaan selitystä etusijalle on hyvä muistaa 
tämän kansan nimen myöhäisempi mielenkiintoinen kehitys. Preussin 
valloittaneet saksalaiset anastivat preussilaisilta myös heidän oman 
nimensä. Liettuan puhekielessäkin sana prusas tarkoittaa ensisijaisesti 
saksalaista, entisen Itä-Preussin asukasta. Samoin on venäjän kielessä. 
Aleksander Puškin käänsi puolalaisen runoilijan Adam Mickiewiczin 
runon Konrad Wallenrod säkeet seuraavasti: 
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Tylko gałązka litewskiego chimielu, 
Wdziękami pruskiej topoli nęcona, 
Pnąc się po wierzbach i po wodnym zielu, 
Smiałe, jak dawniej, wyciąga ramiona. 

(Vain verso liettualaisesta humalaköynnöksestä riippuu,
saksalaisen/ preussilaisen poppelin viekottelemana,
joen yllä, ruokojen keskellä,
rohkeasti eteenpäin kurottaen.) 

Liš´ chmel´ litovskich beregov,
Nemeckoj topol´ju plenennyj,
Čerez reku, mež trostnikov,
Perepravl´als´a derznovennyj.

Runon sisällöstä voi kuitenkin päätellä, että kyseessä oli ”preussilainen”, 
eikä ”saksalainen” poppelipuu. Sanan kehitys ei kuitenkaan pääty tähän. 
Venäjän, puolan ja valkovenäjän kielissä samalla sanalla on kutsuttu pait-
si saksalaista myös torakkaa, vrt. venäjän prusak ’musta torakka’, puolan 
prusak, valkovenäjän prusak. Slaavikielistä sana on siirtynyt balttilaisiin 
kieliin, vrt. liettuan prūsokas ’ruskea torakka’, latvian prusaks. Ihmiset 
ovat usein kutsuneet tätä epämiellyttävää kuoriaista sen kansan ni-
mellä, josta he eivät ole erityisesti pitäneet. Esimerkiksi tšekin kielessä 
ruskeaa torakkaa kutsutaan toisinaan nimellä šváb, jonka perusmerkitys 
on ’svaabilainen, saksalainen’. Venäjän kielen sanan tarakan alkuperä on 
turkin kielessä, jossa sanan merkitys ei ollut lähelläkään kuoriaista, vaan 
se tarkoitti hyvin korkeaa virkamiestä tai arvohenkilöä. Slaaveilta tämä 
sana siirtyi balttilaisiin kieliin siten, ettei sen korkea-arvoisuudesta ollut 
jäljellä rippeitäkään. 

Tutkijoilla on varmaankin ollut vähiten vaikeuksia Latvian nimen 
selvittämisessä. On mielenkiintoista, että sana Latvija, jolla latvialaiset ja 
osa heidän naapureistaan tätä maata kutsuvat, esiintyi vasta 1800-luvun 
kirjoituksissa. Vanhemmissa asiakirjoissa latvialaisten maata kutsutaan 
nimellä Letьgola, Lotygola, Letthigalia, terra Letthorum, Leththia, Lettland, 
Łothwa jne. Latvian nimi on todennäköisimmin alkuperältään hydro-
nyymi. Kazimieras Būga kirjoitti: ”Kansan nimen let- (Lette, letigalli) ja lat- 
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(latvis ’latvialainen’, Lotygola) minä johdan joen nimestä *Leta ja *Lata. 
Latvialaiset eivät ole saaneet nimeään asuessaan Tolvadiassa (Tālavassa) 
tai Latgalliassa, vaan paljon varhemmin ennen siirtymistään Vilnan 
alueelta, jossa vielä nykyäänkin löytyy joennimet Leta ja Lata”. 

Liettuan ja liettualaisten nimen selittäjiä vasta löytyykin! Tätä nimeä 
ovat selvitelleet yhtä lailla oppineet kielitieteilijät kuin ihmiset, jotka 
eivät tiedä kielitieteestä mitään. 

Sotaisten liettualaisten esi-isien maan nimi mainitaan ensimmäistä 
kertaa 1000-luvun alussa. Eräässä latinankielisessä asiakirjassa kirjoite-
taan: ”Vuonna 1009 pyhä Bruno, jota kutsuttiin Bonifaciukseksi, arkkipiis-
pa ja munkki, joutui Venäjän ja Liettuan (Lituae) rajalla pakanoiden hyök-
käyksen kohteeksi ja sai iskuja päähänsä. Helmikuun 23. päivänä hän ja 
hänen kahdeksantoista seuraajaansa nousivat taivaaseen”. 1000-luvulla 
Liettua (Litva) mainitaan myös venäläisissä asiakirjoissa. 

1500-luvun puolivälin ”Liettuan ja Žemaitijan suurruhtinaskunnan 
kronikasta” löydämme jo ensimmäisen selityksen Liettuan nimelle: ”Ja 
siihen aikaan, kun Kernius hallitsi Užnerėn maalla (sillä nimellä kutsut-
tiin Švenčioniain aluetta – A.S.), sen asukkaat, ne jotka olivat asettuneet 
Nerisjoen varteen, soittivat tammipuisia torvia, ja sen reunaman, jolla 
hänen ihmisensä asuivat, Kernius nimitti omalla kielellään latinaksi – li-
tus, ja putket joita he soittivat – tuba, ja hän antoi ihmisille nimen heidän 
omalla kielellään – litusba, yhdistäen siten rannan ja putket. Tavalliset ih-
miset eivät osanneet käyttää latinankielistä nimeä ja he alkoivat käyttää 
sanaa Lietuva, siitä lähtien valtiota kutsuttiin tuolla nimellä ja se erotettiin 
Žemaitijasta.” 

Tällä selityksellä ei tietenkään ole mitään tekemistä tieteen kanssa. 
Se heijastelee historiankirjoituksissa neljän vuosisadan ajan elänyttä teo-
riaa, jonka mukaan liettualaiset olisivat periytyneet roomalaisista. Tosin 
moni vakavasti otettava kielitieteilijäkin yhdisti latinankielisen sanan 
litus ’meren ranta, alue meren rannalla’ Liettuan nimeen, vaikka he eivät 
olleet kuulleet mitään aiemmasta kronikasta. 

Liettuaa yritettiin yhdistää myös sanaan Italija, joka on iiriläinen nimi 
Länsi-Gallian Lethalle. Jopa akateemikko Aleksei Šahmatov selitti, että 
Liettua tulee kelttiläisestä sanasta *Litavia. Suurin osa kielitieteilijöistä 
halusi liittää Liettuan nimen joennimeen, mutta mihin niistä? Pisimmälle 
heistä meni Jan Otrębski. Hän uskoi, että Lietuva johtuu joen nimes-
tä, jolla on muinoin kutsuttu Nemunasia (Niemen-jokea). Ja siitä, että 
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Nemunasjokea olisi kutsuttu Lietuva-sanaa muistuttavalla nimellä, olisi 
todisteena Nemunasjoen rannalle perustettu kaupunki Alytus, joka pe-
riytyy muodosta *Leitūs tai *Lytūs. Lisäksi nämä sanat liittyvät liettuan 
kielen verbiin lieti ’kaataa’. Otrębskin oletus olisi uskottavampi, jos joku 
voisi todistaa, että Nemunasia olisi todella kutsuttu sillä nimellä. Vali-
tettavasti kukaan ei ole pystynyt sitä esittämään. On totta, että Šilutėn 
alueella on joki Leitė, mutta maantieteellisen sijaintinsa puolesta se ei 
sovi lainkaan Liettuan nimeen. 

Liettualainen maantieteilijä Stanislovas Tarvydas (1903–1975) 
kiinnostui kovasti myös kielentutkimuksen kysymyksistä. Hän kirjoitti 
mielenkiintoiset kirjaset ”Indoeurooppalaiset” ja ”Liettuan paikannimet”, 
ja selitti, että Liettuan nimen on täytynyt syntyä siellä, missä puolifeo-
daalinen ruhtinaskunta, Liettuan maa, oli 800–1000-luvuilla alkanut 
muodostua. Hänen mielestään paikan on täytynyt sijoittua Nerisjoen 
alangoilta itään, Nemunasjoen keskijuoksun oikeanpuoleiselle rannalle. 
Tarvydas harmitteli, että tuolla alueella ei ole sellaista joennimeä, johon 
Liettuan nimi voitaisiin yhdistää. Hän tosin lohduttautui sillä, että siellä 
on voinut olla sen niminen pieni joki, jonka nimen ihmiset ovat ajan 
kuluessa unohtaneet. 

Kuin ihmeen kaupalla kielitieteilijä Kazys Kuzavinis (1927–2006) 
löysi sopivan joennimen lähestulkoon Tarvydasin toivomalta paikalta. 
Nykyisellä Jonavan alueella virtaa pieni joki nimeltä Lietauka, joka laskee 
Arnotiškėssä Nerisjokeen. Kuzavinisin mielestä joen alkuperäinen nimi 
on ollut *Lietava. Tämän pikku joen nimellä on alettu kutsua myös sen 
lähellä olevaa aluetta. Tämän pienen joen lähellä on myös legendaari-
sen Kerniuksen (”joka on hallinnut Užnerėn mailla”) perustama vanha 
pääkaupunki Kernavė. Selitys on todella houkutteleva. Mutta lieneeko 
tämä liian suuri kunnia niin pienelle joelle? 

Puolalainen historioitsija, merkittävä Liettuan historian tutkija Jerzy 
Ochmański löysi joen nimen *Letovia (… in ripam Lettoviae) kirjeestä, 
jonka ruhtinas Mindaugas oli kirjoittanut saksalaiselle ritarikunnalle la-
tinan kielellä. Hän yhdistää joen nimen Anykščiain alueella virtaavan 
Šventoji-joen sivuhaaraan Latava. Tämä joen nimi olisi kuitenkin sopi-
vampi Latvian kuin Liettuan nimeksi. 

Suuresta osasta Liettuan nimien selityksiä löytyy yksi yhteinen piirre: 
ne liittyvät sanoihin, joita ei voi erottaa verbistä lieti ’valua, vuodattaa’. 
Runoilijatkin ovat yhtä mieltä tällaisesta Liettuan alkuperän selityksestä:
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Čia Lietuva. Čia lietūs lyja. Laukas. 
Rugiai išplaukia. Plaukioja drugiai.
Dėkoju, Lietuva, kad tu kaip geras draugas
Man šiltą, gerą žodį pasakei…

(Tämä on Liettua. Täällä sataa vettä. Pelto. 
Rukiit tähkiintyvät. Perhoset räpyttelevät siipiään. 
Kiitän sinua, Liettua, että hyvän ystävän lailla 
Puhuit minulle kauniilla sanoilla). 
Eduardas Mieželaitis

Tätä ”veden” traditiota ryhtyi kuitenkin kumoamaan Simas Karaliūnas. 
Hän laati Liettuan nimityksestä tutkimuksen (Lietuvių kalbotyros klau-
simai, 35, 1995, 55–91), jossa tarkasteltuaan yksityiskohtaisesti aiempia 
hypoteeseja pyrki todistamaan, että sana *Leitā, josta myöhemmin on 
syntynyt Liettuan nimitys, merkitsi alun perin ’seuruetta, sotilasjoukkoa, 
sotavoimaa’. Edelleen hän yhdisti tämän sanan indoeurooppalaiseen 
verbikantaan *leit- ’lähteä matkalle, saattaa’.

Puhuttaessa sanan prūsai ’preussilaiset’ alkuperästä huomio kiinnit-
tyy nimen merkityksen erikoisiin muutoksiin. Samanlaisia muutoksia on 
havaittu myös sanan lietuvis ’liettualainen’ historiassa. Sellaisten sanojen 
kuin Litvin, Litvinski, Litvinov, Litvinianko, Litovčenko ja Litviak alkuperä 
yhdistetään tavallisesti Liettuaan, vaikka heidän isiensä isät eivät välttä-
mättä koskaan ole astuneet jalallakaan Nemunasin maille. Ukrainalainen 
baltologi Anatolij Nepokupnyi kiinnitti huomiota erään slovakialaisen 
filologin ja matkailijan selitykseen, että ”Vilnan lähellä puhutaan toista 
kieltä, joka poikkeaa liettuasta”. Ja tuo ”toinen poikkeava” kieli on esi-
tettyjen esimerkkien perusteella mitä selvimmin liettuan kieli. Näin on 
tapahtunut siitä syystä, että Liettuan suurruhtinaskunnan laajentuessa 
kaikkia ruhtinaskunnan asukkaita alettiin kutsua liettualaisiksi kielestä tai 
kansallisuudesta riippumatta. Vuonna 1627 Kiovassa julkaistussa Slaavi-
lais-venäläisessä sanakirjassa merkintä litovski on sanan petuchь ’kukko’ 
vieressä: sanankirjan kirjoittajalle tämä on ollut liettualainen sana. 

Latvialaisissa dainoissa esiintyvä liettualaista tarkoittava sana leiši 
ei sekään aina merkitse liettualaista: se voi tarkoittaa Latgallian latvia-
laisia, sillä tämä Latvian alue oli parin sadan vuoden ajan poliittisesti 
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ja taloudellisesti riippuvainen Liettuasta ja Puolasta. Näin ollen myös 
latvialaisista tuli ”liettualaisia”. 

Saman tyyppinen ”liettuatar” on myös venäläinen viikate litovka, 
joka tunnetaan hyvin paitsi Venäjän Euroopan puoleisessa osassa, myös 
Siperian kaukaisilla alueilla. 
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Mitä olemme lainanneet muilta

Baltit ovat olleet eniten tekemisissä slaavien kanssa. Läheinen naa-
puruus ja pitkäaikainen kanssakäynti on jättänyt hyvin selkeät jäljet 
balttilaisiin kieliin ja erityisesti niiden sanastoon. 
Slaavilaisten kielten foneettisten muutoksen tutkimuksiin tukeutuen 

K. Būga todisti, että ensimmäiset slaavilaiset lainat ovat tulleet liettuan 
kieleen tuhat vuotta sitten. Tiedetään esimerkiksi, että muinaisvenäjäs-
sä ei ollut nasaaliäänteitä enää 900-luvun lopussa. Liettuan kielessä on 
kuitenkin lainoja muinaisvenäjästä, esimerkiksi sanat lenkas ’puolalainen’, 
unguras ’unkarilainen’, pundus ’puuta’, jotka osoittavat, että lainaamisen 
aikana venäläiset [itäslaavit/toim. huom.] äänsivät näissä sanoissa nasaa-
liäänteitä. Muuten liettualaiset olisivat ääntäneet sanat muodoissa *le-
kas, *uguras, *pudus. Tämä osoittaa, että sanat lenkas, unguras ja pundus 
ovat siirtyneet liettuan kieleen viimeistään 900-luvun alussa. 

Venäjän kielen historian tiedot osoittavat, että 1200-luvun alus-
sa äänteet ь ja ъ olivat muuttuneet jo äänteiksi e ja o. Liettuan kielen 
slavismit šilkas, stiklas, pulkas, turgus osoittavat, että silloin kun liettualai-
set kuulivat venäläisten käyttävän näitä sanoja, he eivät lausuneet шелк, 
стекло, полк, торг, vaan шьлкъ, стьклъ, пълкъ ja търгъ, joissa ь ja ъ 
äännettiin samaan tapaan kuin liettuan i ja u. Nämä slavismit ovat tulleet 
liettuan kieleen siis viimeistään 1100-luvulla. 

Kaikkein vanhimmat slaavilaiset lainat tulivat liettuan kieleen 
muinaisvenäjästä, sillä lähinaapurimme valkovenäjän kieli ei vielä 
tuolloin ollut muodostunut. Kristinuskon saapumisen myötä liettuan 
kieleen tuli paljon lainasanoja puolan kielestä. Paljon sanoja on lainattu 
myös valkovenäjästä. 
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Slaavilaisista kielistä liettualaiset, kuten muutkin baltit, lainasivat 
muitakin kuin slaavilaista alkuperää olevia sanoja. Slaavilainen kieli oli 
usein välittäjäkieli, jonka kautta balttilaisiin kieliin tuli paljon sanoja 
kreikasta ja latinasta sekä germaanisista kielistä. 

Liettuan kielen kirjallisissa lähteissä on ensimmäisiltä kahdelta 
vuosisadalta laskettu olevan noin neljä tuhatta slaavilaista lainaa. On 
selvää, etteivät ne ole samanarvoisia sanoja. Osaa näistä slavismeista 
on käytetty vain kerran tai pari uskonnollisissa teksteissä, eivätkä ne 
ole jättäneet muuta jälkeä liettuan kielen kehitykseen. Osa sanoista 
on vakiintunut yleiskieleen niin, ettei niitä erota liettualaista alkuperää 
olevista sanoista. Tarkastellaanpa muutamia liettuan kielen tyypillisimpiä 
slavismeja:

Liettuan kielen sana agurkas ’kurkku’, vrt. valkovenäjän agurok, 
puolan ogórek. Slaavilaisiin kieliin sana on oletettavasti tullut kreikan 
kielestä. 

Liettuan kielen sana arbata ’tee’, vrt. puolan herbata. Puolalaiset ovat 
saaneet tämän sanan jostakin Länsi-Euroopan kielestä. Teen nimitys on 
muodostunut latinan kielen sanasta herba ’yrtti’, johon on lisätty kiinan 
kielen sana tē ’tee’. 

Liettuan kielen sana asilas ’aasi’, vrt. muinaisvenäjän osьlъ. Slaavit 
ovat lainanneet sanan germaaneilta, vrt. gootin asilus, jotka puolestaan 
ovat lainanneet sanan latinasta, vrt. latinan asinus. Eurooppalaisiin kieliin 
aasin nimitys on tullut Vähä-Aasiasta. 

Liettuan kielen sana baravykas ’tatti’, vrt. valkovenäjän baravik. Tämä 
sana voidaan yhdistää myös venäjän sanaan bor ’metsä’ jne.

Liettuan kielen sana batas ’kenkä’, vrt. valkovenäjän bot, muinais-
puolan bót. Puolalaisille sana on tullut ranskalaisilta, vrt. ranskan botte, 
ja puolan kielestä se on kulkeutunut muihin slaavikieliin. 

Liettuan kielen sana blynas ’räiskäle’, vrt. valkovenäjän blin. Vanhempi 
slaavilaisten kielten muodossa on kirjain m-, vrt. muinaisvenäjän mlinь, 
bulgarian mlin, ja se voidaan yhdistää myös venäjän sanaan molotь 
’jauhaa’ jne. 

Liettuan kielen sana bulvė ’peruna’, vrt. puolan bulwa. Puolalaiset 
ovat saaneet tämän sanan saksalaisilta, vrt. saksan Bolle ’mukula, sipuli’. 

Liettuan kielen sana česnakas ’valkosipuli’, vrt. valkovenäjän časnok. 
Alkuperältään slaavilainen sana, liittyy mm. venäjän sanaan česatь ’kam-
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mata, karstata, rapsuttaa’, sillä valkosipulin pää muodostuu erillisistä 
kerroksista. 

Liettuan kielen sana jovaras ’vuorivaahtera’, vrt. valkovenäjän javar, 
puolan jawor. Slaavit ovat lainanneet tämän puun nimen germaaneilta, 
vrt. muinaisyläsaksan ahorn. 

Liettuan kielen sana karalius ’kuningas’, vrt. valkovenäjän karolь. Slaa-
vilaisiin kieliin sana on tullut germaaneilta, vrt. muinaisyläsaksan Karl. 
Saksalaisille sana on erisnimi, alun perin frankkien kuninkaan Kaarle 
Suuren nimi (742–814). 

Liettuan kielen sana knyga ’kirja’, vrt. valkovenäjän kniga. Slaavit ovat 
todennäköisesti saaneet tämän sanan jostakin itäisestä kielestä. 

Liettuan kielen sana kurapka ’peltopyy’, vrt. ukrainan kurinka, 
kuronka. Slaavilaista alkuperää oleva sana, joka yhdistetään mm. venäjän 
sanaan kura ’kana’ ym. 

Liettuan kielen sana muilas ’saippua’, vrt. valkovenäjän myla, slaavi-
laista alkuperää oleva sana, joka liitetään venäjän sanaan mytь ’pestä, 
huuhtoa’. 

Liettuan kielen sana pagonis ’pakana’, vrt. puolan pogan, valkove-
näjän poganь. Slaavilaisen sanan lähteenä on latinan kielen pāgānus 
’kyläläinen, pakanallinen, maalainen’. 

Liettuan kielen sana popierius ’paperi’, vrt. puolan papier. Puolalaiset 
ovat saaneet sanan latinan kielestä, vrt. papyrus, johon sana taas on 
tullut kreikkalaisilta. 

Liettuan kielen sana rūta ’tuoksuruuta’, vrt. valkovenäjän 
ruta, puolan ruta. Slaavilaisiin kieliin tämä kukan nimi on todennä-

köisesti tullut latinasta saksan kielen välityksellä, vrt. latinan rūta.
Liettuan kielen sana sakalas ’haukka’, vrt. valkovenäjän sokal, puolan 

sokół. Slaavilaisten kielten sana on oletettavasti sukua sanskriitin sanalle 
sakúnas ’lintu, suurikokoinen lintu’. 

Liettuan kielen sana vynas ’viini’, vrt. valkovenäjän vino. Slaavit 
ovat saaneet tämän sanan germaanisista tai latinalaisista kielistä, vrt. 
muinaisyläsaksan wīn, latinan vīnum. 

Liettuan kielen sana vyšnia ’kirsikka’, vrt. valkovenäjän višn´a. 
Slaavilaista alkuperää oleva sana, jolle löytyy vastaavuuksia muista 
indoeurooppalaisista kielistä. 
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Balttilaisista kielistä löytyy myös melko paljon germaanista alkuperää 
olevia sanoja. Preussilaiset kohtasivat germaanit ensimmäisinä. 
Arvellaan, että ajanlaskumme alussa ja jopa sitä ennen he asuivat 
jossakin Veikseljoen suulla tai Kuurinhaffin rannoilla goottien naapurissa 
ja lainasivat heiltä sanat ilmis ’vaja’, kelmis ’hattu’, lapinis ’lusikka’, rikis 
’herra, valtias’, riks ’valtio’. 

Myöhemmin baltit olivat eniten tekemisissä saksalaisten kanssa. 
Oletetaan, että ensimmäiset saksan kielen sanat tulivat liettuan kieleen 
vuoden 1200 paikkeilla. Seuraavaksi muutamia laajimmin levinneitä 
saksalaisperäisiä sanoja:

Liettuan amatas ’ammatti’, vrt. keskialasaksan ammet. Germaanit 
itse saivat tämän sanan kelteiltä. 

Liettuan bakūžė ’mökki’, vrt. keskialasaksan backhūs ’leipomo, talo, 
jossa on tulisija, pieni mökki’. Saksalaista alkuperää oleva sana backen 
’leipoa’ + hūs (nykysaksan Haus ’talo’). 

Liettuan budelis ’pyöveli’, vrt. keskialasaksan boddel. Germaanista 
alkuperää oleva sana, joka on päätynyt useihin muihinkin 
indoeurooppalaisiin kieliin. 

Liettuan gūsis ’tuulahdus; väli, kerta, tilanne’, vrt. saksan Guss. Sak-
salaista alkuperää oleva sana, vrt. saksan giessen ’kastella, kaataa, sataa’. 

Liettuan kambarys ’huone’, vrt. keskialasaksan kamer. Germaanin 
saivat tämän sanan latinasta, vrt. latinan camera ’holvi, kaari, holvikatto’. 
Latinan kieleen sana tuli kreikkalaisilta. 

Liettuan kunigas ’pappi’, vrt. keskialasaksan kunig. Būgan mielestä 
tämä sana on tullut liettuan kieleen vuoden 1200 tienoilla. Germaanises-
ta muodosta *kuningaz tuli venäjän sana kn´azь ’ruhtinas’, puolan ksiądz 
’pappi’, suomen kuningas. Liettuan kielen sanan alkuperäinen merkitys 
oli ’ruhtinas’. Uudempi merkitys ’pappi’ on todennäköisesti syntynyt 
puolan kielen vaikutuksesta. 

Liettuan pinigas ’raha’, vrt. keskialasaksan pennig. Liettualaiset 
ovat lainanneet tämänkin sanan vuoden 1200 tienoilla. Germaanista 
alkuperää on myös puolan pieniądz. 

Liettuan rūmas ’palatsi, talo’, vrt. keskialasaksan rūm. Germaanista 
alkuperää oleva sana. 

Liettuan tulpė ’tulppaani’, vrt. saksan Tulpe. Eurooppalaisiin kieliin 
sana on tullut persian kielestä, vrt. persian dulbänd ’turbaani’. 
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Liettuan vertas ’arvoinen’ adj., vrt. saksan wert. Germaanista alku-
perää oleva sana. 

Būga väitti, että pohjoisgermaaneilta (skandinaaveilta) tuli liettuan 
kieleen sana gatvė ’katu’, jonka ensimmäinen merkitys oli ’reitti, jota pit-
kin karja ajettiin laitumelle’. 

Balttilaisperäisiä sanoja on itämerensuomalaisissa (suomalaisten ja 
virolaisten) kielissä runsaasti. Näistä kielistä latvialaiset ovat lainanneet 
melko paljon sanoja. On mahdollista, että liettuan kielen sanat asiūkliai 
’kortteet’, burė ’purje’, kadagys ’kataja’, laivas ’laiva, alus’ ovat itämeren-
suomalaista alkuperää. 

Kaikki edellä mainitut lainasanat ovat jo vakiintuneet liettuan 
yleiskieleen, eivätkä ne vaikuta poikkeavan balttilaista alkuperää olevista 
sanoista. Kuten näette, myös monet ensi näkemältä liettualaiset kansan-
lauluissa mainitut sanat kuten bakūžė, rūta ja sakalas ovat lainasanoja. 

Ei ole olemassa sellaista sivistyskieltä, jolla on vanhempaa kirjallista 
perinnettä, mutta joka ei olisi lainannut jotakin naapureiltaan. Paitsi että 
lainaamme naapureiltamme, me myös heidän esimerkistään luomme 
uusia sanoja omaan kieleemme. Sanan įspūdis ’vaikutelma, vaikutus’ 
historia on kuvaava esimerkki siitä, miten kielet kopioivat toistensa sa-
noja. Sana ei ole vanha, se levisi eniten Vincas Kudirkan (1858–1899) 
ja Jonas Jablonskisin kirjoituksien kautta. Latvian kielestä löytyy täysin 
vastaava sana iespaids. Niin liettualaiset kuin latvialaisetkin huomaavat, 
että kummassakin kielessä sana muodostuu etuliitteestä ja sanasta, joka 
liittyy painamista ja paineen asettamista tarkoittavaan verbiin ’spausti’. 
On mielenkiintoista verrata käsitteen muodostumista muissa kielissä. 
Venäjäksi sanamme įspūdis käännetään vpečatlenie, saksaksi Eindruck. 
Niissäkin on prefiksi sekä painamista tarkoittava verbi. Onko mahdollista, 
että liettualaiset, venäläiset ja saksalaiset ovat muodostaneet tämän kä-
sitteen yhdenmukaisesti ottamatta mallia toisistaan, onko verbi ’painaa’ 
sanassa niin olennainen? Ihmeellisiä yhteensattumia esiintyy toisinaan, 
esimerkiksi liettualaisten lukusanat 11–19 muodostuvat täysin samalla 
tavalla kuin eräässä Amerikan intiaanien kielessä. Se on kuitenkin harvi-
nainen poikkeus. Palataan kuitenkin sanan įspūdis historiaan. 

Luultiin, että venäjän kielen termin vpečatlenie oli kehittänyt venäläi-
nen kirjailija ja historioitsija Nikolai Karamzin (1766–1826). Myöhemmin 
kävi ilmi, että jo vuonna 1741 kirjoitetussa matkakuvauksessa sanaa vpe-
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čatlenie käytettiin sanan impressija rinnalla. Tämä sana viitoitti tutkijoille 
oikean tien. Venäläiset olivat luoneet sanansa vpečatlenie samaan tapaan 
kuin saksalaiset sanansa Eindruck – ottamalla mallia ranskan kielen sa-
nasta impression, joka taas tuli latinan sanasta impressio. Se muodostuu 
etuliitteestä ja verbijuuresta, joka löytyy myös liettuankielisistä sanoista 
presas ’ruuvipuristin’, presuoti ’puristaa’ ja koripallon harrastajien hyvin 
tuntemassa sanassa presingas ’paine’. Liettuan sanan įspūdis lähimmät 
esimerkit olivat siis venäjän vpečatlenie ja saksan Eindruck. 
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Mitä olemme antaneet muille

Vuonna 1895 suomalainen kielitieteilijä Jooseppi Julius Mikkola 
(1866–1946) julkaisi eräässä saksalaisessa kielitieteellisessä lehdessä 
nelisivuisen artikkelin ”Liettuan kielen lainasanat slaavilaisissa kielis-

sä”. Tässä artikkelissa osoitettiin, että liettuan kielen sanat degutas ’terva’, 
indauja ’lipasto’, gintaras ’meripihka’, kaušas ’kauha’, krėslas ’tuoli’, kurpė 
’puukenkä’, pakulos ’tilke’, putra ’velli’ ovat siirtyneet slaavilaisiin kieliin. 
Useat kielitieteilijät yllättyivät suomalaisen kielitieteilijän artikkelista, 
koska tuohon aikaan oli vallalla mielipide, jonka mukaan liettualaiset ja 
baltit olivat lainanneet sanoja slaavilaisista kielistä, mutta slaavilaisissa 
kielissä ei muka olisi merkkejä balttilaisesta sanastosta. Tätä kantaa oli 
vahvistanut erityisesti puolalaisen kielitieteilijä Aleksander Brücknerin 
(1856–1939) vuonna 1877 julkaisema saksankielinen teos Die Slavischen 
Fremdwörter im Litauischen (Slaavilaiset lainasanat liettuan kielessä). Kir-
joittaja kutsuu teoksessaan kaikkia baltteja liettualaisiksi. Tässä yleisesti 

ottaen arvostetussa teoksessa slaavilaisina 
lainasanoina pidetään hyvin monia sel-
västi balttilaista alkuperää olevia sanoja, 
joiden joukossa on myös sellaisia sanoja, 
joita baltit eivät ole lainanneet slaaveilta 
vaan päinvastoin. 

Mikkolan artikkeli oli tietynlainen 
vastalause Brücknerin esittämiä ajatuksia 
kohtaan. Enemmistö tutkijoista ei kuiten-
kaan muuttanut mielipidettään Mikko-
lan julkaisemien slaavikielten baltismien 
vuoksi yhdeksäänkymmeneen vuoteen. 
Tuohon aikaan noista kahdeksasta sanas-Jooseppi Julius Mikkola
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ta vain sanaa krėslas ’tuoli’ pidettiin yhteisenä balttilais-slaavilaisena 
sanana. Slaavikielistä löydettyjen balttilaisten kielten, lähinnä liettuan 
kielen lainasanojen määrä kuitenkin kasvoi sadassa vuodessa sataker-
taiseksi. Vilnan yliopiston kasvatti Jūratė Laučiūtė, joka työskenteli Neu-
vostoliiton tiedeakatemian kielentutkimuksen instituutin Leningradin 
toimipisteessä, puolusti vuonna 1971 Leningradin yliopistossa kandi-
daatintyötään balttilaisista lainoista slaavilaisissa kielissä ja esitti siinä 
noin sata slaavilaisista kielistä vasta löydettyä balttilaista lainaa. Laučiūtė 
jatkoi tämän kysymyksen tutkimista ja julkaisi vuonna 1982 Leningra-
dissa kirjan ”Slaavilaisten kielten balttilaislainojen sanakirja”. Laučiūtėn 
julkaisemien balttilaislainojen määrä on hyvin suuri: noin tuhat sanaa 
valkovenäjän kielessä, noin kahdeksansataa puolan kielessä, vajaa neljä-
sataa venäjän kielessä, lähes sata ukrainan kielessä ja muutamia sanoja 
serbokroaatin, tšekin, slovakin, bulgarian, kašubin, sloveenin ja sorbin 
kielissä. Mikkolalle riitti neljä sivua slaavilaisten kielten balttilaislainojen 
käsittelyyn, Laučiūtė tarvitsi siihen kokonaisen kirjan. 

Tällä balttilaisen kielitieteen saralla on otettu valtava hyppäys ete-
enpäin. Laučiūtėn lisäksi slaavilaisten kielten balttilaisia lainoja ovat tutki-
neet muiden muassa myös liettualaiset kielitieteilijät Elena Grinaveckie-
nė (1928–1999), Marija Sivickienė, Vincas Urbutis, ukrainalainen Anatoli 
Nepokupnyi ja valkovenäläinen Aleksandr Veržbovski ym. Vuonna 1969 
Neuvostoliiton tiedeakatemian Valko-Venäjän Jakub Kolasin kielitieteen 
instituutti järjesti tämän aiheen tutkimussymposiumin. Symposiumiin 
osallistui läsnä ollen tai kyselylomakkeeseen vastaamalla varsin suuri 
joukko neuvostoliittolaisia ja ulkomaisia kielitieteilijöitä. 

Laučiūtėn esittämästä lainasanojen määrästä ei kannata kuiten kaan 
liikaa innostua, koska eivät kaikki lainasanat, kuten eivät muutkaan sa-
nat, ole keskenään yhdenvertaisia. On sanoja, joita jokainen kyseisen 
kielen puhuja käyttää kymmeniä kertoja päivässä, ja on tuhansia sa-
noja, joita sama puhuja ei käytä kertaakaan koko elämänsä aikana. 
Niitä sanoja käyttää joko hyvin pieni osa ihmisistä, tai sitten ne ovat 
olemassa vain kirjoitetussa muodossa erilaisissa kirjoissa, sanakirjoissa 
ja dokumenteissa. Liettualaisperäisiä sanoja valkovenäjän murteissa on 
esimerkiksi kirjoitettu muistiin sellaisilta ihmisiltä, joiden vanhemmat tai 
jotka itse ovat lapsuudessa puhuneet liettuaa. Alettuaan puhua uutta 
kieltä he ovat käyttäneet edelleen myös vanhan kielen sanoja huomaa-
matta, että ne kuuluvat toiseen kieleen. Toinen runsas liettuan sanojen 
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lähde löytyy myös muinaisvenäjän, valkovenäjän ja puolan kielillä kir-
joitetuista Liettuaan liittyvistä asiakirjoista. Kielitieteilijä Jonas Jablonskin 
poika, merkittävä historioitsija ja Liettuan tiedeakatemian akateemikko 
Konstantinas Jablonskis (1892–1960) julkaisi laajan teoksen Lietuviški 
žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje (Liettualaisia sanoja muinaisliet-
tuan kirjakielessä, Kaunas, 1941). Liettualaisia sanoja löytyy varsin paljon 
Liettuan venäläisten murteista. Osa slaavilaiskielten balttilaislainoista on 
periytynyt nykyisillä slaavialueilla ennen asuneilta ja sittemmin kadon-
neilta balteilta. On myös sellaisia balttilais- tai liettualaisperäisiä sanoja, 
joita slaavilaisissa kielissä käytetään hyvin laajasti. Tässä muutama tyy-
pillinen esimerkki: 

Valkovenäjän arud, venäjän arud, puolan arud, vrt. liettuan aruodas ’laari’, 
latvian arods. 

Valkovenäjän balanda ’nestemäinen velli, kasviskeitto’, venäjän 
balanda ’kaalilajike, jonka lehtiä käytetään kylmässä punajuurikeitossa; 
huono hamppu, huono ruoho’, ukrainan balanda ’ruokalaji’, vrt. liettuan 
balanda ’ruoholajike’, joka liitetään liettuan kielen sanaan baltas 
’valkoinen’. 

Valkovenäjän beral ’akaiset jyvät’, ukrainan berlo, puolan berelo, vrt. 
liettuan bėralas ’seulomaton jyvä’. 

Valkovenäjän dz´ogac´, venäjän d´ogot´, ukrainan dehot´, puolan 
dziegieć, tšekin dehet, slovakian deht, vrt. liettuan degutas ’terva’, joka 
liitetään liettuan sanaan degti ’palaa’. 

Valkovenäjän dojlid ’arkkitehti, puuseppä’, ukrainan doilid, puolan 
doilid, vrt. liettuan dailidė, joka liittyy liettuan sanaan dailus ’hienostunut’. 

Valkovenäjän jantar´, venäjän jantar´, ukrainan jantar´, tšekin jan-
tar, slovakin jantar, serbokroaatin jантар, sloveenin jantar, bulgarian 
jantar, sorbin jantar, vrt. liettuan gintaras ’meripihka’. Itäslaavit ovat 
todennäköisesti lainanneet tämän sanan suoraan balteilta, ja sitä kautta 
se on siirtynyt muihin slaavilaisiin kieliin. Balttilaisen sanan alkuperä ei 
ole selvä. 

Valkovenäjän kul´ša ’lonkka; heinäkärryn kulma’, venäjän kul´ša 
’lonkka’, ukrainan kul´ša ’lonkka, lanne, heinäkärryn kulma’, puolan 
kulsza, vrt. liettuan kulšis ’lonkka, lanne.

 Valkovenäjän pars´uk ’syöttökarju, kuohittu urossika’, venäjän parsuk 
’renttu, haukkumanimi talonpojalle’, ukrainan paršuk ’porsas, tuhmeliini’, 
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puolan parsiuk ’imeväinen porsas’, vrt. liettuan paršiukas ’imeväinen 
porsas’.

Valkovenäjän rojst ’suo, soinen maasto’, venäjän rojst, puolan rojst, 
vrt. liettuan raistas ’suo’, joka liittyy liettuan sanaan raibti ’häikäistyä’, 
raibas ’kirjava’. 

Valkovenäjän vagac´ ’kyntää kylvömaata’, venäjän vagovat´, puolan 
wagać ’kylvää maata ensimmäistä kertaa’, vrt. liettuan vagoti ’kyntää’. 

Valkovenäjän žlukta ’tynnyri, pyykkipalju’, venäjän žlukto, ukrainan 
žlukto, puolan żłukta, vrt. liettuan žlugtas ’liotus’. 

Näitä esimerkkejä tarkastellessa voidaan havaita, että osa slaavilaisissa 
kielissä olevista balttilaisista lainoista on muuttanut hieman merkitys-
tään. Tässä yhteydessä tekee mieli muistuttaa mielenkiintoisesta sat-
tumuksesta, jossa tavallisesta puolan kielen liettualaislainasta tuli nimi 
puolalaiselle kirjalliselle liikkeelle.

Vuonna 1931 ryhmä nuoria puolalaisia kirjailijoita julkaisi Vilnassa 
lehteä, jota he ryhtyivät nimeämään jostain mieleen juolahtaneella ou-
dolla sanalla ”Žagary”. Vain harva kirjailijoista tiesi, että Vilnan puolalaiset 
kutsuivat tällä liettualaisella lainalla kuivia oksia, sytykkeinä käytettäviä 
risuja. Lehden julkaisijoista tuli kuuluisia puolalaisia kirjailijoita. Heidän 
kirjallinen liikkeensä tuli erityisen tunnetuksi, kun yhdelle liikkeessä mu-
kana olleelle, Liettuassa syntyneelle runoilijalle Czesław Miłoszille vuon-
na 1980 myönnettiin Nobelin palkinto. Nykyään jokainen puolalaisen 
kirjallisuuden ystävä tuntee sanan żagarysta, mutta harva kuitenkaan 
tietää, mikä on sanan alkuperä. 

Liettualaisperäisiä sanoja löytyy myös kuuluisien puolalaisten kir-
jailijoiden Adam Mickiewiczin (1798–1855) ja Jósef Ignacy Kraszewskin 
(1812–1887) kirjoituksista. 

Liettualaisia sanoja löytyy myös saksan kielestä. Eniten tällaisia sano-
ja on käytetty entisen Itä-Preussin saksalaismurteissa. Muutama sana on 
laajemmallekin levinnyt. Tässä muutamia esimerkkejä:

Saksan Arrōde, vrt. liettuan aruodas ’laari’. 
Saksan Barbutt, vrt. liettuan barbutė ’leppäkerttu’ (erisnimestä Barbora).
Saksan Braddengarn ’eräänlainen verkko’, vrt. liettuan bradai ’suuri 

verkko’.
Saksan Daggut, vrt. liettuan degutas ’terva’. Tämä sana on päätynyt 

saksan yleiskieleen. 
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Saksan Elen ’hirvi’, Elentier, vrt. liettuan elnias ’hirvieläin. peura’. Tämä-
kin on saksan yleiskielen sana. Saksan kielen kautta se on päätynyt jopa 
ranskan kieleen, vrt. élan ’hirvi’. 

Mutta tähän liettuan elnias-sanan historia ei vielä pääty. Oxfordin 
englannin kielen etymologinen sanakirja esittää, että jo 1700-luvulla oli 
englannissa sana eland, joka tarkoitti erästä eteläafrikkalaista antiloop-
pia. Buurit olivat vieneet Etelä-Afrikkaan vanhasta kotimaastaan Hollan-
nista tämän sanan 1600-luvulla (vrt. holl. eland). Tosin Hollannissa ei ollut 
antilooppeja, ja sana eland merkitsi hollantilaisille hirveä. Afrikassa buurit 
olivat nähneet jonkin suuren hirven kaltaisen antiloopin ja kutsuneet 
sitä kotimaasta tuomallaan sanalla. Afrikassa buurit kehittivät uuden 
hollannin kielen haaran afrikaansin. Sen käyttäjiä on nykyään noin nel-
jä miljoonaa Etelä-Afrikassa sekä naapurivaltioissa. Tietenkään kukaan 
siellä ei tiedä, että eland on liettualaisperäinen sana. Hollantilaiset ovat 
luultavimmin ottaneet tämän sanan saksalaisilta.

Saksan kalbēken ’puhua paljon ja kovaa, riidellä’, vrt. liettuan kalbėti 
’puhua’. 

Saksan kurp ’tohveli, niinisandaali’, vrt. liettuan kurpė ’kenkä’. 
Saksan Margell, Mergell ’tyttö’, hellittelymuoto lapsille; vanha nainen, 

vrt. liettuan mergelė ’tyttö’. Saksassa sanaa käytetään laajalti. 
Saksan Meszkere ’onki ankeriaiden pyydystämiseen’, vrt. liettuan 

meškerė ’onki’. 
Saksan Schachtarp ’kevään ja syksyn kelirikko’, vrt. liettuan šaktarpis 

’ajanjakso, jolloin luonnon ilmiöt estävät kalastusta ja liikennöintiä’. 
Saksan Wenter ’kalanpyydys’, vrt. liettuan venteris ’kalanpyydys’. 
Toisinaan myös Itä-Preussiin liittyvät saksalaiset kirjailijat Hermann 

Sudermann (1857–1928) ja Johannes Bobrowski (1917–1965) käyttivät 
liettualaisia sanoja tuodakseen teoksiinsa paikallisväriä. 

Klaipėdalainen professori Vilius Peteraitis (1914–2008) muistaa, että 
seudun saksalaiset tapasivat sanoa pöydässä: Jetzt nehmen wir einen 
Dokschpakajus ’nyt otamme pikku lasillisen’. Omituinen sana Dokschpa-
kajus ’anna rauha’ tulee liettuan ilmauksesta duokš pakājų (lietti. pakājus 
< valkov. pokoj tai puol. Pokój). Dokschpakajus saattoi merkitä täällä myös 
rauhallista lauhkeaa ihmistä.

Liettualaisperäisiä sanoja on aika paljon Liettuan juutalaiskielessä 
( jiddiš). Näistä sanoista tunnettu leksikografi Chackelis Lemchenas 
(Chackel Lemchen, 1904–2001) kirjoitti merkittävän teoksen Lietuvių 
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kalbos įtaka Lietuvos žydų tarmei (Liettuan kielen vaikutus Liettuan juu-
talaismurteeseen, Vilna, 1970). Jokunen näistä sanoista on kulkeutunut 
melko kauaskin Liettuan rajojen ulkopuolelle. Esimerkiksi sana krójstenen 
zech (vrt. liettuan kraustytis – ’muuttaa’ (toiseen taloon)) löytyy kirjasta 
Sugriuvę pasauliai (Luhistuneet maailmat), jonka Žagarėsta kotoisin ole-
va kirjailija Zaks julkaisi Yhdysvalloissa. Sanaa kruve (vrt. liettuan krūva 
’kasa’) käytetään vuonna 1917 Varsovassa julkaistussa Anatole Francen 
teoksen Jumalat janoavat jiddišinkielisessä käännöksessä. Jonkun verran 
liettuankielisiä lainoja on siirtynyt myös Viron jiddišiin. 

Vuonna 1959 amerikkalaisessa kielitieteellisessä lehdessä julkais-
tiin artikkeli, jonka mukaan amerikanenglannissa käytetään verbiä 
schwump, jonka lähteenä on liettuan kielen švampti ’polttaa piippua 
hitaasti, nautinnolla’. ”On kuitenkin epäselvää, onko se levinnyt laajasti 
amerikanenglantiin, sillä missään muissa lähteissä tämän liettualaisen 
lainan jälkiä ei ole tavattu. Voimme leikitellä ajatuksella, että Amerikka 
lahjoitti meille tupakan, ja liettualaiset antoivat vastalahjaksi deskriptiivi-
sen verbin, joka kertoo mitä sillä tupakalla voi tehdä”, kirjoittaa tunnettu 
liettualainen anglisti Lionginas Pažūsis (”Mūsų kalba”, 1982, 6, s. 41–42). 

Toinen liettualainen anglisti Alfonsas Laučka lienee löytänyt vielä 
yhden liettuan sanan jäljet. Sekä USA:ssa että Englannissa viime ai-
koina julkaistuissa sanakirjoissa löytyy sana schnook ’tyhmä, helposti 
huiputettava ihminen’. Sanakirjojen mukaan sanaa käytetään slangissa. 
Yhtäällä esitetään, että sen alkuperä ei ole selvä, toisaalla se pyritään 
yhdistämään sopiviin jiddišin sanoihin. A. Laučka katsoo, että englannin 
schnook tulee jiddišin sanasta šnuk, se taas puolestaan liettuan sanasta 
snukis ’naama, pärstä’. Tätä liettuan lainaa (muodoissa šnuk, šnuke, snuke) 
käytetään todella siellä laajalti, ja merkityksen muutos on myös mah-
dollinen. 

Sanojen levinneisyydestä puhuttaessa vanhin ja ilmeisin balttilaisen 
sanaston kerros on suomalaisugrilaisissa, erityisesti itämerensuomalai-
sissa kielissä. Suomalaisten, virolaisten ja muiden suomensukuisten 
esi-isät ovat alkaneet lainata sanoja balttilaisista kielistä jo kauan en-
nen ajanlaskumme alkua. On laskettu, että nykysuomen yleiskielessä 
on balttilaislainoja 1,1 %. Suomen kielessä ne ovat usein hyvin tärkeitä 
käsitteitä. Jotkut balttilaiset sanat ovat päätyneet suomen kautta myös 
venäjän ja ruotsin murteisiin. Tässä muutamia Itämeren suomalaisten 
balttilaisperäisiä sanoja:
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Suomen ahingas ’harppuuna’, viron ahinga, vrt. liettuan akstinas ’pistin, piikki’.

Suomen hammas, viron hammas, vrt. liettuan žambas ’puinen aura’, latvian 
zobs ’hammas’. 

Suomen heimo, viron hõim, vrt. liettuan šeima ’perhe’, latvian saime.

Suomen heinä, viron hein, vrt. liettuan šienas, latvian siens. 

Suomen härmä, viron härm, vrt. liettuan šarma, latvian sarma. 

Suomen kaima, viron kaim ’sukulainen, miehen veli’, vrt. liettuan kaimas ’kylä’, 
kaimynas ’naapuri’, preussin caymis ’kylä’, preussin kaiminan. 

Suomen keli, vrt. liettuan kelias ’tie’. 

Suomen laiha, viron lahja, vrt. liettuan liesas, latvian liess. 

Suomen lohi, viron lõhe, vrt. liettuan lašis, lašiša, latvian lasis, preussin lasasso. 

Suomen oinas, viron oinas, vrt. liettuan avinas, latvian auns, preussin awins. 

Suomen rastas, viron rästas, vrt. liettuan strazdas, latvian starzds, preussin tresde. 

Suomen taivas, viron taevas, vrt. liettuan dievas ’jumala’, latvian dievs, preussin 
deywis. 

Suomen villa, viron vill, vrt. liettuan vìlna, latvian vilna, preussin wilna (takki). 

Baltit eivät siis ole ainoastaan lainanneet muilta, vaan antaneet myös 
muille melkoisen paljon sanoja. 
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Kääntäjä työorjuudessa

P reussit olivat ensimmäinen historiankirjoihin päätynyt balttiheimo. 
Kohtalo ei ollut heille kuitenkaan suosiollinen, sillä he katosivat 
maailman kansojen joukosta jo verrattain varhain. He eivät vieneet 

kuitenkaan kaikkea mukanaan — tuleville vihollisten ja ystävien suku-
polville jäi kronikoihin tallennetut sankarilliset sotatarinat, tuhansittain 
preussilaisia paikan- ja erisnimiä sekä lista heidän palvomistaan jumalis-
ta. Merkittävin preussilaisten jälkeensä jättämä henkinen kulttuuriperin-
tö oli kuitenkin kolme painettua katekismusta ja kaksi käsin kirjoitettua 
sanastoa, joiden perusteella voidaan päätellä melko hyvin, kuinka nämä 
liettualaisten sukulaiset aikoinaan puhuivat.

Preussin kielen tärkein merkkipaalu on kolmas katekismus, jonka 
nimi on ajan hengen mukaisesti pitkä ja kirjoitettu saksaksi:

”Enchiridion.
Der Kleine
Catechismus
Doctor Martin Luthers 
Teutsch und Preussisch.
Gedruckt zu Königsperg in Preussen
durch Johann Daubman.
M. D. LXI”

Nimen voi kääntää suomeksi seuraavasti: Käsikirja. Tohtori Martti Luthe-
rin Vähä katekismus saksaksi ja preussiksi. Painanut Johann Daubman 
Königsbergissä, Preussissa. 1561. 

Kolmannessa katekismuksessa on 134 sivua. Kyseessä on valtava 
teos, kun otetaan huomioon, että aikaisemmissa vuonna 1545 julkais-
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tuissa katekismuksissa on vain 16 sivua kummassakin. Kaikissa katekis-
muksissa tekstit ovat rinnakkain saksaksi ja preussiksi. Näiden kirjojen 
painokset olivat verrattain pieniä. Kolmannen katekismuksen painos-
määrää ei tiedetä tarkasti, mutta toista katekismusta painettiin vain 192 
kappaletta ja ensimmäistä vain muutama kappale enemmän, todennä-
köisesti 197 kappaletta.

Pienten painosmäärien vuoksi ei ole yllättävää, että vain muutama 
korvaamattoman arvokas kappale on säilynyt näihin päiviin saakka läpi 
sotien, ruttojen, tulipalojen ja muiden onnettomuuksien täyttämien 
vuosisatojen.

Kahden ensimmäisen katekismuksen kääntäjiä ei tiedetä. Heitä ei 
mainita katekismuksissa tai muissakaan asiakirjoissa. Toisen katekismuk-
sen esipuheessa tosin sanotaan, että teoksen kääntämisessä oli käytetty 
kokeneiden paikallisten kääntäjien lisäksi ihmisiä, jotka osasivat äidinkie-
lensä preussin, lisäksi saksaa ja latinaa. Kuitenkin on hyvin todennäköistä, 
että näiden ihmisten henkilöllisyyttä, asuin-, työ- tai opiskelupaikkaa ei 
saada koskaan tietää.

Vaikka kääntäjät ovat jääneetkin tuntemattomiksi, Preussin hallin-
non maksamat korvaukset kirjanpainajille tiedetään tarkasti. 1800-lu-
vun lopulla Königsbergin kuninkaallisen yliopiston kirjaston johtaja Paul 
Schwenke löysi asiakirjan, jonka mukaan toukokuussa vuonna 1545 val-
tion kirstusta maksettiin kaksi markkaa ja kolme šillinkiä ensimmäisen 
katekismuksen painamisesta. Samana vuonna heinäkuun 29. päivänä 
toisen katekismuksen kirjanpainaja sai vain kaksi markkaa, koska työtä 
oli ollut vähemmän, sillä toinen katekismus ei juurikaan eronnut en-
simmäisestä.

Kolmannen katekismuksen kääntäjistä tiedetään jo hieman enem-
män. Kääntäjien nimien lisäksi on selvillä, kuinka paljon he saivat kor-
vausta uurastuksestaan. Kolmannen katekismuksen käänsi Pobethenin 
(nyk. Romanovo, Zelenogradskin alue) kirkon kirkkoherra Abel Will. Hän 
oli todennäköisesti saksalainen tai saksalaistunut preussi, sillä ennen häntä 
seurakuntaa oli johtanut saman sukuniminen pappi, ja vuonna 1527 erääl-
le toiselle Will-nimiselle henkilölle oli annettu käyttöön paikallinen mylly. 
Abel Will osasi preussia huonosti, joten hän ei olisi selvinnyt käännös-
työstä ilman apulaistaan, preussilaista vapaata talonpoikaa Paul Megottia.

Käännöstyö eteni vaivalloisesti. Kääntämistä häiritsi erityisesti julma 
Grünhoffin vouti Georg von Eichicht, joka taukoamatta painosti Me-
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Ensimmäisen preussinkielisen katekismuksen näköispainos 

gottia osallistumaan taksvärkkiin (talonpoikien pakollinen työ maan-
omistajille). Heinäkuun 26. päivänä vuonna 1554 Abel Will menetti kär-
sivällisyytensä ja valitti kirjeessä ystävälleen, ruhtinaan hovisaarnaajalle 
Johann Funkelle:

”Verrattuna muihin hän (Megott – A. S.) osaa tätä kieltä erityisen 
hyvin ja Luoja on suonut hänelle sitä varten myös lahjoja. Mutta en 
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Elbingin pienen sanakirjan ensimmäisen sivun näköispainos 

kuitenkaan voi salata teidän pyhyydeltänne, että maailman hallitsija 
saatana (tuon pelastustyön erityinen vihollinen) yrittää haitata häntä 
lakkaamatta. Grünhoffin vouti on käskenyt samaisen kääntäjän useasti 
taksvärkkiin. Hän siis vaatii [Megottilta] enemmän taksvärkkiä kuin tältä 
tai tämän edeltäjiltä koskaan aikaisemmin. [Megott] jätti useana päivä-
nä menemättä taksvärkkiin — erityisesti silloin, kun hän auttoi minua 
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korjaamaan käännöstäni. Tästä johtuen vouti lähetti edustajiaan hänen 
luokseen ja vaati, että hänen olisi saavuttava Grünhoffiin menneellä 
viikolla. Vouti käyttäytyi sopimattomasti paikalle saapunutta kohtaan. 
Vouti haukkui häntä ilkein sanakääntein. 

Viime sunnuntaina tämä surun murtama ja voudin vihamielisestä 
käytöksestä kärsivä ihmisparka valitti minulle jo mainitsemistani asioista. 
Hän sanoi suoraan, että hänellä ei ole enää lupaa ja että hän ei enää 
kykene auttamaan minua työssäni” (sitaatti: Mažiulis, Prūsų kalbos pa-
minklai, Vilnius, 1981, II, 234–244).

Abel Will ansaitsi katekismuksen kääntämisestä hyvin. Erään asia-
kirjan mukaan huhtikuun 10. päivänä vuonna 1561 hänelle maksettiin 
16 markkaa ja 30 šillinkiä. Palkkiollaan hän olisi voinut ostaa sen ajan 
hinnoilla noin 30 lammasta tai kaksi vanhaa hevosta. 

Mutta yleisesti ottaen Abel Willin elämä oli hankalaa. Etsiessään 
aitoa uskoa hän liittyi erääseen luterilaiseen lahkoon ja joutui tämän 
vuoksi vankilaan. Tosin hänen ystävänsä Funken kohtalo oli vieläkin 
karmeampi: hän joutui vankilaan ja vuonna 1566 hänet mestattiin 
samasta ”synnistä”. Elämänsä loppupuolella näkönsä menettänyt Will 
asettui asumaan erään königsbergiläisen sairaalaan läheisyyteen. Hän 
kuoli piakkoin tämän jälkeen.

Abel Will ei maininnut kirjeessään avustajansa nimeä tai tarkkaa 
asuinpaikkaa. Avustaja olisi saattanut jäädä yhtä tuntemattomaksi kuin 
aikaisempien katekismusten kokeneet paikalliset kääntäjät, ellei eräässä 
kirjeessä olisi mainittu hänen nimeään ja hänen traagista kohtaloaan.

Seuraavaksi on ote Paul Megottin herttualle osoittamasta kirjeestä. 
Megott ei osannut itse kirjoittaa, joten kirjeen on kirjoittanut joku tun-
tematon saksalainen Megottin puolesta:

”Minä olen köyhä vanhus ja olen elänyt yli 50 vuotta teidän yl-
häisyydeltänne saamallani 2 huben ja 20 morgenin11 vapaalla tilalla 
Biegiethenissä lähellä Grünhoffia (nyk. Roščina – A. S.). Velvollisuuteni 
olen hoitanut kuuliaisesti, tunnollisesti ja uskollisesti kuten vapaan ta-
lonpojan kuuluukin. Ja niin paljon kuin Luoja on suonut, olen tämän 
lisäksi auttanut Pobethenin kirkossa, käännösten tekemisessä, opetta-
misessa ja kristillisten asioiden levittämisessä vähäistä korvausta vastaan 

11 Preussin herttuakunnassa käytettyjä pinta-alan mittayksiköitä. Yksi hube on 30–
60 morgenia. Yksi morgen on noin 0,25 hehtaaria. Morgen tarkoittaa pinta-alaa, jonka 
ehtii kyntää aamun aikana.
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48 vuoden ajan. Ja niin kauan kuin Luoja suo minulle terveyttä, olen 
velvollinen jatkamaan palvelustani. Mutta korkeasta iästäni, ruumiini 
heikkoudesta, raskaan työn kuluttamista voimistani ja erityisesti kaksi 
kertaa murtuneesta reidestäni johtuen en ole pystynyt enää tehtävääni 
ja velvollisuuttani suorittamaan. […]

Kuitenkin jo mainittu tyttäreni mies käyttäytyy minua kohtaan 
epäkristillisesti. Hän on hakannut minut useammin kuin muutaman 
kerran ja nyt hän on ajanut minut ulos omistamastani kodista. Näin minä 
ajauduin suureen köyhyyteen ja jouduin jopa kerjuulle. 

Jos tuntemattomat ihmiset eivät meitä auttaisi, joutuisimme me 
vanhoilla päivillämme näkemään nälkää […]. Siksipä minä pyydän nöy-
rästi Teidän ylhäisyydeltänne, Jumalan tähden, että ottaisitte huomioon 
minun aina tunnollisesti ja uskollisesti suorittamani palvelukseni, heikon 
terveyteni ja vaatimattoman elämäni (minkä koko seurakunta Jumalan 
kiitos varmasti vahvistaa) ja myisitte minulle anteliaisuudessanne tilan, 
jossa minä voisin iäkkään vaimoni kanssa viettää elämämme viimeiset 
päivät” (sitaatti: Mažulis, Prūsų kalbos paminklai, II, 246–248). Kirje saapui 
herttuan kansliaan helmikuun 3. vuonna 1595.

Ilman vanhuuden harmeja ja vihaista vävyä tätä kirjettä ei olisi kos-
kaan kirjoitettu ja Abel Willin apulaisesta ei tiedettäisi mitään. Todennä-
köisesti Paul Megott kuoli samana vuonna kuin kirje oli kirjoitettu. Kaikki 
nykyiset baltologit tunnistavat Abel Willin ja Paul Megottin nimet.
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Baselin kirjaston salaisuus

Toukokuun 18. päivänä vuonna 1974 Illinoisin yliopistossa Chigagos-
sa pidetyssä yhdysvaltalaisten tutkijoiden konferenssissa julkaistiin 
sensaatiomainen uutinen: oli löytynyt aikaisemmin tuntematon 

preussinkielinen teksti. Eikä mikä tahansa, vaan teksti oli kirjoitettu 
runomittaan, ja sen sisältö oli maallinen eikä uskonnollinen. Miten on 
mahdollista, että tällainen löytö julkaistiin maassa, jossa elää paljon liet-
tualaisia ja latvialaisia, mutta jossa ei ole asunut yksikään preussilainen?

Nuori amerikkalainen tutkija Stephen C. McClusky kirjoitti väitös-
kirjaa eräästä keskiaikaisesta filosofista. Hän oli Baselin yliopiston kirjas-
tossa selailemassa erästä latinankielistä käsikirjoitusta, kun hän kiinnitti 
huomiota kahteen hänelle tuntemattomalla kielellä raapustettuun teks-
tiriviin. Hänen uteliaisuuttaan lisäsi rivien keskellä oleva piirros kumar-
tuneesta nuoresta miehestä, joka kohottaa oikealla kädellä jonkinlaista 
lippua tai suurehkoa maljaa.

McClusky kertoi löydöstään välittömästi kahdelle Yhdysvalloissa toi-
mivalle baltologille – amerikkalaiselle William R. Schmalstiegille ja latvia-
laiselle Valdis Zepsille. Kaksikko totesi nopeasti, että teksti oli kirjoitettu 
preussiksi. He ilmoittivat löydöstä saman tien maineikkaalle norjalaiselle 
baltologille Christian S. Stangille, Vilnan yliopiston balttilaisen filologian 
laitoksen johtajalle Vytautas Mažiulisille ja muille lingvisteille. Ja näin 
alkoi kahden salaperäisen tekstirivin merkityksen selvittäminen.

McClusky, Schmalstieg ja Zeps esittelivät tutkimustuloksensa Penn-
sylvanian osavaltion yliopiston julkaisemassa lehdessä General Linguistics 
syksyllä 1975. Samana vuonna ilmestyi Mažiulisin artikkeli Seniausias bal-
tų rašto paminklas (Vanhin balttilaisten kirjakielten merkkipaalu) Vilnassa 
julkaistavassa Baltistica-lehdessä. Pelkästään jälkimmäisen artikkelin nimi 
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Baselin preussinkielisen tekstin näköispainos 
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riittää osoittamaan, että löytyneet kaksi riviä olivat tutkijoille paksuja 
kirjoja arvokkaampia.

Preussinkielisen tekstin iästä antaa viitteitä samalle sivulle käsin 
kirjoitettu vuosiluku 1369. Tämä tarkoittaa sitä, että teksti oli toden-
näköisesti kirjoitettu 1300-luvun puolivälissä eli vähintään parisataa 
vuotta aikaisemmin kuin ensimmäiset liettuan- ja latviankieliset kirjat, 
ja vähintään useita vuosikymmeniä aikaisemmin kuin Elbingin sanaston 
jäljennös, jota oli pidetty siihen asti vanhimpana balttilaisella kielellä 
kirjoitettuna tekstinä. 

Tältä näyttävät nämä kaksi sensaatiomaista riviä:
Kayle rekyse thoneaw labonache thewelyse
Eg koyte poyte nykoyte pennega doyte.
Näiden rivien tulkinta ja kääntäminen aiheuttivat kiivaita kiistoja bal-

tologien keskuudessa. Jo aikaisemmin mainitut amerikkalaiset lingvistit 
käänsivät tekstin seuraavasti:

Į tavo sveikatą, pone! Tu nesi geras draugužis,
jeigu tu nori išgerti ir nenori mokėti pinigų.
’Terveydellesi, herra! Et ole hyvä ystävä,
jos sinä haluat juoda ja et halua maksaa rahaa.’
Ja Mažiulis käänsi tekstin seuraavasti:
Sveikas, pone! Tu nebe geras dėdėlis, —
Jeigu tu nori gerti, (bet) ne(be)nori tu pinigų duoti.
’Tervehdys, herra! Sinä et ole hyvä setä, —
Jos sinä haluat juoda, mutta et halua antaa rahaa’
Tutkijat ovat pääpiirteittäin yhtä mieltä tämän ensimmäisen balttilai-

sen tekstin sisällöstä. Eniten kiistoja aiheuttavatkin tekstin yksityiskohdat.
Mažiulis on vakuuttunut, että teksti on kirjoitettu heksametriä käyt-

täen. Hänen mukaansa sanojen rekys-e ja thewelys-e loppuihin on lisätty 
heksametrin vuoksi e-vokaalit, joita näissä sanoissa ei muuten tarvittaisi.

Vanha latinankielinen käsikirjoitus oli mahdollisesti kulkeutunut Ba-
selin yliopiston kirjastoon useiden välikäsien kautta Prahasta. Kahden 
rivin kirjoittaja oli todennäköisesti Prahan yliopiston iloinen hulttio-opis-
kelija. Hän oli melko varmasti preussilainen, sillä on vaikea kuvitella, että 
tšekkiläinen, saksalainen, puolalainen tai edes liettualainen opiskelija 
olisi osannut runoilla preussin kielellä. Hän oli kirjoittanut nämä rivit 
suututtuaan päihtyneelle ystävälleen, kun tämä ei rahattomana kyennyt 
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maksamaan juomaansa olutta. Seuraavana päivänä opiskelija oli jo ehkä 
unohtanut sen, mitä oli edellisenä iltana kirjoittanut. 600 vuotta myö-
hemmin joukko arvoisia professoreita istuu kuitenkin tämän hulttion te-
keleen ympärillä. Kuinka onnellisia professorit olisivatkaan olleet, jos he 
olisivat löytäneet kauan sitten kadonneella preussin kielellä kirjoitetun 
lyhyen rakkauskirjeen, pöyhkeilevälle virkamiehelle osoitetun valituksen 
tai koetta varten raapustetun lunttilapun.

Kuinka tutkijat pystyivät tulkitsemaan tämän preussinkielisen teks-
tin? Kääntäminen oli mahdollista, koska he tiesivät aikaisemmin tunnet-
tujen preussinkielisten tekstien perusteella, että preussinkielinen sana 
kail tarkoittaa ’terve’, rikis ’kaikkivaltias tai herra’, thou ’sinä’, labs ’hyvä’, 
thawas ’isä’, ikai ’jos’, nykoyto ’ei halua’, poūt ’juoda’, penningans ’raha’ ja 
dāt, dātwei ’antaa’. Tuntemattomia sanoja kääntäessään he tukeutuivat 
liettuan, latvian ja muiden indoeurooppalaisten kielten sanoihin, jotka 
muistuttivat käännettävää preussinkielistä sanaa.



65

Osasivatko ukrainalaiset  
räätälit preussia

E räänä helmikuisena aamuna vuonna 1976 juna jyskytti Kiovasta Bres-
tiin niin kuin se teki joka päivä. Maineikas ukrainalainen baltologi 
Anatoli Nepokupnyi katseli levottomana junan ikkunasta Ukrainan 

keväälle tuoksuvia peltoja. Hän kiirehti Volynian alueella sijaitsevaan Sta-
ra Vižvan kylään. Matkan tarkoitus oli epätavallinen: Užhorodin yliopis-
ton professori Josif Dzendzelevski oli kertonut hänelle, että tällä alueella 
oli edelleen käytössä eräs preussinkielinen sana.

Junan jyskeen ohella Nepokupnyin korvissa kaikui eräästä asiakirjas-
ta useasti luettu lause: ”vuonna 1677 Kuurin kynnäällä kuoli viimeinen 
vanhus, joka oli vielä osannut…”. Preussin kieli oli kuollut siis kolmesa-
taa vuotta sitten, mutta siitä huolimatta jossain päin Ukrainaa edelleen 
käytettiin tämän kauan sitten kadonneen kielen sanaa. Ukrainalainen 
lingvisti ja synnynnäinen romantikko halusi kävellä kotimaansa kylien 
pelloilla ja tavata ihmisiä, joiden esi-isät olivat ehkä olleet tekemisissä 
muinaispreussilaisten kanssa.

Dzendzelevski, joka oli erinomainen ukrainan kielen murteiden 
tutkija ja Taka-Karpatian murreatlaksen tekijä, oli kulkenut jalan pitkin ja 
poikin Ukrainaa. Lähellä jo mainittua Stara Vižvaa, Novo Vižvan kylässä, 
hän oli kohdannut erikoisen murteen, tai pikemminkin kielen, jota tä-
män alueen kuuluisat räätälit olivat puhuneet vielä vähän aikaa sitten. 
”Šneidereiksi” (saks. schneider ’räätäli’) itseään kutsuvat Novo Vižvan rää-
tälit matkustivat kahden kolmen hengen ryhmissä ja tarjosivat palvelu-
jaan ympäri Ukrainaa ja jopa Puolassa asti. Matkoillaan he majoittuivat 
taloissa, joiden isännille he ompelivat. Räätälit olivat iloisia ihmisiä ja 
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pilailivat mielellään isäntiensä kustannuksella, joten he tarvitsivat kie-
len, jota šneidereihin kuulumattomat eivät ymmärtäisi. Ja näin syntyi 
šneidereiden omaperäinen kieli. Leipää tarkoittavaksi sanaksi valikoitui 
preussinkielinen sana geitka, joka mainitaan preussinkielisissä kirjallisissa 
lähteissä viimeisen kerran vuonna 1583.

Eräästä Berliinissä julkaistussa saksalaisessa kirjasta on seuraava 
preussinkielinen virke: Dewes does dantes, Dewes does geitka. Suomeksi 
virkkeen voisi kääntää seuraavasti: Jumala antoi hampaat, Jumala antaa 
myös leivän. 

Useissa vanhoissa teksteissä edellä mainittua virkettä on verrattu 
vanhaan samaa tarkoittavaan kreikankieliseen sanontaan Theòs dédoke 
ódontas, Theòs dōsei kai artón, kun on haluttu osoittaa, että liettuan ja 
kreikan kielet ovat läheistä sukua toisilleen.

On jäänyt arvoitukseksi, kuinka sana geitka päätyi ukrainalaisten 
räätäleiden kieleen. Ehkäpä näiden käsityöläisten edeltäjät turkkeja 
ommellessaan päätyivät paikkakunnille, joissa asui muinaispreussilaisia, 
ja kuulivat sanan suoraan heiltä. Toisaalta preussilaisetkin matkasivat 
erilaisia reittejä pitkin syvälle slaavien asuttamille maille, mistä muun 
muassa kertovat näiltä alueilta löytyvät paikannimet, joiden juuret ovat 
preussinkielisissä sanoissa. Jo vuonna 1185 asiakirjoissa mainittiin Nov-
gorodissa sijaitseva Pruskaja-niminen katu. Tai ehkäpä joku preussilais-
ten kanssa tekemisissä ollut räätäli oli oppinut preussia.

Nepokupnyi kirjoitti vuonna 1979 julkaistussa kirjassaan Baltai slavų 
giminaičiai (Baltit, slaavien sukulaiset; nimi liettuaksi, liettuankielinen 
käännös julkaistu 1983), että ”jo kauan sitten Nova Vižvan käsityöläiset 
hylkäsivät liikkuvan ammatinharjoittamisen ja salakielensä. Menetet-
tyään käyttötarkoituksensa kieli unohtui nopeasti. Kaikesta huolimatta 
joitakin tämän kielen sanoja tunnetaan edelleen šneidereiden jälke-
läisten perheissä mutta myös Nova Vižvan nuorison keskuudessa. Eräs 
näistä suosituista sanoista on gejtka.”

Nepokupnyin mielestä erään toisenkin šneidereiden kielen sanan 
juuret ovat preussin kielessä. Preussin kielen sana rikis ’herra’ voidaan 
löytää šneidereiden käyttämästä sanasta rik ’kylän asukas, talonpoika’. 
Vaeltaville käsityöläisille asiakkaat olivat ”herroja”, joten on täysin mah-
dollista, että sanan merkitys on voinut muuttua seuraavasti: ’herra’ 
—›’isäntä’ —› ’talonpoika’.
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Käsityöläisten ja muiden ammattiryhmien salakielet eli slangit 
omaksuivat usein aineksia muista kielistä. Erityisesti varkaiden käyttämä 
kieli on hyvä esimerkki tästä. Liettuan tiedeakatemian akateemikko ja 
Leningradin yliopiston professori Boris Larin (1893–1964) julkaisi tutki-
muksen länsieurooppalaisten kielten aineksista venäläisissä varkaiden 
kielissä. Tsaarinaikaisen Venäjän varkaiden keskuudessa on täytynyt olla 
koulutettuja miehiä, sillä tavalliset varkaat eivät varmasti osanneet län-
sieurooppalaisia kieliä.

On mielenkiintoista huomata, että kaikki balttikielet käyttävät leiväs-
tä eri nimitystä. Liettuan kielen duona ’leipä’ liitetään sanskriitin sanaan 
dhānas ’jyvät’, persian kielen sanaan dāna ’jyvä’ ja tokaarien kielen sa-
naan tano ’jyvä’. Latvian kielen sana maize ’leipä’ puolestaan liitetään liet-
tuankieliseen sanaan miežis ’ohra’, latvian kielen samaa tarkoittavaan sa-
naan miezis ja preussilaiseen moasis. Preussin kielen geitka ’leipä’ (muissa 
lähteissä myös geyto) on puolestaan samaa kantaa kuin liettuan kielen 
sanat gyti ’toipua, parantua’, gyvas ’elävä’, gyventi ’elää’. Liettuan kielen 
sana gyti vastaa venäjän sanaa žit ’elää’. Samaa kantaa ovat myös venäjän 
kielen žito ’vilja, jyvät, ruis’, tšekin kielen sana žito ’jyvät’, ja ukrainan kielen 
žito ’ruis’. Ehkäpä ukrainalaiset räätälit pitivät sanasta geitka, koska se 
päätyi heidän kieleensä samalla tavalla kuin ukrainan kielen žito ’jyvä’, 
josta leipää leivotaan.

Tässä yhteydessä on syytä mainita, että ukrainan kielessä on preus-
sinkielisten sanojen lisäksi sanoja, joiden juuret ovat liettuan kielessä. 
Nepokupnyi kiinnitti huomiota siihen, että liettuankielisiä sanoja on 
erityisen paljon rakentamiseen liittyvässä vanhassa ukrainankielisessä 
terminologiassa. Esimerkiksi 1500-luvun ukrainalaisten linnojen kuvauk-
sista löytyvät sanat bakšta, sviren, primny ja skljuty. Ei tarvitse olla spesia-
listi huomatakseen, että sanat ovat samankaltaisia kuin liettuankieliset 
sanat bokštas ’torni’, svirnas ’lato, vilja-aitta’, priemenė ’porstua, eteinen’ ja 
skliútas ’hirsien tasoittamiseen käytettävä kirves’. 1500-luvun asiakirjoista 
löytyy myös sana klunja, jonka kantasana on liettuan kluonas ’vilja-aitta, 
siilo’. Jotkut näistä sanoista ovat edelleen käytössä ukrainan kielessä. Sa-
noja sviron ja skljut (škljud) käytetään edelleen polesialaisissa murteissa, 
ja klunja on käytössä ukrainan yleiskielessä.
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Moskovassa julkaistaan  
preussin kielen sanakirja

Puolalainen baltologi Jan Otrębski kutsui preussin kieltä indoeuroop-
palaisten rakkaaksi lapseksi. Hänen antamansa nimi oli osuva, sillä 
indoeurooppalaisten kielten tutkijat ovat pysyneet uskollisina preus-

sin kielelle tutkimusalansa synnystä lähtien aina näihin päiviin saakka.
Ensimmäisenä oman panoksensa preussin kielen tutkimukseen 

antoivat saksalaiset, jotka tunsivat omantunnontuskia preussin kielen 
ja preussilaisten kokeman kohtalon vuoksi. Preussin kielen tutkimusta 
olisi mahdoton kuvitella ilman Ferdinand Nesselmannin (1811–1881), 
Adalbert Bezzenbergerin (1851–1922), Erich Bernekerin (1874–1937) ja 
Reinhold Trautmannin (1883–1951) teoksia.

Vuonna 1890 maineikas hollantilainen lingvisti ja Leidenin yliopis-
ton professori Christianus Cornelis Uhlenbeck (1866–1951) julkaisi kaikki 
kolme preussinkielistä katekismusta. Samaisen yliopiston professori Ni-
colaas van Wijk julkaisi nykyistenkin baltistien arvostamat preussin kieltä 
käsittelevät luentonsa erillisessä monografiassa vuonna 1918.

Moskovan lingvistisen koulukunnan perustaja Filipp Fortunatov 
(1848–1914) julkaisi vuonna 1885 tutkimuksen, jossa analysoitiin en-
simmäistä kertaa painoa ja aksenttia preussin kielessä. Hän sai selville, 
että preussin kielessä paino liikkuu sanan sisällä vapaasti samaan tapaan 
kuin liettuassa.

Latvialainen Jānis Endzelīns kirjassaan Senprūšu valoda: ievads, gram-
matika un leksika (Muinaispreussi: johdanto, kielioppi ja sanasto, 1943) 
kokosi yhteen preussin kielen tutkimuksessa vuosisadan aikana tehdyt 
merkittävät saavutukset.
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Toinen tärkeä teos preussin kielen tutkimuksessa on Kazimieras Bū-
gan tutkimus Lietuvių tauta ir kalba bei jos artimieji giminaičiai (Liettualai-
set, liettuan kieli ja sen lähisukulaiset), jonka hän julkaisi johdantona 
kuuluisalle sanakirjalleen.

Königsbergin, Leipzigin ja Berliinin yliopistojen professori, vähä-
liettualainen Georg Gerullis (1888–n. 1945) on tuottanut merkittävää 
preussinkielisten paikannimien tutkimusta.

Tärkeitä preussin kieltä käsitteleviä artikkeleita ovat kirjoittaneet 
muun muassa sveitsiläinen Ferdinand de Saussure (1885–1913), suo-
malainen Jooseppi Mikkola, puolalainen Aleksander Brückner, saksa-
lainen Eduard Hermann (1869–1950), italialainen Giuliano Bonfante 
(1904–2005), ranskalainen Émile Benveniste (1902–1976), norjalainen 
Christian Stang, liettualaiset Elzbieta Mikalauskaitė (1899–1970), Grasilda 
Blažienė, Feliksas Daubaras, Daiva Deltuvienė ja monet muut tutkijat.

Viimeisten vuosikymmenten lingvististä tutkimusta voidaan nimit-
tää todelliseksi preussin kielen renessanssiksi.

Amerikkalainen William Schmalstieg julkaisi vuonna 1965 opiske-
lijoille tarkoitetun kirjasen Readings in Old Prussian, jonka jälkeen hän 
kirjoitti useita artikkeleita ja merkittävän tutkimuksen preussin kielen 
verbijärjestelmästä. Vuonna 1974 hän julkaisi teoksen An Old Prussian 
grammar: the phonology and morphology of the three catechisms, ja 
muutaman vuosi tämän jälkeen teoksen Studies in Old Prussian: a criti-
cal review of the relevant literature in the field since 1945. Kyseiset teokset 
ovat todennäköisesti tärkeimpiä viimeisten vuosikymmenten aikana 
julkaistuja ulkomaalaisten tutkimuksia.

Toinen amerikkalainen tutkija Jules F. Levin julkaisi väitöskirjansa 
The Slavic element in the Old Prussian Elbing vocabulary erillisenä kirjana. 
Vuonna 1981 hän luennoi ansiokkaasti Vilnan yliopistossa preussin kie-
len kysymyksistä (aluksi venäjäksi ja myöhemmin liettuaksi).

Amerikkalaiset tutkijat eivät ole yhtä mieltä tärkeimpien preussin-
kielisten tekstien kirjoitusasusta. Schmalstieg moittii kirjoitusasua, mutta 
Levin puolestaan kehuu sitä. Kiistaan otti osaa myös Koben yliopiston 
professori Toshikazu Inoue, joka on julkaissut kaksi englanninkielistä 
kirjaa kolmannen preussinkielisen katekismuksen kirjoitusasusta.

Kuuluisa länsisaksalainen arkeologi Lothar Kilian (1922–2000) julkai-
si vuonna 1980 kirjan Zu Herkunft und Sprache der Prussen: mit Wörter-
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verzeichnis Deutsch-Prussisch (Preussilaisten alkuperä ja kieli), johon oli 
liitetty hänen kokoamansa saksa-preussi -sanalista.

Myös Göttingenin professori ja Vilnan yliopiston kunniatohtori Wolf-
gang Schmid (1929–2010) on työskennellyt menestyksekäästi preussin 
kielen tutkimuksen parissa. 

”Sanat näyttävät olevan luontaisin opas muinaispreussilaisten hen-
kiseen kulttuuriin, josta tiedämme anteeksiantamattoman vähän […] 
Preussilaisten katoaminen oli menetys ihmisyydelle ja ihmiskunnalle, 
ja meidän moraalinen tehtävämme on yrittää palauttaa edes hitunen 
kadonnutta kulttuuria”. Edelliset sanat on lainattu Tiedeakatemian 
Moskovassa julkaisemasta teoksesta ”Preussin kieli: sanakirja”, jonka on 
laatinut kuuluisa moskovalainen baltologi Vladimir Toporov ja josta on 
julkaistu jo viisi nidettä. Kaiken kaikkiaan oli suunniteltu seitsemän tai 
kahdeksan nidettä. Kyseinen teos on todellinen preussin kielen tieto-
sanakirja. Siihen on koottu kaikki preussin kielen sanat (yleisnimet ja 
erisnimet), jotka voidaan löytää kirjoitetuista lähteistä tai jotka voidaan 
rekonstruoida saksan, puolan ja kašubin kielten murresanaston ja pre-
ussilaisten erisnimien perusteella. Toporov pyrkii kertomaan jokaisesta 
preussin kielen sanasta kaiken sen, mitä tiede on ehtinyt keräämään 
sen alkuperästä, sukulaisista ja käytöstä. Toporov on omistanut yli kuusi 
sivua sanalle kails ’terve’, joka mainitaan tunnetuissa preussinkielisissä 
teksteissä vain kaksi kertaa!

 Akateemikko Vladimir Toporovin ja professori William Schmalstiegin 
saavutuksia preussin kielen tutkimuksessa muistettiin kauniisti myön-
tämällä heille Vilnan yliopiston kunniatohtorin diplomit syyskuun 15. 
päivänä vuonna 1994 Pyhien Johannesten kirkossa Vilnan yliopiston 
415-vuotisjuhlien yhteydessä.

Toporovin suurteoksen loppuun saattaminen olisi suuri juhlapäivä 
baltologialle.

Preussin kieltä ei ole unohdettu myöskään Vilnassa, jota voidaan 
pitää perustellusti maailman johtavana baltologian keskuksena. Vuonna 
1964 julkaistiin merkittävä Kazimieras Kuzavinisin kirjanen Prūsų kalba, 
jossa esitellään tiiviisti tärkeimmät asiat preusseista ja heidän kielestään.

Pitkäaikainen Vilnan yliopiston balttilaisen filologian laitoksen 
johtaja ja professori Vytautas Mažiulis kokosi upean teoksen preussin 
kielen tärkeimmistä teksteistä. Vuonna 1966 preussien kansannousun 
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700-vuotispäivän kunniaksi julkaistiin näköispainos preussin kielen 
tärkeimmistä teksteistä Prūsų kalbos paminklai (Preussin kielen tärkeim-
mät tekstit). Vuonna 1981 ilmeistyi teoksen toinen osa, jossa julkaistiin 
translitteroidut tekstit, niiden saksalaiset vastineet ja tarkat liettuankie-
liset käännökset. Molemmat teokset sisältävät erilaisia kommentaareja 
ja artikkeleita. Toisessa osassa on vielä lisäksi Mažiulisin huolellisesti 
kokoama liettua-preussi -sanalista, joka helpottaa merkittävästi pre-
ussinkielisten tekstien kanssa työskentelyä. Yleisesti ottaen kyseisen 
teoksen julkaisusta voidaan olla ylpeitä, sillä se on koristeellisuudessaan 
ja huolellisessa toteutuksessaan ainutlaatuinen indoeurooppalaisten 
kielten tutkimuksen saralla. Mažiulis kuvaa kirjassaan kauniisti preussin 
kielen tutkimuksen merkitystä kielitieteelle: ”Liettuan ja latvian kielten 
lähimmän sukulaisen ja arkaaisimman balttilaisen kielen eli preussin kie-
len tutkimuksen merkitys baltologialle ja indoeuropeistiikalle voidaan 
määritellä seuraavasti: ilman liettuan ja latvian kielen tutkimusta ei ole 
preussin kielen tutkimusta, ja toisaalta ilman preussin tutkimusta ei ole 
baltologiaa, ja slavistiikka ja indoeuropeistiikka ovat mahdottomia ilman 
baltologiaa”.

Mažiulisin preussin kielen tutkimusura huipentui neliosaiseen teok-
seen Prūsų kalbos etimologijos žodynas (Preussin kielen etymologinen 
sanakirja) (Vilna, 1988–1997).

Tämän sanakirjan vertaileminen Toporovin kokoaman sanakirjan 
kanssa on mielenkiintoista. Toisinaan niiden luvut muistuttavat kahden 
tutkijan vuoropuhelua heille tärkeän preussin kielen sanojen historiasta.
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Liettuan, latvian ja preussin  
kielen taitaja

Rutto kohteli Itä-Preussin asukkaita ankarasti. Vuosien 1709–1710 
välillä riehunut rutto vei puolet alueen asukkaista ennenaikaiseen 
hautaan. Itä-Preussin liettualaisen kirjailijan Vydūnasin mukaan 

kyseessä oli aikakausi, jolloin aamulla jouduttiin kaivamaan haudat 
edellisen illan haudankaivajille. Rutto riehui myös syksyllä vuonna 
1602. Siihen kuoli myös Königsbergin Steindammin kaupunginosassa 
sijaitsevan köyhän liettualaisen seurakunnan pappi Jonas Bretkūnas. 
Bretkūnas sai kokea elämänsä aikana paljon kurjuutta ja vastoinkäy-
misiä, mutta hän oli myös yksi tuotteliaimmista toimijoista 1500-luvun 
liettualaisessa kirjallisuudessa.

Jonas Bretkūnasin elämästä kertovat parhaiten hänen kirjoittamansa 
kirjeet, joita on säilynyt noin tusinan verran. Eräässä kirjeessään hän va-
littaa hallitsijan neuvonantajalle, että hän ei kykene maksamaan takaisin 
”hyviltä ystäviltään” opiskelua varten lainaamiaan rahoja. Ennen häitään 
Bretkūnas kirjoitti Preussin herttualle kirjeen, jossa hän pyysi avustusta, 
sillä hän ei pystynyt tuloillaan järjestämään ”kunniallisia häitä”. Työsken-
neltyään kaksikymmentä vuotta Labiaun (nyk. Polessk) seurakunnassa 
Bretkūnas kirjoitti ärtyneenä seuraavasti: ”Joudun jälleen kerran valitta-
maan Teidän ylhäisyydellenne, koska minä, vaimoni ja lapseni emme 
pysty sietämään tätä epätavallista köyhyyttä ja puutetta. Siksipä pyydän 
nöyrästi, että Teidän ylhäisyytenne kuuntelisi minua, joka olen palvellut 
kirkkoa 22 vuotta, ja siirtäisi minut jonnekin rauhallisempaan ja parem-
paan paikkaan, eikä kehottaisi minua etsimään parempaa elämää tämän 
herttuakunnan rajojen ulkopuolelta.”
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Valitukset auttoivat. Jonas Bretkūnas sai Baltramiejus Vilentasin pai-
kan tämän kuoltua vuonna 1587 Königsbergissä. Vilentas oli liettualaisen 
kirjailijan ja ensimmäisen liettuankielisen katekismuksen tekijän Marty-
nas Mažvydasin serkku. Uudessa paikassa Bretkūnas sai parempaa palk-
kaa eikä hänen tarvinnut huolehtia tilan asioista, jotka eivät olleet lähellä 
hänen sydäntään. Nyt hän saattoi omistautua kokonaan rakastamalleen 
kirjalliselle työskentelylle, ja hän saikin paljon aikaiseksi. Ikävä kyllä hän 
ei päässyt nauttimaan työnsä tuloksista elämänsä aikana.

Vanhan liettualaisen kirjallisuuden tutkija Jurgis Lebedys (1913–
1970) on nimittänyt Jonas Bretkūnasta Kristijonas Donelaitisin kaltai-
seksi suureksi vähäliettualaiseksi kirjailijaksi, ensimmäiseksi kansankir-
jailijaksi ja liettuankielisen proosan alullepanijan Motiejus Valančiusin 
(1801–1875) edelläkävijäksi. Tämä on kaunis ja ansaittu arvio työteliäästä 
miehestä. Mutta Bretkūnasista tiedetään vain vähän. Edes hänen kan-
sallisuudestaan ei ole varmuutta: saksalaiset pitävät häntä saksalaisena 
(saksaksi hänen allekirjoituksensa oli Johannes Bretke), ja liettualaiset 
liettualaisena (liettuankielinen allekirjoitus oli Jonas Bretkūnas). Tämän 
parempia argumentteja hänen kansallisuudestaan ei ole pystytty esit-
tämään.

Berliiniläisen Humboldt-yliopiston professori ja Vydūnasin hyvä 
ystävä Viktor Falkenhahn (1903–1987) julkaisi Jonas Bretkūnasia käsit-
televän laajan teoksen vuonna 1941. Falkenhahnin mukaan Bretkūnasin 
äiti oli preussilainen ja isä saksalainen (tai saksalaistunut preussilainen). 
Bretkūnas oppi hyvin preussia äitinsä vanhempien kotona, ja myöhem-
min hän oppi liettuan kieltä ollessaan tekemisissä Bammelnin kylän 
(nyk. Vorwerk Bammeln, joka sijaitsee kaakkoon Königsbergistä) ja sen 
ympäristön liettualaisten kanssa. Hän oppi liettuan helposti ja hänelle 
kehittyi hyvä liettuan kielen kielikorva, koska hän jo osasi hyvin preussin 
kieltä. 

Useat tutkijat yhtyvät Falkenhahnin näkemykseen. Hypoteesia tukee 
myös Bretkūnasin käyttämä kieli, sillä siinä on enemmän preussinkielisiä 
sanoja kuin yhdenkään toisen liettuan kirjakielen kehittäjän käyttämässä 
kielessä.

Hän käyttää liettuankielisen sanan balnas ’valkokarvainen’ sijaan 
preussinkielistä sanaa balgna, liettualaisen auksakalys ’kultaseppä’ sijaan 
preussilaista auskalis ja sanan krūtinė ’rinta’ paikalla preussilaista sanaa 
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kreklin. Bretkūnas käytti tekemässään Raamatun käännöksessä ilmeisesti 
ensimmäisenä kaikkien liettualaisten tuntemaa sanaa malūnas ’mylly’. 
Hän oli kirjoittanut sanan jälkeen sulkuihin liettualaistenkin käyttämän 
slaavilaista alkuperää olevan sanan melnyčia. Preussinkielisistä teksteistä 
löytyvät sanat malunis (liet. malūnas ’mylly’), malunkelan (liet. malūno 
ratas ’vesiratas’) ja malunastabis (liet. malūno akmuo ’myllykivi’) osoitta-
vat, että sana malūnas saattoi tulla Bretkūnasin käyttämään kirjakieleen 
preussin kielestä. 

Bretkūnas arvosti ja rakasti preussilaisia, joihin myös hänen äitinsä 
oli kuulunut. Hän ylisti heitä seuraavasti: ”Näillä main ennen skandinaa-
vien ja muiden vierasmaalaisten saapumista eläneet aidot muinaispre-
ussilaiset olivat uljaita ihmisiä. He olivat vaatimattomia puheissaan, he 
joivat ja söivät kohtuudella. Sen lisäksi he olivat vilpittömiä, rehellisiä, 
lempeitä ja vieraanvaraisia heidän luokseen saapuneita vierasmaalaisia 
kohtaan. Vaikka [preussilaiset] olivat epäjumalia palvovia pakanoita, he 
eivät olleet samankaltaisia sortajia ja kunniantavoittelijoita kuin vieras-
maalaiset” (sitaatti teoksesta: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. Sud. N. 

Vėlius. Vilna., 2001, II t., s. 313).
Bretkūnas julkaisi vuonna 

1591 paksun saarnakokoel-
man eli Postillan. Se oli ensim-
mäinen osittain alkuperäinen 
liettuankielinen teos. On mie-
lenkiintoista huomata, kuinka 
tästä puhtaasti uskonnollisesta 
teoksesta huokuu tekijän rak-
kaus tavallisia ihmisiä kohtaan 
ja puolittaiset uhkaukset niil-
le, jotka ”ryöstävät, kiristävät 
ja imevät heikompiosaisten 
verta ja hikeä”. Nämä kohdat 
todennäköisesti heijastelevat 
Bretkūnasin köyhää elämää.

Bretkūnasin töistä tärkein, 
raskain ja monimutkaisin oli 
Raamatun käännös, jolle hän 
uhrasi kaksitoista vuotta elä-

Bretkūnasin Postillan ensimmäisen sivun  
näköispainos
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mästään. Siihen aikaan ei ollut 
olemassa minkäänlaista liettuan 
kielen kielioppia tai sanakirjaa. 
Ludwig Rhesan mukaan ”autio-
maassa joutui muokkaamaan 
tyhjää maata”. Ikävä kyllä tätä Bret-
kūnasin työtä ei koskaan julkaistu. 
On sanomattakin selvää, että tämä 
oli suuri menetys muotoutumas-
sa olevalle liettuan kirjakielelle. 
Liettualaisen kirjallisuuden tutkija 
Jurgis Lebedys oli oikeassa kirjoit-
taessaan, että ”Bretkūnasin kir-
jalliset ponnistelut eivät voineet 
tuottaa hedelmää tai olla toisten 
hyödynnettävissä. Jos hänen kään-
tämänsä Raamattu olisi julkaistu 
1500-luvulla, olisi se saattanut näy-
tellä yhteiskunnallisessa taistelussa 
yhtä merkittävää roolia kuin Lutherin Raamattu” (Lebedys, J., Lituanistikos 
baruose. Vilna., 1972, s. 91).

Bretkūnasin kääntämän Raamatun käsikirjoitus kuitenkin säilyi jäl-
kipolville, ja sen liettuankieliset sanat, fraasit ja sanonnat kulkeutuivat 
erilaisiin sanakirjoihin, lukemistoihin ja kielitieteilijöiden tutkimuksiin. Lo-
pulta neljänsadan vuoden jälkeen, vuonna 1983, Bretkūnasin kokemat 
vääryydet korvattiin ainakin osittain: Liettuassa julkaistiin juhlallisesti 
hänen teoksistaan koottu Rinktiniai raštai (Kootut teokset). Professori 
Jonas Palionis (1926) ja dosentti Julija Žukauskaitė (1906–2002) koko-
sivat teoksen kirjastoista löytyvien käsikirjoituskopioiden pohjalta. Se 
palkittiin ensimmäisen luokan diplomilla Moskovassa pidetyssä kirja-
taiteen kilpailussa.

Kaksi maineikasta saksalaista baltologia, Münsterin yliopiston pit-
käaikainen professori Friedrich Scholz ja Greifswaldin yliopiston balto-
logian instituutin johtaja professori Jochen Dietrich Range, julkaisivat 
Bretkūnasin Raamatun käännöksen valokuvina kolmessa osassa vuosina 
1991–1996. Vuonna 1997 Range sai Martynas Mažvydasin palkinnon 
työstään Bretkūnasin Raamatun käännöksen parissa.

Bretkūnasin Raamatun käsikirjoituk-
sen kansilehti 
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Jonas Bretkūnas oli sivistynyt. Hän oli opiskellut Königsbergin ja Wit-
tenbergin yliopistoissa. Hän osasi hepreaa, kreikkaa, latinaa ja mahdolli-
sesti puolaa. Työskennellessään Labiaussa hän puhui seurakuntalaisten-
sa kanssa saksaa, liettuaa, preussia ja kuuria (latviaa). Tämä tarkoittaa sitä, 
että hän oli ainoa balttilaisen kirjallisuuden edustaja, joka osasi kaikkia 
kolmea balttilaista kieltä.

Liettualaisen kulttuurin historiasta puhuttaessa täytyy muistaa myös 
Jonas Bretkūnasin lapsenlapsi Motiejus Pretorijus (n. 1635–1707), joka 
isoisänsä tapaan puhui sekä liettuaa että preussia ja oli perinyt isoisän-
sä työteliäisyyden. Hän kirjoitti laajan kahdeksantoistaosaisen teoksen 
Prūsijos įdomybės (Mielenkiintoisia asioita Preussista), joka isoisän Raama-
tun käännöksen tapaan jäi julkaisematta. Sen käsikirjoitus on kuitenkin 
säilynyt näihin päiviin saakka. Pretorijusin Prūsijos įdomybės on värikäs 
kuvaus Itä-Preussin liettualaisten elämästä, heidän kauniista kielestään, 
tavoista, uskosta ja uskomuksista. Hän käytti teksteissään paljon iso-
isänsä keräämää tietoa ja kertomuksia. Kuuluisan vanhojen balttilais-
ten kulttuurien tutkijan Wilhelm Mannhardtin (1831–1880) mukaan 
Pretorijus on ansainnut kunnian olla ensimmäinen sivistynyt suullisen 
kansanperinteen kerääjä Preussissa. Puolitoista vuosisataa ennen Grim-
min veljeksiä hän keräsi tapoja ja tarinoita, jotta voisi koota kotimaansa 
muinaisten asukkaiden mytologian.

Lopulta tuli Prūsijos įdomybėsin vuoro tulla julkaistuksi. Vuonna 1999 
ilmestyi suurikokoinen historioitsija Ingė Lukšaitėn valmistelema Prūsi-
jos įdomybės, arba Prūsijos regykla (Mielenkiintoisia asioita Preussista, tai 
preussilainen näyttämö).

Kuten aikaisemmin on jo mainittu, professori Falkenhahn kirjoitti 
Bretkūnasin elämää käsittelevän monografian. Professori omisti mono-
grafialle nuoruutensa tuotteliaimmat vuodet. Hän ei unohtanut tätä 
työtä myöskään myöhemmällä iällä. Helmikuun 11. päivänä vuonna 
1983 Liettuan tiedeakatemian juhlasalissa vietettiin juhlallisesti Fal-
kenhahnin 80-vuotissyntymäpäivää. Professorin lausuttua kiitossanat 
liettuaksi hänen vaimonsa nousi seisomaan ja luki hyvin ilmeikkäästi 
saksaksi miehensä kirjoittaman novellin eräästä preussilaista syntyperää 
olevasta liettuan kirjakielen isästä – Jonas Bretkūnasista. 
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Milloin kuoli viimeinen  
preussilainen

”On totta, että kaikki eivät muista koiria – toiset muistavat leivän, 
maidon ja hunajan. Hän pyytää Austomasia pöydän ääreen ja an-
taa tälle puisen lusikan. Lapset seisovat kauempana ja katsovat 

häntä kuin vierasmaalaista. Rusettipäiset liettuattaret yrittivät puhua hä-
nelle. ’Ehkäpä te olette samaa heimoa kuin minä?’ vanhus kysyy, mutta 
hänen äänensä vaimenee ja eriskummalliset sanat pysähtyvät keskelle 
maalattiaa saavuttamatta naisten korvia. Naiset puhuvat keskenään ja 
tajuavat, että vanhus on unohtanut liettuan kielen, mutta he eivät tiedä, 
että hän on tämän ankean seudun viimeinen preussilainen…”

Näin Birutė Baltarušaitytė (1940–1996) kuvaili viimeisen preussi-
laisen ja liettualaisten kohtaamista novellissaan ”Austomas”. Viimeisen 
preussilaisen elämäntilanne oli traaginen, sillä kukaan ei enää puhunut 
hänen äidinkieltään. Liettualaisten puhuessa hänelle preussin suku-
laiskieltä liettuaa hän jotakuinkin ymmärsi, mutta hänen lausumansa 
preussinkieliset sanat ”pysähtyivät keskelle maalattiaa” saavuttamatta 
keskustelukumppanien korvia. Liettualaisista hän vaikutti vieraalta ja 
oudolta, ehkäpä ulkomaalaistuneelta maanmieheltä…

Epäilemättä tämän novellin kirjoittajaa oli innoittanut Pietarin Ylei-
sessä kirjastossa (nykyisessä Venäjän kansalliskirjastossa) vielä ennen 
ensimmäistä maailmansotaa ollut preussinkielinen katekismus, jonka 
nimilehdelle oli raapustettu saksaksi seuraavat sanat: ”Muinainen preus-
sin kieli on jo kadonnut täysin. Vuonna 1677 kuoli viimeinen Kuurin kyn-
näällä asunut vanhus, joka vielä osasi preussia. Tosin preussin puhujia 
täytyy vielä olla olemassa.”
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Preussin kieli hävisi ilmeisesti 1700-luvulla nopeasti. Kerrotaan, että 
Kuurin kynnäältä etelään sijaitsevassa Sembo Lorencin kaupungissa, 
joka sijaitsi preussilaisten alueella, saarnattiin ilman tulkkia jo vuodesta 
1602 lähtien. Näin ollen tämän meripihkasta tunnetun alueen preus-
silaisten on täytynyt ymmärtää saksaa riittävän hyvin. 1600-luvun jäl-
kimmäisellä puoliskolla elänyt Preussin historian tutkija Christoph Hart-
knoch (1644–1687) kirjoitti vuonna 1679, että on olemassa edelleen 
useita kyliä, joissa puhutaan vielä preussia. Viisi vuotta myöhemmin 
sama historioitsija kirjoitti, että ei ollut enää jäljellä ainuttakaan kylää, 
jossa kaikki kyläläiset ymmärtäisivät tätä kieltä, mutta kylissä oli edelleen 
preussia ymmärtäviä vanhuksia.

Näin ollen viimeisen preussilaisen kuoleman ja preussin kielen ka-
toamisen ajankohtaa ei voida määrittää tarkasti. Akateemikko Vytautas 
Mažiulis arveli, että vielä 1700-luvun alussa saattoi löytyä muutamia 
preussilaisia perheitä, joissa vielä puhuttiin preussia kotikielenä.

Baltarušaitytė kuvaili viimeisen preussilaisen kohtaloa traagisena. 
Sellainen se on myös todennäköisesti ollut. Mutta tieteen historiasta 
löytyy tapauksia, joissa viimeinen äidinkielensä puhuja on voinut hyvin, 
ehkä jopa ylpeänä siitä, että on saanut käännettyä toisten huomion 
itseensä.

 Vuonna 1970 Tallinnassa järjestettiin kolmas kansainvälinen suo-
malais-ugrilaisten kielten tutkijoiden konferenssi. Tutkijoiden joukossa 
kierteli iäkäs nainen, joka kiinnosti kongressin osanottajia ja kirjeen-
vaihtajia enemmän kuin kuuluisat akateemikot ja professorit. Hänestä 
oltiin kiinnostuneita, koska hän oli viimeinen kamassia äidinkielenään 
puhuva ihminen maailmassa. Vuonna 1926 oli julistettu virallisesti, että 
Sajanin vuoristossa oli kuollut viimeinen tätä suomalais-ugrilaista kieltä 
puhunut ihminen. Pari vuosikymmentä virallisen kamassin kielen ka-
toamispäivän jälkeen paikallisia murteita tutkineen opiskelijaryhmän 
luo oli saapunut nainen, joka oli kehunut pystyvänsä puhumaan heille 
kieltä, jota kukaan muu ei enää puhunut. Ällistyneet retkikuntalaiset 
tunnistivat naisen puhuman kielen kamassiksi. Vaikutti siltä, että hän oli 
säilyttänyt äidinkielensä käyttämällä sitä rukoillessaan. Hän oli arvellut, 
että Jumalan oli vaikea ymmärtää, kun ihmiset rukoilivat erilaisilla kielillä 
samanaikaisesti. Mutta asiat olisivat toisin, jos hän rukoilisi kamassiksi 
eli kielellä, jota ymmärsivät vain hän ja Jumala. Niinpä suomalais-ugri-
laisten kielten tutkijat saivat konferenssissaan mahdollisuuden tutustua 
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viimeiseen kamassin kielen puhujaan. Naisen kuolinpäivä on viimeinen 
merkintä kamassin kielen historiassa. Samalla tavalla kävi myös yhdelle 
puolan sukulaiskielelle eli polabille. Erään kirkon kirjoissa oli merkintä, 
jonka mukaan vuonna 1756 oli menehtynyt viimeinen polabia puhunut 
nainen. Valitettavasti yhdelläkään tutkijalla ei ole ollut mahdollisuutta 
tavata viimeistä preussia äidinkielenään puhunutta preussilaista.

Preussin kielen katoaminen oli pitkä ja tuskallinen prosessi. Maail-
manhistoriassa ei todennäköisesti ole kovinkaan monta kansaa, joka olisi 
vuodattanut niin paljon verta vapautensa ja äidinkielensä puolesta kuin 
preussit. Preussit joutuivat skandinaavien hyökkäysten kohteeksi, puo-
lalaiset hallitsijat halusivat liittää alueen väkivalloin omaansa ja Rooman 
paavit julistivat ristiretkiä heitä vastaan. Koko Länsi-Euroopan tukemat 
ristiretkeläiset tuhosivat preussilaiset tulella ja miekalla. Rohkeat preussit 
yrittivät vapautua vieraiden hallitsijoiden ikeestä kerta toisensa jälkeen. 
Vuonna 1273 hurjistuneet ritarit ripustivat puuhun preussilaisten suuren 
kansannousun johtajan Herkus Mantasin12, joka oli kuollut taistelussa 
miekan lävistämänä. Mutta viimeinen preussia äidinkielenään puhunut 
vanhus menehtyi vasta 400 vuotta Herkus Mantasin kuoleman jälkeen.

Todellisuudessa preussilaiset olivat inhimillisiä ihmisiä, homines 
humanissimi. Tällä nimellä heitä kuvaili 1000-luvulla elänyt saksalainen 
historiankirjoittaja ja kaniikki Adam Bremeniläinen. ”Hampurin piispan 
historiassa” hän kirjoitti, että preussilaiset kiirehtivät auttamaan niitä, 
jotka olivat merihädässä tai olivat joutuneet merirosvojen hyökkäysten 
kohteeksi. Preussilaisilla oli siniset silmät, punoittavat kasvot ja pitkät 
hiukset. He eivät sietäneet herroja keskuudessaan. Adam Bremeniläisen 
mukaan oli valitettavaa, että he eivät uskoneet Kristukseen ja vainosivat 
Hänen sanomansa levittäjiä.

Nimet puhuvat sinusta,
poljettu kansa, laaksot, 
joet, usein vielä häilyvät
tiet ja kivet
kirjoitti Tilsitissä (nyk. Sovetsk) syntynyt saksalainen kirjailija Johan-

nes Bobrowski (1917–1965) runossaan Prūsų elegija (Elegia preussilai-
sille). Hänellä oli kirjastossaan hänen itsensä kirjoittama pieni preussin 
kielen sanakirja. Tämän lahjakkaan ja omaperäisen kirjailijan tuotannon 

12  Hänestä käytetään myös nimiä Herkus Monte ja Heinrich Monte.
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päämäärä oli ”pukea sanoiksi saksalaisten onneton ja syyllisyyden täyttä-
mä suhde itäisiin naapureihin aina lähihistoriaan asti kostonkierteen kat-
kaisemiseksi” (sitaatti: Kubilius V. Lietuvių literatūra ir pasaulinės literatūros 
procesas. Vilna., 1983, s. 347). ”Kansakunnan kuolema on puistattavin 
rikos maan päällä, sillä tällöin kajotaan luonnonjärjestykseen, jonka mu-
kaan jokaisella on oma kielensä ja jonka mukaan jokainen täytyy jättää 
omiin oloihinsa. Runoilija kuunteli kadonneen preussin kielen sanoja, 
joiden kautta luonto puhui ja jotka kaikuivat vuosisatojen tomun läpi 
sytyttäen omantunnon tuskan” (Kubilus V. sama teos, s. 347).

Vuonna 1998 kaksi Johannes Bobrowskin runoihin sisältynyttä pre-
ussinkielistä sanaa pääsi mukaan Yhdysvalloissa julkaistuun maailman 
runouden antologiaan World poetry. An anthology of verse from Antiquity 
to Our time (päätoim. Clifton Fadiman). Antologiassa julkaistussa Bobro-
wskin runossa Mirusioji kalba (Kuollut kieli, s. 911) ovat preussilaiset sanat 
warne ’korppi’ ja wittan (täytyisi olla todennäköisesti wittwan) ’paju’.
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Preussin kielen oppitunti

On varmaankin mahdotonta arvioida, kuinka monta sivua liettuankie-
listä tekstiä lingvistit käyttivät lähteinään kirjoittaessaan kolmiosaista 
akateemista liettuan kielen kielioppia eli Lietuvių kalbos gramatikaa 

(Vilna, 1965–1976). Lähdeluettelosta voi laskea, että esimerkiksi teokses-
ta kolmanneksen vievää syntaksia käsittelevää osaa varten on täytynyt 
lukea yli satatuhatta sivua. Preussin kielen kielioppia kirjoittaneilla tut-
kijoilla oli käytössään vain 67 preussinkielistä sivua (ja osa niistäkin oli 
kooltaan pieniä). On itsestäänselvää, että jos käytössä on vain näin vä-
hän sivuja, on mahdotonta kirjoittaa kielioppia, joka pystyisi kuvaamaan 
kaikkia kielen vivahteita. Vähäisestä sivumäärästä huolimatta preussin 
kielen kieliopillisesta rakenteesta on mahdollista muodostaa yleiskuva.

Näiden 67 sivun lisäksi preussinkielisiä sanoja on saatu kahdesta 
käsinkirjoitetusta sanastosta. Ensimmäinen saksa–preussi-sanasto on 
kirjoitettu todennäköisesti 1300-luvun alussa. Kuitenkin mainitusta sa-
nastosta on säilynyt vain 1400-luvulla kirjoitettu kopio. Kyseisessä sanas-
tossa on 802 preussinkielistä sanaa. Sanakirja alkaa seuraavasti:

Deyvis – Jumala
Rapa – enkeli
Dangus – taivas
Lauxnos – tähti
Deynayno – Aamutähti
Paycoran – Seulaset
Saule – aurinko
Menig – kuu
Wypyan – pilvi
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Pyculs – helvetti
Cawx – paholainen
Se loppuu sanoihin:
Mestan – kaupunki
Caymis – kylä
Sparyus – laidun
Pintis – tie
Lonki – polku
Posty – paimentaminen
Sardis – karsina

Sanaston sanat on järjestetty aihepiirin mukaan alkaen Jumalasta ja 
enkelistä päättyen maalliseen sanastoon.

Toinen preussinkielinen sanasto, joka on kirjoitettu noin 1517–1526, 
oli laajuudeltaan merkittävästi suppeampi: siinä oli vain sata sanaa. Tä-
män lisäksi useat siinä olevat sanat oli kirjoitettu väärin. Saksalainen 
kronikoitsija Simon Grunau (n. 1470–1530 tai 1536) liitti sanaston esi-
merkkinä kirjoittamaansa Preussin kronikkaan Prūsų žemės kronika.

Preussinkielisistä teksteistä ei ole löytynyt yhdenkään preussinkie-
lisen substantiivin kaikkia taivutusmuotoja. Tästä huolimatta voidaan 
kuitenkin päätellä, että esimerkiksi sana tāws ’isä’ taipuu seuraavasti:

Yksikkö
Nom. tāws tai tāwas
Gen. tāwas
Dat. *tāwu
Akk. tāwan
Instr. ?
Lok. *tāwai
Vok. tāwe

Monikko
Nom. tāwai
Gen. *tāwan
Dat. *tāwamans
Akk. tāwans
Instr. ?
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Lok. ?
Vok. tāwai

Preussilaiset taivuttivat sanan genna ’nainen, vaimo’ seuraavasti:

Yksikkö
Nom. genna
Gen. gennas
Dat. *gennai
Akk. gennan
Instr. ?
Lok. ?
Vok. ?

Monikko
Nom. *gennas
Gen. ?
Dat. *gennāmans
Akk. gennans
Instr. ?
Lok. ?
Vok. gennas

Verbin boūt ’olla’ taivutus preesensissä:

Yksikkö
asmai tai asmu
æssei tai essei
æst

Monikko
asmai
estei
ast

Parhaan kuvan preussin kielestä voi muodostaa yhtenäisestä preussin-
kielisestä tekstistä. Seuraava lyhyt katkelma on kolmannesta katekismuk-
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sesta. Preussinkielisten rivien alla on professori Vytautas Mažiulisin teke-
mä liettuankielinen käännös, joka on uskollinen alkuperäiselle tekstille 
(suomennos on tehty liettuankielisen tekstin perusteella).

Sta ast ni labban / kai stas smunents ains ast/
Tai yra ne gera, kad tas žmogus vienas yra.
Ei ole hyvä, että ihminen on yksin.

As quoi stesmu ainan pogalban teckint /
Aš noriu jam vieną pagalbą daryti,
Haluan hänelle avun antaa,

kawida surgi tennen boūsei /
kokia apie jį būtų.
olisipa se mitä hyvänsä.

Stwi dai Deiws ainan gillin maiggun
Čia leido Dievas vieną gilų miegą
Sitten Jumala laskee syvään uneen,

krūt nostan smunentinan / bhe tans ismigē
kristi ant to žmogaus, ir jis užmigo.
laskeutuu ihmisen päälle, ja hän nukahtaa.

bhe immats swaise grēiwakaulin ainan /
Ir ėmė savo šonkaulių vieną,
Ja tältä otti yhden kylkiluun,

bhe pertraūki stan deickton sen mensan /
ir užtraukė tą daiktą su kūnu;
ja tästä Hän teki ruumiin;

bhe deiws Rikijs kūra ainan gennan /
ir Dievas Viešpats (su)kūrė vieną moterį
ja kaikkivaltias Jumala loi naisen
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esse stan Greiwkaulin / kawijdan tans esse
iš to šonkaulio, kokį jis nuo
kylkiluusta, jonka hän 

stesmu smunentin immats / bhe weddēdin prēistan.
to žmogaus (pa)ėmė, ir (nu)vedė ją prie jo.
tältä ihmiseltä otti, ja johdatti naisen tämän luo.

Stwi billa stas smunents / sta ast ainawijdi kaulei
Čia bylojo tas žmogus: Tai yra vienokiai kaulai
Ja tässä todistaa ihminen: ne ovat luut 

esse maians kaūlins / bhe mensā esse maian mensan /
nuo manų kaulų ir kūnas nuo mano kūno;
minun luistani, ja ruumis minun ruumiistani; 

stwi wīrsti dien wijrinan billīuns / stesse paggan /
čia tampa ją virine vadinęs to dėlei,
sitten häntä kutsuttakoon miehettäreksi,

kai tenna esse wijrau imtā ast /
kad ji nuo vyro imta yra.
koska hänet on miehestä luotu.

Kuten edellisestä tekstistä voidaan havaita, liettuan ja preussin kielten 
välillä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös paljon eroavaisuuksia. On 
selvää, että Liettuan suuriruhtinas Mindaugas ja hänen aikalaisensa, 
preussien kansannousun johtaja Herkus Mantas eivät olisi voineet kes-
kustella toistensa kanssa ilman tulkkia. Tämä tosiasia vaikeutti väistämät-
tä heidän yhteistä taisteluaan ristiretkeläisiä ja Saksalaista ritarikuntaa 
vastaan. 

Preussin kieli katosi kauan sitten. Kuitenkin tutkijat ja tiedemiehet 
toisinaan yrittävät herättää sitä henkiin eräänlaisena lingvistisenä kokee-
na. Vladimir Toporov ja Letas Palmaitis keskustelivat eräässä artikkelissa 
teoreettisesta mahdollisuudesta herättää preussin kieli henkiin. Vuonna 
1990 Palmaitis julkaisi jopa preussinkielisen kalenterin. Kalenteri oli ku-



86

vitettu vähäliettualaisilla maisemakuvilla. Tekstit on kirjoitettu preussiksi, 
liettuaksi, venäjäksi ja toisinaan myös saksaksi. Seuraavana on ote artik-
kelista Laītawiskas kultūras gigānts (Liettualaisen kulttuurin jättiläinen): 
”Krisţāns Dōnelātis mukinnuns si en Knīpawas gimnāziju be en Albertīnai. 
En tūsimts septīnsimta keturdesimtasmu pastāi dis per kantōran en tūsimts 
septīnsimta keturdesimt antrasmu – per mukinnewin en Stalupēnamans 
[…] Swāise ”Stan mettan” tāns papeisāwuns en ūriskwai” – ”Kristijonas 
Donelaitis opiskeli Knypavan lukiossa ja Albertinassa. Vuonna 1740 hän 
valmistui kanttoriksi ja vuonna 1742 opettajaksi Stalupėnaissa […]. Teok-
sensa Metai (Vuodenajat) hän kirjoitti vanhemmalla iällä”.
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Pakanakielen sanakirja

Huhtikuun 1. päivänä vuonna 1983 Vilnan yliopiston liettuan kie-
len laitoksen johtaja professori Zigmas Zinkevičius sai merkillisen 
kirjeen. Sen oli kirjoittanut nuori Brestissä asuva valkovenäläinen 

mies Vjačeslasv Zinov. Hän oli suuri antiikin harrastaja ja keräilijä. Vuon-
na 1978 matkustellessaan ympäri Białowiezan metsää hän oli ostanut 
eräältä vanhukselta latinankielisen kirjan, jonka loppuun oli sidottu 
muutaman sivun pituinen käsikirjoitus. Kotona hän oli selvittänyt, että 
kyseessä oli puolan ja jonkin muun kielen sanasto. Käsikirjoituksen al-
kuun oli kirjoitettu puolaksi: ”Pakanakieltä Narewista”. Paikoitellen kirjai-
met olivat haalistuneet, joten Zinov yritti ottaa niistä selvää ja kirjoittaa 
ne vihkoonsa. Pian tämän jälkeen nuori mies kutsuttiin Neuvostoliiton 
armeijaan. Armeijasta palattuaan hän ei enää löytänyt vihkoa, sillä pojan 
kokoelmaan väheksyen suhtautuneet vanhemmat olivat heittäneet sen 
roskiin. Onneksi toinen vihko ei ollut päätynyt ”huolehtivaisten” van-
hempien käsiin…

Luettuaan kirjeen professori Zinkevičius ajatteli ensiksi, että kyseessä 
oli jonkun viheliäisen opiskelijan pila (olihan kirja saapunut huhtikuun 
ensimmäisenä päivänä!) tai julkisuutta havittelevan tuhertelijan väären-
nös. Varovainen professori tutustui Zinoviin ensiksi kirjeiden välityksellä 
ja lopulta esitti tälle vaikeita kysymyksiä kasvotusten. Nuori mies vastasi 
niihin kuitenkin erinomaisesti kompastumatta yhteenkään kysymyk-
seen. Nuoren miehen vastaukset ja huolellinen sanaston analyysi va-
kuuttivat Zinkevičiusin, että kyseessä ei ollut aprillipila tai väärennös 
vaan aito löytö. Professori luennoi tästä merkillisestä löydöstä Vilnassa, 
Moskovassa ja Chicagossa. Hän julkaisi tutkimuksen Baltistica-lehdessä, 
kirjoitti moskovalaisten kielitieteilijöiden julkaisuun Balto-slavjanskie is-
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sledovanija (Balttilais-slaavilaisia tutkimuksia) ja julkaisi artikkelin Mokslas 
ir gyvenimas -lehdessä (Tiede ja elämä 1984, nro 5).

Jatvingien nimi mainitaan jo 900-luvun puolivälissä. Gunar Jatvin-
gin (Jatvangь Gunarevь) nimi löytyi listasta, jossa lueteltiin Bysantissa 
olevia Kiovan Venäjän lähettiläitä. Jatvingien nimeen törmää usein 
myös myöhemmissä venäläisissä, puolalaisissa ja saksalaisissa lähteissä. 
On mahdollista, että kyseessä oli preussilaisille hyvin läheinen baltti-
heimo. Toisen näkemyksen mukaan jatvingit olivat preussilaisia, jotka 
vain puhuivat erillistä preussin kielen murretta. Tätä mieltä olivat muun 
muassa maineikkaat balttilaisten kielten tutkijat Kazimieras Būga, Jānis 
Endzelīns ja Ernst Fraenkel. Tiedemiehet eivät ole kuitenkaan yksimieli-
siä muinaisten jatvingien alueen rajoista: toiset yrittivät pienentää sitä, 
toiset suurentaa. On kuitenkin selvää, että jatvingit asuttivat suurta osaa 
nykyisestä Suvalkijasta. Heidän alueensa pohjoinen raja oli todennä-
köisesti Niemen-joen (Nemunas) alajuoksulla. Nykyiset Hrodna ja Vau-
kavysk kuuluivat jatvingien alueeseen. Alueen läpi virtasi Narew-joki, 
jonka nimi löytyi jo aikaisemmin mainitun sanaston käsikirjoituksesta. 
Kenties muinaisten jatvingien alue ulottui aina Bug- ja Jesiolda-jokien 
vesistöihin saakka.

Asiakirjoissa jatvingeista ja heidän asuttamastaan alueesta käytetään 
jopa neljää eri nimitystä: jatvingit (alue: Jotva), sūduvit (alue: Sūduva), 
dainavat (alue: Dainava) ja palekit tai poleksanit (latinaksi Pollexiani). Se, 
että aluetta todellakin kutsuttiin näillä nimillä, voidaan osoittaa historial-
lisilla lähteillä: ”maan läpi, jota kutsutaan Sūduvaksi tai Jotvaksi”; ”sūdu-
vien tai jatvingien maat, jotka ovat sama asia”; ”sūduvien tai jatvingien 
maa, joka sijaitsee Liettuan ja Preussin välissä”; ”koko Dainava, jota myös 
Jotvaksi kutsutaan” ja niin edelleen. Näyttää siltä, että Dainava-nimityk-
sestä pitivät eniten liettualaiset, jotka olivat jatvingien naapureita. Nimi 
mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1253 kirjoitetussa asiakirjassa. 
Siinä sanotaan, että Liettuan suuriruhtinas Mindaugas lahjoitti kruuna-
jaistensa kunniaksi Saksalaiselle ritarikunnalle muiden alueiden lisäksi 
puolet Dainavasta. Eräät puolalaiset kronikoitsijat käyttivät jatvingeista 
nimityksiä palekit ja poleksit. Nämä nimet viittaavat todennäköisesti tiet-
tyihin jatvingien heimoihin. Näiden heimojen kanssa usein tekemisissä 
olleet naapurit alkoivat vähitellen kutsua koko kansaa mainituilla nimillä.

Jatvingit joutuivat jatkuvasti puolustautumaan naapureiden hyök-
käyksiä vastaan. Heidän tilanteensa oli erityisen tukala, kun Saksalainen 
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ritarikunta hyökkäsi kaikin voimin jatvingeja vastaan tukahdutettuaan 
preussien kansannousun. Monet jatvingeista kuolivat, toiset etsivät tur-
vaa naapurimaista jätettyään isänmaansa. Historialliset lähteet osoitta-
vat, että vuonna 1283 viimeinen jatvingien johtaja Skurdas ja hänen 
seuraajansa muuttivat Niemen-joen yli Liettuaan, koska he eivät halun-
neet antautua ritarikunnalle. Liettuaan pakeni myös pienempiä yksiköitä 
jatvingien joukoista. On mahdollista, että Vilnan ja Trakain ympäristössä 
esiintyvät paikannimet Dainava ja Dainavėlė ovat näiden pakolaisten 
jälkeensä jättämiä. Ritarikunnan jäsenet siirsivät jopa 1600 ihmistä ny-
kyisen Suvalkijan ympäristöstä Preussiin ja Semban niemelle (nykyisen 
Jantarnyn, Svetlogorskin seudulle), jota sen aikaisissa asiakirjoissa nimi-
tettiin Sūduvien kolkaksi. 

Kuvaillessaan preussien asuttamaa aluetta teoksessaan Prūsijos 
žemės kronikas (Preussinmaan kronikka) Peter von Dusburg mainitsee, 
että sūduvit ovat ”kaikkein kunnioitetuimpia: he ylittivät muut tapojen 
ylväydessä, rikkauksissa ja mahdissa”.

Sūduvit mainitaan jokaisessa kolmessa preussinkielisessä kate-
kismuksessa. Vuonna 1545 julkaistun ensimmäisen katekismuksen 
johdannossa kirjoitetaan seuraavasti: ”Sūduvit osaavat preussia, jolla 
tämäkin katekismus on kirjoitettu, vaikka heidän kielensä onkin jonkin 
verran yksinkertaisempaa.” Tämä virke toistetaan tarkasti myös toisessa 
preussinkielisessä katekismuksessa. Siitä käy selville, että preussien ja 
jatvingien kielet olivat hyvin samankaltaiset, mutta katekismuksen tekijä 
huomasi kuitenkin niiden välillä jonkinlaisen eron.

Jatvingien kieli katosi todennäköisesti 1500-luvun lopun ja 1600-lu-
vun alun tienoilla. Eteläiset jatvingit sulautuivat slaaviheimoihin. Vaikka 
he olivat menettäneet äidinkielensä, jatvingit tunsivat vielä pitkään ole-
vansa oma erillinen kansansa. Tämän todistaa vuonna 1860 suoritettu 
väestönlaskenta, jossa jopa 30 929 Hrodnan kuvernementin eteläosan 
asukasta ilmoitti olevansa jatvingeja. Väestönlaskijoiden mukaan he 
puhuivat valkovenäjää liettualaisella aksentilla, olivat ortodokseja ja ero-
sivat muista alueen asukkaista tapojensa karkeudessa ja ulkonäöltään.

On mielenkiintoista huomata, että aikaisemmat historioitsijat esit-
tävät yhdeksi syyksi jatvingien tuhoon näiden sotaisuuden. Puolalainen 
historioitsija ja Krakovan kaniikki Jan Długosz (1415–1480) selittää lati-
nankielisessä teoksessaan Historiae Polonicae libri XII (Puolan historian 
12 kirjaa) seuraavasti: ”Tällä pohjoisessa elävällä jatvingien heimolla on 
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yhteinen raja Masurian, Venäjän ja Liettuan kanssa. He puhuvat liettuan 
ja preussin kaltaista kieltä, ja heidän kanssaan on helppo puhua. He ovat 
karaistuneita ja sotaisia. He janoavat mainetta ja kunniaa niin suuresti, 
että kymmenet heistä ovat nousseet satapäistä vihollista vastaan vain 
yksi toive mielessään; tulevaisuudessa heidän jälkeläisensä ylistävät hei-
dän sotaretkiään lauluissaan. Tämä kunnianhimo koitui kuitenkin heidän 
kohtalokseen. Vähäisestä määrästä johtuen heidät oli helppo kukistaa, 
ja vähitellen koko kansa menehtyi toistuvissa tappioissa. Yksikään heistä 
ei vältellyt vaaraa tai epäröinyt taistella, taistelussa kukaan heistä ei pe-
rääntynyt” (sitaatti: Jonynas, A. Lietuvių folkloristika. V., s. 31–32).

Jatvingit hävisivät historian lehdiltä jättämättä jälkeensä ainuttakaan 
kirjallista merkintää. Heidän kielestään voidaan saada viitteitä vain his-
toriallisten asiakirjojen vähäisistä vihjeistä ja muutamista näihin päiviin 
säilyneistä paikannimistä, jotka pilkistävät esiin liettuan, valkovenäjän ja 
puolan kielten tasaisesta maaperästä kuin sammaloituneet kivet. Sato-
jen vuosien ajan nämä kivet ovat pysyneet muuttumattomina, eivätkä 
ole mukautuneet tuoreisiin kielen lainalaisuuksiin.

Eräs esimerkki tällaisesta sammaloituneesta kivestä on Šešupėn 
sivujuoksu Kirsna. Ihmiset nimeävät järviä, jokia ja muita vesistöjä usein 
niiden värin perusteella. Liettuan kielessä ei ole kuitenkaan tällaista väriä 
tarkoittavaa sanaa, mutta apua voidaan hakea eräästä preussin kielen 
tärkeästä tekstistä. Aikaisemmin mainitussa Elbingin sanakirjassa 460. 
saksankielinen sana on Swarcz ’musta’ (nykyisin kirjoitetaan schwarz). 
Sen preussinkielinen selitys on Kirsnan. Joen rannalla eläneet jatvingit 
nimittivät jokea sen värin perusteella Kirsnaksi. Jatvingit katosivat, mutta 
joen nimi säilyi. Moskovalainen baltologi Vladimir Toporov osoitti, että 
Puolassa sijaitseva joki Kšna (Krzna) on myös Šešupėn sivuhaaran tavoin 
muinaisten jatvingien perua.

Jatvingit ja preussilaiset nimittivät myös valkoista eri sanalla kuin 
liettualaiset. Elbingin sanakirjassa on preussinkielinen sana gaylis, joka 
ei muistuta lainkaan liettualaista sanaa baltas ’valkoinen’, vaikka merkitys 
on sama. Jatvingien ja preussien valkoista tarkoittava sana jäi elämään 
Dzūkijassa Gailieka- ja Gailintas-järvien nimiin.

Myös Lazdijain alueella sijaitsevan Leipalingis-kylän nimi on erikoi-
nen liettualaisten paikannimien joukossa. Liettuassa on useita liep-var-
taloisia paikannimiä: Liepalotai, Liepagiriai, Liepynai ja Liepkalniai -nimisiä 
paikkoja, mutta vain yksi Leipalingis. Tämä johtuu siitä, että preussien 
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tapaan jatvingit pitivät kiinni indoeurooppalaisista kielistä peritystä dif-
tongista ei, mutta liettualaiset ja latvialaiset muuttivat sen usein ie:ksi. 
Näin ollen sanan liepa ’lehmus’ vastine, jonka jatvingit äänsivät leipa, on 
eräs niistä sammaloituneista kivistä, jotka ovat jääneet elämään – tällä 
kertaa Lazdijain alueella sijaitsevan kylän nimeen. 

Jatvingeilta ovat lähtöisin myös Veisiējis-järven ja siitä nimensä saa-
neen dzūkijalaisen kaupungin Veisiejain nimet. Kielitieteilijöiden mukaan 
nämä jatvingeilta peräisin olevat toponyymit saattavat vastata liettualai-
sia nimiä Vieša ja Viešintas. Preusseilla oli myös järven nimi Weyssen, jon-
ka alussa on diftongi ei kuten myös nimessä Veisiējis.

Myös Baltoji Ančias-joen sivujoen Seiran, järven Seirijas ja kylän Sei-
rijai nimet voivat olla peräisin jatvingeilta. 

Järvi Zervynas ja joet Zervyna ja Zervynėlė osoittavat, että jatvingit, 
preussit ja latvialaiset käyttivät z-äännettä, kun liettualaiset puolestaan 
käyttivät ž-äännettä. Jos tämä pitää paikkansa, niin liettualainen š vastasi 
jatvingien s-äännettä. Veisiejaksen lisäksi vahvistettuja jatvingien paikan-
nimiä ovat joki Apsingė, järvet Apsingis (mahdollisesti tässä piilee liettuan 
apuše-sanaa vastaava *apsis) ja Persas, jonka liettuankielinen sukulainen 
on Niemenin sivuhaara Peršėkė. 

Kun pidetään mielessä, kuinka vaikeaa kielitieteilijöiden on rakentaa 
mielikuva muinaisten jatvingien kielestä maallikon silmille huomaa-
mattomien yksityiskohtien perusteella, voidaan vain kuvitella, kuinka 
suurella innolla professori Zinkevičius luki Pagonių šnektos iš Narevo 
käsikirjoituksen kopiota.

Analysoituaan Zinovin kirjoittamat 215 sanaa Zinkevičius teki va-
rovaisen johtopäätöksen: ”Sanastoon on todennäköisesti tallennettu 
liettuan kielestä vaikutteita saaneita sanoja muinaisesta jatvingien kie-
lestä, joka säilyi kauan Białowiezan metsän uumenissa. (…) Toisaalta 
ei kuitenkaan voida hylätä lopullisesti hypoteesia siitä, etteikö sanasto 
voisi sisältää Narewin rannoilla jatvingeilta vaikutteita saaneen liettuan 
kielen sanoja… ” Niin tai näin, Zinovin löytö on erittäin mielenkiintoi-
nen ja merkittävä balttilaisille kielille. Ja mikäli se on väärennös, mikä on 
käytännössä mahdotonta, hakee se baltologian historiassa vertaistaan.
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Ruotsin kuningas tuhoaa Apuole· n

Lyg vikingų laivas, prasmegęs klajojančiam smėly,
Lyg užmirštas balsas kadaise dainavusio kuršio,
Lyg pušys, lyg jūros dangus šiurpulingas ir mėlynas…
         …
Kuin viikinkilaiva, kadonnut vaeltavaan hiekkaan,
kuin unohdettu ääni kauan sitten laulaneiden kuurien.
kuin mänty, kuin meren taivas kauhea ja sininen…

Judita Vaičiūnaitė

Monet eurooppalaiset suurkaupungit voisivat olla kateellisia kahdeksi-
sen kilometriä Skuodasta sijaitsevan Apuolėn kylän maineelle. Vuonna 
1853 kylä juhli ylellisesti tuhatvuotista historiaansa: se mainittiin ensim-
mäisen kerran historiallisissa asiakirjoissa jo vuonna 853.

Ruotsin kuningas Olavi ja Bremenin sekä Hampurin arkkipiispa 
Rimbert olivat osaltaan vastuussa tämän rauhallisen Žemaitijassa sijait-
sevan kylän maineesta. Harras arkkipiispa Rimbert kuvaillessaan vielä-
kin hartaampaa edelläkävijäänsä ja opettajaansa, pohjoisen apostolia 
Ansgariusta latinankielisessä teoksessaan Pyhän Ansgariuksen elämä, 
kirjoitti seuraavasti: ”Kaukana heistä (ruotsalaisista) on vielä yksi heimo, 
jota kutsutaan kuureiksi (Cori). Taannoin he olivat Ruotsin vallan alla, 
mutta jo jonkin aikaa sitten he nousivat kapinaan ja pyrkivät saavut-
tamaan itsenäisyyden. Piispan (Ansgariuksen) palattua takaisin ruotsa-
laisten maahan tanskalaiset kokosivat (vuonna 853) suuren laivaston ja 
matkasivat heidän (kuurien) mailleen ryöstääkseen ja orjuuttaakseen 
heidät” (sitaatti: Kabelka J. Baltų filologijos įvadas, s. 63). Sotaretki päättyi 
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kuitenkin tanskalaisten kannalta onnettomasti. Kuurit olivat nimittäin 
kuulleet lähestyvistä tunkeutujista, he kokoontuivat yhteen ja puolus-
tautuivat niin urheasti, ettei tanskalaisilla ollut mitään tehtävissä. Kuurit 
voittivat tanskalaiset, ottivat heidän laivansa, hopeansa ja suuren osan 
muista heidän rikkauksistaan.

Kuultuaan tanskalaisten tappiosta Ruotsin kuningas Olavi kokosi 
suuren armeijan ja saapui Kuurinmaalle. Ensimmäiseksi hän hävitti kuu-
rien Seeburg-nimisen kaupungin (kaupunki oli mahdollisesti Liepājan 
lähellä, Grobiņan kaupungin vieressä), ja viisi päivää tämän jälkeen hän 
saavutti Apuolėn kaupungin, jota puolusti viisitoistatuhatta sotilasta. 
Ruotsalaisten saapuessa Apuolėn asukkaat linnoittautuivat linnaan ja 
puolustautuivat sinnikkäästi kahdeksan päivän ajan. Kuitenkin yhdek-
säntenä päivänä kuurilaiset antautuivat ja lupasivat palauttaa aikai-
semmin hankkimansa saaliin. Tämän lisäksi he lupasivat ruotsalaisille 
hopeaa puolet jokaisen linnoituksessa olevan ihmisen painosta sekä 
olla kuuliaisia ja maksaa veroja Ruotsin hallitsijalle.

On tietenkin selvää, ettei kaikkea ole kerrottu totuudenmukaisesti 
edes arkkipiispan elämästä kertovissa teksteissä. Tutkittuaan tarkasti 
Apuolėn linnakukkulaa arkeologit totesivat, että tuolloin Apuolėa oli 
ympäröinyt leveä, kuusi ja puoli metriä korkea pengerrys, jonka päällä oli 
kekseliäästi vahvistettu kivistä ja tammihirsistä rakennettu aita. Kyseessä 
oli siis vahva linnoitus. Linnakukkulalla oleva aukio oli kuitenkin vain 
yhden hehtaarin kokoinen, joten 15 000 sotilasta ei olisi mahtunut jär-
jestäytymään sinne edes taitavimman komentajan johdolla. Kuurilaisilla 
ei olisi voinut olla myöskään niin paljon hopeaa, vaikka heillä olisi ollut 
hopeakaivos. Edellä mainitut luvut olivat liioiteltuja, mutta tarpeellisia 
teoksen kirjoittajalle, jotta hän pystyi osoittamaan Ruotsin kuninkaan ja 
tämän edeltäjien suuruuden. Loppujen lopuksi määrät ja painot eivät 
ole tärkeitä. Tärkeää on se, että Apuolė oli olemassa jo vuonna 853, ja 
sen ympärillä asui kuurilaisia, kauan sitten kadonneen balttiheimon 
jäseniä. 

Kuurit mainitaan usein erilaisissa asiakirjoissa erityisesti Skandi-
naviassa. Niiden perusteella tiedämme, että kuurit eivät pelkästään 
puolustautuneet tai maksaneet veroja vaan myös hyökkäsivät meren-
takaisia naapureitaan vastaan. Tiedetään, että hartaat tanskalaiset ru-
koilivat kirkoissa seuraavasti: ”Jumala, suojele meitä kuureilta”. Vuonna 
1050 Tanskan kuningas Sven nimitti erään urhean viikingin laivastonsa 
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erikoisosaston komentajaksi. Hänen tehtävänään oli suojella Tanskan 
rannikkoa kuurien ja muiden naapureiden hyökkäyksiltä. Usein asiakir-
joissa ei kuitenkaan mainita mitään sotaisten kuurien kielestä. Tosin mat-
kustettuaan Liivinmaalle pian Grünwaldin taistelun jälkeen ranskalainen 
ritari ja matkailija Chillebert de Lannoy kirjoitti, että hän oli huomannut 
vieraillessaan useissa semgallien, kuurien ja liivien kylissä, että jokaises-
sa kylässä puhuttiin omaa kieltään. Historioitsija ja pappi Paul Einhorn, 
jonka isoisä oli työskennellyt Latviassa, mainitsee teoksessaan Historia 
Lettica (Latvian historia, 1694), että kuurit ja latvialaiset puhuivat samaa 
kieltä. 

On hauska huomata, että noin 250 vuotta Historia Lettican kirjoit-
tamisen jälkeen kielitieteessä oli vallalla käsitys, jonka mukaan kuurit 
puhuivat liiviä eli viroa lähellä olevaa suomalais-ugrilaista kieltä. Jopa 
kuuluisa tanskalainen kielitieteilijä Vilhelm Thomsen (1872–1927) oli tätä 
mieltä tanskaksi kirjoittamassaan pääteoksessaan Berøringer mellem de 
finske og de baltiske (litauisk-lettiske) Sprog (Yhteydet suomalaisten ja 
balttilaisten (liettua-latvia) kielten välillä). Tätä näkemystä tukivat suo-
mensukuiset sanat, joita löydettiin erilaisista kuurien historiaa kosket-
tavista asiakirjoista. 

Edellä mainittu ja useita kiistoja aiheuttanut ongelma ratkesi vasta 
vuonna 1912 Jānis Endzelīnsin erääseen suomalaiseen lehteen kirjoit-
tamassa artikkelissa Über die nationalität und sprache der kuren (Kuurien 
kansallisuudesta ja alkuperästä). Endzelīns päätyi seuraavanlaiseen pää-
telmään latvian kieleen tulleiden paikannimien, kuurinkielisten sanojen 
ja latvian kielen murteiden erityispiirteiden perusteella: ”Kuurilaiset eivät 
ole koskaan olleet liivejä, latvialaisia tai liettualaisia, vaan oma balttihei-
monsa, joka oli puhunut latvian ja liettuan kielten välissä olevaa mur-
retta. Myöhemmin he sulautuivat latvialaisiin ja liettualaisiin.” Ongelmaa 
ratkaistessaan Endzelīns työskenteli ystävänsä, silloisen Pietarin yliopis-
ton opiskelijan Kazimieras Būgan kanssa. Būga yhtyi täysin Endzelīnsin 
esittämään väitteeseen. Tästä huolimatta Būga toi ensimmäisenä esille 
sen, että kuurin kielessä oli saattanut olla piirteitä, jotka olivat lähellä pre-
ussin kieltä. Edellä mainittua ajatusta tuki myös latvialainen kielitieteilijä 
Ernests Blese (1892–1964). Liettualaisen kielitieteilijän Vytautas Mažiu-
lisin tutkimukset tekivät väitettä yhä laajemmin tunnetuksi. Mažiulisin 
mukaan kuurilaiset puhuivat aluksi kieltä, joka oli lähellä länsibaltteja 
(preussilaisia ja jatvingeja), mutta noin 500-luvun tienoilla he alkoivat 
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mahdollisesti lähentyä itäbaltteja (liettualaisia, latvialaisia, semgalleja 
ja seelejä).

Tutkijat eivät ole yksimielisiä muinaisten kuurien alueesta. Apuolėa 
on toisinaan nimetty kuurien pääkaupungiksi, ja todennäköisesti se si-
jaitsi jossain kuurien alueen keskellä. Eteläinen raja ylettyi mahdollisesti 
Palangan, Telšiain ja Plungėn ympäristöön, ja toisinaan jopa Kuurin me-
relle asti. Itäinen raja oli luultavimmin Venta-joki. 

Balttiheimot 1200-luvun alussa 

Seuraavaksi tarkastellaan joitakin kuurin kielen erityispiirteitä. Kuurit, sa-
malla tavalla kuin latvialaiset, muuttivat konsonantit k ja g c:ksi ja dz:ksi 
ennen etuvokaaleja i, e, ē ja diftongia ie. Tämä piirre erotti kuurin kielen 
liettuan kielestä. He kuitenkin säilyttivät äänneyhtymät an, en, in ja un 
muuttumattomina toisin kuin latvialaiset. Tässä he toimivat samalla ta-
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valla kuin liettualaiset. Edellä mainitut kaksi kuurin kielen erityispiirrettä 
tulevat hienosti esille nykylatvian sanassa dzintars ’meripihka’, jota pi-
detään lainasanana kuurin kielestä. Sanan alku on ”latvialainen”, mutta 
keskiosa ”liettualainen”. Toisessa kuurilaisilta lainatussa sanassa menca 
’turska’ keskiosa on ”liettualainen” ja loppu ”latvialainen”. Nämä kuurin 
kielen erityispiirteet tulevat esille myös paikannimissä: latv. Rucava (liet. 
Rukiava), latv. Cildi (liet. Kildišiai), kuur. Gandingen (liet. Gandinga), kuur. 
Ballanden (liet. Balandžiai).

Kuurilaiset, kuten suurin osa balttiheimoista, käyttivät äänteitä s ja z 
siellä, missä liettualaiset käyttivät äänteitä š ja ž: kuur. Telse (liet. Telšiai), 
kuur. Sare (liet. Žarėnai).

Päätteet -ale ja -alis ovat tunnusomaisia kuurin kielelle. Tämän piir-
teen vaikutus näkyy muun muassa paikannimissä Šilalė ja Kretingalė. 

Endzelīnsin ja Būgan mielestä myös liettuankielisen sanan zuikis 
’jänis’ juuret ovat kuurin kielessä.

On olemassa vielä eräs vanha teksti, jonka arvellaan olevan kirjoite-
tun kuuriksi. Preussissa syntynyt ja hieman preussin kieltä osannut do-
minikaanimunkki Simon Grunau liitti lyhyen ja heikkotasoisen preussin 
kielen sanaston vuosina 1517–1526 kirjoittamansa teoksen Preussische 
Chronik (Preussin kronikka) loppuun (eräs saksalainen historioitsija on 
kutsunut teosta uskomattomien valheiden kokoelmaksi). Esimerkkinä 
preussin kielestä sanaston lopussa oli Isä meidän -rukous. Rukouksessa 
oli muutamia preussinkielisiä sanoja, mutta nopeasti huomattiin, että 
munkki oli kirjoittanut latviankielisen rukouksen preussinkielisen sijaan. 
Vuonna 1962 Göttingenin yliopiston professori Wolfgang Schmid tutki 
tekstiä tarkasti ja päätyi johtopäätökseen, että rukous oli kirjoitettu joko 
kuurin kielellä, jossa oli vaikutteita latvian kielestä, tai latviaksi, johon 
kuuri oli vaikuttanut huomattavasti.

Tähän väliin on syytä puolustaa hieman Simon Grunauta. On selvää, 
että hänen kirjoittamassaan kronikassa on runsaasti virheitä. Vai voisiko 
joku uskoa, että preussit käyttivät Isä meidän -rukousta paholaisten kar-
kottamiseen tai muihin taikoihin, kuten kronikoitsija väittää. Kronikassa 
on kuitenkin myös mielenkiintoisia seikkoja, jotka voivat hyvinkin pitää 
paikkansa. Esimerkiksi vuonna 1526 Grunau oli päätynyt vahingossa 
mökkiin, jossa oli menossa preussilainen seremonia. Mökissä tietäjä 
uhrasi vuohta vanhojen preussilaisten rituaalien mukaisesti. Veitsiltä 
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munkin pelasti vain muutamat hänen osaamansa preussinkieliset sanat. 
Teoksessaan Preussische Chronik Grunau käytti todennäköisesti ensim-
mäisenä käsitettä Vähä-Liettua (Kleinlittav).

Kuurin kieli katosi todennäköisesti 1500-luvulla. Toisinaan on kylläkin 
julkaistu näkemyksiä, joiden mukaan vielä vähän aikaa sitten Kuurin-
kynnään asukkaat olisivat puhuneet kuurin kieltä. He eivät kuitenkaan 
puhuneet kuuria vaan latviaa. Useimmiten nämä kurseniekit, kuten he it-
seään kutsuivat, olivat latvialaisia siirtolaisia. Tietenkin heidän joukossaan 
oli myös ihmisiä, joiden juuret olivat muinaisten kuurilaisten asuttamilla 
alueilla. 

Kadotessaan kuurilaiset jättivät jälkensä useihin paikan- ja erisnimiin. 
Jo mainitun Kuurinkynnään (Kuršių nerija) lisäksi voidaan mainita Kuršei-
nai, Kuurin meri (Kuršių marios), Kuršlaukė, Kuršeliai ja tietenkin kuuluisat 
Itä-Preussin liettualaiset lingvistit Friedrich ja Aleksandras Kuršaitis. On 
mahdollista, että kuurin kielellä oli merkittävä vaikutus nykyiseen že-
maitijan murteeseen.

Sanan kuurilainen (kuršis) alkuperästä tiedetään vain vähän. Būga 
on kirjoittanut, että ”kuurilainen (Kurša > Kursa) on saanut nimensä jo 
unohdetusta sanasta *kuršas, joka on tarkoittanut aukeaa paikkaa tai 
matalaa ja kitukasvuista taimikkoa. slaav. kъrsъ; (liet. *kuršas) > ukr. kors 
’aukko’ […]. Niinpä Kuršas tarkoittaa äsken raivattua maata, kaskimaata 
(Rodeland) tai matalaa kitukasvuista taimien ja pensaiden maata”.

Kuureista puhuttaessa mainitaan useimmiten Endzelīns ja Būga, 
mutta laajimman, melkein viisisataasivuisen Die Kurenfrage -teoksen 
(1939), kirjoitti suomalainen kielitieteilijä Valentin Kiparsky. Suomen 
Tiedeakatemian julkaisema kirja on kirjoitettu saksaksi.

Vielä on syytä sanoa muutama sana liiveistä, jotka usein sekoittuivat 
tutkijoiden mielissä kuureihin. Liivit selvisivät pidempään kuin kuurit. 
Edelleenkin Riianlahden rannoilta voidaan löytää kalastajia, jotka osaa-
vat liivin kieltä. Vielä vuonna 1998 Latviassa rekisteröitiin 188 ihmistä, 
jotka pitivät itseään liiveinä. Aikaisemmin liivien asuinalue levittäytyi 
myös Riianlahdelta itään sijaitseville alueille. Viimeinen siellä asunut lii-
viä puhunut ihminen kuoli vuonna 1868. Noin kolmekymmentä vuotta 
sitten eräässä latvialaisessa aikakauslehdessä oli artikkeli Riiassa asuvasta 
vanhasta liiviläisestä merimiehestä, joka puhui vielä liiviä lastenlastensa 
kanssa. Lastenlapset puhuivat vanhempiensa kanssa kuitenkin enää 
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vain latviaa. Hävitessään liivit vaikuttivat huomattavasti latvian kieleen. 
Useat liivinkieliset sanat siirtyivät latvian kautta myös liettuaan. Tiede-
miehet ovat tutkineet liivin kieltä hyvin tarkasti, ja keränneet lauluja ja 
kansansatuja. Liivin kielen asema ei ole yhtä kiistanalainen kuin kuurin 
kielen. Täytyy muistaa, että historiankirjoissa usein mainitut Liivinmaa 
ja Saksalaisen ritarikunnan nimitys Liivinmaan ritarikunta ovat saaneet 
nimensä tästä kadonneesta suomalais-ugrilaisesta kielestä.

Mainittakoon vielä, että liivit antoivat latvialaisille kauniin laulun Pūt, 
vējiņi.
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Sigrid tekee miestään tunnetuksi

E telä-Ruotsissa Södermanlannin maakunnassa lähellä Nyköpingiä 
löydettiin kivi, johon oli kaiverrettu teksti muinaisella germaanisel-
la [ruotsalaisella/toim.huom.] riimukirjoituksella. Tämä 1000-luvun 

puolivälissä kaiverrettu teksti näyttäisi seuraavalta, jos se kirjoitettaisiin 
latinalaisin kirjaimin:

Siríd lét ræisa stæn thenna at
Svæin sin bónda.
Han oft siglt
til Sæimgala
dýrum knarri
um Dómisnæs.

Teksti on kirjoitettu silloin, kun nykyiset skandinaaviset kielet olivat vie-
lä hyvin lähellä toisiaan. Osan tekstin sanoista voi ymmärtää, jos osaa 
englantia tai saksaa. Tarkasteltaessa tekstiä tarkemmin voi löytää sanoja, 
jotka muistuttavat englannin kielen sanoja let, rise, stone, bond (mui-
naisengl. ’mies, isäntä’), he, often, sail, till ja dear. Sieltä voi löytää myös 
seuraavat saksankieliset sanat: reisen, Stein, sein, Band, oft, segeln ja niin 
edelleen. Jos osaa yhtä germaanista kieltä, voi yrittää tulkita myös mui-
den germaanisten kielten tekstejä. Mutta palataan alkuperäisen tekstin 
sisältöön. Tekstissä sanotaan, että ”Sigrid pystytti tämän kiven miehel-
leen Svenille. Tämä purjehti usein kalliilla laivalla Semgalliaan Domesne-
sin ympäri.” Tämän artikkelin kannalta tärkein sana on Semgallia – kauan 
sitten kadonneen balttilaista kieltä puhuneen heimon nimi.

Semgallit mainitaan myös useissa venäläisissä ja saksalaisissa asia-
kirjoissa. Esimerkiksi Laurentiuksen kronikassa kerrotaan, että semgallit 
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(Zimigola) oli yksi heimoista, jotka maksoivat veroja Kiovan Venäjälle, ja 
että he kukistivat yhden Polotskin ruhtinaan pojista. Liivinmaan kroni-
kassa kerrotaan, että vuonna 1200 paavi Innocentius II uhkasi kirkon-
kirouksella niitä kristittyjä, jotka yrittivät mennä semgallien satamaan 
(portus Semigallorum) tarkoituksenaan käydä kauppaa. Tuohon aikaan 
saksalaiset ritarit alkoivat työntyä Itämeren rannoille paavin tukiessa 
heitä kaikin mahdollisin tavoin. Semgallit puolustautuivat vimmatusti, 
järjestivät kansannousuja ja yrittivät liittoutua liettualaisten kanssa. Kun 
vuonna 1185 saksalaiset ritarit rakensivat linnan ja vuotta myöhemmin 
kirkon Ykskylään (Ikšķile) (nämä olivat ensimmäiset muuratut raken-
nukset Baltiassa), raivostuneet semgallit päättivät sitoa köydet linnan 
ympärille ja raahata sen Väinäjokeen. 

Osa semgallien maasta päätyi Liettuan suuriruhtinaskunnan hal-
tuun. Vuonna 1323 suuriruhtinas Gediminas pyysi eräässä kirjeessään, 
että hänen luokseen lähetettäisiin saarnaajia. Hän kirjoitti, että näiden 
täytyisi osata yhtä seuraavista kielistä: liettuaa, puolaa tai semgallien 
kieltä. Gediminasta ja hänen veljeään kutsuttiin virallisesti Semgallian 
hallitsijoiksi.

Semgallit elivät nykyisten Žagarėn, Linkuvan, Žeimelėn ja Joniškisin 
alueilla. Latviassa he elivät nykyisten Bauskan, Dobelen, Jelgavan ja Tu-
kumsin alueilla. Paavin mainitsema satama on todennäköisesti sijainnut 
Lielupen suulla. Skandinaavisissa lähteissä mainittu merkillinen Domes-
nes oli viikinkien nimitys nykyiselle Kolkan niemelle (liet. Kolkos ragas, 
latv. Kolkas rags), joka sijaitsee Dundagan kylästä pohjoiseen. Semgallit 
katosivat lopullisesti todennäköisesti 1400-luvulla. 

Myös kuuluisa semgallien johtaja Nameisis jätti nimensä aikakir-
joihin. Hän johti viimeistä yli kymmenen vuotta kestänyttä semgallien 
kansannousua. Taistelussa saksalaisia vastaan hän sai apua Liettuan 
suuriruhtinaalta Traidenikselta. Syksyllä vuonna 1279 Nameisis yritti 
vallata Riian, mutta vakoojat ehtivät kertoa saksalaisille lähestyvistä so-
taretkeläisistä, joten saksalaiset ehtivät valmistautua hyökkäystä vastaan. 
Kykenemättömänä nielemään vihaansa semgalleja kohtaan raivostunut 
saksalainen kronikoitsija nimesi Nameisiksen ”epäluotettavaksi koiraksi”.

Semgallien kielestä tiedetään vain vähän. Gediminaksen kirjeiden 
perusteella tiedetään, että se oli erilainen kuin liettuan kieli. Kuten jo 
aikaisemmin mainittiin, ranskalaisen matkailijan Chillebert de Lannoyn 
mukaan semgalleilla oli oma kielensä.
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Useista asiakirjoista löytyvät erisnimet osoittavat, että semgallit käyt-
tivät useiden muiden balttiheimojen tapaan äänteitä s ja z, silloin kun 
liettualaiset käyttivät äänteitä š ja ž; Sagare (liet. Žagarė), Bersene (liet. 
Beržėnai, beržas ’koivu’, latv. bērzs). Siitä ei ole varmuutta, kuinka semgallit 
toimivat liudentuneiden konsonanttien k´ ja g´ kanssa. Eräät esimerkit 
osoittavat, että he lausuivat ne latvialaisten tapaan c ja dz, mutta toiset 
esimerkit viittaavat semgallien äänsivät ne liettualaisittain k ja g. Sama 
toistuu äänneyhtymien an, en, in ja un kanssa. On mahdollista, että sem-
gallien kieli oli jakaantunut murteisiin, joista toiset olivat lähempänä 
liettuaa ja toiset lähempänä latviaa.

Endzelīns osoitti erään semgallien kielen mielenkiintoisimman 
piirteen. Hän kiinnitti huomiota siihen, että muinaisten semgallien 
alueella sijaitseva latvialainen kaupunki Tērvete kirjoitetaan historiallisis-
sa asiakirjoissa usein Terevethene. Lisäksi eräissä latvian kielen murteissa 
sanotaan edelleen irabe ’peltopyy’, zirags ’hevonen’, varana tai varina 
’korppi’, darazs ’kasvimaa’, vrt. latvian irbe, zirgs, vārna, dārzs. Samanlaisia 
merkillisyyksiä löytyy myös muinaisten semgallien alueilla puhuttavista 
nykyliettuan murteista.

Semgallien nimen alkuperä on melko selvä: se tarkoittaa pohjoista 
päätyä. Semgallit saivat tämän nimen, koska he asuivat pääasiassa poh-
joisessa. Tätä nimeä käyttivät heidän eteläiset naapurinsa eli liettualaiset. 
Tosin muiden kuin liettualaisten mielestä he eivät asuneet pohjolan 
perällä, vaan he olivat žemo galan ’alajuoksun’ ihmisiä, koska he asuivat 
Mūsan ja Lielupen alajuoksuilla. Toisinaan heidän nimensä kirjoitetaan 
asiakirjoissa diftongilla ie, mutta toisinaan vokaalilla e. Tästä johtuen on 
vaikea päätellä, oliko kyseessä žiemiai ’pohjoiset’ vai žemas ’matala, al-
haalla oleva’. Būga ja Endzelīns nostavat esiin tärkeän argumentin, joka 
tukee žiemiai-tulkintaa. Venäläisten sana Zimigola ja skandinaavien käyt-
tämä Seimgala todistavat, että semgallien nimen juuressa oli diftongi 
ie. Sigridin riimukiveen on kirjoitettu ei, koska viikingit olivat kuulleet 
semgallien nimen kuureilta, joiden suussa ie ääntyi ei:ksi. 
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Zarasai – muinainen  
seelien asuinalue

K ronikoitsija Henrik Lättiläinen kertoi 1200-luvun alussa Väinäjoen va-
semmalla rannalla sijainneesta asuinpaikasta, jonka latinankielinen 
nimi oli castrum Selonum. Henrik Lättiläisen mukaan se oli liettualais-

ten suosiossa: se toimi suojana jatkuvasti tien päällä oleville ihmisille. 
Voidaan arvailla, että paikka oli mieluisa suoja muinaisille liettualaisille, 
koska se sijaitsi kohdassa, josta Väinäjoki oli helppo ylittää. Vastarannan 
asukkaat suhtautuivat heihin ystävällisesti, ja he jatkoivat matkaansa 
liivien, latgallien ja virolaisten maille. Paluumatka kulki saman alueen 
kautta.

Henrik Lättiläisen mainitsemalla castrum Selonumin paikalla sijaitsee 
nykyisin pieni latvialainen kylä Sēlpils (Salan alueella lähellä Jēkabpilsin 
kaupunkia). Satojen vuosien ajan kylä on pitänyt kiinni nimestään, mut-
ta kylän merkitys on hiipunut. Sēlpilsin menneestä mahdista kertovat 
runsaat ja mielenkiintoiset arkeologiset löydöt, jotka vahvistavat sen, 
että castrum Selonum oli tämän balttiheimon tärkein hallinnollinen ja 
sotilaallinen keskus. 

Riian piispa Albert ei erityisemmin pitänyt seelien ja liettualaisten 
välisestä ystävyydestä. Vuonna 1208 hän keräsi ison armeijan ja lähetti 
sen kukistamaan seelejä. Kukistetut seelit lupasivat välittömästi kääntyä 
kristinuskoon, vannoivat uskollisuutta Saksan hallitsijalle ja lupasivat, 
etteivät päästäisi liettualaisia linnoitustensa lähelle. 

Balteista seelit katosivat ensimmäisinä. Pohjoisessa he sulautuivat 
latvialaisiin ja etelässä liettualaisiin. Voidaan olettaa, että 1300-luvun 
puolivälissä kukaan ei enää puhunut seelin kieltä. He olivat saattaneet 
sulautua liettualaisiin ja latvialaisiin jopa aikaisemmin.
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On outoa, että 1000- ja 1100-luvun venäläisissä kronikoissa, joissa 
kyllä mainitaan muut balttiheimot, seelejä ei mainittu sanallakaan, vaik-
ka he olivat venäläisten naapureita. On esitetty arvailuja, että venäläiset 
eivät erottaneet seelejä latvialaisista ja liettualaisista.

Yleisesti on luultu, että seelit mainitaan vasta 1200-luvun asiakirjois-
sa, mutta nyt tätä on alettu epäillä. Epäilyt herätti eräs 200- tai 300-lu-
vulla tehty roomalainen kartta (kartan säilyneet kopiot ovat tehty en-
simmäisen vuosituhannen vaihteessa). Karttaan on merkitty Itämereen 
laskeva Fluvius Sellianus -joki eli toisin sanoen Sėlių upė ’Seelien joki’. On 
esitetty arvailuja, että kyseessä voisi olla Väinäjoki, koska seelit asuivat 
sen varrella. Mutta nämä ovat kuitenkin vain arvailuja. 

Latviassa seelien Väinäjoen vasemmanpuoleinen alue ylettyi Dauga-
vpilsistä melkein Riikaan asti. Liettuassa he asuttivat pohjoista kolkkaa, 
johon kuului muun muassa Zarasai, Dusetos, Rokiškis, Pandėlys, Pasvalys, 
Kupiškis, Subačius, Svėdasai ja Salakas.

Seelin kielestä tiedetään vain vähän, vähemmän kuin muista kadon-
neista balttikielistä. Muinaisten seelien alueella puhuttavien liettuan ja 
latvian murteiden ja historiallisista asiakirjoista löytyvien paikannimien 
perusteella on voitu muodostaa käsitys seelin kielestä. Kyseessä on kui-
tenkin hämärä ja kiistanalainen esitys, joka voidaan kyseenalaistaa.

Muun muassa asiakirjoista löytyvät sanat Maleysine, Mallaisen (liet. 
Maleišiai), Vesinte, Wesinte, Vesyten (liet. Viešinta) ja liettualaiset vesistöjen 
nimet Zirnajys (liet. Žirnaja), Zalvas, Zalvys (liet. Žalvė) osoittavat, että mui-
naiset seelit, niin kuin suurin osa balteista, äänsivät s ja z niissä kohdissa, 
joissa liettualaiset lausuivat š ja ž. 

Liettuankielisen nimen Viešinta kirjoitusasu ei ole asiakirjoissa yh-
denmukainen. Tämä on nostanut esiin useita kiistoja siitä, kuinka seelit 
lausuivat äänneyhtymät an, en, in ja un. On olemassa useita esimerkkejä 
siitä, että vanhoissa seelinkielisissä sanoissa n on pysynyt koskematto-
mana: Gandannen, Lensen, Swentoppe, Swenten. Būgan mukaan asiakir-
joissa esiintyvän Vesyten kirjoitusasun selittää se, että asiakirjan kirjoitta-
neet saksalaiset olivat kuulleet nimen latvialaisilta tai semgalleilta.

Todennäköisesti seelit äänsivät latvialaisten ja kuurilaisten tapaan c 
ja dz paikoissa, joissa liettualaisilla oli k ja g. Väitettä tukevat sanat Nertze 
(sanasta *Nerke), Latzeden (sanasta *Lakegen), Nitczegale (latv. Nicgale, 
liet. Nyka).
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Dusetosin murteessa olevat sanat zaukti ’huutaa’ (liet. rėkti) ja zinti 
’sairastaa, voida huonosti’ (liet. negaluoja, sirginėja) ovat todennäköisesti 
peräisin seelin kielestä.

Kazimieras Būga kertoo, että myös Zarasas-järven nimi, jonka mu-
kaan Zarasain kaupunki on nimetty, on peräisin seelin kielestä. Liettuan 
kielen järveä tarkoittavan ežeras-sanan vastine seelin kielessä on *azar(a)
s. Tämän eteen on laitettu etuliite, joka löytyy useista seelien asuttamien 
alueiden järvien nimistä: Čėdasas ja Svėdasas.

Aikoinaan Liettuassa oli ”patriootteja”, jotka olisivat halunneet muut-
taa Zarasain kirjoitusasun liettualaiseksi eli Ežerėnaiksi. Onneksi Būga 
onnistui estämään heidän aikeensa.

Sanan seeli alkuperä on epäselvä. Eniten kannatusta on saanut liet-
tualaisen kielitieteilijän Kazimieras Kuzavinisin näkemys, jonka mukaan 
seelien ja heidän alueensa nimi olisi tullut joen nimestä, joka olisi puo-
lestaan liittynyt verbeihin selėti ’tihkua’ ja salvėti ’virrata hiljaa’.

Muinaiset seelit antoivat liettualaiselle kielitieteelle kuuluisan seelien 
ja muiden balttilaisten kielten tutkijan Kazimieras Būgan. Hän käytti sala-
nimeä K. Sėlis kirjoittaessaan ensimmäistä kielen ongelmia käsittelevää 
artikkeliaan ”Genys margas, o lietuviška rašyba dar margesnė” (Tikka on 
kirjava, mutta liettuan kirjoitus on vielä kirjavampaa). 
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Kuka tietää, mitä saksalainen  
kissa sanoo

L iettualaiset ja latvialaiset, tahtoen tai tahtomattaan, jakavat histo-
riansanaapuriensa kuurien, semgallien ja seelien kanssa. Mutta missä 
asuivat ”todelliset” latvialaiset? He asuivat Väinäjoen pohjoispuolel-

la, mutta tiedemiehet eivät ole yksimielisiä siitä, asuiko siellä yksi vai 
kaksi balttiheimoa. Vanhoista kronikoista voi löytää merkintöjä kuten 
”latvialaiset tai latgallit” (Letthi vel Letthigali, Łotwa seu Łothigoła), joiden 
voidaan katsoa osoittavan, että alueella olisi asunut vain yksi heimo. 
Latvian kielen murreaineiston mukaan siellä saattoi olla kaksi heimoa, 
jotka myöhemmin sulautuivat yhteen. Viime vuosina tämä näkemys 
on saanut tukea myös antropologeilta. Tosin kielitieteilijät ovat usein 
suhtautuneet epäillen antropologien löydöksiin. Erilaiset leukaluut tai 
hampaat eivät vielä tarkoita sitä, että niiden omistajat olisivat puhuneet 
eri kieliä.

Olipa asia niin tai näin, latvialaiset astuivat kirjoitetun kielen aikakau-
teen yhtenäisenä kansana.

Ensimmäisen liettuankielisen kirjan julkaisuajankohta on tarkasti 
tiedossa – se tiedetään päivän tarkkuudella. Tosin julkaisukuukautta on 
toisinaan epäilty – sausis ’tammikuu’ tarkoittaa usein vanhoissa liettuan-
kielisissä teksteissä joulukuuta.

Ensimmäisen latviankielisen kirjan julkaisuajankohta onkin moni-
mutkaisempi kysymys. Tiedetään, että vuonna 1525 Saksassa oli pai-
nettu pieni kirja, joka oli Lyypekin kaupungin johtokunnan dekaanin 
mukaan kirjoitettu kolmella kielellä: in vulgari livonico, lettico ac estonico. 
Siitä mitä vulgari livonico ’liivin kansankieli’ tarkoitti, ei ole varmuutta. 
Kyseessä on voinut olla liivin kieli, joka nykyisin on häviämässä, mutta 
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on todennäköisempää, että vul-
gari livonico tarkoitti sitä saksan 
kieltä, jota Liivinmaan saksalai-
set tuolloin puhuivat. Teksti oli 
todennäköisesti painettu siis 
saksaksi, latviaksi ja viroksi. Ky-
seessä oli latinasta käännetty 
protestanttien rukouskirja.

Kirjan tarina eteni seuraa-
vasti. Kustantaja pinosi koko 
painoksen huolellisesti tynnyriin, 
naulasi tynnyrin kiinni ja valmis-
tautui lähettämään sen Lyype-
kistä Riikaan. Hurskaat Lyypekin 
hallinnon virkamiehet, jotka oli-
vat tuolloin vielä katolisia, päät-
tivät tarkastaa, millaisia tuotteita 
tynnyrissä yritettiin viedä ulko-
maille. He löysivät protestanttien 
rukouskirjat, täyttivät vaadittavat 
lomakkeet ja määräsivät koko lä-
hetyksen viipymättä poltettavak-
si. Painoksesta jäi jäljelle vain kaksi kirjasta, jotka liitettiin aineelliseksi 
todistusaineistoksi asiakirjoja täydentämään. Mutta kukaan ei tiedä, 
minne nämä kirjat sen jälkeen päätyivät.

Arvellaan että latinankielisen rukouskirjan olisi kääntänyt Riian 
Pyhän Jaakobin kirkon kirkkoherra Nikolaus Ramm, entinen Limbažin 
katolinen pappi.

Eräissä lähteissä on mainittu, että vuoden 1530 tienoilla olisi jul-
kaistu vielä yksi sisällöltään uskonnollinen latviankielinen kirjanen. Ky-
symyksessä voi olla toinen liekkeihin joutuneen kirjan uudempi painos.

Ensimmäinen tiedossa oleva latviankielinen kirja julkaistiin vuonna 
1585 Vilnassa. Kyseessä oli jesuiittojen levittämä saksan kielestä kään-
netty katekismus, josta oli otettu tuhannen kappaleen painos. Tästä 
latviankielen virstanpylväästä saatiin tietää verrattain myöhään. Yksi 
kappale löytyi Upsalan yliopiston kirjastosta Ruotsista vuonna 1911. Sii-
hen asti ensimmäisenä latviankielisenä kirjana oli pidetty vuonna 1586 

Vuonna 1585 julkaistun latviankielisen 
katekismuksen näköispainoksen nimisivu.
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Königsbergissä painettua protestanttien katekismusta. Vilnassa painet-
tu katekismus oli tarkoitettu tavallisille lukijoille, mutta Königsbergin 
katekismus oli puolestaan suunnattu saksalaisille papeille ja kartanon-
herroille, jotka saattoivat sen avulla opettaa uskonasioita latvialaisille 
palkollisilleen.

Vuonna 1644 Johann Georg Rehehusen julkaisi latinankielisen lat-
vian kielen kieliopin Manuductio ad linguam lettonicam facilis et certa 
(Helppo ja oikea latvian kielen opas).

Vuonna 1630 Georg Mancelius julkaisi Riiassa sanakirjan Lettus (sak-
sa-latvia-sanakirja), jota pidetään latvian kielen leksikografian alkuna. 
Tähän väliin voidaan mainita, että toisen latvian kielen sanakirjan Dictio-
narium Polono-Latino-Lottauicum (puola-latina-latvia-sanakirja) julkaisi 
jesuiitta Georg Elger (1585–1672) Vilnassa vuonna 1683. Edellä mainitun 
sanakirjan puolan- ja latinankieliset osuudet Elger kopioi Konstantinas 
Sirvydaksen tekemästä liettuan kielen leksikografian merkkiteoksesta 
Dictionarium trium lingvarum (kolmen kielen sanakirja). Tässä kohtaa ei 
voi olla mainitsematta erästä Georg Elgerin kääntämää latviankielistä 
käsikirjoitusta, jonka Saksan armeijan majuri ja maineikas liettuan ja pre-
ussin kielten tutkija Georg Gerullis löysi toisen maailman sodan aikana 
Vilnan yliopiston kirjastosta. Kirja julkaistiin vuonna 1961 Ruotsissa ja se 
oli omistettu Gerullisin muistolle. 

Tarkasteltaessa ensimmäisiä liettuan- ja latviankielisiä merkkiteoksia 
ja niiden historiaa voidaan huomata eräs merkittävä ero. Ensimmäisten 
liettuankielisten tekstien synnystä olivat vastuussa melkein poikkeuk-
setta hyvin äidinkieltään osaavat liettualaiset. Ensimmäisiä latviankie-
lisiä kirjoja kirjoittivat enimmäkseen saksankieliset papit, jotka osasivat 
latviaa melko heikosti. Esimerkiksi jo mainitun katolisen katekismuksen 
tekijä ei osannut edes kunnolla taivuttaa latviankielisiä sanoja.

Ensimmäisen sanakirjan tekijää Georg Manceliusia voidaan pitää 
poikkeuksena edellisiin. Hän osasi latviaa hyvin vaikka oli saksalainen. 
Mancelius oli kouluja käynyt henkilö, joka kirjoitti saksaksi, latviaksi ja 
latinaksi. Hän oli toiminut myös Tarton yliopiston rehtorina. Hänen teks-
teistään löytyy mielenkiintoinen tarina siitä, kuinka latvialainen talon-
poika kuunneltuaan huonolla latvialla pidetyn saarnan oli kohauttanut 
olkapäitään ja sanonut: ”Kuka tietää, mitä tuo saksalainen kissa sanoo.”

Nämä sanat eivät sovi Georg Manceliukseen eikä Ernst Glückiin, 
ensimmäiseen latviankielisen Raamatun kääntäjään.



108

Ruotsin kuningas lahjoittaa  
Raamatun latvialaisille

Maailman suosituimman kirjan eli Raamatun julkaisulla on merkit-
tävä rooli jokaisen kansan kulttuurin, kirjakielen, puhutun kielen 
ja tietenkin uskonnon historiassa. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, 

ensimmäisen liettuankielisen Raamatun käännöksen laati Jonas Bretkū-
nas (1536–1602). Hän sai työnsä päätökseen Königsbergissä marraskuun 
29. päivänä vuonna 1590. Kymmenen vuotta kestäneestä työstä hän 
sai korvaukseksi 500–600 guldenia. Hänen käännöstään ei kuitenkaan 
julkaistu. Toisten kääntäjien tekemä Raamatun käännös julkaistiin vasta 
vuonna 1735. Latvialaiset olivat ensimmäisiä baltteja, jotka saivat Raa-
matun omalla kielellään. Tämä tapahtui Ruotsin kuninkaan avustuksella.

Kesällä vuonna 1702, Suuren Pohjan sodan aikana, pienen koillis-
latvialaisen Alūksnen kylän pappi Ernst Glück ja koko hänen perheensä 
joutuivat venäläisten sotavangeiksi. Heidän kohtalonsa oli mielenkiin-
toinen. Glückin kasvattityttärestä, hänen lastensa hoitajasta ja liettualai-
sen talonpojan kauniista tyttärestä Marta Skavronskasta, tuli jo vuoden 
kuluttua Pietarin kaupungin perustajan, Pietari Suuren, rakastajatar. 
Kymmenen vuotta myöhemmin hän oli Pietari Suuren virallinen vaimo 
ja kahdenkymmenen vuoden kuluttua Venäjän hallitsija. 

Ernst Glück kuljetettiin vartioituna Moskovaan. Siellä hän tiukan var-
tioinnin alaisena perusti ensimmäisen lukion, käänsi kirjallisuutta venäjäk-
si, kirjoitti oppikirjoja ja virsiä. Akateemikko Vladimir Toporov on löytänyt 
Glückin kädenjäljen jopa venäjänkielisen runousopin kehityksestä.

Toporov kuvaili tätä ”outoa” saksalaista muun muassa seuraavasti: 
”Hän erottui muista vakavuutensa, tunnollisuutensa ja itsetuntonsa täh-
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den. Hän ymmärsi näiden tärkeyden. Mutta ne eivät olleet kuitenkaan 
hänelle itsetarkoitus. Mutta ilman niitä hänen olisi ollut vaikea kuvitella 
selviytyvänsä velvollisuuksista, jotka olivat hänelle kaikken muun ylä-
puolella, ja jotka hän oli valinnut elämäntehtäväkseen. Glück piti velvolli-
suutenaan sivistää latvialaisia ja venäläisiä ja tuoda heille eurooppalaista 
kulttuuria ja kristillisiä arvoja, joita hänen mielestään heillä ei ollut”.

Glück syntyi Saksissa papin perheeseen ja opiskeli teologiaa Witten-
bergin ja Leipzigin yliopistoissa. Vuonna 1673 hän matkusti Latviaan, 
Vidzemeen. Hän oppi latvian kielen nopeasti. Raamatun kääntämiseen 
hän valmistautui huolellisesti. Alusta alkaen hän omaksui latvian kielen 
ilman suurempia vaikeuksia. Kuitenkin hän tunsi, että hän ei osannut 
vielä riittävän hyvin klassisia kieliä, jotta voisi tehdä suuren työnsä niin 
hyvin kuin mahdollista. Tästä johtuen hän matkusti takaisin vanhaan 
kotimaahansa, Saksaan, täydentämään heprean ja klassisen kreikan 
taitojaan.

Palattuaan Latviaan Glück ryhtyi välittömästi työhön. Hän työsken-
teli uutterasti kahden opiskelijan avustamana. Riian hallinto vuokrasi 
hänelle huoneen ja maksoi hänen ruokansa. Latvian maineikkaimpien 
teologien saapuessa tutkimaan käsikirjoitusta tai auttamaan epäselvissä 
kohdissa maksettiin kaikki heidän matkakustannuksensa unohtamatta 
hevosten matkan aikana kuluttamaa viljaa. Syyskuun 30. päivänä vuon-
na 1694 Ruotsin kuningas Kaarle XI (kuuluisan sotapäällikön Kaarle XII 
isä) määräsi, että latvialaisille oli julkaistava Raamattu. Se oli riikalaisten 
kirjanpainajien ensimmäinen suuri urakka. Yhdessä Raamatussa oli 2500 
sivua ja painoksen koko oli 1500 kappaletta. Raamatun painamista var-
ten täytyi valmistaa 6 sentneriä (noin 300 kg) painokirjaimia. Pelkästään 
Ranskasta ja Hollannista tuodusta paperista maksettiin yli 5000 taaleria. 
Kaikki Raamattua varten osoitetut rahat Ruotsin hallinto sai oikeus- ja 
tullimaksuista.

Miksi Ruotsin kuningas kohteli latvialaisia näin hyvin? Kohdatessaan 
liettualaisia ukrainalaiset vitsailevat, että Liettuan suuriruhtinaskunnan 
miehitys on kaikista miehityksistä paras. Latvialaiset puhuvat samaan 
sävyyn Ruotsin miehitysajasta. Vidzeme oli noin sata vuotta Ruotsin 
vallan alla. Tätä ajanjaksoa voisi melkein kutsua Vidzemen latvialaisten 
kultakaudeksi. Ruotsalaiset antoivat talonpoikien käydä vapaasti kaup-
paa toreilla, he rajoittivat kartanonherrojen oikeuksia – nämä eivät enää 
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saaneet myydä talonpoikia, määrätä kuolemantuomioita tai hajottaa 
heidän perheitään. Kuningas Kustaa Adolfin aloitteesta Riikaan avattiin 
lukio, jossa saivat opiskella myös talonpoikien lapset. Alūksneen ja sen 
ympäristöön Glück perusti kolme latviankielistä koulua, jotka olivat 
ensimmäiset latviankieliset koulut Vidzemen alueella. Glück piti huolta 
myös alueen venäjänkielisten sivistyksestä. Tuohon aikaan hän osasi 
venäjää jo hyvin.

Moskovassa sotavanki Glückista tuli maineikas venäläisten sivistäjä. 
Hän kuoli vuonna 1705, ja hänet on haudattu vanhalle saksalaiselle hau-
tasmaalle lähelle Moskovaa. Viimeiset jäljet hänen haudastaan katosivat 
jo kauan sitten. Vuonna 1711 tsaarin hallinto myönsi Glückin vaimolle 
eläkkeen ja antoi hänen palata takaisin Riikaan.

Suuri Pohjan sota päättyi Ruotsin tappioon vuonna 1721. Pietari 
Suuri liitti Vidzemen ja Riian Venäjään.

Latvialaiset eivät unohtaneet Raamattunsa kääntäjää. Alūksnen 
kirkon viereen perustettiin uskonnollisen kirjallisuuden museo, joka 
nimettiin kuuluisan sivistäjän Ernst Glückin mukaan.
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Raamatun kääntäjä poltti Riian?

Toukokuun 21. päivänä vuonna 1677 aivan yllättäen Riian kirkko-
jen kellot soivat täydellä pauhulla (ei ollut juhla- eikä jumalanpal-
velusaika). Kellot viestittivät kamalaa uutista: kaupungissa riehui 

valtava tulipalo. Navakka koillistuuli kuljetti lieskat jostakin talosta Jo-
hanneksenkirkon läheltä hampunkuivausvarastoon. Varasto leimahti 
välittömästi. Kytevä tuhka peitti alleen sekä ympäröivät talot että itse 
kirkon, ja kohta lieskat nuolivatkin Pietarinkirkon seiniä. Muuan suutarin 
vaimo näki, kuinka palavien talojen välistä juoksi ihminen suuri säkki 
hartioillaan. Katsottuaan tarkemmin hän vakuuttui siitä, että ihminen 
säkki hartioillaan oli itse Koknesen kapinallinen pappi Jānis Reiters (noin 
1632–1695/1697). Nainen tiedotti näkemästään viipymättä kaupungin-
valtuustoa ja Reiters, jota syytettiin Riian polttamisesta, istutettiin vä-
littömästi kaltereiden taakse. Tuomari epäröi Reitersin syyllisyyttä, sillä 
suutarin vaimon todistus yksinään ei riittänyt. Riian pormestari ilmoitti, 
että hänellä olisi tiedossaan vielä joitain Riian kaupungin saksalaisia, 
jotka voisivat vahvistaa Jānis Reitersin todella syyllistyneen Riian polt-
tamiseen. 

Reitersin onnistui kuitenkin pelastautua. Häntä puolustamaan aset-
tui muuan Riian pappi, joka osoitti, että sillä välin, kun Riiassa sattui tämä 
hirvittävä tulipalo (kaksi kirkkoa, yksi koulu ja 250 taloa paloivat poroiksi), 
Reiters oli hänen kotonaan järjestelemässä palkankorotukseen liittyviä 
asioita.

Kuvernööri määräsi Reitersin vapautettavaksi sekä tiedottamaan 
Riian asukkaita päätöksestään saarnatuolista. Reitersin itsensä oli taas 
vannottava, ettei hänellä ollut epäoikeudenmukaisen syytöksen vuoksi 
vihaa kunnioitettavaa Riian kaupunkia kohtaan.
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Jānis Reiters on ensimmäinen latvialainen, joka työskenteli latvian 
kirjakielen parissa. Tästä korkeasti koulutetusta miehestä latvialaiset voi-
sivat tosiaankin tehdä moniosaisen seikkailuelokuvan.

Arvellaan, että Jānis Reitersin isä oli Henrik Jātnieks (Indriķis Jātnieks), 
joka korjasi 1630-luvulla Riian katedraalin katon muiden mestarien 
kanssa. Hänen poikansa muuttui Jānis Jātnieksistä Johan Reitersiksi13 
luultavasti aloitettuaan opinnot katedraalikoulussa. Ennen oli aivan ta-
vanomaista menetellä näin. Kuinkahan moni liettualainen nimeltään 
Oželis, Užbalis, Vabalas, Žemaitis vaihtoivat nimekseen Kazlas (vrt. puol. 
koziol ’vuohi’), Zablockis (vrt. puol. za ’takana’, błoto ’suo’), Žukas (vrt. 
puol. żuk ’kovakuoriainen’), Žmuidinas, Žmuidzinavičius (vrt. puol. żmu-
dzin ’žemaitijalainen’) jne.

Reiters opiskeli ahkerasti Tarton yliopistossa peräti kuusi vuotta. 
Teologian lisäksi hän mahdollisesti tutustui myös lain ja lääketieteen 
tieteenaloihin. Valmistuttuaan menestyksekkäästi Reiters lähti tutkimaan 
maailmaa. Ei ole helppoa kuvitella, miten hän, protestantti, asui jonkun 
aikaa katolilaisessa luostarissa Saksassa, Frankfurtissa Mainin lähellä, ja 
ilmeisesti tuli melko hyvin toimeen isäntiensä kanssa.

Palattuaan matkoiltaan Reiters toimi pappina eräässä Latvian seura-
kunnassa. Tavalliset maalaiset olivat häneen hyvin mieltyneitä. Erityisesti 
he pitivät Reitersin saarnoista, joissa hän mielellään puhui myös maallisis-
ta asioista. Herrat taas eivät pitäneet Reitersistä. He jopa asettivat teille 
vartijoita, jotteivät heidän maaorjansa menisi kuuntelemaan Reitersin 
saarnoja. Erityinen vihanpito alkoi Reitersin ja erään saksalaisen luutnan-
tin välillä, joka oli kartanon työnjohtaja. He matkasivat useammin kuin 
kerran jopa Tukholmaan Itämeren yli etsimään oikeutta. Sitten eräänä 
päivänä tapahtui kauheita. Luutnantti sekä eräs naapuri murtautuivat 
papin kotiin ja puukottivat veitsellä sekä pappia että hänen vaimoaan. 
Reiter sin tuli jättää tämä seurakunta. Silti myös tässä tilanteessa hän 
osoit ti suurta rohkeutta. Ratsastaessaan pois pihaltaan hän ampui pistoo-
lilla, tosin ei häntä loukannutta miestä kohti, vaan muuten vain ilmaan.

Viranomaiset syyttivät Reitersia kaikenlaisista säädyttömyyksistä. Esi-
merkiksi kerran hän oli lähdössä jonnekin, ja antoi lapsen ristimisen toi-

13 Latv. jātnieks – ’ratsastaja’ (vrt. latv. jāt, ’ratsastaa’). Aiemmin tämä sana on merkinnyt 
myös kartanon työnjohtajan apulaista. Saksan sanasta Reiter ’ratsastaja’ on johtunut 
myös liettuan sanan raitelis ’ratsastaja’ lähde (varhaisemmassa muodossa ilmeisimmin 
*reiteris).
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meksi sukulaiselleen Mārtiņšille, joka oli vanha muurari. Ilmeisesti tämä 
asui hänen luonaan näihin aikoihin. Tai sitten Reiters, protestanttipappi, 
piti messua pyhän Bartolomeuksen päivänä jossain pienessä katolisessa 
kirkossa, ja siellä vielä säilyneiden pakanallisten tapojen mukaan poltti 
kynttilöitä ja uhrasi vahaa.

Joitakuita ei miellyttänyt Reitersin kirjallinen työ. Vuonna 1662 
Reiters julkaisi Riiassa kirjasen Oratio Dominica XL Linguarum. Se on Isä 
meidän -rukouksen teksti neljälläkymmenellä kielellä. Ensimmäistä kir-
japainosta ei ole säilynyt. Sen sijaan vuoden 1675 uusintapainos Saksan 
Rostockista on säilynyt meidän aikoihimme asti. Kirjanen teki Reitersistä 
kuuluisan. Latinaksi kirjoitetuissa loppusanoissa Reiters avautuu ei vain 
teologina, vaan ihmisenä, jota kiinnostavat kielelliset seikat. Näin hän 
kirjoittaa: ”Uskova ja myötämielinen lukija, käytä tätä kiitollisuutta täyn-
nä olevaa ja hyvinvointia lupaavaa Herran rukousta siten, että tuntisit 
siinä kielten sukulaisuuden ja erilaisuuden, opettele myös tunnistama-
an ihmeellinen kirjainten muuttuminen ja äänten vaihtuminen, opeta 
poikia ja tyttäriä sekä oppilaita, jos sellaisia sinulla on, kunnioittamaan 
Jumalaa eri kielillä”. Vaikka Reiters olikin kielellisesti hyvin lahjakas, ei 
hän voinut välttää epätarkkuuksia. Jotain hän jopa korjasi omin päin, ja 
sillä tavoin tietenkin herätti teologien närkästyksen. Ylipäätään häneltä 
puuttui täsmällisyyttä. 

Sen enempää rukousteksteihin syventymättä tarkka lukija saattoi 
huomata, että kirjan otsikossa mainitaan 40 kieltä, vaikka todellisuudes-
sa tekstejä on 42. Erityisen tiukan moitteen tälle oppineelle latvialaisella 
voisivat esittää liettualaiset. Nimittäin liettuan kieltä ei löydy näiden 42 
seasta. Ikään kuin liettualaiset olisivatkin vielä pakanoita. Viimeisenä on 
vanhan preussin (Prussicae antiquae) kielinen teksti. Preussinkielistäkin 
Isä meidän -tekstiä on tässä armottomasti lyhennetty (mutta ehkä se 
johtuu kirjanpainajan hajamielisyydestä?).

Kun Reiters vapautettiin edellä mainitun seurakunnan palveluksesta, 
hän lähti vaimoineen ja lapsineen Jelgavaan pyytämään Kuurinmaan 
herttualta pappisvirkaa jossain muussa seurakunnassa. Herttua kiel-
täytyi, mutta Reitersin avuksi riensivät Jelgavan katoliset papit. Hänen 
olisi vain käännyttävä katoliseen uskoon, saatava paavin lupa ja sitten 
hän voisi jatkaa seurakunnan paimenena äidinkielellään latvialaisten 
katolisten keskuudessa. Reiters noudatti neuvoa. Vuonna 1665 hän 
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kääntyi katolisuuteen ja lähti 
jälleen pitkälle matkalle, tällä 
kertaa Rooman paavin luo. 
Roomassa latvialainen antoi 
itsestään erittäin hyvän vaiku-
telman. Paavi ei määrännyt-
kään häntä paimentehtävään, 
vaan lahjoitti hänelle huoma-
ttavan rahasumman. Reiteris 
matkusti Wieniin, josta hän sai 
erinomaiset suositukset Vil-
nan yliopiston siviilioikeuden 
professorin virkaan. Hänen 
nimeään ei kuitenkaan löydy 
yliopiston professorien listoilta. 
Todennäköisesti hän ei pitänyt 
työstään tai työolosuhteista, tai 
hän oli taas joutunut konfliktiin 
jonkun kanssa. Rahaa hänellä 
oli vielä tarpeeksi, ja Reiters 
matkusti Ranskaan. Siellä hän 
omien sanojensa mukaan toimi oikeustieteen professorina. Lyhyen 
aikaa hän työskenteli Krakovassa. Moskovan varuskunnan päälliköt 
kutsuivat Reitersin noin vuonna 1670 töihin protestanttisten sotilaiden 
parissa. Vihdoin hän palasi synnyinsijoilleen Riikaan. Hän ei saanut pa-
pin paikkaa. Vaimo oli jo kuollut. Jotenkuten hänen onnistui saada lupa 
naida Johanneksenkirkon vanhimman laulajan tytär (tosin naimisissa 
olevaa ei voi kutsua papiksi!). Rahat loppuivat. Reiters asui arvostetun 
Riian kirjansitojan luona ja auttoi häntä sitomaan kirjoja. Jälleen yksi 
huoli – Reitersistä valitettiin Riian ammatinharjoittajien oikeuteen. Hä-
nen sanottiin tekevän työtä, johon hänellä ei ole riittäviä edellytyksiä. 

Reiters lähti taas Saksaan. Siellä protestanttisuuden keskuksessa, 
Wittenbergin yliopistossa kävi ilmi, että hän oli todellinen protestantti. 
Reiters päätti lääketieteen opinnot jossakin Saksan yliopistossa. Nyt hän 
ei ollut vain teologi, mutta myös lääketieteen tohtori. Vuoden 1675 syk-
syllä Reiters suuntasi Rostockista Ruotsin kuninkaan luo kaikkine kirjoi-

Reitersin kirjasen Oratio Dominica nimiösi-
vun faksimile.
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tuksineen ja todistuksineen. Kuningas osoitti vihdoin hänelle jonkun 
pienen seurakunnan Virossa. Se oli kuitenkin hyvin köyhä, joten Reiters 
kieltäytyi.

Ruotsin hallinto päätti julkaista Latviassa latvian kielellä Raamatun. 
Reiters käänsi viipymättä katkelman Raamattua ja vuonna 1678 julkaisi 
Riiassa ”Käännösharjoituksen”. Hän osoitti yhden tämän julkaisun näy-
tteistä omistuskirjoituksella Ruotsin kuninkaalle Kaarle XI:lle. Latviassa 
saksalaispapit kuitenkin vaikenivat Reitersin työstä, kenties jopa hävitti-
vät niitä. Raamatunkääntäjäksi valittiin nuori, energinen ja erittäin huo-
lellinen saksalainen Ernst Glück. On mahdollista, että Glück ja Reiters 
tunsivat toisensa. Tiedetäänhän, että alkaessaan valmistautumaan Raa-
matun käännöstyöhön Glück matkusti Saksaan opiskelemaan vanhoja 
kieliä. On esitetty arveluita siitä, että Glück olisi tavannut Reitersin, joka 
olisi opettanut Glückille latviaa. Nämä ovat kuitenkin vain arvauksia.

Jotkut tutkijat ajattelevat, että jos Raamatun olisi kääntänyt latvialai-
nen Reiters eikä saksalainen Glück, heijastuisi se nykypäivänäkin latvian 
yleiskieleen: saksan kieli olisi vaikuttanut vähemmän latvian syntaksiin. 
Itse Reiters suhtautui hyvin kielteisesti saksalaisen papin käännöksiin. 
Hän väheksyi jopa Georg Mancelia, joka oli tuohon aikaan latvian kielen 
suurin auktoriteetti. Eräässä väittelyssä hän sanoi, ettei Mancelin kirjoissa 
ole yhtäkään sivua, jolla ei olisi virheitä latvian kielessä. Tässä kohtaa 
Reiters tietenkin liioitteli tai ehkä hän luki virheiksi itselleen tuntemat-
tomat latvian sanat tai niiden muodot. Kun loppujen lopuksi verrataan 
Reitersin kääntämiä tekstejä Georg Mancelin tai Ernst Glückin vastaaviin, 
löytyneekö kuitenkaan merkkejä siitä, että Reiters olisi ollut etevämpi. 
Ehkä hän on käyttänyt harvemmin saksalaisen artikkelin tilalla persoo-
napronominia tas, ta kuin kyseiset saksalaiset kääntäjät.

Reitersin elämään tarkemmin perehtyneet latvialaiset historioit-
sijat ovat arvelleet, että Reiters olisi kääntänyt koko Raamatun. Se on 
aivan mahdollista, nimittäin kun aiemmin mainittu suutarin vaimo näki 
Reitersin juoksevan säkki olallaan pitkin palavaa Riian katua, oli siinä 
säkissä myös Raamatun käännöksen käsikirjoitus. Silloinkin kun Reiters 
asui maa kunnissa, säilytti hän kaikken kalleinta omaisuuttaan eli käsikir-
joituksia ja kirjoja vaimonsa isän ullakolla.

Tämän kapinallisen papin, ensimmäisen korkeasti koulutetun latvia-
laisen, maaorjien rakastaman Janis Reitersin elämä päättyi vuonna 1695 



116

tai 1697 silloisessa Suomen pikkukaupungissa Tuutarissa [Inkerinmaalla 
/ toim. huom.], nykyisessä Krasnoje Selossa (Pietarin kaupunginosa).

Latvialaiset kunnioittivat hyvin erityisellä tavalla kuuluisaa kansan-
sivistäjäänsä. Vuonna 1995 he juhlistivat Oratio Dominica XL Linguarum 
-teoksen julkaisemisen epätavallista 333-vuotisjuhlapäivää julkaisemalla 
hienon kirjasen Tēvreize 25 valodās. The Lord’s prayer in 25 languages. Otče 
naš na 25 jazykach. Siinä oikaistiin myös 333 vuotta sitten liettualaisille 
veljille tehty ”vääryys” – niiden kahdenkymmenen viiden tekstin joukos-
sa on myös liettuankielinen Isä meidän -rukous eli Tėve mūsų. Sen lisäksi 
preussinkielinen Tāwa noūson esitetään aivan virheettömänä.
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Latvialaiset lukevat sanomalehtiä

Tullaan huomaamaan, että Latvian saksalaistaustaiset papit rukoilivat, 
että Latviassa olisi ”yksi kansa ja yksi saksan kieli”. Eivät tosin kaikki.

Yksi näistä oli Karl Friedrich Watson (1777–1826). Hän syntyi Jel-
gavassa, niin kutsutun Pietarin akatemian (Academia Petrina)14 latinan 
kielen ja kirjallisuuden professorin perheeseen. Kyseisessä akatemiassa 
opiskelun lisäksi Watson opiskeli teologiaa Göttingenin yliopistossa 
Saksassa. Suurimman osan elämäänsä hän vietti Lestenessä kauniissa 
pappilassa, ei kovin kaukana synnyinkaupungistaan.

Kuurinmaan kirjallisuuden ja taiteen seuran kokouksissa Watson tote-
si, ettei ole mitään tarvetta saksalaistaa latvialaisia, vaan päinvastoin tulisi 
vaalia ja kehittää heidän äidinkieltään, ja parhaiten tähän työhön sopisi 
latvialainen sanomalehti. Tuollainen sanomalehti (viikkojulkaisu) alkoikin 
ilmestyä Jelgavassa vuonna 1822 Watsonin toimittamana. Sillä oli kovin 
tavanomainen nimi – Latviešu avīzes (Latvialainen sanomalehti)15.

14 Tämä vuonna 1775 perustettu saksalainen koulu oli tärkeä Latvian taiteen ja kult-
tuurin keskus. Vuonna 1800 Venäjän tsaari päätti tehdä siitä yliopiston. Hänen kuol-
tuaan seuraava tsaari kuitenkin lakkautti yliopiston, joka ei ollut vielä alkanut toimia. 
Koulu muutettiin klassiseksi kymnaasiksi, mutta sen opettajia kutsuttiin vielä pitkään 
professoreiksi. Tämä kymnaasi (myöhemmin jo venäläinen) jätti jälkensä myös Liettuan 
kulttuurihistoriaan: siellä opiskeli paljon liettualaisia. Vuosina 1889–1896 siellä opetti la-
tinan ja kreikan kieltä Jonas Jablonskis. Nimi Academia Petrina annettiin koululle herttua 
Peter von Bironin [Bühren / toim. huom.] kunniaksi. Vanhoissa kymnaasin tiloissa toimii 
nykyään Historian ja taiteen museo. Seinään kiinnitetyt muistolaatat osoittavat, että 
täällä opiskeli kolme presidenttiä: Latvian Jānis Čakste ja Alberts Kviesis sekä Liettuan 
Antanas Smetona.

15 Latv. avīzes on monikkomuoto. Nykyään latvian kielessä on käytössä yksikkömuoto 
avīze. Nimitys on peräisin saksan murresanasta awise ’sanomalehti’, joka taas on peräisin 
ranskan sanasta avis ’ilmoitus, neuvo, mielipide’.
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Jo ensimmäisessä ”Latvialaisen sanomalehden” numerossa oli kirjoi-
tettu: ”Haluamme lisätä latvialaisten tietämystä, tuomme uutisia läheltä 
ja kaukaa, annamme hyviä neuvoja, esitämme viisaita ajatuksia, joskus 
hymyillenkin opimme jotain hyvää, osallistumme kykyjemme mukaan 
kyntäjäväen valistamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen”. 

Watson oli terävä toimittaja. Hän tiesi mitä parhaiten, mikä voisi 
kiinnostaa muutamaa vuotta aiemmin maaorjuudesta vapautettua lat-
vialaista ”kyntäjäväkeä”. Latvialainen talonpoika löysi sanomalehdestä 
kiinnostavia uutisia omasta maastaan, kaukomaista, niiden ihmisistä ja 
tavoista. Tämän lehden sivuilta hän sai tietää, kuinka paljon Riian torilla 
maksoi hanhi tai kaura.

Jo ensimmäisissä lehden numeroissa painettiin kaunokirjallisia 
teoksia, jopa latvialaisten kirjoittajien ensimmäisiä kirjallisuuskokeiluita. 
Yhdessä lehden numerossa, tosin jo Watsonin kuoleman jälkeen, pai-
nettiin salanimellä Latvietis (Latvialainen) runo ”Latvian kielelle”. Runossa 
ylistetään äidinkieltä latviaa ja pilkataan niitä latvialaisia, jotka haluaisivat 
tulla saksalaisiksi.

Watson piti kovasti sanomalehtimiehen työstä. Melkein kuolemaan-
sa asti hän joutui lähes joka viikko matkustamaan usein jopa ajokelvot-
tomia teitä viisi mailia Lestenestä Jelgavaan.

Watsonin vuonna 1822 perustama ”Latvialainen sanomalehti” ilmes-
tyi vuoteen 1915 asti.

Huolehtiessaan latvialaisten koulutuksesta Watson julkaisi vuonna 
1816 aapisen Lasama grāmata, latviešu bērniem par laba sarakstīta (Lu-
kukirja, latvialaisten lasten hyväksi kirjoitettu). Vuodesta 1818 hän julkai-
si mielenkiintoista Kuurinmaan kalenteria Veca un jauna laika grāmata 
(Vanhan ja uuden ajan kirja).

Watson oli kiinnostunut myös kielentutkimuksen kysymyksistä. Hän 
yritti selventää latvian ja liettuan kielten syntyä ja sukulaisuuden on-
gelmia. Tänä päivänä nämä selitykset naurattavat. Esimerkiksi eräässä 
vuonna 1822 saksaksi julkaistussa kirjoituksessa hän selostaa, että liettu-
an kieli koostuu 4/6 slaavilaisista (niistä 2/6 puolalaisia ja 2/6 venäläisiä), 
2/6 goottilaisista, suomalais-ugrilaisista ja saksalaisista sanoista. Latvian 
kieli taas koostuu 3/6 slaavilaisista kielistä, 2/6 goottilaisista, 1/6 suoma-
lais-ugrilaisista ja 1/6 uuden saksan sanoista.

Epätieteellisyydestä Watsonia ei kuitenkaan voitane syyttää: vertai-
leva kielentutkimus otti tuolloin vasta ensiaskeliaan, ja monet selittivät 
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kielen alkuperää sekä historiaa koskevia 
asioita samoin.

Watson on ainoita saksalaistaustaisia 
Latvian pappeja, joita mainitaan kunni-
oittaen myös liettualaisen kirjallisuuden 
historiassa.

Liudvikas Gediminas Rėza julkaisi 
vuonna 1818 Kaliningradissa Kristijonas 
Donelaitisin teoksen Metai (Vuodenajat). 
Se julkaistiin taiteellisen saksannoksen 
kera. Yksi kirja matkusti myös Jelgavaan. 
Vuonna 1822 julkaistusta Watsonin kalen-
terista löytyykin Vuodenaikojen ”Kevään 
riemujen” alun käännös latviaksi. Watson 
kirjoitti Donelaitisin teoksesta näin: ”Näissä lauluissa, neljässä osiossa on 
kerrottu kaikki vuoden ilot ja vaikeudet, talonpoikien eli kyntäjien työt, 
heidän elämänsä, kuin myös hyvät ja huonot tapansa. Käänsin nämä 
laulut kielellemme siksi, että ne olivat minusta hyviä ja kauniita” (sitaatti: 
Nastopka, K.: K. Donelaitis ir latvių literatūra – Literatūra ir kalba, 1965, VII, 
s. 213). Seuraavan vuoden kalenterissa hän julkaisi käännökselle jatkoa.

Watson oli valmistautunut kääntämään koko Donelaitisin teoksen. 
Latvian tiedeakatemian Misiņšin kirjastossa, Käsikirjoitusten osastolla 
säilytetään koko ”Kevään riemujen” käännöksen luonnosta. Todennä-
köisesti kuolema pakotti Watsonin lopettamaan valtavan työn. Watson 
ei osannut liettuan kieltä. Hän käänsi saksasta. Tosin on selvää, että pai-
koitellen Watson vertasi käännöstä myös alkuperäiseen liettuankieliseen 
tekstiin (siinä häntä auttoi liettuan ja latvian kielten samanlaisuus).

Tämän papin ansiosta siis latvialaiset lukivat jo 1800-luvun alussa 
liettualaisia klassikkoteoksia. Ja yksi näistä lukijoista, seitsenvuotias met-
sänvartijan poika Ernests Dinsbergs (1816–1902) löydettyään kalente-
rista Kristijonas Donelaitisin ”Vuodenaikojen” kappaleen innostui siitä 
niin, että opetteli sen lähes ulkoa. Näin kaunista runoilijan arvostusta 
varmaan kadehtisivat mitkä vain kirjallisuuden mestariteokset.

Vuonna 1832 ilmestyi ensimmäinen latvialainen sanomalehti Rii-
assa. Se oli Tas Latviešu Ļaužu Draugs (Latvialaisen kansan ystävä), niin 
ikään papin toimittama. Vuonna 1797 Jelgavassa julkaistiin myös ensim-
mäinen latviankielinen sanomalehti Latviska Gada Grāmata (Latvialai-

K. F. Watson 
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nen vuosikirja). Sitä toimitti jo maallistunut saksalainen toimittaja, vaikka 
olikin papin poika.

Pietarissa vuonna 1862 ilman muunmaalaisten apua julkaistu, Krišjā-
nis Valdemārsin toimittama viikkolehti Pēterburgas Avīzes (Pietarin aviisi) 
aloitti uuden, Latvian lehdistön kansallisen heräämisen aikakauden.

Ensimmäinen liettualainen sanomalehti Lietuvininkų prietelis (Vä-
hä-liettualaisen ystävä) ilmestyi huhtikuun viidentenä päivänä vuonna 
1849 Klaipedassa. Sitä toimitti kuuluisan vähä-liettualaisen pappissuvun 
edustaja Rudolf Andrius Zippel (1813–1894). Lehteä on säilynyt vain yksi 
ainoa numero, jota säilytetään Aachenin sanomalehtimuseossa Saksas-
sa. Tässä lainataan sen ensimmäisiä rivejä: ”Minä aloitan tämän Zeitungin 
(sanomalehden – A.S.) kirjoittamisen ja omatuntoni on vakuuttunut, 
että teen tässä oikein hyödyllistä ja välttämätöntä työtä. Hyvä kuningas 
on antanut meille suuren vapauden, jota käytämme viisaasti emmekä 
jää ilman siunausta. Mutta aitoa vapautta ei voi olla ilman järjestystä, 
ja ei-uskovaisten vapaus on suuri palvelus synnille. Siksi kiittäkäämme 
kuningastamme helpotuksista ja luvista, jotka hän antoi meille jo men-
neenä keväänä, ja erityisesti uuden määräyksen kautta 5. joulukuuta 
alkaen” (sitaatti: Kaunas, D. Knygos dalia. Vilnius, 1999, s. 208).

Ja tässäpä uutinen ulkomailta: ”Tanskan sodan suhteen on vielä epä-
selvää, miten käy. Vielä englantilaiset neuvottelevat, mutta silti vaikuttaa, 
että sota syttyy. Meidän laivamme eivät edelleenkään voi purjehtia pois, 
ja kauppa käy yhä huonommin. Tappiota ei voi vielä laskea, joka meidän 
puolellemme erityisesti tanskalaisten syystä koitui. Tanskalaiset ajoivat 
yhden puuveneen saksalaisten rantaan, ja siihen oli kirjoitettu: ”Tämä 
on saksalaisten laivasto” ” (sama, s. 210–211)16. Pieni Tanska teki pilaa 
suuresta Saksasta. 

Ensimmäinen liettualainen julkaisu, jota voisi kutsua lehdeksi, ilmes-
tyi vuonna 1823. Se oli Nusidavimai Dievo karalystėje (Tapahtumia Juma-
lan valtakunnassa), jatko-osa Nusidavimai apie Evangelijos prasiplatinimą 
tarp žydų ir pagonių (Tapahtumia Evankeliumin levityksestä juutalaisten 
ja pakanoiden keskuudessa).

16 Alkuperäinen teksti on kirjoitettu goottilaisin kirjaimin.
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Ensimmäinen Suur-Liettualle suunnattu lehti17 oli Aušra (Aamun-
koi), jonka ensimmäinen numero ilmestyi vuoden 1883 maaliskuussa 
Ragainessa (myöhemmin julkaistiin Tilžessä). Ensimmäisen numeron 
toimitti liettualaisen kansallisen heräämisen isä Jonas Basanavičius.

Liettualaiset jäivät huomattavasti jälkeen latvialaisista aikakausleh-
tien saralla epäsuotuisien historiallisten tapahtumien vuoksi.

17 Julkaisutavan perusteella sitä voisi tarkemmin kutsua aikakauslehdeksi, mutta tekijät 
itse nimittivät sitä sanomalehdeksi.
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Latvian kieleen tulee  
liettuan sanoja

K irkon ja kartanoiden kautta liettuan kieleen virtasi polonismeja eli 
puolalaisperäisiä sanoja, ja latvian kieleen samoja väyliä pitkin puski 
lainoja saksasta. 
Saksalaiset luterilaispapit haaveilivat jopa latviankielisiä kirjoja kirjoit-

taessaan siitä, miten latvialaisia voisi saksalaistaa nopeammin. He neu-
voivat latvialaisia seuraamaan preussilaisten esimerkkiä: mitä pikimmi-
ten oppimaan saksan kielen, ja sitten kaikki saksalaiset viisaudet olisivat 
heidän ulottuvissaan. ”Ah, jospa rakas Jumala antaisi meidän nähdä sen 
ajan, kun koko Kuurinmaalla ja Vidzemessä yksi kansa, yksi saksan kieli 
[…] olisi”, kirjoitti Alexander Johann Stender (1744–1819), oppinut pappi, 
ensimmäisen latviankielisen näytelmän sekä muiden kirjojen tekijä.

Saksalaispappien perustama Latvian ystävien seura julkisti vuonna 
1862 kilpailun teemalla ”Mitä reittejä täytyy etsiä latvialaisten saksalais-
tumiseksi ja miten parhaiten välttää haittoja, joita siitä seuraa”.

1800-luvulla ilmaantui kouluttautuneita latvialaisia, joita saksalaispa-
pit kutsuivat nuorlatvialaisiksi. He ryhtyivät puolustamaan äidinkielensä 
oikeuksia, loivat kieleen uusia sanoja ja korvasivat niillä kirjakielen ja pu-
hekielen vierasperäisyyksiä. Yhdeksi lähteeksi latvian kielen rikastamises-
sa tuli myös liettuan kieli. 

Vain 32-vuotiaaksi elänyt latvialainen runoilija ja kielitieteilijä Juris 
Alunāns (1832–1864) kirjoittaa artikkelissaan ”Kieli ja musiikki luonnossa”, 
että ”kareivis tarkoittaa latviaksi rohkeaa miestä, joka suorittaa sankaril-
lisia, suuria ja kuuluisia töitä. Eikö olisikin hyvä, jos latvialaiset lainaisivat 
liettuan kielestä myös muita sanoja?” Latvialaiset ilmeisesti pitivät uu-
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desta sanasta, sillä he käyttävät sitä vielä 
tänäkin päivinä. Tosin sana ei merkitse 
sankaria, joka ”suorittaa sankarillisia, suu-
ria ja kuuluisia töitä”, vaan yksinkertaisesti 
sotilasta. Latvialaisten oli todella helppo 
tottua uuteen sanaan, koska heillä oli jo 
ammoisista ajoista ollut sana karš (’sota’), 
joka eroaa vain vähän liettuan sanasta 
karas (’sota’).

Liettuan lainasanasta syntyi latvian 
kieleen myöhemmin myös kareivīgs ’so-
taisa’, kareivīgums ’sotaisuus’, kareivisks ’so-
tilaallinen’. Ylipäätään ”Latvian kirjakielen 
sanastossa” on kokonainen sivu lauseita, 
joissa käytetään liettuan lainasanaa kareivis ja siitä johdettuja sanoja. 
Siis yhdestä sotamiehestä syntyi sanojen armeija.

Liettuan kielessä sana kareivis on ollut jo kauan: se esiintyi jo ensim-
mäisissä liettuankielisissä kirjoituksissa. Mikalojus Daukša (1527/1528–
1613) kirjoitti kuuluisassa Postillassa näin: ”Vaan ei niille huolettomille 
unikeoille, vaan rohkeille ja työteliäille sotilaille on luvattu kuningas-
kunta […]”.

Kun J. Alunānsin kuolemasta oli kulunut viitisenkymmentä vuotta, 
löydettiin hänen käsikirjoituksensa ”Ehdotettujen sanojen lista”, jossa 
suuri osa sanoista oli lituanismeja. Siinä oli sellaisiakin sanoja, joita eivät 
juurtuneet edes liettuan kieleen. Esimerkiksi J. Alunāns oli valmistautu-
nut korvaamaan latvian sanan teātris ’teatteri’ Konstantinas Sirvydasin 
keksimällä sanalla stebuklinė. Ylipäätään liettuan sana teatras ’teatteri’ 
on hyvin vahva: sitä ei onnistunut korvaamaan Sirvydas eikä Motiejus 
Valančius, joka olisi halunnut muuttaa sen sanaksi vypsosena, eivätkä 
myöskään muut halukkaat korvaajat, jotka ehdottivat teatrasin tilalle 
sanaa vaidykla.

Tuskin monikaan latvialainen nykyään tietää, kuinka paljon huolta 
aiheutti saksan verbin wiederholen latviantaminen vanhoille kirjakielen 
työstäjille. Näin ilmaus wiederholen den Catechismus on selitetty 1700-lu-
vun sanakirjassa: to bērnu mācību no jauna iesākt, atkal pārvaicāt (aloittaa 
lasten opetus alusta, kysyä uudestaan). Vain J. Alunānsille tuli mieleen, 

Juris Alunāns
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että liettualaisilla on tähän hyvä sana atkartoti ’toistaa, kerrata’, jota jo 
Martynas Mažvydas käytti laulukokoelmassaan puhutellessaan nöyriä 
liettualaisia laulajia: Po gedoghima Psalmu Antiphona wissas choras tur at-
kartotie (psalmin antifoonin (lyhyt teksti, joka lauletaan ennen ja jälkeen 
psalmia – A.S.) laulamisen jälkeen koko kuoron täytyy toistaa). 

Latvialaisen on vaikea kuvitella, että aina J. Alunānsiin asti hänen 
äidinkielessään ei ollut niinkään tavallista sanaa kuin ceļot, ’matkustaa’. 
Aiemmin mainitun sanakirjan tekijä käänsi saksan sanan reisen latviaksi 
ceļā iet ’lähteä tielle’, ceļu iet ’kulkea tietä’, staigāt ’kävellä, kulkea’. Mutta 
mikään näistä käännöksistä ei kelvannut. J. Alunānsin apuun tuli taas 
liettuan kielen verbi keliauti ’matkustaa’. Sen pohjalta hän loi niin verbin 
ceļot kuin myös yleiskieleen erinomaisesti sopeutuneen substantiivin 
ceļotājs, ’matkustaja’. Liettuan sanan kelionė ’matka’ pohjalta hän loi myös 
latvian kieleen sanan ceļone, mutta se ei lähtenyt juurtumaan. Latvialai-
set käyttävät sen sijaan sanaa ceļojums, ’matka’.

J. Alunāns hävitti latvian kielestä sellaisia kelvottomia sanoja kuin en-
lenderu zeme (latv. Anglija, suom. Englanti), spranču zeme (latv. Prancūzija, 
suom. Ranska). Sanojen enlenderi, armenjeri, eistreikeri, spranči, griekeri, 
ollenderi sijaan hän alkoi käyttämään nykyisiä nimityksiä angļi, armē-
nieši, austrieši, francūzi, grieķi, holandieši (englantilaiset, armenialaiset, 
itävaltalaiset, ranskalaiset, kreikkalaiset, hollantilaiset). Saksan kielestä 
lainattujen kansainvälisten kuukausien nimien (Janwar, Wewrar, Merz, 
April jne.) perään J. Alunāns liitti latvialaiset päätteet (Janvaris, Februaris, 
Marts, Aprilis). Samalla hän kehitti huomattavasti latvian kirjakieltä.

J. Alunāns kirjoitti melko paljon Liettuasta ja sen historiasta. Hän 
vertaili tarkkanäköisesti liettualaisten ja latvialaisten suhdetta, joka ei 
aina ollut hyvä sattuneista eri sosiaalisista olosuhteista johtuen. Eräässä 
artikkelissa hän valitti happamana: ”Aina veli tulee veljen kanssa huo-
nommin toimeen kuin vieraan”.

Latvialaiset pitävät perustellusti J. Alunānsia nykykirjakielen perusta-
jana. Hän oli myös latvialaisen runouden alullepanija, lehtimies ja valisti 
kansaa tieteen uutisista. Sääli, että hänen elämänlankansa katkesi niin 
varhain. Hän vilustui alkukeväästä työskennellessään rakkaassa koivikos-
saan, sitten makasi sairasvuoteessa eikä enää noussut. Hän ei pelännyt 
kuolemaa, vaan tuntiessaan sen lähestyvän kutsui ystävät ja sukulaiset 
vierelleen. Hän pyysi sytyttämään tupakan, hyvästeli jokaisen vuorollaan 
kevyesti savuja puhallellen ja menehtyi 18.4.1864. 
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Latvian kulttuurihistoriassa vielä toinenkin Alunāns istuu kunniapai-
kalla. Se on Juris Alunānsin isän veljenpoika Ādolfs Alunāns (1848–1912). 
Hän oli ensimmäinen latvialainen näyttelijä, ohjaaja ja dramaturgi, eli 
sanalla sanoen aito latvialaisen teatterin isä. Mutta liettualaisten on vielä 
hyvä tietää, että hänen tyttärensä oli naimisissa kuuluisan liettualaisen 
Vilnan alueen vaikuttajan, Väliaikaisen Vilnan liettualaisten komitean 
puheenjohtajan Konstantinas Stašasin kanssa. 

J. Alunānsin jalanjälkiä seurasi vielä eräs toinen latvialainen yhteis-
kunnallinen vaikuttaja, pedagogi, loistava lehtimies ja kielitieteilijä Atis 
Kronvalds (1837–1875). Saatuaan opettajan pätevyyden, Kronvalds, 
21-vuotias nuorukainen, matkusti Liettuaan Darbėnaihin opettamaan 
saksalaistaustaisen lääkärin poikaa. Liettuassa vietetty aika oli Kron-
valdsille merkityksellinen. Oikeastaan hän nimitti Liettuan matkaansa 
”laskeutumiseksi helvettiin”. Helvetin tälle herkälle nuorukaiselle mat-
kasta teki morsian, jota hän rakasti palavasti, ja joka yht’äkkiä menikin 
toisen kanssa naimisiin. Kronvalds kuitenkin toipui Liettuassa nopeasti. 
Nuoren ihmisen elämässä ei varmaan usein käy niin, että hyvät kirjat 
kykenisivät eheyttämään sen, mitä uskoton kihlattu onnistui hajottama-
an. Liettuan kielen taito, jonka hän oppi keskustellessaan raskaan ikeen 
alla maaorjina olleiden Darbėnain alueen ihmisten kanssa auttoi Kron-
valdsia tulevissa latvian kielen vaalijan ja uudistajan tehtävissä. Kronvalds 
rikastutti latvian kieltä monilla kauniisti muodostetuilla uudissanoilla. 
Olisi vaikea kuvitella nykypäivän arkista kielenkäyttöä ilman näitä sano-
ja. Kronvaldsille liettualaiset ja latvialaiset 
olivat kuin yhden ja saman kansan ”elävät 
jäsenet, jotka ovat nykyään valitettavasti 
epäoikeudenmukaisesti ja epäluonnolli-
sesti erossa toisistaan”. Puhdistaessaan lat-
vian kieltä Kronvalds tapasi usein vaihtaa 
saksalaisperäisiä sanoja liettualaisiin.

Joskus kävi niinkin, että jokin liettuan 
kielessä melko tuntematon sana sai aivan 
ansaitsemattaan uuden ja kauniin elämän 
latvian kielessä, kun Kronvalds löysi sen 
jostain vanhasta sanakirjasta. Melko tun-
nettu liettuan sana on glėzoti ’liata, tärvel-
lä; tehdä työ epäsiististi, huonosti’. Lähellä Atis Kronvalds
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sitä ovat sanat glėza, glėzna ’tärvelijä, epäsiisti, epäjärjestelmällinen ih-
minen’. Yhdessä 1700-luvun saksa-liettua-sanakirjassa on myös verbi 
gleznoti, jonka sanakirjan tekijä selitti näin: ’maalata, värittää’, ja ilmeisesti 
oli unohtanut lisätä ’huonosti’. Sana päätyi myös erittäin hyvin liettuaa 
osaavan Frydrichas Kuršaitisin (1806–1884) sanakirjaan. Hän oli hyvin 
tunnollinen leksikografi, ja merkitsi, ettei itse ole kuullut tällaista sanaa. 
Siispä Kronvalds löysi tämän sanan luultavasti kyseisestä sanakirjasta 
ja alkoi käyttää sitä itse. Näin ollen latvian kieleen ilmestyi sana gleznot 
(lausutaan gleznuot), ’piirtää, maalata’, ja siitä glezna ’maalaus’, gleznains 
’maalauksellinen, kaunis’, gleznainība ’maalauksellisuus, kauneus’, glez-
nojums ’piirustus, maalaus’, gleznotājs ’maalari, taiteilija’, glezns ’hieno, 
hienostunut’, glezniecība ’taidemaalaaminen’ jne. Liettualaisesta ’likaa-
misesta’ tuli latvian ’taidemaalaaminen’ – mutta kielten parissa tuollaisia 
mielenkiintoisia asioita tapahtuu usein.

Kronvaldsin latvian kieleen tuomien sanojen joukossa on yksi eri-
tyisen mielenkiintoinen, ķermenis ’vartalo’. Varmaan vain harvalle tulisi 
mieleen, että Kronvalds lainasi tämän paljon käytetyn latvian kielen 
sanan preussin kielestä. 

J. Alunānsin ja Kronvaldsin kirjoitusten mukana latvian kieleen il-
maantui myös liettuan sana veikalas. Tosin se ei säilyttänyt merkitystään 
’kirjallinen työ’, vaan latvialaiset antoivat uuden merkityksen ’kauppa, 
myymälä’.

Kronvalds oli erittäin lahjakas puhuja. Erityisen kuuluisan puheen 
hän piti ensimmäisten Latvian laulujuhlien aikana 1873. Hän oli en-
simmäisen, joka ilmaisi yhtä rohkeasti puheessaan, että latvialaisten 
kulttuurin vaurastumista ei määrää saksalaisten opettajien ja pappien 
hyväntahtoisuus vaan latvian kansan henkinen voima, joka kuuden sa-
dan sorron vuoden jälkeen kulkee kohti vapautta. Kronvalds toimi pu-
heenjohtajana myös laulujuhlan aikaan tapahtuneessa ensimmäisessä 
Latvian opettajien kokoontumisessa.

Niin kuin J. Alunānskin kuoli Kronvalds liian kovaan työntekoon. Hän 
ei ollut täyttänyt vielä neljääkymmentäkään. Hänen hautajaisiinsa saapui 
sankoin joukoin ihmisiä koko Latviasta, ja näiden mukana myös hänen 
isänsä. Kronvalds on haudattu Latvian Vecpiebalgan kylän hautausmaal-
le. Siellä lepäävät myös hänen ystävänsä, ensimmäisen latviankielisen 
romaanin Mērnieku laiki (Maanmittarien ajat) kirjoittajat Matīss ja Reinis 
Kaudzīte.



127

Kiitolliset latvialaiset keräsivät varat pystyttääkseen Kronvaldsille 
patsaan vuonna 1893. Patsaaseen on kaiverrettu kauniit sanat Tēvuze-
me un brīvība – vissvētākie dārgumi virs zemes (Isänmaa ja vapaus ovat 
pyhimmät aarteet maan päällä).

Liettualaisten ja latvialaisten suhteiden historiassa on melko huvit-
tavia hetkiä. Eräs latvialainen oli ilmeisesti ymmärtänyt omalla tavallaan 
balttilaisten ykseyden ajatuksen, ja oli valmistautunut ”auttamaan” liet-
tualaisia hauskalla tavalla. Koska tsaarin valta Liettuassa kielsi painamisen 
latinalaisella aakkosilla, hän aloitti projektin, jossa latvian kieli tuotaisiin 
Liettuaan korvaamaan liettuan kieli. Liettualaisten täytyisi ensin kirjoit-
taa latvian kielen oppikirja, ja kun olisivat oppineet kielen, voisivat he 
vapaasti painaa latvialaisia lehtiä ja kirjoja latinalaisin aakkosin. Kyseinen 
henkilö lähetti projektinsa jopa sanomalehti Aušran toimitukselle. Mutta 
sitäpä ei julkaistu... Tämä sama henkilö tuli myöhemmin kuuluisaksi vielä 
mielenkiintoisemmasta projektistaan: hän agitoi latvialaisia liittämään 
maansa Saksaan.
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Simonas Daukantas asuu Latviassa

”Latvialainen (liet. latvis) on pilalle mennyt sana liettualainen (liet. 
lietuvis). Tiedetään, että keskiajalla latinalaisessa kirjoituksessa 
u-vokaali sanan keskellä luettiin kuin latinalainen v, eli kirjoitettiin 

latuis, mutta lausuttiin latvis. Kun Henrik Lättiläinen kuvaili Riian piispa 
Albertin elämää ja sotia latvialaisten kanssa hän ei tiennyt, miten heidät 
erottaisi liettualaisista, ja siksi käytti kirjoituksessaan latvialaisista nimitys-
tä letones ja liettualaisista letuvones”, kirjoitti Simonas Daukantas kirjassa 
Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje (Kertomus tapahtumista 
liettuan kansan menneisyydessä). Selittämällä latvialaisten nimityksen 
näin kirjoittaja erehtyy. Daukantas saattoi saada tällaisen ajatuksen siitä 
syystä, että hän näki latvialaiset yhtä lailla liettualaisina kuin Aukštaiti-
jan ja Žemaitijan asukkaat. Hän ei vältellyt kirjoituksissaan käyttämästä 
latvialaisia sanoja, koska ne kävivät hänelle aivan yhtä hyvin kuin ne 
žemaitijan murteen sanat, joita kuuli äitinsä 
ja isänsä käyttävän.

Niinpä Daukantas käyttää kirjoituksis-
saan sanaa dvėselė, joka tarkoittaa niissä 
’tahdonvoimaa, voimaa, vahvuutta’. Sana 
on lähtöisin latvian sanasta dvēsele (’sielu, 
henki’), jonka alkuperän voi yhdistää liet-
tuan sanoihin dvėsti (’kuolla, saada lop-
punsa’), dvėsena (’kuolleen eläimen liha’), 
dvesuoti (’huohottaa, hengittää raskaasti’), 
dvasia (’sielu, henki’).

Nykyään tavallisena pidetyn sanan 
vestuvės (’häät’) pohjana Daukantas käytti 
lainaa latviasta: kozos. Tämän latvian sanan Simonas Daukantas
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kāzas alkuperä on Itämeren rannalla eläneiden liiviläisten, suomalaisten 
ja virolaisten sukulaiskansan kielessä.

Sanan ponas ’herra’ sijaan Daukantas käyttää sanaa kungas, joka on 
johtunut latvian sanasta kungs. Tosin tämän, samoin kuin liettuan sanan 
kunigas (’pappi’) juuret ovat saksan kielessä.

Daukantasin teksteistä löytyy myös latviasta peräisin oleva sana 
mala (’maa, valtio’). Latviassa mala tarkoittaa ’maata, reunaa, rantaa’. 
Tämä sana päätyi myös liettuan yhdyssanoihin skarmalas ’rätti’, ja lygma-
las ’tasareunainen’. Tosin näissä se ei ole laina, vaan jäänne ammoisilta 
ajoilta.

Kuten jo tiedetään, Daukantas syntyi Latvian rajan lähellä. Hän saat-
toi kuulla latvian kieltä jo pienestä pitäen. Saatuaan Vilnan yliopistosta 
maisteridiplomin hän lähti työnhakuun Riikaan. Siellä hän työskenteli 
Riian ja Kuurinmaan, Viron sekä Liivinmaan kenraalikuvernöörin kanslian 
journalistina (niin siihen aikaan nimitettiin kirjureita) ja oppi ilmeisesti 
melko hyvin latvian kielen. Tiedämme vain vähän Daukantasin elämästä 
Riiassa. Saksalainen lääkäri A. Fischer, ”Kaunasin kaupungin lääkärihallin-
non jäsen, lääketieteen tohtori ja kätilö, hovin neuvonantaja” osoitti kir-
jailijalle annetussa terveystodistuksessa, joka on päivätty 21.5.1851, että 
”Simonas Jurgisin poika Daukantas, joka on palvellut vuosina 1825–1834 
Riiassa, sairastaa maksan vajaatoimintaa ja jatkuvan työnteon johdosta 
kärsii kamalista kivuista kupeessaan […]”. 

Daukantas asui Latviassa muutaman vuoden myös vanhoilla päi-
villään. Riitauduttuaan suojelijansa Motiejus Valančiunasin kanssa, hän 
matkusti Jaunsvirlaukaan (nykyisen Latvian Jelgavan alueella). Siellä hän-
tä alkoi hoitaa lääkäri Petras Smuglevičius, kuuluisan taiteilijan, Vilnan 
yliopiston professorin Pranas Smuglevičiusin sukulainen. Samaan aikaan 
lääkärin hoiviin löysi tiensä myös toinen liettualainen kulttuurivaikuttaja; 
liettuan kieliopin ja aapisen luoja Mikalojus Akelaitis (1829–1887). Tämä 
Suvalkijasta kotoisin oleva rauhaton sielu ihastui vanhaan žemaittiin. 
Latviassa asustellessaan he kumpikin suunnittelivat ja haaveilivat, mitä 
voisivat tehdä Liettuan hyväksi.

Daukantas tutustui hyvin latvialaisten elämään ja suri heidän koh-
taloaan. Kirjoituksissaan historiasta hän usein muisti muunmaalaisten 
latvialaisia kohtaan tekemiä vääryyksiä.

”Riian piispa Albert, saatuaan paavilta sellaiseen vallan, kokosi yhte-
en joitain laiskoja ja irstaita saksalaisia veljeskuntaan, ja annetuaan heille 



130

miekan käteen, antoi opettaa pakanoil-
le kristillistä rakkautta, Jumalanpelkoa, 
hänen mahtavuuttaan ja loputonta hy-
vyyttään. Tälla tavoin tuo piispa ensin 
käännytti latvialaiset ja rakensi linnoja 
heidän mailleen, ja antoi sitten suku-
laisilleen tai tutuille saksalaisille nuo 
linnat hallittaviksi. Mutta latvialaiset, 
jotka olivat kääntyneet kristinuskoon, 
hän määräsi kyntämään peltoja ja orjiksi 
uusille herroille. Se, joka vastusteli, pääsi 
hengestään”, kirjoitti Daukantas latvia-
laisten katkerasta kohtalosta teoksessa 
Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių (Van-
hojen liettualaisten ja žemaittien työt).

Latvian pääkaupunki voitaisiin mainita vielä yhdessä yhteydessä 
Daukantasin elämäkertaan. 

Kerrotaan, että tämän suuren liettualaisen kansanvalistajan ja kirjai-
lijan hautajaiset olivat kovin köyhät. Edessä oli kulkenut poika kantaen 
lyhtyä, hiukan kauempana käveli mietteisiin vaipunut Papilėn kirkon 
hallinnoiva pappi Ignotas Vaišvila, joka oli huolehtinut Daukantasista 
hänen viimeisinä elinvuosinaan. Arkkua seurasi kolme mummoa Pa-
pilėsta. Daukantasin haudalle vieritettiin kivi, jonka kansan puheiden 
perusteella on takonut on itse paholainen.

Kahdessakymmenessä vuodessa kivi vajosi maahan. Silloin Vaišvila, 
joka oli jo 70-vuotias vanhus, otti tehdäkseen lähes sankariteon. Hän 
matkusti Riikaan ja tilasi mestarilta haudalle laatan, jonka tekstiä lainata-
an nykyäänkin kirjaan toisensa perään: ”Tuntematon! Muista, että tähän 
on haudattu Simonas Daukantas, ensimmäinen oppineista miehistä, 
hän on kirjoittanut vanhojen liettualaisten ja žemaittien töistä ja muita 
hyödyllisiä kirjoja. Elämänsä aikana oli työn raskaan raataja18. Syntynyt 
28.10.1793, kuollut 24.11.1864 […]”. Pian historioitsija Vytautas Merkysin 

18 Pappi Vaišvila muisteli: ”Juuri ennen kuolemaansa hän pyysi, että jos pystytän muis-
tokiven, pitäisi siihen kirjoittaa sanat: ”Työn raskaan raataja”, sillä hän oli nähnyt paljon 
vaivaa auringon alla”.

Mikalojus Akelaitis
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(1929–2012) mukaan liettualaisen älymystön edustajat pitivät jo velvol-
lisuutenaan kiivetä Papilėn kukkulalle ja hoitaa kirjailijan hautaa. 

Kohtalo oli säälimätön Mikalojus Akelaitisille, jonka kanssa Daukan-
tas oli ystävystynyt Latviassa. Kun vuoden 1863 kansannousu oli hävitty, 
hän pakeni Liettuasta yhtenä kansannousun johtohahmoista. Monien 
seikkailujen ja vaarojen kautta hän päätyi Pariisiin, nai ranskattaren, sai 
Ranskan kansalaisuuden, muttei mitenkään voinut unohtaa synnyin-
maataan. Yhdessä kirjeessään hän kirjoitti: ”Tänään hengitän ullakolla 
mädäntynyttä suurkaupungin ilmaa. Kahdeksan vuotta sitten näin ei 
ollut. Korviini ei kantautunut tuota melua, ja silmäni katselivat ihaillen 
synnyinmaata, jota peittivät suuret tähkät. Sellaisia hetkiä ei unohda 
koskaan. Ne olivat kuin sammuvan lampun viimeiset hetket, viimeiset 
kirkkaat auringonsäteet, jotka valaisivat elämäni päiviä. Siitä lähtien tai-
vas on ollut minulle pilvinen, tyynten päivien päätteeksi saapui myrsky 
ja onnettomuus”. 

”Oi mitä antaisinkaan, että voisin pidellä tuoretta liettualaista tuok-
suruutamaljakkoa […]”, voivotteli hän toisessa kirjeessä (sitaatti: Janu-
laitis, A. Mikalojus Akelaitis. Vilna, 1969, s. 64).

Akelaitis kuoli vuonna 1887. Hänet haudattiin eräälle pariisilaiselle 
hautausmaalle. Vielä vuonna 1899 oli maksettu hautavuokra vuoteen 
1906 asti, ja sitten hauta tasoitettiin maan tasalle.
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Muusa nousee Väinäjoesta

Näin nimesi Kostas Korsakas (1909–1986) latvialaisen runouden 
kokoelman. Hän oppi latvian kielen nuoruudessaan, kun 19-vuo-
tiaana kapinallisena joutui Šiauliain vankilaan. Kielen oppiminen ei 

varmaan ollut hänelle vaikeaa, koska hän syntyi lähellä Latvian rajaa. 
Sen lisäksi hän varmasti muisti lapsuudessaan kuullut latviankieliset 
sanat ajalta, kun heidän perheensä lähti etsimään parempaa elämää ja 
työtä Riiasta ennen ensimmäistä maailmansotaa. Mahtaakohan kukaan 
muu liettualainen kirjailija tai kulttuurivaikuttaja olla saanut niin paljon 
aikaan Liettuan ja Latvian kirjallisuuden lähentämiseksi kuin Korsakas. 
Hän käänsi latvialaista proosaa, runoutta, kirjoitti Latvian kirjailijoista ja 
kansantaiteesta, ja lisäksi julkaisi Latvian lehdissä artikkeleita Liettuan 
kirjallisuudesta. Eikä varmaan kenelläkään muulla ollut niin paljon kuu-
luisia ystäviä Latviassa kuin hänellä.

Korsakasin käännösten ansiosta liet-
tualaiset tutustuivat Kaudzīten veljesten 
romaaniin Mērnieku laiki (Maanmittarien 
ajat), Rūdolfs Blaumanisin kertomuksiin 
ja latvialaisen impressionismin mestari-
teokseen: Jānis Akuratersin Kalpa zēna 
vasara (Renkipojan kesä). Erityisen paljon 
Korsakas käänsi suuren latvialaisen runo-
ilijan Rainisin tuotantoa. ”Käänsin niin lat-
vialaisen runouden klassikoita kuin nuoria 
runoilijoita […]. Suosin kuitenkin Rainisia 
– hänen runouttaan käänsin jopa kaksi 
kokoelmaa […]”. Korsakas ehti vielä ojen-
taa ystävälleen Andrejs Upītisille tämän Kostas Korsakas
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90-vuotisjuhlassa Riiassa teoksen Latvių 
literatūros milžinas (Latvialaisen kirjallisu-
uden jättiläinen), joka kertoo latvialaisen 
proosan mestarista, A. Upītisista. Kirjoitta-
essaan omaelämäkertaansa Korsakas ni-
mitti Latvian kirjallisuutta kauniisti omaksi 
vanhaksi ihastuksekseen.

Liettualaisten ja latvialaisten kulttuuri-
historiassa on ollut enemmänkin merkittä-
viä ihmisiä, jotka ovat eri tavoin yrittäneet 
lähentää näitä vuosisatojen myrskyissä 
elossa selviytynyttä kahta balttilaista kan-
saa, ikään kuin yrittäneet yhdistää koh-
talon erottamat Daugavan (Väinäjoen) ja 
Nemunas-joen muusat.

Latvialainen kulttuurihenkilö ja kirjoittaja Andrejs Dīriķis (1853–1888) 
oli sitä mieltä, että niiden latvialaisten kirjailijoiden, jotka halusivat rikas-
tuttaa äidinkieltään, kannattaisi osata liettuaa. Kirjeessään Vilnan arkiston 
työntekijälle, latvialaiselle Jānis Sproģisille hän kirjoitti näin: ”Vaikka olen 
puhunut latviaa jo lapsuudesta, täytyy minun tehdä paljon töitä, jotta 
oppisin vanhempieni kielen hyvin. Oppiakseni sen nopeasti minun pitää 
opetella liettuan kieli” (Nastopka, K. Lietuvių ir latvių literatūrų ryšiai. Vilna 
1971, s. 58). Vuonna 1875 Dīriķis kirjoitti liettuan kielioppikirjan latvialai-
sille. Hän ystävystyi liettualaisen kansanlaulujen kerääjän ja leksikografin 
Antanas Juškan (1819–1880) kanssa. Dīriķis kokosi itse liettua-latvia -sa-
nakirjan. Dīriķis oppi liettuan kielen niin hyvin, että käänsi jopa yhden 
näytelmän. Ikävä kyllä kielioppikirjaa, sanakirjaa tai näytelmääkään ei 
julkaistu.

Dīriķis matkusti ympäri Liettuaa. Hän kuvaili kauniisti matkakoke-
muksiaan Latvian lehdissä eikä unohtanut moittia liettualaisia siitä, että 
he olivat toisinaan taipuvaisia unohtamaan kansallisen identiteettinsä ja 
samastumaan johonkin muuhun. Dīriķis muistutti romanttiseen tyyliin 
liettualaisia heidän kuuluisasta historiastaan: ”Mutta miksi liettualainen 
häpeilee kieltään? Siksikö, että ennen muinoin Liettuan kansalla oli sel-
laisia miehiä kuin Mindaugas, Gediminas, Algirdas, Vytautas ynnä muut, 
eikä nykyään enää ole? Minne sitten ovat kadonneet näiden miesten 
jälkeläiset, heidän poikansa?”

Andrejs Dīriķis
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Dīriķis teki yhteistyötä myös sanomalehti Aušran kanssa. Hän tapasi 
antaa kyseistä liettualaista lehteä luettavaksi kymnaasin oppilaalle Rai-
nisille, joka tuolloin asui Riiassa Dīriķisin veljen luona.

35-vuotiaana Dīriķis kuoli Georgian Batumissa, jossa oli hoidat-
tamassa tuberkuloosiaan. Hänet on myös haudattu sinne. Dīriķisin 
nekrologissa lukee: ”Hänen rakkain työnsä oli kielitiede, erityisesti liettu-
an-latvian kielemme. Hänen kaikkein kunnioitettavin saavutuksensa on 
latvialaisten lähentäminen heimolaistensa liettualaisten kanssa”. Tämä 
ajatus paistaa myös Dīriķisille omistetussa runossa, jonka kirjoitti Andrejs 
Pumpurs, kuuluisan ”Karhunkaataja” -teoksen tekijä.

Kuten jo mainittiin, Rainis (oikealta ni-
meltään Jānis Pliekšāns, 1865–1929) luki jo 
kymnaasia käydessään sanomalehti Auš-
raa. Päätettyään kymnaasin vuonna 1884 
hän kirjoitti päiväkirjaansa näin: ”Elämäni 
kulun kuvittelen näin: lakimies, talonpoi-
ka, latvialaisten, erityisesti latgalilaisten 
hyväntekijä, liettualaisten ystävä”. Kun Rai-
nis opiskeli Pietarin yliopistossa, hän piti 
latvialaisten opiskelijoiden kokouksessa 
esitelmän Kristijonas Donelaitisista ja yritti 
kääntää hänen tuotantoaan.

Rainis osasi liettuan kieltä jo pienestä 
pitäen. Hän vietti lapsuutensa Daugavpil-

sin lähiseudulla. Liettuaa osasivat myös hänen vanhempansa. On jopa 
säilynyt Rainisin heille kirjoittama kirje, jonka hän aloittaa liettuan kie-
lellä. Runoilijan äiti oli niiden liettualaisten jälkeläisiä, jotka ruton aikaan 
muuttivat tyhjentyneen Latvian alueelle. Eipä siis turhaan Rainis kirjoita 
omaelämäkerrallisessa teoksessaan Saules gadi (Auringon ajat):

Manī plūstu latvju asins,
Maisītas ar lietaviešu,
Darot mani vienotāju,
Dodot jaunu pienākumu.

Rainis 
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Minussa virtaa latvialainen veri,
Sekoittunut liettualaiseen,
Se tekee minusta yhdistäjän,
Antaa uutta vastuuta.

Rainisin opiskeluaikaista kiinnostusta lituanistiikkaan lisäsi se, että hän 
ystävystyi Pietarin yliopiston apulaisprofessorin, myöhemmin Kaunasin 
yliopiston professorin, tunnetun baltologin Eduard Wolterin (1856–
1941) kanssa. Rainis jopa auttoi Wolteria saamaan painoon katkelmia 
Mikalojus Daukšan teoksesta Postilė. 

Rainis vietti kaksi vuotta nuoruudestaan Vilnassa. Runoilijan elämän-
kumppani, kuuluisa latvialainen kirjailija Aspazija (Elza Rozenberga, 
1865–1943) totesi, että tänä aikana syntyivät Rainisin nuoruusvuosien 
kauneimmat runot. Kohtalo vei Rainisin vielä kerran muutamaksi kuu-
kaudeksi Liettuaan, tällä kertaa Panevėžysin kaupunkiin. Hän matkusti 
sinne vanhan äitinsä sekä tulevan vaimonsa Aspazijan seurassa. Rainis 
palasi Panevėžysista Latviaan Liepājan vankilaan. Hänet vangittiin siitä 
syystä, että hän kuului salaiseen Latvian valtion vastaiseen liikkeeseen, ja 
levitti sosiaalidemokraattista propagandaa. Vankilassa Rainis sai päätök-
seen Goethen Faustin käännöksen. Voi sanoa, että tästä käännöksestä 
sai alkunsa uusi ajanjakso Latvian kirjakielen kehityksessä. Rainis loi uusia 
kirjakielen normeja, ja siinä häntä tuki myös liettuan kieli.

Rainisin arkistossa on säilynyt saksankielinen Sveitsistä Tilžeen Vy-
dūnasille tarkoitetun kirjeen luonnos päiväyksellä 25.9.1915. Näin siinä 
kirjoitetaan: ”Erittäin kunnianarvoisa herra. Saatuani suosituksen herra 
J. Gabrysilta10 käännyn Teidän puoleenne ystävällisesti pyytäen Teitä 
lähettämään liettuan kielen oppikirjanne. Haluaisin opiskella liettuan 
kieltä parhaista sen kielisistä teoksista ja siksi pyydän Teitä lähettämään 
myös draamanne, josta luin muutama vuosi sitten Annales des Nationa-
lités -aikakauslehdestä. Tunnen parhaiten Kuršaitisin sanakirjan, mutta 
Sveitsin kirjastoista sitä ei voi tilata. Siksi pyydän Teitä kertomaan, miten 
voisin sen saada. Katan kaikki kulut heti kun saan Teidän ystävällisesti 
lähettämänne tiedon” (sitaatti: Gaižiūnas, S. Kultūros tradicijos baltų lite-
ratūrose. Vilna, 1989, s. 209).

10 Juozas Gabrys-Paršaitis (1880–1951) on pitkään Etelä-Euroopassa asunut kirjallisuus-
historioitsija, julkaisija ja poliittinen toimija. 
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Myös Aspazija on suonut liettualaisil-
le tietyn kunnianosoituksen. Vaidelote on 
draama liettualaisten menneisyydestä, ja 
yksi suosituimpia kirjailijattaren töitä. Siinä 
ristiretkeläisten kanssa käytyjen taistelujen 
taustalla kritisoidaan uskonnollista dogma-
tismia ja ylistetään ajatusta vapaudesta.

Latvialainen kirjailija Sudrabu Edžus 
(Eduards Zilberis, 1860–1941), joka on 
liettualaisille lukijoille tuttu varmaankin 
parhaiten kertomuksesta Dullais Dauka 
(Höpsö Dauka), kirjoitti muutamia runoja 
Liettuan menneisyydestä: Ģedimina sapnis 
(Gediminasin uni), Ķeistuta loms (Kęstutisin 
saalis), Vytautas, Marģers. ”Sudrabu Edžus kunnioittaa niissä Liettuan 
menneisyyttä, ihailee liettualaisten sotilaiden sankarillisuutta taistelus-
sa tunkeutujia vastaan, ylistää sankareita. Silti koko ajan runoilijalla on 
silmiensä edessä Latvian kansan kohtalo: runoissa hän aina uudelleen 
rohkaisee ottamaan esimerkkiä veljeskansan historiasta ja taistelemaan 
onnen ja vapauden puolesta”. Näin kuvataan Edžusin nuoruudenaikai-
sia teoksia akateemisessa ”Latvian kirjallisuushistoriassa”. Sudrabu Edžus 
mainitaan myös Kristijonas Donelaitisin tuotannon kääntäjänä.

”Kasvoin Liettuan rajalla. Heti, kun kykenin nostamaan katseeni yli 
pihamme aitojen, siintivät etelässä Liettuan kangasmetsät. Neretassa 
ei oikein ollut omia metsiä, ja siksi tämä auringon valaisema sinertävä 
juova lumosi minut. Kun kyselin muilta, miksi siellä horisontissa on niin 
siniset metsät, minulle vastattiin yksinkertaisesti: ”Siellä on Liettua” […]. 
Lähennyin vielä enemmän Liettuaa, kun kesäiltaisin aloin erottaa jos-
tain kaukaa kantautuvat sävelet omista kansanlauluistamme. Ne olivat 
suurenmoisia, vaikkakin surullisia ääniä”, kirjoitti Jānis Jaunsudrabiņš 
(1877–1962), huomattava latvialainen kirjailija ja taiteilija, jonka kirjoihin 
Baltā grāmata (Valkea kirja), Aija, Vēja ziedus (Tuulen kukat) luultavasti 
monet liettualaisetkin lukijat ovat ihastuneet. Miten eläväisiksi ja usein 
(kuten ne laulutkin) surullisiksi hänen kirjoissaan onkaan kuvattu sosiaa-
lisesta epäoikeudenmukaisuudesta kärsivät liettualaiset Latvian rajalla. 
Jaunsudrabiņš on kääntänyt latviaksi liettualaisia kansanlauluja, joista 

Aspazija
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hän piti. Hän käänsi kiinnostavalla tavalla Kristijonas Donelaitisin ”Talven 
huolien” katkelmia. Emme varmaan löydä kenenkään muun latvialaisen 
kirjailijan teoksista niin paljon liettualaisia sanoja, kuin Jaunsudrabiņšin.

Myös kuuluisa latvialainen runoilija Jānis Sudrabkalns (1894–1975) 
on omistanut tuotannossaan kauniita säkeitä liettualaisille. 

Kur ir tie kalni, kur ir tās lejas,
Kas var mūs izšķirt?
Tā prasām vārdiem no Raiņa dzejas – 
Mums kopā dzīvot ir mirt.

Missä ovat vuoret, missä laaksot,
Jotka voivat meidät erottaa?
Näin kysymme Rainisin runon sanoin – 
Yhdessä meidän tulee elää ja kuolla.

Näin kirjoitti latvialainen runoilija toisen 
maailmansodan aikaan Moskovassa.

Liettuassa haluttiin neuvostoaikana 
julkaista Jaunsudrabiņšin maineikas Baltā 
grāmata, jonka kirjoittaja oli lähtenyt Lat-
viasta Länsi-Saksaan. Kirjan kääntäjä Alek-
sandras Žirgulys (1909–1986) pelkäsi, että 
kyseinen emigrantin teos voisi joutua 
sensuurin alle. Hän pyysi apua J. Sudrab-
kalnsilta, joka ei ollut ainoastaan kuuluisa 
kirjailija vaan myös korkea virkamies, Lat-
vian taideakatemian jäsen. Sudrabkalns 
suostui mielellään auttamaan, ja kirjoitti 
liettuankieliseen käännökseen artikkelin 

Janis Jaunsudrabinis ir jo Baltoji knyga (Jānis Jaunsudrabiņš ja hänen 
Valkea kirjansa). Näin Liettuassa aukaistiin ovia myös muille latvialaisille 
kirjailijoille.

Jānis Jaunsudrabiņš
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Kun Latviassa vuonna 1963 julkaistiin erillisenä kirjana Kristijonas 
Donelaitisin ”Vuodenajat” Paulis Kalvan11 kääntämänä, Sudrabkalns 
huomioi tapahtuma innostuneella artikkelilla liettualaisessa aikakaus-
lehdessä.

Kostas Korsakasin lisäksi on vielä koko joukko liettualaisia kirjai-
lijoita, jotka ovat tavalla tai toisella olleet tekemisissä Latvian ja sen 
kirjallisuuden kanssa. Pranas Mašiotas (1863–1940), liettualaisen las-
tenkirjallisuuden klassikkonimi työskenteli yli 20 vuotta Riiassa. Tuleva 
latvialainen kirjailija Ernests Birznieks-Upītis (1871–1960) julkaisi hänen 
tuotantoaan latvialaisessa lastenlehdessä. Liepājassa opiskelivat taas 
suuret Anykščiain kaupungista lähtöisin olevat liettualaiset Jonas Bi-
liūnas (1896–1917) ja Antanas Vienuolis (1882–1957). Julius Janonis 
(1896–1917) oppi lapsuudessa latvian kielen ja aloitti taiteellisen tuo-
tantonsa kääntämällä latvialaisia kansanlauluja. Kirjailija, lakimies ja tu-
leva Vytautas Magnus -yliopiston professori Antanas Kriščiukaitis-Aišbė 
asui Jelgavassa ja toimi sen liettualaisissa kirjailijapiireissä erittäin me-
nestyksekkäästi. Justas Paleckis (1899–1980), asuessaan pitkään Riiassa, 
tutustui hyvin latvialaisiin kirjailijoihin ja käänsi heidän töitään liettuaksi. 
Suureksi Latvian kirjallisuuden ystäväksi mainitaan niin ikään Riiassa syn-
tynyt Jonas Šimkus (1906–1965). Riiassa julkaistiin tunnettu Kazys Bo-
rutan (1905–1965) runokokoelma Kryžių Lietuva (Ristien Liettua). Juozas 
Baltušis (1909–1991) syntyi Riiassa.

11 Paulis Kalva (1919–2003) on huomattavin liettualaisen runouden latviantaja. Done-
laitisin ”Vuodenaikojen” lisäksi hän käänsi Antanas Baranauskasin Anykščių šilelis, Mai-
ronisin Pavasario balsai, Ieva Simonaitytėn Vilius Karalius, Juozas Baltušisin Parduotos 
vasaros, Sakmė apie Juzą. Kalva kävi Jelgavan klassisen kymnaasin. Vuosina 1937–1943 
hän opiskeli Latvian yliopistossa filologiaa. Hän taisteli Latvian legioonassa vuosina 
1943–1945, oli karkotettuna Siperiassa vuosina 1945–1947 ja 1951–1955. Hän toimi 
Saldusin ja Jelgavan salaojitusinsinöörinä 1956–1980. Vuodesta 1984 Kalva oli Latvian 
kirjailijaseuran jäsen. Hänen oman runokokoelmansa Laika zīmes (Ajan merkit) käsikir-
joitus katosi vuonna 1944.

Kuuluisammalla liettualaisen proosan kääntäjällä on erilainen elämäntarina. Alfonsas 
Sukovskis (1910–1998) latviansi melkein 50 liettualaisten kirjailijoiden teosta! Hän syntyi 
liettualaiseen työläisperheeseen Riiassa, kävi liettualaisen peruskoulun ja valmistui Rii-
an opettajien instituutista. Hänet vangittiin vallankumouksellisesta toiminnasta. Toisen 
maailmansodan aikana hän toimi neuvostoarmeijan sotilaana ja lehtimiehenä. Vuodesta 
1963 Sukovskis oli Latvian kirjailijaseuran jäsen. Vuonna hänet 1989 palkittiin ansioista 
Liettuan kulttuurin saralla.
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Yksi sydämellisimmistä latvialais-
ten ystävistä Liettuassa oli kirjallisuu-
den klassikko Juozas Tumas-Vaižgantas 
(1869–1933). Hän joutui kokemaan 
Latviassa kaikenlaista. Erityisen onneton 
muisto nuoruudesta on, kun hänen täytyi 
vasten tahtoaan matkustaa Latviaan. Hän 
opiskeli silloin vielä Kaunasissa pappisse-
minaarissa nimellä Juozas Tumas, ja oli 
vankasti päättänyt tehdä työtä Liettuan 
hyväksi, eikä malttanut odottaa töiden 
alkamista. Valitettavasti seminaarin val-
voja, puolalaistunut žemaitti, vankka liet-
tualaisten kansallisen heräämisen vastus-
taja, oli ajatellut aivan toisin. Hän oli päättänyt lähettää Latviaan tämän 
nuoren ja energisen papin, jolla oli sana hallussa. Hänen päätöksellään 
oli kaksi päämäärää. Ensinnäkin hän suojelisi Žemaitijan hiippakuntaa 
vaaralliselta ”litvomanialta”. Toiseksi nuori ja lahjakas pappi oppisi nope-
asti latvian kielen ja voisi saarnata kauniisti valvojan maanmiehille sekä 
kirjoittaa rukouskirjoja. Tarpeen mukaan voisi julistaa Jumalan sanaa 
myös puolaksi.

Latvian Jelgavassa nuorella papilla alkoivat surkeat ajat. Paikalliset 
papit eivät lainkaan osanneet odottaa häntä ja jopa epäilivät, että se-
minaarin valvoja oli lähettänyt uuden vikaarin vakoilemaan, miten he 
hoitivat tehtäviään. Tumas joutui jopa asumaan kirkkoherran hänelle 
osoittamassa ullakkohuoneessa. 

Tumasin synkkää elämää piristivät yllättäen paikalliset liettualaiset, 
kuten kielitieteilijä Jonas Jablonskis, lakimies ja kirjailija Antanas Kriščiu-
kaitis-Aišbė, asianajaja ja tulevien tunnettujen Liettuan diplomaattien 
isä ja isoisä Motiejus Lozoraitis. Tumas piti yhteyttä liettualaisiin ja vieraili 
heidän perheidensä luona. Hän aloitti nyt kirjallisen työnsä.

Kirkkoherra, joka muuten oli myös liettualainen, ei pitänyt tästä. Hän 
ja nuori vikaari asuivat samassa talossa. Kirkkoherra kirjoitti alaiselleen 
kirjeen, jossa sanotaan näin: ”Mikäli Pappi lähtee omille asioilleen kau-
punkiin, ole niin ystävällinen ja kerro minulle, minne menet”. Jos Tumas 
halusi mennä kävelylle, niin kirkkoherra haluaisi etukäteen tietää, min-
kä ajankohdan tälle toimitukselle Tumas varaa. Ja jos hän halusi lähteä 

Juozas Tumas-Vaižgantas
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jonnekin illalla, niin ”pyydetään menemään ainoastaan yhdessä muiden 
pappien kanssa”.

Tumas vastasi kirjeellä kirkkoherralle, joka oli niin kovin huolissaan 
hänen tekemisistään: ”Hänen Korkeudelleen […] Mitaun Kirkkoherralle, 
Teologian Maisterille”, ja kirjeessä luki näin: ”En ole Sinulle koululapsi, jota 
tarvitsee hoitaa, enkä ole paimen maatalon isännän alaisuudessa, olen 
vain Sinun apurisi ja vapaa, samanarvoinen henkilö”. Sen lisäksi tuleva 
kirjailija selventää, että kirkkoherran yhteisössä hän ei kovin hyvin viihdy 
siksi, että tämä pelaa korttia puoleen yöhön, mutta Tumas ”tuntematta 
kutsumusta tähän ammattiin […] on pakotettu haukottelemaan muu-
taman tunnin tai keskustelemaan pelkästään naisten kanssa”. 

Vuoden 1895 kesällä Tumasin12 onnistui vetäytyä hänet huonosti 
vastaanottaneesta Jelgavasta takaisin Liettuaan. Hän ei palannut tyhjin 
käsin: ikävöidessään isänmaataan hän oli pappilan ullakolla alkanut kir-
joittaa teosta Aukštaitijos vaizdeliai (Aukštaitijan maisemat).

Kymmenen vuoden päästä Tumas-Vaižgantas lähtee taas Latviaan, 
ja tällä kertaa pääkaupunkiin Riikaan. Nyt hänen mielialansa on loistava. 
Hän ei lähde kirjoittamaan latgalleille katekismusta ja rukouskirjoja, vaan 
toimittamaan liettualaista lehteä Rygos garsas (Riian ääni) maanmiehil-
leen, jotka ovat erilaisten ikävyyksien takia päätyneet Latviaan. Täällä 
hän uppoaa työhönsä. Hän on tekemisissä liettualaisten ja latvialaisten 
kulttuurivaikuttajien kanssa. Hän tapaa jopa kaksi tulevaa Latvian pre-
sidenttiä.

Itsenäisessä Liettuassa Tumas-Vaižgantas valittiin Liettuan ja Latvian 
yhtenäisyyden seuran puheenjohtajaksi. Latvian valtio palkitsi hänet 
Kolmen tähden kunniamerkillä. Ja aikoinaan Jelgavan kaupungin klassi-
nen kymnaasi, joka ei aikoinaan ottanut häntä vieraanvaraisesti vastaan, 
valitsi hänet kunniajäsenekseen. 

Latviassa saatu kokemus auttoi Tumas-Vaižgantasia, kun hän yhdes-
sä ystävänsä, kielitieteilijä Kazimieras Būgan kanssa työskenteli 1920–
1921 englantilaisen diplomaatin, Edinburghin yliopiston professorin 
James Simpsonin johtamassa komissiossa. Komissio määritteli itsenäi-
syytensä voittaneiden Liettuan ja Latvian valtioiden keskinäisen rajan. 

Daugavan (Väinäjoen) muusa jätti tämän liettualaisen kirjailijan elä-
mään kauniisti jälkensä.

12 Samana vuonna Tumas alkaa kirjoittaa pseudonyymilla Vaižgantas.
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J. Tumas-Vaižgantasin ystävä, monsig-
nore Kazimieras Jasėnas (1867–1950) on-
nistui puolestaan erinomaisesti hoitamaan 
papin virkaa Latviassa. Hän oli hyvin valoi-
sa henkilö, joskin valitettavasti Liettuassa 
melkein unohdettu. Hän rakennutti Latvia-
an kolme katolista kirkkoa. Hän työsken-
teli Jelgavassa 42 vuotta, kirjoitti puolaksi, 
latviaksi ja liettuaksi. Hän opetti saksan, 
ranskan ja latinan kieliä Jelgavan kymnaa-
sissa ja opettajainstituutissa. Hän matkusti 
Riian liettualaisten kymnaasiin ja Latvian 
yliopistoon opettamaan liettuan kieltä. 
Hän kirjoitti näytelmiä. Ensimmäisen ma-
ailmansodan aikana hän julkaisi myös saksaksi kirjasen Pasaulinis karas 
ir Lietuva (Maailmansota ja Liettua). Kirjanen oli tarkoitettu saksalaisille 
sotilaille, jotta he tuntisivat Liettuan historiaa ja kulttuuria ja käyttäy-
tyisivät kunnioittavammin liettualaisia kohtaan. Hän kirjoitti liettuaksi 
kolmeosaisen Visuotinė meno istorija (Yleinen taidehistoria, 1812 sivua 
ja 2130 kuvituskuvaa!). Toisen maailmansodan liekeissä tuhoutui hänen 
kaksiosaisen teoksensa Bažnytinio meno istorija (Kirkkotaiteen historia) 
käsikirjoitus sekä kirjasto, jonka hän oli aikonut lahjoittaa Kaunasin Vy-
tautas Magnus-yliopistolle. 

Jasėnasiin liittyy myös muuan kaunis episodi liettualaisen ja latvialai-
sen kirjallisuuden välisestä ystävyydestä. Liettualainen runoilija Maironis 
vältteli kaikenlaisia omaksi kunniakseen järjestettyjä juhlallisuuksia. Hän 
kieltäytyi esimerkiksi jyrkästi järjestämästä 60-vuotisjuhliaan Kaunasissa. 
Niinpä 1932 keväällä Tumas-Vaižgantasin saattelemana Maironis mat-
kusti Jelgavaan, jossa järjestettiin iltatilaisuus hänen lähestyvän 70-vuo-
tispäivänsä kunniaksi. Se oli oikein vaikuttava tilaisuus. Siellä lausuttiin 
liettuaksi ja latviaksi Maironisin runoja. Tumas-Vaižgantas sekä Jelgavan 
klassisen kymnaasin rehtori J. Lapiņš puhuivat Maironisin tuotannosta. 
Paikallisten tapojen mukaisesti runoilijan päähän laskettiin laakerinleh-
tiseppele. Maironis lahjoitti kymnaasille viisiosaisen tuotantonsa. Hän 
kiitti onnittelijoita latinaksi. Runoilijasta ja iltajuhlasta kirjoitettiin laajalti 
latvialaisessa lehdistössä. Seitsemänkymmenen vuoden kuluttua, kun-
nioittaakseen tätä tapahtumaa Kazimieras Pūras julkaisi artikkelin Pasku-

Kazimieras Jasėnas
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tinis Maironio poezijos pavasaris (Maironisin viimeinen runouden kevät) 
kirjassa Poezijos pavasaris 2001 (Runouden kevät 2001, Vilna, 2001). Ei 
ole epäilystäkään, etteikö oikea juhlallisuuksien järjestäjä olisi ollut Ja-
sėnas, eikä Maironisia hänen elossa ollessaan varmasti ole kunnioitettu 
missään yhtä kauniisti.

Kazimieras Jasėnas murehti paljon sitä, että Latviassa liettualaiset 
sulautuivat nopeasti valtaväestöön. Hänet, kuten Tumas-Vaižgantaskin, 
palkittiin Latvian valtion Kolmen tähden kunniamerkillä. Liettua taas pal-
kitsi hänet Liettuan suurruhtinas Gediminasin kunniamerkillä. Latvian 
katolilaiset kunnioittivat kauniilla tavalla pitkäaikaista Jelgavan kirkko-
herraa, ja julkaisivat vuonna 2000 latviaksi ja liettuaksi hienon kirjan Jel-
gavas katoļu katedrāle: Monsinjoru Kazimieru Jasēnu atceroties (Jelgavan 
katolinen katedraali: monsignor Kazimieras Jasėnasin muistolle). 

Nemunas-joen ja Daugavan muusat tapasivat muutenkin kuin kir-
jallisuuspiireissä. Ei varmaan löydy toista ulkomaalaista muusikkoa, joka 
olisi omistautunut niin paljon liettualaiselle kansalliselle musiikille niin 
kuin pitkäaikainen Pietarin ja Riian (nykyään tämä korkeakoulu kantaa 
hänen nimeään) konservatorioiden professori Jāzeps Vītols (1863–1948). 
Tämä Nikolai Rimsky-Korsakovin oppilas opetti Pietarissa sellaisia nimiä 
kuin Stasys Šimkus (1887–1943), Juozas Tallat-Kelpša (1889–1949), Jurgis 
Karnavičius (1912–2001), Juozas Žilevičius (1891–1985). Kun liettualai-
nen säveltäjä Česlovas Sasnauskas (1867–1916) kuoli, tämä latvialainen 
toimi kapellimestarina hänen muistokonserteissaan Pietarissa. Riian kon-
servatoriosta Vītolsin ohjaamalta sävellyskurssilta valmistuneet Juozas 
Karosas (1890–1981), Vladas Jakubėnas (1904–1976) ja Satys Vainiūnas 
(1909–1982) muistivat opettajaansa ylistävin sanoin.

Latvialainen säveltäjä Emilis Melngailis (1874–1964) tapasi osallistua 
Pietarin liettualaisten musiikki-iltoihin ja jopa johti jonkun aikaa liettu-
alaista kuoroa. 

Liettualaisia kansanlauluja sovittivat latvialaiset säveltäjät Pāvuls 
Jurjāns (1866–1948), Alfrēds Kalniņš (1879–1951) ja Jānis Līcītis (1913–
1978). Liepājan pyhän Joosefin katolilaisen kirkon urkuri, pianomestari ja 
kauppias Dominykas Dvarionavičius lähetti tavattoman lahjakkaan poi-
kansa, joka jo 12-vuotiaana johti nuorisokuoroa, opettelemaan musiikkia 
latvialaisen säveltäjän Alfrēds Kalniņšin luo. Tuo poika on liettualainen 
säveltäjä, kapellimestari ja pianisti Balys Dvarionas (1904–1974). 
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Tunnetun latvialaisen maalarin Vilhelms Purvītisin (1872–1945) op-
pilas oli liettualainen Petras Kalpokas (1880–1945). Taidemaalari Vladas 
Eidukevičiusin (1891–1942) kehityksessä auttoi muuan latvialainen tai-
teen klassikkonimi Janis Rozentāls (1866–1917). Latviassa asuivat myös 
Kazys Šimonis (1887–1978), Kajetonas Sklėrius (1876–1932). Riian taide-
koulussa opiskeli Venäjän sisällissodan kuuluisaksi tekemä komentaja, 
diplomaatti, myöhemmin Stalinin vainojen uhriksi joutunut molėtailai-
nen Vytautas Putna (1893–1937). Aivan Liettuan rajalla mutta Latvian 
puolella ovat syntyneet liettualaiset kuvanveistäjät Juozas Mikėnas 
(1901–1964) ja Robertas Antinis (1898–1981). 
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Laulujen ja laulajien kansa

”M iten naiivia sukkeluutta! Miten lumoavaa yksinkertaisuutta!” – 
tällaisin intoa täynnä olevin sanoin saksalainen valistusmies ja 
kirjailija Gotthold Ephraim Lessing (1729–1787) kuvaili Philipp 

Ruhigin (1675–1749) vuonna 1754 julkaisemia kolmea ensimmäistä 
liettualaista kansanlaulua teoksessa ”Liettuan kielen tutkimus”. Jopa 
Johann Wolfgang Goethe käytti yhtä näistä lauluista tuotannossaan. 
Myöhemmin, kun suuri kirjailija oli tutustunut Liudvikas Rėzan vuonna 
1825 julkaistuun Liettuan kansanlaulujen kokoelmaan, hän ilmoitti, että 
”runolliset lahjat talonpojalla ovat samat kuin ritarilla”. 

Laulu on saatellut balttilaisia kansoja jo ammoisista ajoista. On 
kirjoitettu, että preussilaiset tappoivat vuonna 999 heidän mailleen 
lähetetyn Prahan piispa Vojtěchin (pyhä Adalbert) ja kaksi munkkia, ja 
tämän sotaretken jälkeen ”ylistäen iloisella laululla pahaa tekoaan kaikki 
palasivat asuinsijoilleen”. Maciej Stryjkowski (1547–1586 jälkeen) kertoo: 
”Ei koskaan ennen valoa nähneiden […] kronikassaan”, että ”kun Algir-
das vaimonsa kanssa palasi Vitebskistä Vilnaan, menivät kaikki ihmiset 
häntä vastaan, pakanallisten tapojen mukaisesti löivät käsiään yhteen 
ja lauloivat Lado! Lado!, jolla he osoittivat kiitollisuutta ja riemua suur-
ruhtinaalleen, joka voittoisana […] palasi pääkaupunkiin”. 

Ensimmäinen latvialainen kansanlaulu painettiin peräti nuotin-
nettuna 1635 Tarton yliopiston professorin Friedrich Meniuksen (noin 
1593–1659) latinankielisessä kirjassa Syntagma de origine Livonorum, 
joka kertoi liivinmaalaisten (eli latvialaisten ja virolaisten) alkuperästä. 
Kirjan kirjoittaja yrittää jopa kuvailla laulujen syntyprosessia. Latvialaiset 
luovat lauluja hyvin helposti. ”On ollut tapana, että nuoriso vastaanot-
taa vieraat laululla. Se on heille niin tavanomaista, ja lauluja luodaan 
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niin vaivattomasti, että he toisin kuin mi-
kään muu kansa, kokemuksensa perus-
teella ilman valmistautumista […] voivat 
improvisoida ja laulaa”, kirjoitti Menius. Ja 
näin latvialaisten lauluista ja laulamisesta 
kirjoittaa 1600-luvun alkupuolella elänyt 
historioitsija ja energinen luterilaispappi 
Paul Einhorn: ”Syödessään ja juodessaan 
[latvialaiset] laulavat niin rumia, häpeile-
mättömiä ja kevytmielisiä lauluja päivin ja 
öin tauotta, ettei edes paholainen voisi ru-
mempia ja häpeällisempiä keksiä ja laulaa”. 
Tämän ahkeran papin sanat osoittavat, että 
laulaminen on ollut aina Latvian kansalle 

sydäntä lähellä. Latvialaiset ovat luultavasti kaikista balttilaisista kansois-
ta parhaimpia laulajia ja suurimpia laulujensa rakastajia.

Liettualaiset iloitsevat hyvällä syyllä laulujuhlistaan. Ensimmäisten 
laulujuhlien piti tapahtua elokuun 15. ja 16. päivänä vuonna 1914 Mari-
jampolėssa. Sinne oli kutsuttu viisi kuoroa Suvalkian maakunnasta. Vali-
tettavasti ensimmäinen maailmansota ”lykkäsi” tuota juhlaa vielä kym-
menellä vuodella. Itä-Preussin liettualaiset pitivät omat laulujuhlansa 
1895 kirjailija Vydūnasin aloitteesta Nemunas-joen varrella, Rambynasin 
kukkulalla. Liettuaan ”kuorojen ja latoiltojen ajat” (liet. chorų ir klojimų va-
karų gadynė) säveltäjä Stasys Šimkuksen sanoin, saapuivat vasta vuoden 
1905 vallankumouksen jälkeen. Onkin tiedossa yksi tuollainen ”latoilta” 
vuodelta 1890, kun ”Telšiaissa, Plungėn kadulla järjestettiin erikoinen 
teatteri. Se järjestettiin majatalon viereisen tallin heinäladossa. Näyt-
tämön eteen laitettiin pari riviä penkkejä korotuksilla, ja sivussa olivat 
”loosit”. Näytösten aikaan taiteilijoita usein häiritsi nälkäisten hevosten 
hirnuminen ja yöpymään saapuvien humalaisten ihmisten mölinä” 
(Gaudrimas, J. Iš lietuvių muzikinės kultūros istorijos. 1861–1917. Vilna, 
1958, s. 75). 

Latvian kansanlaulujen tie oli huomattavasti helpompi. Ensimmäi-
nen koko Latvian yhteinen laulujuhla pidettiin vuonna 1873, ja siihen 
osallistui 45 kuoroa ja 1003 laulajaa. Ja kun latvialaiset kokoontuivat 
1895 neljänteen laulujuhlaansa Jelgavaan, eli melko lähellä Liettuaa, 

Krišjānis Barons
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lauloi siellä 203 kuoroa ja 5208 laulajaa. Jo ensimmäisistä laulujuhlista 
lähtien perinteeksi muodostui ”laulusota”, kuorojen kilpailu.

Latvialaiset alkoivat varhain kerätä ja julkaista kansanlaulujaan. To-
sin ensimmäiset kansanlaulujen kerääjät ja julkaisijat olivat useimmiten 
saksalaisperäisiä pappeja. Silti todellisen kansanlaulujen keruun uro-
työn suoritti Latviassa ”kansanlaulujen isäksi” kutsuttu Krišjānis Barons 
(1835–1923). Hän ei kerännyt kansanlauluja ypöyksin, kuten legendaa-
rinen liettualainen Antanas Juška (1819–1880). Kansanlauluja lähettivät 
niiden kerääjät ympäri Latviaa, ja hän järjesti, loi systeemin ja toimitti ne. 
Vuonna 1894 yhdessä rikkaan pietarilaiskauppiaan, latvialaisen Henrijs 
Visendorfin kanssa hän julkaisi kokoomateoksen Latvju dainas (Latvian 
kansanlaulut) ensimmäisen osan. Myöhemmin Barons valmisti vielä seit-
semän suurta kansanlaulukirjaa, jotka julkaisi Venäjän taideakatemia. 
Tässä latvialaisten kansanlaulujen kokoelmassa on 217 996 tekstiä. Luku 
on tosiaankin tähtitieteellinen, vaikka liettualaisiakaan kansanlauluja ei 
olisi kovin helppo mahduttaa kahdeksaan suurehkoon kirjaan. Latvialai-
set kansanlaulut eroavat liettualaisista ja muidenkin kansojen lauluista 
siten, että ne ovat lyhyitä. Eniten latvialaiset pitävät lyhyistä, neljän sä-
keen kansanlauluista. Mutta niissä neljässä säkeessä he osaavat toisinaan 
sanoa hyvinkin paljon! Ei ole syytä säikähtää latviankielisiä tekstejä – ne 
ovat latvian kielen oppitunnin ensimmäinen osio, ja suomenkielisen 
käännöksen avulla ne voi ymmärtää helposti.

Olennaista on, että Latvian kansa ei pidä ainoastaan kansanlauluis-
taan vaan myös niiden kokoomateoksista. Latvialaisen kirjallisuushisto-
rian tutkija Teodors Zeiferts (1865–1929) kirjoitti, että latvialaiset ovat 
ihastuneempia kansanlaulukirjaansa kuin Raamattuun.

Suuret latvialaisten kansanlaulujen kokoelmat alkavat usein tällä 
laululla:

Kas var dziesmas izdziedāt,
Kas valodas izrunāt?
Kas var zvaizgnes izskaitīt,
Jūras zvirgzdus islasīt?

Ken osaa kaikki laulut laulaa,
Ken puhuu kaikkia kieliä?
Ken voi laskea taivaan tähdet,
Meren hiekan kerätä?
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Tässä on latvialainen paimenen laulu, jota Kostas Korsakas kovasti ihas-
teli latvialaisista kansanlauluista kirjoittamassaan kurssityössä professori 
Vincas Krėvė-Mickevičiusille:

Ēdiet, govis, zaļu zāli,
Neminiet kājiņām:
Zaļa zāle žēli raud,
Kad nomina kājiņām.

Syökää, lehmät vihreää ruohoa,
Älkää polkeko jalkoihinne:
Vihreä ruoho itkee surkeasti,
Kun sitä poljetaan.

Ja tässä osoitetaan kunnioitusta kyntäjälle hienovaraisesti:

Arājam melnas kājas,
Tīrumiņu staigājot,
Tur uzauga zelta graudi
Kuplajās vārpiņās.

Kyntäjällä mustat jalat,
Peltoa kulkiessa,
Siellä kasvaa kultaista viljaa,
Tuuheat ovat tähkät.

Mutta näin protestoidaan sosiaalista epätasa-arvoa vastaan:

Viena zeme, viena saule,
Nevienāda pasaulīte:
Citam zelts, sudrabiņš,
Citam gaužas asariņas.

Yksi maa, yksi aurinko,
Maailma ei yhtäläinen:
Yhdellä kultaa, hopeaa,
Toisella katkerat kyyneleet.
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Latvialaiset kansanlaulut esittivät äärettömän tärkeää roolia taistel-
taessa kansallisen kulttuurin puolesta. Tuskin Euroopasta löytyy toista 
kansaa, jonka yleiskielen muodostumiseen kansanlaulu olisi vaikuttanut 
niin vahvasti. Se, minkä vieras kieli kartanonherrojen ja kirkon välityk-
sellä hajotti, pysyi koskemattomimpana kansanlauluissa. Ne säilyttivät 
puhtaimman latvian kielen rakenteen, paljon elementtejä hamasta 
menneisyydestä. Latvian kansanlaulut ovat hyvin merkityksellisiä myös 
tieteelle. Kun latvialaiset puhuvat Baronsin kansanlaulukokoelmasta, he 
lainaavat usein J. Endzelīnsin sanoja: ”Tälle ”Latvian dainojen” perustalle 
voitiin rakentaa ja rakennettiin latvian filologia”. 

Kun jokin ekskursioretkikunta matkustaa Latviasta ulkomaille, he 
laulavat niin kauniisti, että tuon toisen maan ihmisistä vaikuttaa siltä, 
että he ovat kuoro eivätkä ryhmä sattumalta kokoon tulleita ihmisiä. 
Latvialaiset laulavat kaikkialla.

Balys Sruoga (1896–1947) kirjoittaa kirjassa Dievų miškas (Jumalten 
metsä), että hirvittävällä natsien keskitysleirillä latvialaiset erosivat kai-
kista melkein kolmenkymmenen kansan edustajista siten, että he alati 
lauloivat kansanlaulujaan. Muun maalaisista vangeista oli kummallista, 
että sellaisessa helvetissä pystyi laulamaan, ja vieläpä iloisia lauluja. 

Koskettavassa latvialaisen kirjailijattaren Sandra Kalnieten kerto-
muksessa Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos (Juhlakengissä Siperian han-
gissa), jossa kuvataan tekijän perheen kolmen sukupolven kärsimyksiä, 
on tällainen episodi. Vuosi 1941, kesäkuun 23. päivän ilta (juhannus). 
Latvialaisten karkotettujen juna on jo ylittänyt Uralin vuoret. Pidätetyille 
on annettu lupa avata aikaisemmin kiinni naulatut eläinkuljetusvaunu-
jen ovet, ja illan hiljaisuudessa kaikista vaunuista kantautuvat līgo-lau-
lut (juhannuslaulut), jotka tasan vuosi sitten ja sata vuotta sitten tuona 
päivänä kaikuivat Väinäjoen rannoilla. Mahdammeko löytää samanlaisia 
episodeja muiden kansojen karkotettujen muistelmista?
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Äidinkielet tieteen ja  
kulttuurin aloilla

Latvialaiset aloittavat yleensä katsauksen äidinkielensä tieteen ja 
kulttuurin saavutuksiin Juris Alunānsin ja Atis Kronvaldsin nimillä. 
Ensimmäinen teos, joka tässä katsauksessa yleensä mainitaan, ei ole-

kaan kielioppi- tai sanakirja, vaan Alunānsin julkaisema kirja Dziesmiņas, 
latviešu valodai pārtulkotas (Lauluja, latvian kielelle käännettyjä) vuodelta 
1856. Kirjassa julkaistut laulut, johdanto ja lopussa oleva artikkeli ”Sana-
nen latvian kielestä” näyttävät kaikki tietä, jota latvialaisten tulisi kulkea 
pyrkiessään kehittämään äidinkieltään ja taistellessaan sen oikeuksien 
puolesta. ”Latvian kieltä voisi verrata mehevään, hedelmälliseen maa-
perään, joka laiminlyötynä kasvaa ohdakkeita ja takiaisia, mutta viisaasti 
hoidettuna tuottaa satakertaisen sadon kultaista vehnää,” – hän kirjoitti 
yhdessä artikkelissaan.

Alunāns ja Kronvalds rikastivat latvian yleiskieltä hyvillä uudissanoil-
la, kansainvälisillä sanoilla, harvemmin käytetyillä murresanoilla, elvyte-
tyillä vanhakantaisilla sanoilla, ja toisinaan, kuten jo mainittu, liettuan 
kielestä lainatuilla sanoilla. He eivät olleet kielitieteilijöitä, mutta hyvän 
äidinkielensä ja Latvian naapurimaiden kielten tuntemuksen sekä avulla 
ja melko hyvän muiden maiden historiantietämyksen ansiosta heillä oli 
hyvä taju ja käsitys siitä, mitä latvian kieleen voi hyväksyä ja mitä täytyy 
hylätä. Kuten Liettuan Jonas Jablonskis olisi sanonut: he osasivat erottaa 
jyvät akanoista.

Heidän jalanjäljissään kulki myös muita latvialaisen kulttuurihenki-
löitä, kirjallisuusvaikuttajia ja kielitieteilijöitä. Kaspars Biezbārdis (1806–
1886) ryhtyi ensimmäisenä kirjoittamaan äidinkielensä kielioppia, jonka 
ensimmäinen osa Mūsu valoda un viņas rakstība (Kielemme ja sen kir-



150

joitusasu) julkaistiin 1869. Hän ilmeisesti 
rohkaisi myös oppilastaan, asianajaja And-
rejs Stērsteä (1853–1921) kiinnostumaan 
äidinkielestään. Stērste julkaisi vuosina 
1879–1880 teoksen Latviešu valodas mā-
cība (Latvian kielen oppi). 

Ensimmäisen tieteellisen latvian 
kieliopin saksan kielellä kirjoitti viisas ja 
loputtoman ahkera Dobelen pappi Au-
gust Bielenstein (1826–1907). Hän syntyi 
Jelgavassa saksalaisen papin perheeseen. 
Yksitoistavuotiaana hän luki jo kreikaksi 
Homeroksen Odysseiaa. Hän valmistui 
yhdestä kuuluisimpia Saksan kymnaaseja, 

Schulproften kymnaasista, sekä Tarton yliopistosta. 
Kielioppikirjansa, joka nosti latvian kielen 1800-luvun eurooppalai-

sen kielitieteen joukkoon, hän kirjoitti, kuten eräs latvialainen filologi 
on sanonut, asetettuaan kirjoituspöydälleen liettuan kielen kieliopin, 
jonka oli kirjoittanut saksalainen kielitieteilijä August Schleicher. Bielens-
tein kirjoitti muitakin tärkeitä teoksia ei vain Latvian, vaan koko Baltian 
kulttuurihistoriasta. Karaliaučiusin (ent. Königsberg, nyk. Kaliningrad) ja 
Tarton yliopistot myönsivät hänelle kunniatohtorin arvonimen, Venäjän 
tiedeakatemia valitsi hänet kirjeenvaihtajajäseneksi. Hän ei kuitenkaan 
löytänyt latvialaisten kansallisen heräämisen johtajien kanssa yhteistä 
kieltä. Hän suututti latvialaiset, jotka rakastavat aivan erityisesti kan-
sanlaulujaan, ensimmäisessä laulujuhlassa vuonna 1873 kutsuttuaan 
dainoja lastenlauluiksi (siinä mielessä, ettei niillä ole suurta taidearvoa). 

Liettualainen Adomas Jakštas (oikealta nimeltään Aleksandras Dam-
brauskas, 1860–1938) ilmaisi Bielensteinin nekrologissa ärtymyksensä 
siitä, että vuoden 1905 levottomuuksien melskeessä latvialaiset tuho-
sivat vanhan Bielensteinin kartanon, vaikka tämä oli tehnyt niin paljon 
latvialaisen tieteen hyväksi. Tänä päivänä voisi sanoa, että latvialaiset 
ovat symbolisesti solmineet rauhan tieteilijän kanssa, joka ei uskonut 
heidän tulevaisuuteensa – vuonna 1995 julkaistiin latviaksi hänen mer-
kittävä omaelämäkertansa Kāda laimīga dzīve (Eräs onnellinen elämä), 
joka oli julkaistu saksaksi 1904.

August Bielenstein
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Ensimmäinen latvialainen kielitieteilijä, 
joka oli koulutuksessaan erikoistunut ling-
vistiikkaan ja omisti koko elämänsä latvian 
kielelle ja kulttuurille, oli Tarton yliopiston 
kasvatti Kārlis Mīlenbahs (1853–1916). Yh-
dessä Jānis Endzelīnsin kanssa he muuta-
mana kesänä matkustivat ympäri Latviaa 
keräten latvian kielen murreaineistoa. He 
kirjoittivat yhdessä latvian kieliopin kouluja 
varten, ja siitä on myöhemmin otettu usei-
ta uusintapainoksia. 

Mīlenbahsin tärkein työ on Latvian 
kielen sanakirja, jota hän onnistui kirjoit-
tamaan noin 15 000 sivun verran. Yhdelle 

ihmiselle se on melkein legendaarisen paljon. Tätä sanakirjaa Mīlenbahs 
ei kuitenkaan saanut tehtyä loppuun asti – hän kuoli pilkkukuumeese-
en Virossa Võrussa, jonne oli tullut sotaa pakoon. Sanakirjan viimeisteli 
vuonna 1932 Mīlenbahsin ystävä J. Endzelīns yhdessä oppilaansa Edīte 
Hauzenberga-Šturman kanssa (1901–1983). Sanakirja sekä sen lisäosat, 
jotka Endzelīns ja Hauzenberga-Šturma laativat myöhemmin, koostuu 
yhteensä kuudesta valtavasta osasta. Näissä on noin 110 000 sanaa. 
Sanat selitetään saksaksi. Sen lisäksi useille sanoille Endzelīns on myös 
kirjoittanut sanaetymologiat, jotka ovat usein selittävät niin ikään vas-
taavan liettualaisen sanan alkuperän. Tämä sanakirja on korvaamaton 
latvian kielen sanojen aarreaitta niin latvian kielitieteilijöille kuin tavalli-
sille kielen käyttäjille.

Mīlenbahs opetti Jelgavan kymnaasissa 1889–1895. Melkein sama-
an aikaan siellä työskenteli myös Jonas Jablonskis. On mahdollista, että 
ollessaan tekemisissä Mīlenbahsin ja muiden latvialaisten älymystön 
edustajien kanssa, Jablonskis olisi keksinyt myös nykyäänkin Liettuassa 
käytössä olevat viikonpäivien nimitykset. Tutustuttuaan latviankielisiin 
nimityksiin pirmdiena, otrdiena, trešdiena (maanantai, tiistai, keskiviikko) 
hän alkoi käyttää sen aikaisten nimitysten panedėlnykas, utranykas, se-
reda, četvergas, pėtnyca, subata, nedėlia tilalla päivien nimityksiä pirma-
dienis, antradienis jne., jotka ovat nykyään niin totuttuja ja tuntuvat siltä, 
kuin olisivat olleet käytössä aina.

Kārlis Mīlenbahs 
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Latvialaisilla oli myös huomattava kiinalaisen filologian asiantunti-
ja, professori Pēteris Šmits (1869–1938). Moskovan, Pietarin ja Pekingin 
yliopistojen opintojen jälkeen hän opetti kiinalaista filologiaa Vladivos-
tokin Kaukoidän instituutissa. Palattuaan Latviaan hän omistautui latvian 
kielitieteen, kansanperinteen ja mytologian aloille. Latvian yliopiston 
opiskelijoille hän kirjoitti ”Johdatuksen balttilaiseen filologiaan” ja ”Joh-
datuksen kielitieteeseen”. Šmitsillä oli yhteyksiä myös Kazimieras Būgaan. 

Professori Juris Plāķis (1869–1942) julkaisi muiden töidensä lisäksi 
mainion ”Liettuan kielen käsikirjan” vuonna 1926. Työskennellessään 
Kazanin yliopistossa hän halusi oppia liettuan kielen, ja vietti Liettuas-
sa kesät vuosina 1910–1911. Vuonna 1926 Plāķis tutki Kuurinkynnäällä 
alueen asukkaiden eli ns. kurseniekien latvian kieltä. Kielitieteilijöille ovat 
suureksi hyödyksi hänen julkaisemansa latvialaisten paikannimien ja su-
kunimien kokoelmat. Plāķis opetti Latvian yliopistossa liettuan kieltä.

Ensimmäinen nainen, joka on jäänyt baltologian historiaan, on lat-
vialainen Anna Ābele (1881–1975). Tämä Jan Baudouin de Courtenayn 
ja kuuluisan venäläisen kielitieteilijän Lev Shcherban oppilas oli tunnettu 
kokeellisen fonetiikan asiantuntija. Opiskellessaan Prahassa slavistiikkaa 
hän opetti myös sikäläisessä yliopistossa liettuaa ja latviaa. 

Tässä yhteydessä voisi mainita, että ensimmäinen liettualainen nai-
nen, joka oli enemmänkin antautunut äidinkielensä opintoihin, oli Mi-
kalojus Konstantinas Čiurlionisin vaimo Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė 
(1886–1958). Hän opetti yli kymmenen 
vuoden ajan liettuaa Kaunasin yliopistossa.

Latvialainen kielentutkimus laski pal-
jon nuorena traagisesti menehtyneen 
latvialaisen kielenhistorian tutkijan Alvils 
Augstkalnsin (1907–1940) varaan. Hän oli 
kiinnostunut erilaisista lituanistiikan kysy-
myksistä. Hän kävi Kaunasissa liettualaisen 
dialektologian kurssin. Riiassa julkaistiin 
kahdesti hänen kirjansa Leišu valodas ele-
menti latviešu ģimnāzijai (Liettuan kielen 
elementtejä latvialaista kymnaasia varten). 
Kolmannen kerran tämä kirja julkaistiin 
1947 Saksassa maanpaossa liettualaisten Alvils Augstkalns 
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ja latvialaisten yhtenäisyyden seuran toi-
mesta. Tämän lahjakkaan latvialaisen kieli-
tieteilijän nimi on mainittu myös tärkeim-
mässä liettualaisen latvistiikan teoksessa, 
eli Jonas Balkevičiusin ja Jonas Kabelkan 
koostamassa teoksessa Latvių-lietuvių kalbų 
žodynas (Latvian-liettuan kielen sanakirja, 
Vilna 1977). Sanakirjan esipuheessa kirjoit-
tajat toteavat: ”Mutta erityisen lämpimästi 
he kiittävät latvialaisen kielitieteilijän, liettu-
an kielen ja kansan ystävän A. Augstkalnsin 
(1907–1940) tytärtä Rūta Augstkalnea, 
joka luki koko käsikirjoituksen, korjasi 
monta kohtaa ja sen lisäksi esitti noin 

4300 sanaa täydentämään sanakirjaa […].”
Kostas Korsakas on sanonut latvialaisesta kielitieteilijästä Jānis Endze-

līnsistä, että hän ”oli latvialaiselle kielentutkimukselle yhtenä henkilönä 
sama, kuin mitä meille liettualaisille olivat Jonas Jablonskis ja Kazimieras 
Būga yhteensä”. Tämä kielitieteilijä on sekä tunnetuin latvian kielen tutkija 
että melkeinpä kirkkain hahmo koko balttilaisessa filologiassa. Viralliset 
tittelit ja kunnianimet eivät varmaankaan aina osoita ihmisen kaikkia saa-
vutuksia, mutta kukaan ei tässäkään ylitä Endzelīnsiä. Hänet valitsivat kir-
jeenvaihtajajäsenekseen Venäjän tiedeakatemia, Helsingin suomalais-ug-
rilainen seura, Göttingenin ja Karaliaučiusin tieteelliset seurat, Ruotsin 
ja Hollannin tiedeakatemiat ja Liettuan tiedeakatemia. Ulkomaalaiseksi 
jäseneksi hänet valitsi Tsekin tiede- ja taideakatemia, Prahan tieteellinen 
seura. Uppsalan ja Kaunasin yliopistot myönsivät hänelle kunniatohtorin 
arvonimen. Hän on Latvian Ansioitunut tieteentekijä (Nopelniem bagātais 
zinātnes darbinieks) ja Latvian tiedeakatemian akateemikko. 

Latvian tiedeakatemian Kielen ja kirjallisuuden instituutti on jul-
kaissut kuusi nidettä Endzelīnsin kirjoituksia, vaikkakaan näihin ei las-
keta hänen suurinta työtään Latviešu valodas gramatika (Latvian kielen 
kielioppi), josta hänelle myönnettiin vuonna 1958 Leninin palkinto10, 

10 Latvian kommunistinen hallinto halusi tuhota tämän työn (sen saksalaisen version) 
vuonna 1941, koska sen esipuheessa oli ollut lause, jossa kuvailtiin kielteisesti Venäjän 
vuoden 1917 vallankumousta.

Jānis Endzelīns 
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kaksiosaista paikannimien kokoelmaa (tämän työn saattoivat loppuun 
toiset latvialaiset kielitieteilijät), eikä tietenkään jo mainittua Mīlenbahsin 
”Latvian kielen sanakirjaa”, johon niin ikään oli sisällytetty valtava määrä 
Endzelīnsin työtä.

Endzelīns tutki kaikkia eläviä ja kuolleita balttilaisia kieliä, niiden 
historiaa, suhteita naapurikielten kanssa ja kaikkeen hän on sanonut 
sanasensa, jota muut tutkijat eivät koskaan voi jättää huomiotta. Hänen 
tieteellisen uransa aikana Riiasta tuli melkeinpä maailman baltologian 
keskus. Hän kirjoitti paljon kielen käytöstä. Ystävyys ja tieteelliset kiinnos-
tuksen kohteet yhdistivät Endzelīnsiä sekä suurta liettuan kielen tutkijaa 
Kazimieras Būgaa. Heidän ystävyytensä alkoi, kun Būga oli vielä Pietarin 
yliopiston opiskelija. Endzelīns itse on Tarton yliopiston kasvatti. Hän 
työskenteli Tarton, Harkovan ja Latvian yliopistoissa. 

Siitä hyvästä, ettei hän tunnustanut oman aikansa Neuvostoliitossa 
vallinnutta, historiallis-vertailevaa kielentutkimusta vähättelevää ”uutta 
kielitiedettä”, Endzelīnsin täytyi jättää Latvian yliopisto. Viimeisen luen-
non hän piti 3.4.1950. Se oli tieteellisen liettuankielen kurssin luento.

Latvian kielentutkimuksen ja kansanperinteen aloille syvän jäljen 
on jättänyt Latvian tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen, professori Ar-
turs Ozols (1912–1964). Hän on ensimmäinen kielitieteilijä, joka väit-
teli tohtoriksi sodan jälkeisinä vuosina. Hänen väitöskirjansa julkaistiin 
yhtenä niteenä Latviešu tautasdziesmu valoda (Latvian kansanlaulujen 
kieli) vuonna 1961. Ozolsin kuoleman jälkeen julkaistiin monografia 
Veclatviešu rakstu valoda (Vanhojen latvialaisten tekstien kieli) sekä 
kielentutkimuksen ja kansanperinteen kokoelmateoksia. Vaikea sairaus 
ja ennenaikainen kuolema keskeyttivät tämän kuuluisan tieteilijän ja 
viehättävän henkilöhahmon uran. Latvialaiset kielitieteilijät järjestävät 
tämän tieteilijän muistoksi hänen syntymäpäivänään (18.3.) erityisen 
tieteellisen konferenssin, jota kutsutaan Arturs Ozolsin päiviksi. Näihin 
konferensseihin osallistuu niin latvialaisia kuin liettualaisia ja muunkin 
maalaisia filologeja. Latvialaiset kunnioittavat suurta kielitieteilijäänsä 
Jānis Endzelīnsiä samalla tavalla joka vuosi tammikuun 22. päivänä.

Tunnetulla latvian kielen historioitsijalla ja dialektologilla, Endzelīnsin 
oppilaalla Daina Zemzarella (1911–1971) oli paljon hyviä ystäviä Liettuas-
sa. Hänen tärkein työnsä on vuonna 1962 julkaistu monografia Latviešu 
vārdnīcas (līdz 1900. gadam) (Latvian sanakirjat vuoteen 1900 asti). 
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Latvian tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsenen Rūdolfs Grabisin 
(1906–1996) pääasiallinen tutkimuskohde oli latvian kielen kieliopilli-
nen rakenne. Hän johti tutkijaryhmää, joka kokosi kaksiosaisen teoksen 
Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika (Nykylatvian kirjakielen 
kielioppi, 1959–1962). 

Liettuan kielen historian ja murteiden tutkijoiden on hankala tulla 
toimeen ilman Latvian yliopiston professorin, akateemikko Marta Ru-
dzīten (1924–1996) teosta Latviešu dialektoloģija (Latvian dialektologia). 
Tämä latvialainen tutkija osasi hyvin liettuaa ja oli läheisissä tekemisissä 
liettualaisten kielitieteilijöiden kanssa. Hänen artikkeleitaan on julkaistu 
melko paljon myös liettualaisessa filologisessa lehdistössä. Rudzīte osasi 
hyvin myös viroa. Hän tutki balttilaisten ja Baltian suomalais-ugrilaisten 
kielten suhteita.

Liettualaisen isän ja latvialaisen äidin tytär, Vilnan ja Latvian yliopis-
tojen kasvatti, tätä nykyä Helsingin yliopistossa työskentelevä Laimutė 
Balode (o.s. Anelauskaitė) kirjoittaa paljon latvistiikasta liettualaisessa 
lehdistössä ja lituanistiikasta latvialaisessa lehdistössä. Hän on julkaissut 
erityisen paljon merkittäviä kirjoituksia balttilaisesta onomastiikasta. Hän 
myös johtaa Latvian yliopiston Lituanistiikan keskusta. 

Pēteris Vanags on Vilnan yliopiston tohtoriopinnot suorittanut ja 
kummatkin tohtorinväitöksensä Vilnassa tehnyt, erinomainen balttilais-
ten kielten historian asiantuntija, Latvian yliopiston Balttilaisten kielten 
oppiaineen johtaja ja Tukholman yliopiston professori.

Vilnassa tohtoriksi väitellyt on myös entinen Latvian suurlähettiläs 
Liettuassa, Alberts Sarkanis. Hän toimitti teoksen Lietuvių-latvių kalbų 
žodynas (Liettuan-latvian kielen sanakirja), valmisteli painoon erittäin 
tärkeän latvialaisen dialektologian teoksen, A. Reķēnan Kalupes izloksnes 
vārdnīca (Kalupen murteen sanakirja) ja yhdessä liettualaisen kielitieteili-
jän Alvydas Butkusin kanssa julkaisi teoksen Lietuvių-latvių kalbų vadovas 
(Liettuan-latvian kielen opas, Vilna 1987).

Vilnan yliopistossa habilitoivat Latgalen murteen tutkija, professori 
Antons Breidaks (1932–2002) ja tunnettu latvian kielen fonetiikan asian-
tuntija, akateemikko Dace Markus.

Latviassa on lähes aina ollut hyviä lituanisteja. Pitkäaikainen Latvian 
yliopiston filologian tiedekunnan dekaani Reinis Bērtulis (1937–1994) 
syntyi Liettuassa, Akmenėn alueella, Pipiriain kylässä, lähellä Latvian 
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rajaa. Hänen liettualaiset ystävänsä las-
kivat leikkiä, ettei ollut paljosta kiinni, 
ettei hänestä tullut latvialaisen sijaan 
liettualaista kielitieteilijää. Syyllinen tä-
hän on Vadaksten joki… Sodan aikana 
Bērtulisin synnyinkoti paloi. Perhe haki 
turvaa naapurien luota. Kun tuli aika 
mennä kouluun, Reinis siskonsa kanssa 
alkoi käydä liettualaista Kivyliain koulua, 
jonka heidän vanhin veljensä oli jo käy-
nyt loppuun. Mutta oppitunteja siellä ei 
aina pidetty. Veli kävi jo seitsenvuotista 
koulua Latviassa, lähempänä kotia. Reinis 
ja sisko seurasivat isoveljeään. Mutta taas 
uusi murhe: keväällä ja syksyllä Vadaksten joki tapasi tulvia, ja kouluun 
mennessään lasten täytyi kiertää pitkä matka. Silloin vanhemmat päät-
tivät muuttaa Latviaan. Niinpä Reinisistä tuli latvialainen ei vain passin-
sa vaan myös koulutuksensa perusteella. Silti kohtalo vei hänet vielä 
kerran pidemmäksi aikaa takaisin Liettuaan. Kun hän oli valmistunut 
ansiokkaasti Latvian yliopistosta, eivät mitkään joet estäneet häntä 
menemästä Vilnaan ja opiskelemasta kolmea vuotta vanhan yliopiston 
tohtorikoulutuksessa. Pienestä pitäen hän osasi loistavasti kumpaakin 
kieltä, ja väitöskirjan aiheen hän valitsi liettuan ja latvian sanaston alueel-
ta. Hän on julkaissut artikkeleita liettualaisten ja latvialaisten sanojen 
merkitysten kehittymisen erityispiirteistä ja esitelmöinyt Riiassa, Vilnassa, 
Moskovassa, Berliinissä, Tukholmassa, Montrealissa. Hän opetti Vilnassa 
liettualaisia latviaksi ja Riiassa työskennellessään opetti latvialaisia liet-
tuaksi. Hän koosti latvialaisille opiskelijoille liettuan kielen oppikirjan 
ja käänsi liettualaista kaunokirjallisuutta. Valitettavasti ennenaikainen 
kuolema katkaisi tämän lahjakkaan tieteilijän uran.

Silvija Raģe, Vallija Dambe, Elfrīda Šmite, Jūlijs Kārkliņš, Anna Berg-
mane, Antonina Reķēna, Konstantīns Karulis, Laimdots Ceplītis, Jānis 
Rozenbergs, Daina Nītiņa, Tamara Porīte, Alise Laua, Benita Laumane, 
Liene Roze, Elga Kagaine, Jānis Valdmanis, Sarma Kļaviņa, Valentīna 
Skujiņa, Ojārs Bušs, Ina Druviete ja monet muut ovat kielitieteilijöitä, 
jotka ovat arvokkailla töillään rikastuttaneet latvialaista kielentutki-
musta. Latvialaiset kielitieteilijät julkaisivat kahdeksanosaisen (oikeasti 

Reinis Bērtulis 
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kymmenosaisen) 11 Latviešu literārās valodas vārdnīca (Latvian kirjakie-
len sanakirja 1972–1996), neliosaisen Latviešu valodas biežuma vārdnīca 
(Latvian kielen frekvenssisanojen sanakirja 1966–1976), jo on julkaistu 
myös kauan odotettu sanastoa kartoittava Latviešu valodas dialektu atlas 
(Latvian kielen murteiden atlas 1999).

Apolonija Bojāte (1904–1976) ja Valters Subatnieks julkaisivat 1965 
Lietuvių-latvių kalbų žodynas (Liettuan-latvian kielen sanakirja). Toinen 
hieman täydennetty ja korjattu sanakirjan painos julkaistiin vuonna 
1995. Aiempien tekijöiden rinnalle liittyivät Jonas Balkevičius (1923–
2000) ja Laimutė Balode. Kuten jo tuli mainittua, sanakirjan toimitti 
Alberts Sarkanis.

Usean vuoden ajan Aina Blinkena (1931–2017), tunnettu latvian 
kielen historian ja kieliopillisen rakenteen tutkija ja akateemikko, piti 
tiiviisti yhteyttä liettualaisiin kielitieteilijöihin ja Liettuan tieteen laitoksiin.

Tärkeitä latvian kielen tutkimuksia julkaisivat myös kielitieteilijät, 
jotka toisen maailmansodan aikana päätyivät isänmaansa rajojen 
ulkopuolelle. Sellainen kohtalo oli jo mainituilla Anna Ābelella, Edīte 
Hauzenberga-Šturmalla, niin kuin myös Ernests Blesellä (1892–1964), 
Kārlis Draviņšilla (1901–1991). Siellä kypsyivät kuuluisiksi latvian kielen 
tutkijoiksi Benjamiņš Jēgers, Alfrēds Gāters (1921–1986), Valdis Zeps 
(1932–1996), Jāzeps Lelis (1927–1989), Baiba Kangere ynnä muut. 

Erityisen menestyksekkäästi latvian kielen ja baltologian aloilla on 
työskennellyt Endzelīnsin oppilas, Tukholman yliopiston professori Velta 
Rūķe-Draviņa (1917–2003). Kun hän vielä opiskeli Latvian yliopistossa, 
puhui hän niin kauniisti liettuaa, että opettajat alkoivat pitää häntä Riian 
liettualaisena. 

Erittäin tärkeitä tutkimuksia vanhoista latvian kieliopeista ja sana-
kirjoista on tehnyt australialainen kielitieteilijä, Latvian tiedeakatemian 
ulkomaanjäsen Trevor G. Fennell.

Latvialaisia ja liettualaisia kielitieteilijöitä eivät sido ainoastaan 
yhteiset balttilaisen kielentutkimuksen kysymykset, vaan myös syvä 
ystävyys. 

11 Oli suunniteltu kahdeksanosainen sanakirja, ja kun tekijät huomasivat, että se on liian 
vähän, he päättivät julkaista 6. ja 7. osan kahdessa eri niteessä, koska pelkäsivät muuttaa 
valtion vahvistamia suunnitelmia. Samoin kävi Endzelīnsin teoksen Darbu izlase (Kootut 
työt) kanssa: 3. ja 4. osat piti julkaista kahdessa niteessä. Näin nokkelasti latvialaiset 
kielitieteilijät luikertelivat pois suunnittelijoiden pihdeistä.
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On todella tärkeää, että Liettuan ja Latvian korkeakouluopiskelijat 
ovat tällä hetkellä tekemisissä toistensa kanssa hyvin tiiviisti. Lituanisteja 
lähetetään opiskelemaan Latviaan. Latvistit tulevat Liettuaan. Toivotta-
vasti heistä kasvaa sekä hyviä balttilaisten kielten asiantuntijoita että 
erittäin tarpeellisia balttien yhteyden ylläpitäjiä.

Liettuassa tutkitaan menestyksellä latvialaisen kirjallisuuden kysy-
myksiä, erityisesti kirjallisuuden yhteyksiä liettualaiseen kirjallisuuteen. 
Tällä alalla eniten ovat vaikuttaneet Kęstutis Nastopka, Silvestras Gai-
žiūnas. Mainitsemisen arvoisia ovat Audronė Žentelytėn, Vigmantas 
Butkuksen, Inga Vaičekauskaitėn, Laura Laurušaitėn ja muiden työt.
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Heillä, kuten meilläkin  
oli painokielto

Kaakkois-Latvian eli Latgallian asukas, nähtyään Petras Rimšasin veis-
toksen nimeltä Vargo mokykla (Kurjuuden koulu) ymmärtää luulta-
vasti melko nopeasti, että se symboloi liettualaisten ja latgallien yh-

teistä surullista historiaa vuosina 1864–1904, jolloin äidit kehruurukkien 
äärellä opettivat lapsiaan tavaamaan latinalaisilla aakkosilla kirjoitettuja 
äidinkielensä sanoja vanhoista rukouskirjoista tai kuluneista aapisista, 
koska muualla sanojen täytyi olla kirjoitettu kyrillisillä kirjaimilla. 

Latgalliassa levisi niihin aikoihin ennenkuulumaton taistelumuoto 
oman kirjoitusasun puolesta. Hiukankin kouluja käyneet ihmiset kopi-
oivat käsin latinalaisilla aakkosilla painettuja kirjoja. Siispä 1800-luvun 
loppupuolella latgallien oli pakko lukea käsin kirjoitettuja kirjoja, vaikka 
kirjapaino oli keksitty jo 400 vuotta aiemmin. 

Painokielto on yksi Latgallian historian käänteistä, joka lähensi heitä 
heidän etelännaapuriensa liettualaisten kanssa ja loitonsi heitä omis-
taan, jotka asuivat Latvian muissa kolkissa eivätkä kokeneet tätä brutaa-
lia kieltoaikaa. Oikeastaan tämä loitontuminen alkoi jo vähän aiemmin. 
Vanhat Latgallian asukkaat kokivat paljon ennen (1000- ja 1100-luvuilla) 
muita latvialaisia naapuriensa slaavilaisten vaikutukset. Vaikutukset vah-
vistuivat erityisesti, kun vuonna 1629 suuri osa Latviaa Riian kaupunki 
mukaan lukien päätyi Ruotsille, ja Latgalliasta tuli osa heikentyvää Liet-
tuan ja Puolan valtiota: heistä tuli nk. Puolan inflantteja10. Sitten tällä 
alueella alkoi intensiivinen puolalaistaminen. Protestanttisuus ei levin-
nyt. Katolisuus hallitsi, loitontaen Latgalliaa muusta protestanttisesta 

10 Puolan sana Inflanty on peräisin saksan sanasta Livland ’Liivinmaa’.



160

Latviasta. Alueelle tulvi Venäjällä vainottuja vanhauskoisia. Ensimmäi-
sen Liettuan ja Puolan valtion jaon seurauksena vuonna 1772 Latgallia 
päätyi Venäjän valtiolle. Vuonna 1802 alue liitettiin Vitebskin kuverne-
menttiin. Alueelle muutti vielä melko paljon venäläisiä, valkovenäläisiä ja 
puolalaisia. Ortodoksisuutta ja venäjän kieltä painotettiin kaikin tavoin. 
Maaorjuus lopetettiin täällä kuten suurelta osin muuallakin Liettuassa 
vasta vuonna 1861, kun Latvian muilla alueilla se lakkautettiin jo 1817 
(Kuurinmaan maakunnassa) ja 1819 (Vidzemen maakunnassa). Alueella 
oltiin siis vieraan vallan armottomassa ikeessä yhtä lailla kuin Liettuassa. 
Kaikki tämä johti siihen, että Latgallia jäi taloudellisesti paljon jälkeen 
muista Latvian alueista. Alueen ihmiset eivät kuunnelleet saksalaisten 
pappien saarnoja, eivätkä lukeneet goottilaisilla kirjaimilla painettuja 
latvialaisia sanomalehtiä tai kalentereita. Täällä herrat puhuivat pääosin 

P. Rimšasin veistos Vargo mokykla (Kurjuuden koulu) 
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venäjää tai puolaa. Alueen kulttuurielämä oli usein enemmän sidoksissa 
Vilnaan kuin Riikaan tai Jelgavaan. 

Vuonna 1730 Vilnassa julkaistiin ensimmäinen latgallialainen kirja. 
Vuonna 1733 julkaistiin kirjan toinen painos. Valitettavasti yhtäkään kap-
paletta ei ole säilynyt, mutta tiedämme kirjan tarkan nimen bibliografisis-
ta lähteistä. Sillä on pitkä nimi – siitä voi saada kuvan latgallin murteesta 
(tai kielestä) ja sen läheisyydestä liettuan kieleen: Katoliszka Dzismu gro-
mota Diwam wyssuwarygam par gudu un Łatwiszym por izmociejszonu 
sarakstita un izdrukawota Wilniê pi Baznickungu Jezuitu 1730 godâ (liet. Ka-
tališka giesmių knyga visagalinčio Dievo garbei ir latviams dėl išsimokinimo 
surašyta ir išspausdnita Vilniuje kunigų jėzuitų 1730 mete, suom. Katolinen 
virsikirja kaikkivoivan Jumalan kunniaksi ja latvialaisille opiksi kirjoitettu 
ja painettu Vilnassa jesuiittapapin toimesta vuonna 1730). 

Vilnassa julkaistiin 1817 tämän alueen latvian kielen kielioppi. Se 
on pienehkö 44-sivuinen puolankielinen kirjanen Grammatyka Inf-
liansko-Łotewska krótko zebrana dla Uczących się Języka Łotewskiego (In-
flantti-latvian kielioppi lyhyesti koottuna niille, jotka opiskelevat latvian 
kieltä). Kirjoittajaa ei tiedetä. Arvellaan, että se oli katolilainen pappi J. 
Rimkevičius, koska vielä ennen Toista maailmansotaa tunnettiin saman-
niminen käsikirjoitus, jossa kirjoittajaksi mainitaan J. Rimkevičius. Kuten 
voidaan huomata, ei kyseessä ole latvian, vaan tällä seudulla puhutun 
latvian kielen murteen kielioppi. Se on latvian ylämaiden murteen itä-
osan (latgallin murteen) kielioppi. Tämä murre on kaikista latvian kielen 
murteista lähimpänä liettuan kieltä, erityisesti sen alamaiden murretta. 
On herännyt jopa kysymys, onko tämä murre ”siirtymämurre” latvian ja 
liettuan kielen välillä. 

1800-luvun alkupuolella alueen ihmiset alkoivat jo lukea rukouksia 
tällä murteella kirjoitetuista rukouskirjoista ja laulaa virsikirjoista. Vähi-
tellen muodostui latvian kirjakielen variantti, joka erosi hiukan niistä 
kirjoitetuista latvian kielistä, joita käyttivät Riian, Jelgavan, Liepājan ja 
muiden Latvian alueiden asukkaat, jotka puhuivat ja kirjoittivat keski-
murteella. Näiden murteiden ero ei ole kovin suuri. Mutta kun mur-
re-eroihin lisätään eri uskonnot ja usean vuosisadan aikana eriytyneet 
elinolosuhteet, eri murteiden on mahdollista kehittyä eri kieliksi11. Ei ole 

11 Joissain kielentutkimuksen oppikirjoissa ja kielitieteilijöiden töissä Latgalen murre 
lasketaan omaksi balttilaiseksi kielekseen.
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ihme, että Latgalliassa oli ihmisiä, jotka ajattelivat, etteivät he ole niitä 
samoja latvialaisia, joita asuu Latgallian rajojen ulkopuolella. Ja kun itse-
näisiä Latvian ja Liettuan valtioita muodostettiin, jotkut Liettuan poliiti-
kot olivat vakuuttuneita siitä, että koko Latgallian pitäisi kuulua Liettualle 
– olihan se ollut aikoinaan Liettuan ja Puolan valtion osa! Samaan aikaan 
Latviassa oli melko paljon poliitikkoja, joiden mielestä Palanga kuuluu 
Latvialle, koska aiemmin se oli kuulunut Kuurinmaan kuvernementtiin. 
Näin syntyi ongelmia balttilaisten veljeskansojen välille, vaikka Latviassa 
oli ongelmia myös eri murteita puhuvien ihmisten välillä.

Latvian itsenäistyttyä Latgalliassa tilanne oli varsin hankala. Alkuun 
Latgallian koulujen ensimmäisillä luokilla dominoi heidän oma mur-
teensa. Ensimmäisinä kolmena vuonna kaikkia aineita opetettiin latgal-
liksi. Tällä murteella oli painettu oppikirjat ja sanomalehdet. Kuitenkin 
murteen käyttöä vähitellen rajoitettiin. Omaan murteeseensa kiintyneet 
latgallit kokivat tyrmäävän iskun, kun vuonna 1934 Latgallian kouluista 
työnnettiin kokonaan syrjään heidän murteensa, koulujen kirjastoista 
poistettiin latgallin kieliset kirjat, lehdistöä rajoitettiin rajusti. Latgallian 
teatterin näyttelijät Rēzeknessä puhuivat näyttämöllä vain yleiskieltä 
vuodesta 1935 lähtien. 

Jotkut latgallialaiset kirjailijat, jotka aikaisemmin kirjoittivat mur-
teella, alkoivat kirjoittaa yleiskielellä. Alberts Sprūdžs (1908–1944) joka 
kuoli ilmahyökkäyksen aikaan, oli yksi lahjakkaimmista latgallialaisista 
kirjoittajista. Hän oli kirjoittanut latgallin murteella aina vuoteen 1932 
asti, mutta alkoi kirjoittaa yleiskielellä, vaikka edelleen omistikin kirjoi-
tuksensa teemat Latgallialle. 

Latgallialaista alkuperää oleva, muualle päätynyt Jāzeps Lelis (1927–
1989) oli Harvardin yliopiston kasvatti ja sittemmin professori. Hän kir-
joitti kouluille hyviä latvian kielen oppikirjoja, vaikka kaunokirjallisuutta 
julkaisikin latgalliksi. Hän väitteli tohtoriksi Harvardin yliopistossa omasta 
äidinkielestään, latgallin murteesta. Synnyinsijoille Latgalliaan palasi hä-
nen tuhkansa uurnassa. 

Wisconsinin yliopiston professori, Daugavpilsissa syntynyt kielitie-
teilijä Valdis Zeps (1932–1996) julkaisi tuotantoaan sekä latgalliksi että 
latvian yleiskielellä.

Latgallit, jotka toisen maailmansodan jälkeen joutuivat vieraisiin 
maihin, pitivät kovasti huolta latgallilaisesta kulttuurista ja kielestä.



163

Latvialaisten ja Latgallian latvialaisten suhteita on määrittänyt aina 
tietty taloudellisten olosuhteiden synnyttämä rikkaan ja köyhän veljen 
kompleksi. Vuoden 1938 tilastoissa näkyy, että Latvian itsenäisyyden 
aikana korkeakouluista valmistui 10476 eri alojen asiantuntijaa. Näistä 
7504 oli latvialaisia ja niistä vain 109 latgalleja.

Neuvostoaikana Latgallian paikallinen murre työnnettiin täysin 
pois julkisesta elämästä. Tilanne muuttui hiukan, kun Latvia saavutti 
uudelleen itsenäisyyden. Hiljalleen latgallialainen lehdistö virkosi. Riian 
radiossa tehtiin taas latgallin kielisiä ohjelmia. Latgallin kirjoitettua kieltä 
opetettiin latvian kielen ja kirjallisuuden opiskelijoille. Rēzekneen pe-
rustettiin latgallialainen korkeakoulu. Siltikään latgallit eivät kiirehtineet 
viemään lapsiaan latgallialaisiin kouluihin. 

Latviassa muistellaan Francis Trasunsia (1864–1926), joka oli latvia-
laisten ja latgallien yhteyden vaalija, latgallikirjailija ja kulttuurihenkilö. 
Hän oli kiinnostava hahmo. Trasunsin isä, vauras latgallialainen maan-
viljelijä, lähetti seitsemästä pojastaan yhden eli Francisin opiskelemaan 
Jelgavaan. Hän asui siellä latvialaisessa perheessä, oppi latvian yleiskie-
len, tunsi hyvin sen ja oman murteensa lainalaisuudet. Huomasi, että 
ihmiset elävät siellä paremmin kuin synnyinsijoilla Latgalliassa. Hän 
halusi olla lähempänä omiaan ja auttaa heitä, ja Trasuns päätti ryhtyä 
katoliseksi papiksi ja lähti opiskelemaan Pietarin katoliseen pappisse-
minaariin. Siellä opiskeli melko paljon seminaarin oppilaita Liettuasta, 
ja jotkut heistä valmistautuivat työskentelemään Latgalliassa. Trasuns 
opetti heille paikallista kieltä ja kirjoitti heitä varten kielioppikirjan. Hän 
valmistui teologian maisteriksi Pietarin hengellisestä akatemiasta 1891 
(vuotta ennen Maironisia). Kansallisen asenteensa tähden Venäjän hal-
linnon alati vainoama Trasuns työskenteli eri paikoissa Latviassa ja Venä-
jällä. Jonkun aikaa toimi professorina Pietarin hengellisessä akatemiassa. 
Hän teki aktiivisesti yhteistyötä Latvian lehdistön kanssa. Hänestä tuli 
yksi aktiivisimpia Latgallian kansallisen heräämisen edustajia. Hänen 
esikuvansa oli yhtenäinen, itsenäinen Latvia, joka käsittää Kuurinmaan, 
Vidzemen ja Latgallian alueet. Hän on ollut Latvian perustamisen ko-
kouksen ja Saeiman jäsen, Latvian hallituksessa Latgallian ministeri, 
Kristillisten kansalaisten puolueen perustaja. Oman alueensa ihmisille 
hän kirjoitti latvian kielen kieliopin Latvīšu valoūdas gramatika latgalīšim 
(Latvian kielen kielioppi latgalleille).
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Silti tämän tavattomalla energialla 
varustetun, monilahjakkaan, niin paljon 
Latvian eteen tehneen ihmisen elämä 
päättyi yllättäen ja traagisesti. Trasuns 
kuoli yllättäen Riiassa 1926. Häneltä oli eri 
poliittisista erimielisyyksistä johtuen vast-
ikään evätty papin oikeudet ja jopa ero-
tettu Katolisen kirkon yhteydestä. Hänet 
haudattiin Latgallian kulttuurikeskukseen 
Rēzekneen, lähelle paikkaa, jossa hän oli 
syntynyt, mutta katolisten hautausmaan 
alueen ulkopuolelle, Veljesten hautaus-
maalle (nykyään Miera ielan hautausmaa).

Francis Trasunsin esikuvaa, latvialais-
ten yhteyttä symboloi hienosti Riian keskustaan pystytetty kuvanveistäjä 
Kārlis Zālen Vapauden patsas (latv. Brīvības piemineklis), jonka huipulla 
kohoavat kolme tähteä eli Kuurinmaa, Vidzeme ja Latgallia.

Toisinaan oikeus palaa maailmaan, vaikkakin myöhässä. Katolinen 
kirkko kumosi Trasunsin ekskommunikaation 18.8.1998. Vuonna 1992 
avattiin hänelle omistettu museo hänen synnyinsijoilleen. Vuosina 
1997–1998 julkaistiin kolmiosaisena teoksena Trasunsin koottuja kir-
joituksia. Rēzeknen katolinen hautausmaa, johon Trasunsia ei haluttu 
laskea, on yhdistetty Veljesten hautausmaan kanssa ja se on siunat-
tu. Ennen niin yksinäisen Trasunsin haudalle on pystytetty vaikuttava 
muistomerkki. Latvialaiset mainitsevat nykyään Trasunsin nimen Atis 
Kronvaldsin, Juris Alunānsin, Krišjānis Valdemārsin, Auseklisin, Krišjānis 
Baronsin ja muiden merkittävien kansalaistensa nimien rinnalla.

Francis Trasuns 
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Latvian kielen oppitunti

”L iettuan ja latvian kielet ovat keskenään kuin aidot sisaret, yhden 
kieliäidin tyttäret”, on kuvaavasti lausunut Kazimieras Būga. Eivät 
aidot sisaretkaan, yhden äidin tyttäret asu koko elämäänsä yhdes-

sä: usein ne tapaavat erota toisistaan. Erosivat toisistaan myös latvian ja 
liettuan kielet. Milloin ero tapahtui ja miksi?

Būgasta vaikutti siltä, että liettuan ja latvian kielet erosivat toisis-
taan aikaisintaan 600-luvulla. Būgan oletusta tukivat myös professori 
Vincas Urbutisin laskelmat. Urbutis hyödynsi erään amerikkalaisen kie-
litieteilijän kehittämää menetelmää kielen iän selvitykseen ja laski, että 
liettuan ja latvian kielet ovat 1300 vuotta vanhat. Eli suunnilleen 1300 
vuotta sitten latvialaiset ja liettualaiset puhuivat murteita, jotka erosivat 
toisistaan yhtä paljon kuin nykyään liettuan ala- ja ylämurteet eroavat. 
Liettualaisten ja latvialaisten esi-isät asuivat eri alueilla, eivätkä ilmeisesti 
olleet usein tekemisissä keskenään. Heitä erottivat toisistaan jotkin joet, 
suot ja tiheät metsät. Nämä ihmiset eivät alkuun itse edes huomanneet, 
että alkoivat ääntää eri tavoin joitain äänteitä. 

Esimerkiksi niin kutsutussa liettua-latviassa tai itä-balttilaisessa kan-
takielessä oli äänneyhtymiä *an, *en, *in, *un. Kielitieteilijät ovat huo-
manneet jo kauan sitten, että tämäntyyppiset äänteet tapaavat muuttua 
melko nopeasti. Oikeastaan jopa liettuan eri murteissa ne lausutaan eri 
tavoin. Siispä latvialaiset esi-isät yllä mainittujen äänneyhtymien sijaan 
alkoivat aluksi lausua jotain hyvin samankaltaisia äänteitä, ja lopulta luul-
tavasti helpomman ääntämyksen vuoksi alkoivat tuottaa entisen *an si-
jaan uo, *en sijaan ie, *in sijaan ī, *un sijaan ū. On kiinnostavaa, että hyvin 
samanlainen prosessi tapahtui myös slaavilaisissa kielissä. Liettualaiset 
olivat konservatiivisempia, eivätkä etsineet helpompia keinoja, ja säilyt-
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tivät vanhat äänneyhdistelmät *an, *en, *in, *un muuttumattomina (pois 
lukien tietysti eräät murteet). 

Siispä opetellessa latvian kieltä tulee muistaa, että siellä, missä liet-
tualaiset ääntävät an, en, in, un, latvialaiset ääntävät uo, ie, ī, ū. Tässä 
vertailun vuoksi esimerkkejä:

liet. ranka – latv. roka (lausutaan ruoka) ’käsi’
liet. antras – latv. otrs (lausutaan uotrs) ’toinen’
liet. langas – latv. logs (lausutaan luogs) ’ikkuna’
liet. bendras ‘yhteinen’ – latv. biedrs ’kaveri, toveri’
liet. penktas – latv. piektais ‘viides’
liet. lenkti – latv. liekt ’kiertää’
liet. jungas – latv. jūgs ‘sorto’
liet. juntu – latv. jūtu ‘tunnen’
liet. minkštas – latv. mīksts ‘pehmeä’
liet. laimingas – latv. laimīgs ‘onnellinen’
liet. devintas  – latv. devītais ‘yhdeksäs’

Latvialaisten esi-isillä oli paljon enemmän yhteyksiä kuin liettualaisil-
la Baltian suomalais-ugrilaisiin eli virolaisiin, suomalaisiin ja erityisesti 
liiviläisiin. Ehkä sen vuoksi latvialaiset alkoivat painottaa sanan ensim-
mäistä tavua. Kaikkialla, missä paino on ensimmäisellä tavulla, ihmisiltä 
”loppuu happi” ennen pidemmän sanan viimeistä tavua – siksi ryhdy-
tään lyhentämään päätteitä. Sen, että näin tapahtui latvian kielessä voi 
huomata mainituista esimerkeistä (lenkti – liekt, antras – otrs jne.).

Latviaa ja liettuaa opiskeltaessa on tärkeää tietää vielä kaksi sääntöä, 
joista luultavasti alkoi liettuan ja latvian kielten eriytyminen. 

Latvialaisten esi-isät alkoivat merkittävästi liudentaa konsonantteja 
k, g ennen etuvokaaleja (i, ī, e, ē) ja diftongia ie. Niitä liudennettiin niin, 
että niistä tuli c, dz. Vertailuksi:

liet. kitas – latv. cits ’muu, toinen’
liet. akys – latv. acis ’silmä’
liet. kelti – latv. celt ’nostaa’
liet. kelias – latv. ceļš ’tie’
liet. kietas – latv. ciets ’kova’
liet. gyvas – latv. dzīvs ’elävä’
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liet. gysla – latv. dzīsla ’suoni’
liet. gervė – latv. dzērve ’kurki’
liet. genys – latv. dzenis ’tikka’
liet. giedoti ’laulaa pyhiä lauluja, veisata’ – latv. dziedāt ’laulaa’ 

Liettualaisten ja latvialaisten esi-isät toimivat eri tavoin vanhojen ään-
neyhdistelmien *tj, *dj kanssa. Liettualaiset alkoivat pehmentää niitä ja 
hiljalleen niistä kehittyi č, dž. Mutta mitä tulee kaikenlaisiin uudistuksiin, 
latvialaiset ohittivat liettualaiset ja menivät vielä pidemmälle: he alkoivat 
ääntää š, ž. Seuraavassa esimerkkejä:

liet. jaučiu  – latv. jaušu ’tunnen’
liet. vokiečiai – latv. vācieši ’saksalaiset’
liet. kenčiu  – latv. ciešu ’kärsin’
liet. briedžiai – latv. brieži ’hirvet’
liet. audžiu  – latv. aužu ’kutoa’
liet. džiauti  – latv. žaut ’kuivata’

Kaikista esitetyistä esimerkeistä voi huomata, että latvialaiset ovat har-
rastaneet enemmän uudistuksia ja liettualaiset kuin itsepäisyyttään pitä-
vät kiinni vanhoista ajoista. Vaan niin ei ole ollut aina eikä kaikkialla. Näin 
kirjoitti Martynas Mažvydas ensimmäisessä liettuankielisessä kirjassa:

Bralei seseris imkiet mani ir skaitikiet […]. (Veljet ja sisaret, ottakaa minut 
ja lukekaa)
Maksla schito tewai iusu trakszdawa tureti […]. (Tätä oppia teidän isänne 
janosivat)

Nykyään kirjoitamme ja sanomme broliai, mokslo, trokšdavo. Tällä 
kertaa latvialaiset näyttävät olevan liettualaisia konservatiivisempia: he 
ovat säilyttäneet paremmin vanhan, pitkän a-äänteen, mutta liettualai-
set vaihtoivat sen o:ksi. Esimerkiksi: 

liet. brolis  – latv. brālis ’veli’
liet. žolė  – latv. zāle ’ruoho’
liet. mokyti  – latv. mācīt ’opettaa’
liet. grobti  – latv. grābt ’ryöstää’
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Kun tietää nämä säännöt, voi heti ymmärtää ilman suurempia ponnis-
tuksia monia latvian kielen sanoja. Jotta latvian morfologiaa voisi hiu-
kan ymmärtää, seuraavassa taivutetaan muutamaa sanaa ja verrataan 
liettuan vastaavaan: 

YKSIKKÖ sanasta ’mies’ MONIKKO sanasta ’mies’
Nom. latv. vīrs – liet. vyras latv. vīri – liet. vyrai 
Gen. vīra – vyro vīru – vyrų
Dat. vīram – vyrui vīriem – vyrams
Akk. vīru – vyrą vīrus – vyrus
Instr. (ar) vīru – (su) vyru (ar) vīriem – (su) vyrais
Lok. vīrā – vyre vīros – vyruose
Vok. vīr, vīrs! – vyre! vīri! – vyrai!

YKSIKKÖ sanasta ’lehmus’ MONIKKO sanasta ’lehmus’
Nom. liepa – liepa liepas – liepos
Gen. liepa – liepos liepu – liepų
Dat. liepai – liepai liepām – liepoms
Akk. liepu – liepą liepas – liepas
Instr. (ar) liepu – (su) liepa (ar) liepām – (su) liepomis
Lok. liepā – liepoje liepās – liepose 
Vok. liepa! – liepa! liepas! – liepos!

YKSIKKÖ verbistä ’olla’ (preesens) MONIKKO verbistä ’olla’
esmu – esu esam – esame
esi – esu esat – esate
ir – yra ir – yra

YKSIKKÖ verbistä ’olla’ (imperfekti) MONIKKO verbistä ’olla’
biju – buvau bijām – buvome
biji – buvai bijāt – buvote
bija – buvo bija – buvo

Tämä latvian kielen menneen ajan muoto näyttää liettualaisista oudolta. 
Liettuankielisissä vanhoissa kirjoituksissa ja erittäin arkaaisessa Zietelan 
puhekielessä käytetään välillä verbimuodon buvo tilalla muotoja bit tai 
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biti. Nämä ovat samaa alkuperää kuin latvian. Tässä tapauksessa latvia-
laiset jälleen pitivät kiinni menneestä enemmän kuin liettualaiset.

Latvian kielen adjektiivien vertailuasteet voivat näyttää liettualaisista 
oudoilta. Esimerkiksi: 

latv. jauns – liet. jaunas ’nuori’
latv. jaunāks – liet. jaunesnis ’nuorempi’
latv. visjaunākais – liet. jauniausias ’nuorin’
latv. labs – liet. geras ’hyvä’
latv. labāks – liet. geresnis ’parempi’
latv. vislabākais – liet. geriausias ’paras’

Nyt on esitelty hyvin lyhyesti tyypillisimmät latvian kielen piirteet. Yrit-
täkäämme käyttää tietojamme hyväksi myös käytännössä.
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Euroopan viimeiset pakanat

On kuultu kerran, jos toisenkin, kuinka johonkin länsimaahan pää-
tyneet liettualaiset tuohtuvat siitä, etteivät näiden maiden ihmiset 
tiedä juuri mitään Liettuasta. Useimmiten he ovat kuulleet jonkun 

kuuluisan koripalloilijan tai muutaman poliitikon nimen, tai he ovat 
saattaneet kuulla Baltian ketjusta. Sivistyneemmät taas sanoisivat, että 
Liettua on Euroopan viimeinen pakanamaa. Liettualaiset voivat hyvei-
densä ja syntiensä lisäksi olla ylpeitä siitä, että ovat kärjessä tällä saralla. 

On vaikea sanoa, miksi pakanuus säilyi Liettuassa niin pitkään. Eräät 
haluaisivat syyttää siitä liettualaisten ominaisluonnetta – sanotaanhan, 
että kaikki uusi on heidän sydämilleen vierasta. Liettualaiset ovat hyvin 
kiintyneitä synnyinmaahansa ja esi-isiensä tapoihin. Usein liettualaiset 
ja muut balttiheimot haluttiin ensin valloittaa ja vasta sitten kastaa kris-
tinuskoon. Tämä oli ymmärrettävästi heille laiha lohtu. 

Muinaisesta balttilaisuskosta on paljon kaikenlaista tietoa. Siitä 
ovat kirjoittaneet eri kansojen tutkimusmatkailijat, lähetyssaarnaajat, 
maantieteilijät ja kronikoitsijat. Kirjoittaessaan he pyrkivät herättämään 
lukijoiden kiinnostuksen, minkä vuoksi on hankala erottaa, mitkä hei-
dän esittämistään faktoista ovat aitoja ja mitkä vain mielikuvituksen 
tuotosta. 

Ensimmäiset tiedot muinaisesta balttiuskosta esitti jo kirjan alus-
sa mainittu roomalainen historioitsija Cornelius Tacitus (noin 58–117). 
Kuvaillessaan muinaista balttiheimoa (aesteja), hän toteaa, että he pal-
voivat jumaläitiä ja kantoivat kultin merkkinä villisian kuvia. Meille jo 
tuttu munkki Simon Grunau kokosi listan muinaispreussilaisista juma-
lista. Puolalainen historioitsija ja protestanttinen kustantaja Jan Lasickis 
(Łasicki) (1533 tai 1534–1599) taas kokosi žemaitijalaisten jumalat yksiin 
kansiin teoksessaan Žemaitijalaisten, muiden sarmaattien ja väärien kris-
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tittyjen jumalista (De diis Samagitarum caeterorumque Sarmatarum et 
falsorum Christianorum).

Liettualainen ja latvialainen kansanperinne ja etenkin latvialaiset 
kansanlaulut ovat erittäin tärkeitä balttilaiskansojen mytologian tutkijoil-
le. Lukuisia mielenkiintoisia seikkoja voidaan saada selville ja rekonstru-
oida myös näiden kansojen kielten pohjalta.

Balteilla oli joukoittain jumalia ja jumalattaria, ja niistä sekä niitä pal-
voneista ihmisistä on kirjoitettu runsaasti. Jan Lasickis kirjoitti žemaitijalai-
sista seuraavasti: ”Heillä oli tapana ennustaa tulevaisuutta sekä linnuista 
että myös muilla tavoin. Žemaitijalaisilla oli myös Apidomė, asuinpaikan 
muutoksen jumala. Jos jokin eläin synnytti sokean tai ramman jälkeläisen, 
siirtyivät ihmiset tuossa tuokiossa muualle asumaan. Jopa itse kuningas 
Vladislav (Jagello – A.S.) oli oppinut äidiltään (joka tosin oli slaavi – A.S.) 
seuraavanlaista taikauskoa: jos ylös noustessa tarttuu vahingossa ensin 
vasempaan kenkään, tulee päivästä epäonninen. Siksi kuninkaalla oli 
joskus tapana seistä yhdellä jalalla ja pyöriä ympäri ennen makuuhuo-
neesta lähtemistä.” (lainattu Lasickisin teoksesta Žemaitijalaisten, muiden 
sarmaattien ja väärien kristittyjen jumalista, Vilna, 1969, s. 20–21).

Mehiläisten jumalatar Austėja suojeli naimisissa olevia naisia ja äite-
jä. Maan jumalatar Žemyna teki maasta hedelmällisen. Žemaitijalaisten 

J. Lasickisin kirjan ensimmäisen 
sivun näköispainos 
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uskomusten mukaan kumpikin jumalatar edisti kasvua. Kun mehiläi-
set parveilivat, näitä jumalia pyydettiin pitämään kuhnurit poissa me-
hiläispesistä sekä johdattamaan pesiin enemmän mehiläisiä jostakin 
muualta. Bangpūtys oli merituulen jumala. Joista ja lähteistä huolehti 
sympaattinen jumala nimeltä Patrimpas – hänet kuvattiin parrattomana 
nuorukaisena, jolla oli tähkäseppele päässään. Lienee ollut myös Srutis 
ja Miechutele -nimiset jumalat, jotka riensivät värjääjien avuksi. Metsistä 
värejä villoilleen etsineet žemaitijalaiset palvoivat heitä. Jopa sioilla oli 
Lasickisin mukaan oma jumalansa Krukis (nimi on kenties peräisin liet-
tuan sanasta kriuksėti? ’röhkiä’). 

Maan otuksista liettualaiset pitivät etenkin tarhakäärmeistä, jotka 
nykyisin mainitaan lähinnä kirosanoissa. Näin kertoo Jan Lasickis: ”Liet-
tualaiset ja žemaitijalaiset pitivät tarhakäärmeitä kotonaan uunin alla 
tai tulisijanurkkauksessa, jossa oli pöytä. He palvoivat niitä kuin jumalia, 
ja tiettyyn vuodenaikaan tietäjä kutsui niitä pöydän ääreen loitsuillaan. 
Nämä luikertelijat tulivat esiin nurkistaan, matelivat puhdasta kangasta 
pitkin pöydälle ja jäivät sinne. Maistettuaan kaikkia ruokalajeja luiker-
telivat ne jälleen alas ja piiloutuivat lattian rakoihin. Tarhakäärmeiden 
vetäydyttyä ihmiset söivät tyytyväisinä niiden maistamia ruokia ja us-
koivat, että sinä vuonna kaikki onnistuisi heiltä mitä parhaiten. Jos taas 
käärmeet eivät kiemurrelleet esiin tietäjän loitsuttua eivätkä maistaneet 
tarjolla olevia ruokia, ihmiset uskoivat, että sinä vuonna heitä kohtaisi 
suuri epäonni” (Lasickis, J. s. 30).

Baltit loivat itse joitakin jumalia. Osa niistä oli hyvinkin arkaaisia ja 
muistutti muinaisten intialaisten, kreikkalaisten ja roomalaisten jumalia. 
Esimerkiksi latvialaisen mytologian hedelmällisyyden jumala Jumis yh-
distetään indoeurooppalaisiin jumalallisiin kaksosiin (vrt. sanskr. yamás 
’kaksonen’, latv. jumis ’kaksoistähkä (kaksi yhteen kasvanutta hedelmää, 
esim. pähkinät, omenat)’. Latvialaisissa tarinoissa Jumis kulkee kesäisin 
ruis-, ohra- ja pellavavainioita pitkin ja nukkuu talvet ladoissa ja aitoissa. 
Hänellä on vaimo ja lapsia. Latvialaisen mytologian Ūsinis (Ūsiņš) ’hevos-
ten suojelija’ on sukua muinaisten intialaisten Us.asille.

Balttien Perkūnas (latv. Pērkons, vrt. myös ven. Perun), salamoiden 
ja ukkosen jumala, oli väkevä ja vihainen. Hän asui taivaassa korkean 
vuoren huipulla. Ukkosenjumala näyttäytyi silloin tällöin hevosten tai 
vuohien vetämissä rattaissa, hyökkäsi vihollisia vastaan kupari- tai kivia-
sein, sinkosi salamoita ja halkaisi tammen ja kiven kahtia. Surmatessaan 
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vastustajansa hän kaatoi maahan sadetta, joka teki maasta hedelmäl-
lisen. Perkūnasin vastustaja Velnias ’Piru’ asui alhaalla manalassa. Joskus 
sillä oli tapana esiintyä käärmeen muodossa. 

Balttilaisessa mytologiassa kaikista pakanajumalista tärkein oli kui-
tenkin Dievas (latv. Dievs) tai Dangaus tėvas ’Taivaan isä’ (latv. Debesu 
tēvs). Sana Dievas ’Jumala’ liittyy indoeurooppalaiseen kantaan *dei- ’lois-
taa’ (samaa alkuperää ovat liett. diena ’päivä’, latv. diena sekä osa indoeu-
rooppalaisista jumalannimistä, vrt. preussin Deiwas, latinan Deus, kreikan 
Theós [θεός], sanskriitin devás jne.).

Jumala asui taivaassa. Hän oli luonteeltaan melko rauhallinen, 
eikä juuri puuttunut maallisiin asioihin. Latvialaisissa kansanlauluissa 
ja -saduissa hän oli vanha ja hyväsydäminen, valkoiseen tai vihreään 
pukeutunut mies, kuin kelpo maanviljelijä, joka hoiti tiluksensa esimer-
killisesti. Kerjäläisen muodossa Jumala tuli tarkistamaan, miten ihmiset 
elivät. Pahoja hän rankaisi ja hyvät palkitsi. Kenties siksi liettualaiset ja 
latvialaiset esi-isät eivät sallineet kerjäläisen lähteä talosta tyhjin käsin – 
kyseessähän saattoi olla valepukuinen Jumala. 

Nykypäivän Liettuasta löytyy joitakin innokkaita henkilöitä, jotka ha-
luaisivat herättää henkiin muinaisen balttiuskon ja taata sille virallisen 
uskonnon aseman. Mainittakoon, että vastaava pakanuuden elvytysliike 
syntyi omana kansallisromanttisena suuntauksenaan jo 1930-luvulla. 
Tämän suuntauksen edustajia kutsuttiin nimellä dievturiai (latv. dievturi), 
’jumalaan uskovat’.

On hyvä muistaa esi-isiensä uskoa ja tapoja. Polttakoot siis liet-
tualaiset kokkoja ja uittakoot seppeleitä juhannuksena, syökööt let-
tuja ja upottakoot Morėn laskiaisena, tapelkoon Kanapinis Lašininisin 
kanssa10. Kuitenkaan liettualaisten ei ehkä ole syytä ryhtyä palvomaan 
tarhakäärmeitä, uhraamaan vuohia ja kukkoja jumalille tai pystyttämään 
pyhäkköjä ukkosenjumalalle, vaikka pakanuuteen paluu 2000-luvulla 
tekisikin heistä kuuluisia Euroopassa ja maailmalla: Liettua komeilisi 
lehtien sivuilla ja televisioruuduilla. 

10 Morė on valtava, naisen muotoinen täytetty hahmo, joka symboloi talvea slaavien 
jumalattaren Marenan tavoin. Morė poltetaan tai upotetaan laskiaisena, jotta kevät 
saapuisi nopeammin. Liettualaisista laskiaisperinteistä tuttuja hahmoja ovat myös laiha 
Kanapinis ja väkivahva Lašininis. Nämä hahmot taistelevat keskenään elämästä ja kuo-
lemasta. Kamppailun voittaa kevättä edustava Kanapinis, ja paastonaika alkaa. 
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Kuka opetti liettualaisille  
rukouksia

K ristinusko saapui Baltian maihin eri reittejä pitkin. Vuonna 966 
tunnetun Piastin hallitsijasuvun ruhtinas Mieszko I toi kristinuskon 
puolalaisalueille. Pian kristittyjä lähetystyöntekijöitä alkoi vierailla 

myös Preussin alueella. Vuonna 996 Roomasta saapunut Prahan piispa 
Adalbert, jota kutsuttiin Vojtěchiksi, purjehti Veikseliä pitkin nykyiseen 
Gdanskiin asti ja kastoi paikalliset asukkaat kristityiksi. Merta pitkin 
Adalbert saapui myös paikkaan, johon myöhemmin perustettaisiin 
Königsbergin kaupunki. Siellä häntä kohtasi kuitenkin epäonni. Pre-
ussilaispakanat hyökkäsivät piispan kimppuun ja 23. päivä huhtikuuta 
vuonna 997 hänet surmattiin. Preussien käytös herätti ymmärrettävästi 
suurta vihaa Euroopan kristittyjen kansojen keskuudessa. Myöhemmin 
Adalbert julistettiin kristillisen kirkon pyhimykseksi. 

Muistellessaan tätä preussien historian surullista sivua, liettualainen 
lyyrikko Jonas Aistis (1904–1973) kirjoittaa tuhat vuotta myöhemmin: 

Ir niekieno nebeužklystami Ja kenenkään häiritsemättä
Gyveno sau jie taip vienų vieni, Elivät he sulassa sovussa keskenään,
Kol neatėjo vyrai nepažįstami Kunnes saapuivat vieraat miehet
Kardais ir kryžium nešini. Kantaen miekkojaan ja ristiään

Tuomet prie pat šventosios Gabijos, Tuohon aikaan Pyhän Gabijan vieressä,
Anta alkakalnio vejos žalios Pyhän vuoren vihreällä nurmella
Vaitiekų Adalberta nugalabijo, surmattiin Adalbert Prahalainen,
Atėjusį sudrumst tylos…  joka oli tullut rikkomaan hiljaisuutta…
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On mahdollista, että pyhä Bruno Bonifacius (Bruno von Querfurt) 
yritti käännyttää liettualaisia kristinuskoon. Vuonna 1009 hän joutui 
kuitenkin pakanoiden surmaamaksi Liettuan rajalla.

Vuosina 988–989 ruhtinas Vladimir Suuri toi Kiovan Venäjälle kristin-
uskon itäisen haaran, ortodoksisuuden. Sieltä kristinuskon aalto saavutti 
sekä Liettuan että itäisen Latvian alueet. Tästä todistaa myös kielellinen 
aineisto: liettuan kielen sanat bažnyčia ’kirkko’, krikštas ’kaste’, Kalėdos 
’joulu’, Kūčios ’jouluaatto’, Velykos ’pääsiäinen’ ja latvian kielen sanat baz-
nīca ’kirkko’, kristīt ’kastaa’, grēks ’synti’, grāmata ’kirja’, svēts ’pyhä’ ym. tuli 
itäslaavista balttilaisiin kieliin 900–1100-luvuilla. 

Tiedetään myös, että Liettuan suurruhtinas Algirdasin molemmat 
vaimot olivat ortodokseja ja että kaikki hänen Vitebskissä syntyneet lap-
sensa kastettiin idän kirkon menoin. Muutettuaan Vilnaan hän pystytti 
ortodoksikirkkoja ja pyrki tekemään Vilnasta ortodoksikirkon keskuksen, 
vaikka pysyikin itse pakanana aina elämänsä loppuun asti10. Suurin osa 
venäläisalueilla eläneistä Liettuan ruhtinaista kääntyi ortodoksisuu teen 
ja tunnetaan jopa kuuluisia liettualaissyntyisiä ortodoksimunkkeja. 
Liettuankielisiä rukouksia he eivät kuitenkaan tarvinneet – he palvoivat 
Jumalaa vieraalla kielellä. Liettualaiset lahjoittivat ortodoksikirkolle jopa 
yhden pyhimyksen, joka sattui vieläpä puhumaan liettuaa erinomaisesti. 

Nalšian ruhtinas Daumantas, joka oli kuningas Mindaugasin suku-
lainen ja sittemmin yksi hänen murhaajistaan, oli urhoollinen sotapääl-
likkö. Hän vaikutti Liettuassa silloin, kun Liettuan valtiota luotiin ja kun 
siellä oli käynnissä verinen taistelu vallasta. Tässä taistelussa kaatuivat 
kuningas Mindaugas, hänen kolme poikaansa sekä muita ruhtinaita. 
Ruhtinaat tappoivat toinen toisiaan, ryöstivät toistensa vaimot ja etsivät 
liittolaisia lähinnä ulkomailta. Liettualaisten esi-isät eivät kuitenkaan 

10 Algirdas oli suostunut ottamaan kristinuskon vastaan sillä ehdolla, että kaikki vanhat 
balttilaiset alueet palautettaisiin Liettualle. Lisäksi hän kehoitti Saksalaista ritarikuntaa 
siirtymään aroille ja puolustamaan kristittyä Rusia mongolien ja tataarien hyökkäyksiltä. 
Kuoltuaan Algirdas poltettiin pakanallisin menoin Maišiagalan lähellä. Yhdessä hänen 
kanssaan poltettiin myös hänen hevosensa. Kronikat eivät kuitenkaan ole yhdenmukai-
sia hevosten lukumäärän suhteen: eräissä kronikoissa kirjoitetaan niitä olleen 16, kun 
taas joissakin 18. Venäläinen kirjailija ja historioitsija Nikolaj Karamzin (1766–1826) ihaili 
kovasti suurruhtinasta ja tämän hyviä tekoja kristityn Rusin hyväksi. 12-osaisessa Rusin 
valtion historiassa hän kirjoitti, että Kiovasta saapunut korkea-arvoinen ortodoksipappi 
olisi kastanut Algirdasin juuri ennen tämän kuolemaa, ja että Algirdas olisi haudattu 
Vilnaan hänen itsensä pystyttämään Jumalanäidin kirkkoon. Sääli, että muut lähteet 
eivät vahvista tätä niin kauniisti Liettuan suurruhtinasta ylistävää tapahtumaa.
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olleet julmuudessaan yksin: keskiajalla muissakin Euroopan maissa oli 
lähes muotia surmata kuningas, kuningatar, prinssit ja prinsessat. On 
syytä muistaa myös kuuluisan Englannin kuningas Henrik VIII:n ja hänen 
onnettomien vaimojensa tarina11. 

Mindaugasin apuna toiminut ruhtinas Daumantas niitti mainetta 
erilaisissa taisteluissa nuoruudessaan. Myöhemmin he kuitenkin riitaan-
tuivat ja vuonna 1265 Daumantas pakeni sotilaineen Pihkovaan. Siellä 
hänet ristittiin Timofeiksi. Pian Daumantas valittiin Pihkovan ruhtinaaksi 
ja hän meni naimisiin Novgorodin ruhtinas Aleksanteri Nevskin lapsen-
lapsen kanssa. Daumantas hallitsi Pihkovaa viisaasti kolmekymmentä 
vuotta puolustaen sitä moninaisilta vihollisilta. Hän sai murskavoiton 
Liivinmaan ritarikunnan ritareista ja ympäröi Pihkovan vahvalla kivimuu-
rilla. Daumantas oli hurskas ja oikeudenmukainen: hän auttoi köyhiä 
eikä sallinut heikkojen sortamista. Ei siis ihme, että ortodoksit julistivat 
hänet pyhimykseksi. Rukouksia hän ei kuitenkaan osannut liettuaksi. 

Liettuankielisiä rukouksia oli kuitenkin jo olemassa tuohon aikaan. 
Niitä oli ollut jo Daumantasin entisen ystävän ja tulevan vihollisen ku-
ningas Mindaugasin hovissa. Mindaugasin luvattua kääntyä kristityksi 
maahan saapui fransiskaaneja opettamaan Mindaugasille ja hänen lähi-
piirilleen uuden uskon perusteita. Nämä perusteet alkoivat rukouksista. 
Riiassa asuessaan ja Liivinmaan asukkaiden keskuudessa työskennelles-
sään oli fransiskaaneilla mahdollisuus oppia paikallisia balttilaisia kieliä, 
ja nämä suotuisat olosuhteet saattoivat helpottaa myös liettuan kielen 
omaksumista. Kronikoissa mainitaan muuan Riian piispan kartanossa 
varttunut liettualainen Pilypas, joka toimi lähetyssaarnaajien tulkkina. 
Liettuan tuleva piispa Kristijonas, joka todennäköisesti osasi liettuaa, 
oli Mindaugasin kanssa läheisissä väleissä. Jotkut ovat sitä mieltä, että 
vuoden 1251 keväällä hän olisi kastanut myös Mindaugasin. Nämä olo-
suhteet voisivat todistaa, että ensimmäiset rukoukset käännettiin liet-
tuan kielelle saksasta. Niiden lisäksi on kuitenkin olemassa vielä toinen 
argumentti: sana Dievas, ’Jumala’.

Ennen rukousta kristityt tekevät ristinmerkin. Liettualaiset tekevät 
sen seuraavasti: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios (Ju-
malan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen). Puolalaiset, joiden kieli on 

11 Englannin tällä hetkellä suosituinta suklaata koristavat Henrik VIII:n kaikkien kuuden 
vaimon muotokuvat. Erityisen paljon tätä suklaata myydään eri maiden turisteille Lon-
toossa Towerin linnan luona, jossa hirvittävät murhat aikoinaan tapahtuivat.
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vaikuttanut erityisesti Liettuan uskonnolliseen kirjallisuuteen, sanovat: 
W imię Ojca i Syna, i Ducha Swięntego (Isän ja Pojan, ja Pyhän Hengen 
nimeen). Sanaa Jumala ei ole tässä käytetty, kuten ei myöskään lati-
nankielisessä versiossa In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Nykyisin 
saksalaisetkaan eivät käytä sanaa Jumala ristinmerkkiä tehdessään (In 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes). Vanhimmat 
saksalaiset kaavat kuitenkin osoittavat, että niissä on käytetty sanaa 
Jumala. Liettualainen ristinmerkkikaava, kuten ensimmäiset kristilliset 
rukouksetkin, on siis käännetty saksalaisen tekstin pohjalta.

Ristinmerkkikaavassa myös preussit käyttivät sanaa Dievas ’Jumala’ 
(vrt. III katekismuksen tekstissä olevaa kaavaa: Stwi Galbsai Deiws Tāws 
bhe Soūns bhe Swints Noseilis (Täällä pelastaa vain Jumala Isä ja Poika ja 
Pyhä Henki), samoin latvialaiset (Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā 
Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen)).

Ensimmäiset liettualaiset rukousten käännökset eivät ole säilyneet. 
Kuitenkin liettualaisia rukouksia tutkineen professori Zigmas Zinkevi-
čiusin mielenkiintoinen kokeilu auttaa muodostamaan niistä jonkinlai-
sen kuvan. 

Mindaugasin aikana muutkin tekstit kuin rukoukset oli tapana 
kääntää sanasta sanaan. Siksi Zinkevičius antoi tuon ajan saksalaisen 
rukoustekstin sanatarkasti käännettäväksi henkilölle, joka oli perehtynyt 
Mindaugasin aikaiseen saksan kieleen. Liettuan kieli ei saisi olla hänen 
äidinkielensä, kuten se ei ollut myöskään Mindaugasin ajan fransiska-
aneille. Lisäksi oli tärkeää, ettei henkilö osaisi nykyisiä liettualaisia ruko-
uksia. Tällainen kaikin tavoin Zinkevičiusin tarkoituksiin sopiva henkilö 
oli hänen ystävänsä Ina Meiksinaitė, juutalaista syntyperää oleva saksan 
kielen asiantuntija ja dosentti. Hänen kääntämänsä tekstin Zinkevičius 
muinaisti siinä määrin kuin liettuan kielen kehityksen sääntöjen mu-
kaan oli mahdollista. Tältä näyttää kaikkien näiden yritysten pohjalta 
rekonstruoitu ensimmäisen liettuankielisen rukouksen Tėve mūsų ’Isä 
meidän’ teksti (fonetiikka on nykyinen):

 Tėvę mūsų, Tu danguj(e) 
 Tavo vardas tebūnie pašventintas
 Tavo viešpatystė (karalystė) teateinie.
 Tavo noras teišsipildo žemėje,
 kaip ir danguj(e).
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 Mūsų visų dienų duoną
 duok(i) mum(u)s nū ir 
 mūsų kaltę atleisk(i) mum(u)s
 kaip ir mes atleidžiam(e)
 mūsų kaltiem(u)s (saviem(u)s, savo).
 Ir pagundyman(a) Tu nevesk(i)
 mūsų, dabar išlaisvink(i) mus
 nuog(i) blogio. Amen. 12

On mahdotonta sanoa, lausuiko Mindaugas Herran rukouksen juuri 
näin. On kuitenkin selvää, että tuo rukousteksti erosi jo hiukan siitä, mikä 
liettualaisille opetettiin vuonna 1387, kun Jagello ja Vytautas käännyt-
tivät Liettuan kristinuskoon yhdessä Puolasta saapuneiden pappien ja 
munkkien kanssa. 

Kuningas Jagellon entinen kappalainen piti hiljattain menehtyneelle 
kuninkaalle sielunmessun Baselissa 31. heinäkuuta 1434. Messun jälkeen 
hän piti puheen latinaksi ja toi Jagellon muiden hyvien töiden lisäksi 
esille sen, että tämä oli kääntänyt rukouksia puolasta liettuaan. Nykyisin 
kukaan ei kuitenkaan pysty sanomaan, miltä nämä hänen kääntämänsä 
rukoukset näyttivät tai käänsikö hän niitä ylipäätään. Ehkäpä Jagello vain 
määräsi rukoukset jonkun käännettäväksi.

12 vrt. nykyinen teksti: 

 Tėve mūsų, kuris esi danguje! Isä meidän, joka olet taivaissa!
 Teesie šventas Tavo vardas,  Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
 teateinie Tavo karalystė,  Tulkoon sinun valtakuntasi.
 teesie Tavo valia  Tapahtukoon sinun tahtosi,
 kaip danguje, taip ir žemėje.  myös maan päällä niin kuin taivaassa.
 Kasdienės mūsų duonos Anna meille tänä päivänä 
 duok mums šiandien  meidän jokapäiväinen leipämme.
 ir atleisk mums mūsų kaltes,  Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
 kaip ir mes atleidžiame  niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
 savo kaltininkams.  jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
 Ir neleisk mūsų gundyti,  Äläkä saata meitä kiusaukseen,
 bet gelbėk mus nuo pikto.  vaan päästä meidät pahasta,
 Amen.  [Sillä sinun on valtakunta 
  ja voima ja kunnia iankaikkisesti.] 
  Aamen.
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Gediminasin sauvasta, Kęstutisin 
valasta ja liettualaisnaisen  
kutomasta vyöstä

P ietarin Eremitaasissa säilytetään vanhinta sumerilaiskirjoitusta – noin 
3200 eKr. ajoitettua savitaulua, joka on kuvioitu nuolenpääkirjoituk-
sella. Assyrian kuningas Assurbanipalin (668–626 eKr.) kirjaston rau-

nioista vastaavia savitauluja on löydetty noin kolmekymmentätuhatta. 
On kohtalon ivaa, ettei Baltian maaperästä löydy savitauluja eikä kirjas-
toja – niin kovasti kuin sellaisia haluttaisiinkin löytää. Kirjojakin Liettuassa 
alettiin julkaista vasta 1500-luvun puolivälissä. Täytyy lohduttautua sillä, 
että ehkä jotakin oli, mutta katosi. Ehkä se löytyy vielä joskus? Huhuista 
ei ole koskaan ollut puutetta. 

Vatikaanin kirjastossa on kuulemma ollut kuuluisan 300-luvun roo-
malaiskirjailijan Aelius Donatuksen kieliopin liettuankielinen käännös. 
Eräät pitivät sitä liettualaisena, toiset preussilaisena, kolmannet lat-
vialaisena (semgalelaisena), neljännet virolaisena. Kaikki voivat esittää 
väitteitään, sillä latinankieliseen lähteeseen on kirjoitettu, että teksti on 
käännetty ”heidän barbaariselle kielelleen” (”in illam barbaram linguam”), 
ja että kääntäjä on vieraillut kaikissa näissä maissa. Tiedetään myös, kuka 
kääntäjä oli – Modenan piispa Vilhelm Sabinalainen, joka toimi paavin 
lähettiläänä Preussissa. Hän käänsi tuon kieliopin vuoden 1228 tienoilla. 

Kymmenosaisen ”Liettuan kansan historian” kirjoittaneella Teodoras 
Narbutasilla (Teodor Narbut) (1784–1864) oli hallussaan Liettuan suur-
ruhtinaan Gediminasin sauva, joka oli löydetty vuonna 1680 Strėva-joen 
rannalta. Sauvaan oli kirjoitettu merkkejä, jotka Narbutasin mielestä 
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muistuttivat kalenteria. Siksi hän lähetti kopion näistä merkeistä Vilnan 
tähtitieteelliseen observatorioon tutkittavaksi. 

On mahdollista nähdä omin silmin eräs liettualainen teksti, joka on 
mystisten merkkien sijaan kirjoitettu tavallisin latinalaisin kirjaimin. Tosin 
sana liettualainen meidän pitäisi ehkä panna lainausmerkkeihin. 

Niin sanotun unkarilaisen Dubnican kronikan (Chronicon Dubni-
cense) kirjoittaja on todennäköisesti ollut Unkarin kuningas Ludvigin 
läheinen tuttu, mahdollisesti unkarilainen fransiskaanimunkki. Kroni-
kassa kuvataan seuraavanlainen tapahtuma: ”Siunatun Neitsyen taivaa-
seenottamisen juhlan aikaan Kęstutis tuli Unkarin kuninkaan teltan luo. 
Kaikkien nähden hän vahvisti aiemmin kirjoitetun sopimuksen liettu-
alaisella tavalla: hän käski noutaa ruskean härän ja sitoa yläpuolelle 
kaksi tukkia. Kęstutis tarttui liettualaiseen veitseen ja iski sen härkään 
tähdäten tärkeimpään verisuoneen. Veri alkoi pulputa välittömästi, ja 
Kęstutis ja muut liettualaiset tahrivat tuolla verellä kätensä ja kasvonsa 
huutaen liettuaksi: ”Rogachina roznenachy gospadany”. Se merkitsee: 
”Jumala, meidän ja meidän sielujemme tähden katso sarvipäätä. Tänään 
astuu voimaan meidän sopimuksemme.” Näin sanoen Kęstutis leikkasi 
härän pään irti ja erotti sen kaulasta. Kęstutis ja muut paikalla olleet 
liettualaiset kulkivat kolmesti jonossa härän ja sen pään välistä” (sitaatti: 
Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. (Balttilaisen uskonnon ja mytologian 
lähteitä). Koonnut N. Vėlius. Vilna, 1996, I, s. 403).

Kronikassa kuvataan vuoden 1351 tapahtumia. Ne saattavat olla 
todellisia, sillä tuohon aikaan Unkarin kuningas Ludvig oli tarjoutunut 
auttamaan Puolan kuningas Kasimiria, joka valmistautui sotaan Liettuan 
kanssa. Kävi kuitenkin niin, ettei Ludvig ryhtynytkään taisteluun Kęstuti-
sia vastaan, vaan teki hänen kanssaan rauhansopimuksen. Tämän sopi-
muksen Liettuan ruhtinas vahvisti kronikassa kuvatulla tavalla. Unkarin 
kuningas lupasi jopa hankkia Kęstutisille kuninkaan kruunun paavilta ja 
auttaa liettualaisia saamaan takaisin ristiretkeläisten ryöstämät maat – 
tosin sillä ehdolla, että Kęstutis toisi maahansa kristinuskon. 

Kuinka paljon totuutta on ylläolevassa sitaatissa? On mahdollista, 
että siinä mainittu sarvipäinen eläin oli totta, samoin kuin slaavilainen 
sana gospod ’herra, hallitsija’, jonka liettualaiset saattoivat tietää. Osa 
käännöksestäkin saattoi pitää paikkansa. Yleisesti ottaen nämä ovat 
kuitenkin vain arvailuja. On helppo kuvitella, kuinka liettuaa taitamaton 
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henkilö kuuli liettuankielisen sanonnan. Hän saattoi kirjoittaa sen ylös 
ulkomuistista seuraavana päivänä tai vieläkin myöhemmin, tai sanoa 
sen edelleen jollekin toiselle. Tässä tapauksessa saattoi käydä kuten liet-
tualaiselle talonpojalle, joka kuuli puhuttavan ranskaa: hänestä vaikutti 
siltä, että ranskalaiset toistivat yhä uudelleen sanoja žaly, varly, paprūdy 
(’vihreä sammakko lammenreunalla’)10.

Seuraavaksi kerron kuuluisan liettualaisen vyön tarinan, johon 
sekaan tuivat jopa kahden arvostetun yliopiston rehtorit. 

Vuonna 1889 puolalainen kielitieteilijä ja vanhan puolalaisen kirjalli-
suuden tutkija, Wrocławin yliopiston rehtori Władysław Nehring julkaisi 
kansainvälisessä kielitieteellisessä julkaisussa saksankielisen artikkelin 
nimeltä ”Vanha liettuan kielen muistomerkki”. Siinä hän kirjoittaa, kuinka 
näki Dresdenissä vieraillessaan silkkisen vyön, johon oli kudottu seuraava 
teksti: ”ANO 1512 PAS MAMUZES AUGAU WARGA NEZINOJAU PO DARZI-
TI WAIKSZCZODAMA WAINIKITI PINAU EIAU ISZ DARZICZE DARZA MARTA 
MERAU PUOLE MANA WAINIKITIS NU MANA GALMUZES MANA”. 11

Kyseistä julkaisua toimittanut Adalbert Bezzenberger, balttilaisen 
filologian uranuurtaja ja Königsbergin yliopiston rehtori, kommentoi 
tätä sensaatiomaista löytöä epäilemättä lainkaan sen aitoutta. 

Näiden kahden tiedemiehen auktoriteetista huolimatta (he ehtivät 
jo siirtää liettualaisen kirjoitustaidon alun vuodesta 1547 (Martynas Maž-
vydasin Katekismus) ainakin vuoteen 1512) alettiin tämän kauniin lie-
ttualaisen vyön kirjoitusta epäillä. Ei ollut epäilystäkään siitä, ettei vyötä 
ollut kutonut vähä-liettualainen kutoja. Sen osoitti jo tekstin kieli. Vyö 
oli kuitenkin silkkinen, ja liettualaisnaisilla oli ollut tapana kutoa pella-
vaisia vöitä. Silkkilangat yleistyivät Vähässä-Liettuassa vasta 1800-luvulla. 
Lisäksi tämä liettualaisnainen oli tottunut jo pienestä pitäen goottilai-
siin kirjaimiin. Hän oli kutonut vyön latinalaisin kirjaimin, mutta sekoitti 
niitä välillä goottilaisiin. Esimerkiksi siinä kohdassa, mihin on kudottu 
darza marta merau, pitäisi olla darza warta werau (daržo vartus vėriau 

10 Vrt. ransk. joli (lausutaan: žoli) ’kaunis’, parler ’puhua’, prendre ’ottaa, tarttua, saada 
kiinni’, comprendre ’ymmärtää’ ja muita samalta kuulostavia, usein käytettäviä sanoja. 

11 ”Vuodesta 1512 äidin luona kasvoin, murheista en tiennyt, kulkiessani puutarhassa 
seppelettä punoin, kuljin puutarhasta puutarhaan, portit avasin, putosi seppele minun 
päästäni.”
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’puutarhan portin avasin’ – A.S.). Samoin hän kutoi vyöhönsä luvun 8 
(1812) sijaan luvun 5 (1512). Molemmat viisaat tutkijat, jotka eivät tien-
neet mitään langoista ja käsitöistä, uskoivat siis heikolla kirjoitustaidolla 
varustettua kutojaa. 

Liettualaisten tai muiden balttikansojen vanhaan kirjoitukseen liit-
tyvistä löydöistä raportoidaan silloin tällöin vielä nykyäänkin. Vuonna 
1961 tällainen kohukertomus nousi esiin myös kaukaisessa Brasiliassa. 
São Paulon liettualaisten lehdessä Mūsų Lietuva (Meidän Liettuamme) 
kirjoitettiin, että arkeologit olivat kaivaneet esiin vanhan preussilaisen 
mökin, jossa olleista koivunkaarnoista löytyi niin žemaitijalaisten, aukš-
taitialaisten, preussien kuin jatvingienkin kirjoitusfragmentteja. Olisi 
hienoa, jos tämä olisi totta! 

Vanhaa balttilaista kirjoitusta on ehkä parhaiten kuvannut 1500-lu-
vulla elänyt saksalainen historioitsija, Preussin tieteellisen historian-
kirjoituksen tutkimuksen uranuurtaja Lukas David. Näin hän kirjoitti 
1100–1200-lukujen preussilaisista: ”Kun he halusivat muistaa jotakin, 
jonka oli tapahduttava tiettynä päivänä tai tiettyyn aikaan, he merkitsi-
vät sen sauvaan. Päivittäin he tekivät viillon ikään kuin merkiksi tuohon 
tarkoitukseen tehtyyn sauvaan tai tekivät solmuja naruun merkiten päi-
viä tällä tavoin” (sitaatti: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. ’Balttilaisen 
uskonnon ja mytologian lähteitä’. Koonnut N. Vėlius. Vilna, 2001, II, p. 
276).

Joka tapauksessa tikkujen ja narujen avulla oli mahdollista ilmaista 
monia asioita. Etelä-Amerikan intiaanit osasivat vastaavan kirjoituksen 
(kipu) avulla välittää eteenpäin paitsi käskyjä ja lakeja, myös kaunokir-
jallisia tekstejä. 

Vuonna 1962 Vilnan yliopiston tieteellisen kirjaston työntekijä Ona 
Matusevičiūtė (1908–2002) löysi kirjaston vanhimpia teoksia järjes-
täessään Strasbourgissa vuonna 1503 julkaistun kirjan. Tämän teoksen 
Traktatas kunigams (Tractatus sacerdotalis) ’Traktaatti papeille’ viimeiseltä 
sivulta hän löysi käsin kirjoitetun tekstin. Tarkemmin katsottuaan hän 
huomasi, että teksti oli liettuankielinen – sisältäen Tėve mūsų (Isä mei-
dän), Sveika Marija (Terve Maria) ja Tikiu į Dievą Tėvą (Uskon Jumalaan, 
Isään) rukousten tekstit. Vanhan liettualaisen kirjoituksen asiantuntija 
Jurgis Lebedys sekä kielitieteilijä Jonas Palionis analysoivat tekstin huo-
lella. He tulivat siihen tulokseen, että teksti on kirjoitettu 1500-luvun 
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alussa, sen ensimmäisellä neljänneksellä. Se on kirjoitettu vielä vanhem-
man, puolasta käännetyn tekstin pohjalta. Erityisen mielenkiintoista 
on, että teksti pohjautuu džūkialaismurteeseen. Tämän löydön jälkeen 
alettiin etsiä yhä lisää liettualaisia kirjoituksia vanhoista latinankielisistä 
kirjoista. Harvinaisen uuttera tällaisten tekstien metsästäjä oli filologi 
Sigitas Narbutas. Vuonna 1986 hän onnistui löytämään Ranskan Lyo-
nissa v. 1501 painetusta kirjasta peräti 90 latinan kielestä käännettyä ja 
käsin kirjoitettua liettuan kielen sanaa ja fraasia. Vuonna 1994 hän löysi 
kahden liettuankielisen sanan fraasin toisesta latinankielisestä kirjasta, 
joka oli julkaistu vuonna 1530 Kölnissä, Saksassa. Tämä osoittaa, että kir-
joitustaito levisi Liettuassa jo ennen ensimmäisen liettuankielisen kirjan 
ilmestymistä. Kirjoitustaidon leviäminen yhdistetään kuningas Mindau-
gasin hovissa työskennelleiden fransiskaanimunkkien toimintaan. 
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Veljet ja sisaret,  
ottakaa minut ja lukekaa

Näillä sanoilla ensimmäinen liettuankielinen kirja vetosi tuleviin lu-
kijoihinsa. Ajan hengen mukaisesti kirjan otsikko oli varsin pitkä: 
CATECHISMVSA PRAsty Szadei, Makslas skaitima raschta yr giesmes 

del kriksczianistes bei del berneliu iaunu nauiey sugulditas KARALIAVCZ-
VI VIII. dena Meneses Sausia, Metu vszgimima Diewa M. D. XLVII. Soli Deo 
gloria. Se tulisi lukea seuraavasti: 
”Katekismuksen yksinkertaiset sa-
nat, luku- ja kirjoitusoppi ja virsiä 
kristikunnalle ja nuorukaisille pai-
nettu Königsbergissä 8. päivänä 
tammikuuta, Jumalan syntymän 
vuonna 1547. Soli Deo Gloria (lat. 
’yksin Jumalalle kunnia’)”.

Kirjan painoksen arvioida-
an olleen 200–300 kappaletta 
(vastaavia painosmääriä oli ollut 
preussin- ja puolankielisillä kate-
kismuksilla). Tuohon aikaan se oli 
suuri painos, sillä liettuaa osasi lu-

Ensimmäisen liettuankielisen kirjan 
kansilehti Pirmās lietuviešu grāmatas 
titullapa
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kea vain jokunen kymmenen Itä-Preussin 
pappia ja opettajaa. Suurin osa kirjapai-
nosta ja sitomosta noudetuista kirjoista 
sullottiin Königsbergin linnassa olleeseen 
kirjavarastoon. Vielä 1600-luvun lopussa 
siellä lojui muutamia ensimmäisen liettu-
alaisen kirjan kappaleita. 

Kirjan otsikossa on runsaasti tietoa: 
niin kirjan sisältö kuin julkaisuvuosi ja -aika 
(jopa päivä on mainittu!). Ainoastaan teki-
jän nimi puuttuu… Tutkijat arvelevat, että 
kirjan tekijä olisi ollut Martynas Mažvydas, 
sillä toisen vanhan liettuankielisen kirjan 
(julkaistu v. 1579) tekijä Baltramiejus Vilen-
tas oli kirjoittanut kirjansa latinankielisessä esipuheessa, että Preussin 
herttua Albrecht ”käski kirjoittaa, opettaa sekä julkaista tekstejä liettuan 
kielellä hallitsemissaan maissa […]. Tähän tarkoitukseen Albrecht käytti 
erään henkilön tekemää työtä, jota hän tuki myös rahallisesti. Kyseessä 
on velipuoleni Martynas Mažvydasin, terävä-älyisen Ragainėn kirkko-
herran työ.” (sitaatti: Koženiauskienė R. XVI –XVIII amžiaus prakalbos ir 
dedikacijos. Vilnius, 1990, s. 85). On selvää, että jotkut skeptisemmät 
saattoivat epäillä, antoiko Baltramiejus Vilentas velipuolelleen kunnian 
kyseisestä työstä oikein perustein. Kuitenkaan vuodesta 1938 lähtien 
epäilijöitä ei enää löytynyt.

Koetelkaamme nyt hiukan kärsivällisyyttämme ja lukekaamme 
läpi ainakin osa ensimmäisen liettualaisen kirjan esipuheesta. Se ei ole 
mikä tahansa esipuhe, vaan ensimmäinen alkuperäinen liettuankieli-
nen runoteksti. On selvää, että Maironisin, Salomėja Nėrisin, Henrikas 
Radauskasin (1910 –1970) ja Justinas Marcinkevičiusin (1930–2011) 
lyriikkaan tottuneille se on haastavaa. Koettakaamme kuvitella, että 
tekstiä lukiessamme puhumme ensimmäisen liettualaisen kirjan te-
kijän tai tämän velipuolen kanssa jossakin Ragainėn lähistöllä. Teksti 
kuuluu näin: 

Albrecht Brandenburgilainen 
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BRalei seseris imkiet mani ir skaitikiet /  VEljet sisaret ottakaa minut ja lukekaa /

Ir tatai skaitidami permanikiet. Ja lukiessanne pohtikaa.

Maksla schito10 tewai iusu trakszdawa tureti.  Tätä oppia teidän isänne janosivat.

Ale to negaleia ne wenu budu gauti.  Mutta eivät voineet sitä millään tavoin  
 saada.

Ragiety to nareia sawa akimis /  Halusivat nähdä omin silmin /

Taipyr ischgirsti sawa ausimis. Ja kuulla omin korvin.

Jau nu ka tewai nakada neregieia / Se, mitä isänne eivät koskaan nähneet /

Nu schitai wiss iusump ateia. Se kaikki tulee nyt teidän luoksenne.

Veizdekiet ir dabakietese szames wysas Katsokaa, kaikki ihmiset, ja painakaa  
 mieleenne 

Schitai eit iusump žadis dągaus karalistas Näin taivaan valtakunnan sana tulee  
 luoksenne

Malanei ir su dziauksmu tą szadi prigimkiet Ottakaa tämä sana ilolla vastaan

A iusu hukiusu scheimina makikiet. Opettakaa perhettänne.

Sunus dukteris iusu tur tatai makiety  Poikienne ja tyttärienne tulee se osata

Visa schyrdy tur tą dewa szady milety. Jumalan sanaa tulee rakastaa koko  
 sydämestä.

Jei bralei seseris tus szadzius nepapeiksit Veljet sisaret, jos ette halveksi näitä  
 sanoja

Dewa tewa ir sunu sau milu padarisit. Tulevat isä jumala ja poika teille rakkaiksi.

Ir paschlawinti pa akimis dewa busit. Ja tulette olemaan vanhurskaita jumalan  
 silmissä.

Visosu daiktosu palaimi turesit. Teillä on oleva siunaus kaikissa  
 toimissanne.

Schitu makslu dewa tikrai paszysyt Tämän opin avulla tulette tuntemaan  
 jumalan

Ir dągaus karalistasp prisiartysit. Ja lähestytte taivaan valtakuntaa.

10  Kirjainyhdistelmillä sch, sz Mažvydas merkitsi konsonantteja š, ž; w:tä hän käytti nykyisen 
v:n sijaan, g saattoi merkitä nykyistä j:tä. 
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Etsikää nyt kolmannen rivin alun M ja lukekaa rivien ensimmäiset 
kirjaimet ylhäältä alaspäin, niin saatte ensimmäisen liettualaisen kirjan 
kirjoittajan nimen: Martjnvs Masvjdjvs.

Lähes neljäänsataan vuoteen kukaan ei tiennyt tätä salaisuutta, 
vaikka suuri joukko eri maiden tutkijoita oli lukenut Martynas Mažvy-
dasin kirjaa mitä huolellisimmin. Erityisen hyvin tätä kirjaa oli tutkinut 
norjalainen baltologi Christian Stang, joka on kirjoittanut ensimmäisistä 
liettualaisista kirjoista erinomaisen monografian. Työ oli hänen tohtorin-
väitöksensä vuonna 1929. 

Salaisuuden paljasti puolalainen kielitieteilijä, Vilnan ja Krakovan 
yliopistojen kunniatohtori Jan Safarewicz (1904–1992). Tämä tutkija 
oli erittäin kiinnostunut muiden seikkojen lisäksi myös liettuan kielen 
prosodian historiasta ja tutki erittäin tarkoin Mažvydasin esipuhetta. 
Nähtävästi sen säkeiden tavuja laskiessaan hän löysi sattumalta myös 
akrostikonin.11

Vuonna 1547 julkaistun ensimmäisen liettualaisen kirjan parista 
kolmestasadasta kappaleesta meidän aikoihimme asti – läpi sotien, rut-
tojen, tulipalojen ja muiden onnettomuuksien – on säilynyt vain kaksi 
kappaletta. Yhtä säilytetään Toruńin yliopistossa Puolassa (johon se pää-
tyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen Kaliningradista), toinen taas 
saavutti pitkän ja seikkailuntäyteisen matkan jälkeen Vilnan, kaupungin, 
jossa Martynas Mažvydas sekä opiskeli että maistoi vankilaelämää pro-
testanttisuuden levittämisestä. Vilnan yliopistossa säilytetyssä kirjassa 
on kirjoitus venäjäksi: ”Ostettu Berliinissä Asherilta vuonna 1869–45 taa-
leria”. Berliinistä tämä kappale matkasi tuntemattomia teitä Odessaan, 
missä kukaan ei ymmärtänyt kirjan arvoa. Ehkä joskus joku on opetellut 
ahkerasti liettuan kieltä Martynas Mažvydasin katekismuksesta, joka lojui 
Maksim Gorkin julkisen kirjaston hyllyllä. Vuonna 1956 Vilnan yliopiston 
kirjastossa vieraillut ukrainalainen professori, maineikas kirjahistorian 
tutkija Samuel Borovoj ilmoitti vilnalaisille mieluisan uutisen: ensimmäi-
nen liettuankielinen kirja on Odessassa. Vuoden 1957 alussa kirja tuotiin 
Vilnaan ja nyt se on vanhan yliopiston kirjaston ylpeyden aihe. 

Katekismuksen lisäksi Mažvydas laati vielä viisi hengellistä liettuan 
kielistä kirjaa, joista merkittävä on etenkin tekijän kuoleman jälkeen, 

11  Akrostikon (kreik. ákros ’reunimmainen, reunalla oleva’, stíchos ’rivi’) – runo, jonka 
säkeiden ensimmäiset kirjaimet muodostavat ylhäältä alaspäin lukien sanan tai fraasin. 
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vuosina 1566 ja 1570, julkaistu kaksiosainen ensimmäinen liettualainen 
virsikirja. 

Ensimmäisen liettuankielisen kirjan tekijän elämästä ei tiedetä 
paljoakaan. Zigmas Zinkevičiusin mukaan Mažvydasin synnyinpaikkaa 
tulisi etsiä Žemaičių Naumiestisin, Gardamasin ja Švėkšnan tai Kvė-
darnan, Laukuvan ja Varniain alueelta. Myös professori Antanas Salys 
(1901–1972) ajatteli samansuuntaisesti. Jo lapsena Martynas Mažvy-
das oli ilmeisesti kotonaan kuullut kahta äidinkielen murretta. Hänen 
äitinsä oli puhunut žemaitijan murretta, isä taas aukštaitij,an. Tämä oli 
todennäköisesti kotoisin Žemaitijan ja läntisen Aukštaitijan rajojen tun-
tumasta, jostakin Jurbarkasin, Ariogalan ja Tytuvėnain vyöhykkeeltä.

Liettuasta Mažvydas muutti Preussiin vuonna 1546 herttua Albrech-
tin kutsumana. Hänen elämästään tällä alueella tiedetään lähinnä 
herttua Albrechtille kirjoitettujen latinankielisten kirjeiden perusteella. 
Eräässä niistä nöyrä Mažvydas kiittää herttuaa tämän hyvistä teoista: 
”Niin suuria hyviä tekoja on teidän korkeutenne minulle tehnyt, ettei 
yksikään ihminen, vaikka hänen kielensä virtaisi virran lailla, pystyisi kiit-
tämään niin kuin olisi oikein ja arvollista”. Toisessa kirjeessä hän iloitsee 
herttualta saamastaan viidestätoista mitasta vehnää. Yhdessä kirjeessä 
hän taas vihoittelee, etteivät eräät herttuan ja Ragainėn virkamiehet 
antaneet hänelle kuuluvaa hunajaosuutta mehiläispesistä, joita oli pys-
tytetty pappilan pellon puihin. Ja vielä pahempaa: saavuttuaan katso-
maan mehiläisiä, päästivät nämä virkamiehen roikaleet karjan niityille 
ja vieläpä varastivat pappiparalta polttopuita. Mažvydas oli tyytymätön 
myös maatilkkuunsa: se oli kaukana Ragainėsta, eikä niin kauas voinut 
kärrätä lantaa. Mitättömän niittykaistaleen vuoksi oli joku maalainen 
vieläpä piessyt Mažvydasin.

Kirjeiden perusteella tiedämme jotakin Martynas Mažvydasin perhe-
elämästä. Hän meni naimisiin Ragainėn entisen kirkkoherran vanhim-
man tyttären kanssa, jolta rutto oli vienyt niin sokean äidin, veljen kuin 
kaksi sisartakin. Mažvydas huolehti yhdessä vaimonsa Benignan kanssa 
tämän eloonjääneistä veljistä ja sisarista. Omia lapsia heillä ei ollut. 

Alkuperäiset kirjeet olivat toiseen maailmansotaan asti Königsber-
gissä (nyk. Kaliningrad). Tällä hetkellä niitä säilytetään Saksan Göttinge-
nissä. Liettuan kielelle ne on kääntänyt Marcelinas Ročka (1912–1983) 
saamansa kopion pohjalta. Vladimir Toporov julkaisi kirjeiden mielen-
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kiintoisimmat kohdat alkuperäiskielellä kommentaareineen v. 1998 
Moskovassa tutkimuksessaan ”Martynas Mažvydas aikakautensa kon-
tekstissa”.

Hiljattain Vilnan yliopiston kirjastosta löydettiin kolme Martynas 
Mažvydasille kuulunutta kirjaa. Yhdessä niistä on ensimmäisen liettualai-
sen kirjan tekijän käsin kirjoittama latinankielinen lause: ”M. Mossuid 
sibi et suis comparavit” (M. Mažvydas hankki itselleen ja läheisilleen). 
Useimpien tuon ajan ihmisten tapaan myös Mažvydasin käsiala oli sel-
keä ja kaunis. 

Martynas Mažvydasin Katekismusta ja muita hänen teoksiaan jul-
kaistaan jatkuvasti tutkimustarkoituksiin. Italialainen kielitieteilijä, Par-
man yliopiston professori ja Klaipėdan yliopiston kunniatohtori Guido 
Michelini on toimittanut tekstikokoelman, joka sisältää Mažvydasin kir-
joittamien tekstien lisäksi myös alkuperäistekstit, joita liettuan kirjakielen 
uranuurtaja saattoi käyttää työstäessään teoksiaan. 

Myös Martynas Mažvydasin hyväntekijä, herttua Albrecht Branden-
burgilainen (1490–1568) oli mielenkiintoinen persoona. Hän oli Liettuaa 
raskaasti terrorisoineen Saksalaisen ritarikunnan viimeinen suurmestari. 
Vuonna 1525 Albrechtista tuli protestantti (hän kääntyi katolilaisuudesta 
luterilaisuuteen) ja hän julisti Preussin maalliseksi herttuakunnaksi. 

Vuonna 1544 hän perusti Königsbergin yliopiston, jota kutsuttiin 
usein Albertinaksi perustajansa mukaan. Tällä yliopistolla oli suuri rooli 
liettualaisen kulttuurin historiassa. Yliopiston seitsemän ensimmäisen 
valmistuneen joukossa oli myös Martynas Mažvydas. Herttua huolehti 
liettualaisten ja muinaispreussilaisten koulutuksesta. Albrecht oli lähei-
sissä väleissä yliopiston ensimmäisen teologian professorin, liettualaisen 
Stanislovas Rapolionisin kanssa. Hän kävi tämän luennoilla ja maksoi 
tämän hääkulut. Kun Rapolionis yllättäen kuoli, saapui Albrecht hautajai-
siin maalaisasunnoltaan ja kulki Rapolionisin arkun perässä. Hän määräsi 
tämän haudattavaksi Königsbergin tuomiokirkkoon oman tulevan hau-
tansa viereen. Herttua Albrecht oli varsin sivistynyt ihminen. Hän oli 
kiinnostunut musiikista ja sävelsi virsiä, joita lauletaan Saksan kirkoissa 
vielä tänäkin päivänä. 

Poliittisten ja uskonnollisten päämäärien lisäksi myös oma syntyperä 
saattoi innostaa Albrechtia huolehtimaan liettualaisista – hänessä oli 
nimittäin liettualaista verta. Albrechtin äiti oli Liettuan suurruhtinaan ja 
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sittemmin Puolan kuninkaan Jagellon lapsenlapsi ja Liettuan suurruh-
tinas Algirdasin lapsenlapsenlapsi.

Königsberg oli paitsi ensimmäisen liettualaisen kirjan, myös ensim-
mäisen liettuan kielen kieliopin kehto. 

Vuoden 1643 tienoilla liettuan kielen kieliopin kirjoitti latinaksi Didie-
ji Rudupėnain pappi Kristupas Sapūnas. Hänen kielioppinsa julkaistiin 
kuitenkin vasta vuonna 1673 toisen vähä-liettualaisen papin, Teofilis 
Gotlybas Šulcasin, kokoamana. Kielioppimme uranuurtajan kunnia lan-
keaa Daniel Kleinille (1609–1666). Hän oli erittäin sivistynyt ihminen ja 
Königsbergin yliopiston kasvatti. Liettuan kielen hän taisi erinomaisesti 
ja käänsi virsiä liettuaksi todella kauniisti. Myöhempien liettualaisten 
tekstien kirjoittajat luonnehtivat Kleinin olleen kääntäjänä ”ensimmäi-
nen, joka ymmärsi runouden taidetta ja noudatti runomittaa”.

Hänen latinaksi kirjoittamansa liettuan kielen kielioppi Grammatica 
Litvanica julkaistiin vuonna 1653 Königsbergissä. Seuraavana vuonna 
hieman lyhennetty painos kieliopista julkaistiin myös saksaksi. Kleinin 
kieliopit vaikuttivat suurimpaan osaan myöhempiä liettuan kielioppe-
ja. Niissä kuvailtiin ensimmäistä kertaa kattavasti liettuan kieliopillinen 
rakenne sekä määriteltiin tuon ajan pysyvämmät yleiskielen normit. 
Ne perustuivat läntiselle aukštaitijalaismurteelle, joka edelleenkin on 
yleiskielen perusta. 

Vähä-Liettuan liettualaiset ja saksalaiset kansansivistäjät, jotka 
useimmiten olivat Königsbergin yliopiston kasvatteja, jättivät vahvan 
jalanjäljen liettuan kirjakielen ja ylipäätään liettualaisen kulttuurin histo-
riaan. Heidän saavutuksistaan puhuttaessa käytetään usein sanaa ensim-
mäinen – ensimmäinen kirja, ensimmäinen kielioppi, ensimmäinen Raa-
mattu, ensimmäinen sanomalehti. Vähä-Liettua lahjoitti liettualaisille 
myös ensimmäisen kaunokirjallisuuden klassikon ja suuren kansallis-
runoilijan – Königsbergin yliopiston kasvatin Kristijonas Donelaitisin 
(1714–1780). Ensimmäisen Donelaitisin kirjoituksia sisältäneen teoksen 
julkaisi samaisen yliopiston entinen opiskelija, professori Liudvikas Gedi-
minas Rėza. Vuonna 1825 hän julkaisi myös ensimmäisen liettualaisten 
kansanlaulujen kokoelman Dainos oder Litauische Volkslieder. 

Pian kuitenkin Vähä-Liettuan taivas, joka oli ollut huomattavasti 
valoisampi kuin Suur-Liettuan, alkoi myös synketä. Ensimmäinen an-
kara isku Vähä-Liettuan liettualaisille ja liettualaisuudelle oli vuosina 
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1709–1711 riehunut rutto, joka vei hautaan kokonaisia liettualaispitäjiä. 
Liettualaisten tyhjentyneille maatiloille muutti vierasmaalaisia. Toisen 
osan liettualaisista nielivät saksalaistamisen aallot. 

Klaipėdan alueella liettualaisia oli 99 % kaikista asukkaista, Tilsitissä 
(nyk. Sovetsk) 92 %, Ragainėssa (nyk. Neman) 69 % ja Įsrutėssa (nyk. 
Tšernjahovsk) 52 %. Vuodesta 1618 näitä seutuja oli nimitetty ”liettua-
laisten alueiksi”. Vuonna 1795 Itä-Preussissa oli 400 puhtaasti liettualaista 
koulua. Kuitenkin vuonna 1802 erityinen koulukomissio laati Preussin 
kuninkaalle huolelliset suunnitelmat liettuan kielen tuhoamiseksi, sillä 
sen mukaan kaksikielisyys oli este opinnoissa edistymiselle. 

Vuonna 1867 Gumbinėn (nyk. Gusev) hallinto käski opettajia totut-
tamaan lapsia saksan kieleen aivan alusta lähtien. Ainoastaan uskonto- ja 
laulutunneilla sai opettaa liettuaksi, ja tämäkin vain ensimmäisinä koulu-
vuosina. Vuonna 1876 saksan kieli julistettiin Preussin ainoaksi viralliseksi 
kieleksi. Kielitieteilijä Jonas Jablonskis laski saksalaisten tilastotietojen 
perusteella, että liettualaiset menettivät Itä-Preussissa vuosittain noin 
850 liettualaista.

Vähä-Liettuan historian tutkijoiden teoksissa alkaa jo usein esiintyä 
kauniilta kuulostaneen sanan ensimmäinen sijaan sen vastakohta, surulli-
selta kuulostava sana viimeinen: viimeiset jumalanpalvelukset, viimeinen 
koulu, viimeinen yhdistys, jopa viimeinen liettuaa puhunut vanhus. 
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Mitä tapahtuisi, jos vuohi osaisi 
karjua kuin leijona

V iimeinen liettuan kieltä taitanut Liettuan suurruhtinas oli Kazimieras 
(Kasimir) (1427–1492), Puolan kuninkaan Jogailan (Jagellon) poika. 
Emme tiedä kuinka paljon hän tuota kieltä osasi. On totta, että sekä 

hänen isänsä että hänen äitinsä Sofija (Sonka) olivat liettualaista syn-
typerää. Sofija oli Vincas Pietarisin kauniisti kuvaileman Alšėnain (nyk. 
Galšia) ruhtinaan Algimantasin kaukainen sukulainen.10 Kaziemieras 
vietti lapsuutensa isänsä kartanossa, jossa kukaan ei ilmeisesti puhu-
nut liettuaa. Liettuan kielen hän oppi Vilnassa, jonne hän matkusti kol-
metoistavuotiaana Krakovasta. Kazimieras oli nimittäin julistettu ruhti-
naaksi, ja Liettuan aateliset vaativat, että hän opettelisi liettuan kieltä ja 
tapoja maahan saavuttuaan. Liettuan kieltä hän joutui käyttämään vain 
harvakseltaan. Vaikka Kazimieras olikin Liettuan suurruhtinas 52 vuoden 
ajan, vietti hän suurimman osan elämästään Krakovassa. Historioitsijoi-
den luonnehdinnan mukaan hän oli kuitenkin ”hyvä maanviljelijä ja 
esimerkillinen perheenisä” yhdelletoista lapselleen, joiden joukossa oli 
myös tuleva Liettuan suojelija, Pyhä Kazimierz, joka tosin ei enää osan-
nut liettuan kieltä. 

Silti vielä sata vuotta suurruhtinas Kazimierasin kuoleman jälkeen 
oli Liettuassa ihmisiä, joiden mielestä äidinkieltä ei tulisi kieltää ja Ju-
malan sanaa olisi julistettava äidinkielellä. Tällaisia henkilöitä löytyi jopa 
ruhtinaiden joukosta. Eräs heistä oli Žemaitijan arkkipiispa Merkelis 
Giedraitis (noin 1536–1609). Nuoruudessaan tämä ruhtinas opiskeli ja 

10 Vuosina 1904–1906 Yhdysvalloissa julkaistiin ensimmäinen liettualainen romaani – 
Vincas Pietarisin Algimantas.
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M. Daukšan Katekismuksen kansilehden näköispainos 

matkusteli paljon ja oli kiinnostunut myös protestanttisuudesta. Hän 
opiskeli Königsbergin, Wittenbergin, Tübingenin ja Leipzigin yliopistois-
sa. Žemaitijan piispaksi tultuaan hän hoiti hiippakunnan asioita, saarnasi 
liettuaksi eikä säästellyt varoja maansa kulttuurin ja liettuan kirjakielen 
kehittämiseksi.

Jalolle työlleen piispa Giedraitis löysi oivan apurin – kedainiailaisen 
Krakėsin kirkkoherran Mikalojus Daukšan, joka sittemmin toimi myös 
Žemaitijan kaniikkina. Giedraitisin rohkaisemana hän käänsi ja julkaisi 
vuonna 1595 Vilnassa Suur-Liettuan ensimmäisen kirjan KATHECHIZMAS 
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ARBA MOKSLAS KIEKWIENAM KRIKSZCZIONII PRIWALVS (Katekismus eli pa-
kollinen oppi jokaiselle kristitylle). Vuonna 1599 Vilnassa ilmestyi toinen 
Mikalojus Daukšan kääntämä ja Merkelis Giedraitisin rahoittama kirja 
Postilla CATHOLICKA. Tai est: Ižguldimas Ewangeliu kiekwienos Nedelos ir 
szwętes per wissús metús (Katolinen postilla eli evankeliumin opetuksia 
vuoden jokaiseen viikkoon ja juhlaan). Tämä valtava teos (646 suuriko-
koista sivua) on yksi tärkeimpiä liettuan kirjakielen merkkipaaluja sekä 
liettuan kielen tutkijoiden rakastama tutkimuskohde. 

Postillan kansilehden näköispainos 
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Kuitenkin noista 646 sivusta kenties vain neljä sivua riitti tekemään 
Mikalojus Daukšasta kuuluisan. Nämä sivut oli kirjoitettu liettuan sija-
an puolaksi. Teksti on nimeltään Prakalba į malonųjį skaitytoją (Esipuhe 
rakkaalle lukijalle). Mikalojus Daukša kirjoitti tämän osuuden puolaksi, 
sillä hän halusi, että tavallisten seurakuntapappien lisäksi sitä lukisi myös 
liettuaa taitamaton ylin papisto sekä puolalaistumaan ehtinyt Liettuan 
aatelisto. Vastaavaa ylistystä äidinkielelle saa turhaan etsiä Liettuan tai 
sen naapurimaiden vanhan kirjakielen historiasta. 

”Missä, sanon minä, maailmassa on kansa, niin vähäpätöinen ja 
halveksittava, ettei sillä olisi näitä kolmea synnynnäistä asiaa: omaa 
isänmaata, omia tapoja ja omaa kieltä? Kautta aikojen ihmiset ovat 
puhuneet äidinkieltään ja alati huolehtineet sen säilyttämisestä, rikas-
tuttamisesta, täydellistämisestä ja kaunistamisesta. Ei ole olemassa niin 
vähäpätöistä kansaa eikä niin halveksittavaa maailmankolkkaa, ettei siel-
lä käytettäisi omaa kieltä. Tuolla kielellä kirjoitetaan lait, julkaistaan oman 
ja vieraiden kansojen historiat, vanhat ja uudet, sillä käsitellään kaikki 
valtion asiat, sitä käytetään kauniisti ja kohteliaasti kaikissa tilanteissa 
kirkossa, työssä ja kotona. Itse luonto opettaa sen kaikille ja jokainen 
saa jo äidinmaidossa taipumuksen omaan kieleensä – sen mieluisaan 
käyttämiseen, suojelemiseen ja levittämiseen.

Näemme tämän selvästi paitsi ihmisten, myös muiden elollisten 
olentojen elämässä. Miten outo olisikaan eläinten maailma, jos korppi 
osaisi laulaa kuin satakieli ja satakieli raakkua kuin varis, vuohi karjua 
kuin leijona ja leijona määkiä kuin vuohi?” (sitaatti: Koženiauskienė R. 
XVI –XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos. Vilnius, 1990, s. 146).

Valitettavasti ne, joille Mikalojus Daukša osoitti sanansa, eivät niitä 
kuulleet tai halunneet kuulla. Liettuan tuon ajan mahtavimman aa-
telissuvun edustaja Jonušas Radvila, ikään kuin vastauksena Daukšan 
sanoihin, kirjoitti vuonna 1615 veljelleen Kristupasille: ”Vaikka olen 
syntynyt liettualaiseksi ja liettualaisena minun on kuoltava, meidän on 
kuitenkin käytettävä isänmaassamme puolan kieltä” (sitaatti: Lebedys J. 
Mikalojus Daukša. Vilnius, 1963, s. 17).

On erikoista, että vasta yli kolmensadan vuoden kuluttua liettualai-
silla oli mahdollisuus lukea Daukšan Esipuhe rakkaalle lukijalle liettuaksi: 
vuonna 1900 sen käännös julkaistiin Varpas -nimisessä sanomalehdessä. 

Mikalojus Daukšan elämänvaiheet ovat säilyneet salaperäisyyden 
verhoamina aina näihin päiviin asti. Ei ole tiedossa, missä ja milloin hän 



196

opiskeli. Jotkut ovat taipuvaisia ajattelemaan, että Daukša opiskeli Kra-
kovassa, toiset ovat sitä mieltä, että hän opiskeli jossakin Länsi-Euroopan 
yliopistossa. Tiedetään kuitenkin, että hänellä oli laaja kirjasto. Daukšan 
pappilassa Krakėsissa käynyt Žemaitijan hiippakunnan vieras Tarquini-
us Peculus mainitsee selonteossaan, että pappilassa ”on runsaasti eri 
tieteenalojen kirjoja”. Vierailija kiinnitti Daukšan huomion siihen, että 
Krakėsissa on jopa sellaisia kirjoja, joita katolilaisten ei tulisi lukea. Hän 
neuvoi Daukšaa polttamaan tai repimään kirjat. Kyseisiä kirjoja Daukša 
oli saattanut saada käsiinsä matkustaessaan nuoruudessaan protes-
tanttisessa Länsi-Euroopassa.

Tiedetään, että Daukšan ystävä ja suojelija piispa Merkelis Giedraitis 
jätti Daukšalle testamentissaan vuoratun kärpännahkaviitan ja soivan 
seinäkellon. Daukšalla oli selvästikin onnea kellojen kanssa: aiempi 
Žemaitijan piispa oli jättänyt hänelle valkoisen hevosen ja pienimmän 
kellonsa. 

Mikalojus Daukša kuoli helmikuussa 1613 Varniaissa, jossa hän viet-
ti suurimman osan elämästään. Ennen kuolemaansa Daukša oli laati-
nut huolella testamenttinsa. Daukšan luovaa perintöä ovat tutkineet 
useat liettualaiset, puolalaiset, saksalaiset, venäläiset, tšekkiläiset sekä 
muunmaalaiset tutkijat. Heidän joukostaan tekisi mieli nostaa esiin 
kaksi omalaatuista sankaria. Ensimmäinen heistä on Pietarin yliopiston 
yksityisdosentti, myöhemmin Liettuan yliopiston professorina toiminut 
Eduard Volter (1856–1941), joka Venäjän tiedeakatemian valmistautues-
sa julkaisemaan Postillan kirjoitti käsin teoksen 399 sivua. Toinen henkilö 
on Poznańin yliopiston professori Czesław Kudzinowski (1908–1988), 
joka julkaisi vuonna 1977 luettelon kaikista Postillassa esiintyneistä liet-
tuankielisistä sanoista, työskenneltyään uutterasti sen parissa noin kol-
menkymmenen vuoden ajan (Indeks słownik do ”Daukšos Postilė”. Poznań 
1977, I–II). Jokainen, joka on joskus silmäillyt tuota liettuan kirjakielen 
jättiläistä edes pintapuolisesti, voi aavistaa, miten vaikea, loputonta kär-
sivällisyyttä ja tarkkaavaisuutta vaativa työ oli kyseessä. Kirjan kirjoittaja 
sai tuta sen erityisen hyvin, sillä opiskeluaikoinaan hän valikoi ja kirjoitti 
uudelleen liettuankieliset sanat puolikkaan Postillan sivuilta…

Postillan ilmestymisen 400-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Mikalo-
jus Daukšalle ja hänen suojelijalleen Merkelis Giedraitisille pystytettiin 
komea patsas Varniaihin (tekijänä kuvanveistäjä Arūnas Sakalauskas). 
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Yhtään hullumpi muistomerkki ei ole myöskään juhlan kunniaksi jul-
kaistu Daukšan Postillan kaunis tieteellinen versio, jossa liettuankielisen 
tekstin rinnalla on myös Jakub Wujekin (Jacobus Wuiecus, 1541–1597) 
puolankielinen alkuperäisteksti. Julkaisun on toimittanut professori Jo-
nas Palionis. 
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Revittyjen sivujen kirja

Uskonnollisten kiistojen aikana oli tyypillistä polttaa ja repiä kirjoja. Ka-
tolilaisilla oli tapana tuhota protestanttisia julkaisuja – ja protestan-
teilla katolisia. Joskus tässä taistossa kärsivät myös täysin viattomat 

kirjat, jotka eivät liittyneet kumpaankaan uskonnolliseen suuntaukseen. 
Uskonnollisten kiistojen takia ei ensimmäisen liettuan kielen sanakirjan 
nimeä eikä sen ilmestymisvuotta tiedetä vieläkään.

Liettualaisen leksikografian uranuurtajasta ei ole kuitenkaan epäilys-
tä. Ensimmäisen liettuan kielen sanakirjan kokosi ja julkaisi anykščiailai-
nen jesuiittapappi Konstantinas Sirvydas, joka oli maineikas saarnamies 
ja Vilnan akatemian opettaja.

Useita vuosia uskottiin hatarin perustein, että Sirvydas julkaisi en-
simmäisen liettuan kielen sanakirjan vuonna 1629. Sanakirjaa tutkinut 
kielitieteilijä Kazys Pakalka (1928–2009) osoitti kuitenkin, että paperin 
vesileimoista ja muista faktoista päätellen sanakirjan on täytynyt olla 
julkaistu jo noin vuonna 1620. Ainoaa jäljellejäänyttä sanakirjakappaletta 
säilytetään Moskovassa. Ensimmäisiä ja viimeisiä sivuja ei kuitenkaan 
ole enää jäljellä. Kyseessä on kolmikielinen puola–latina–liettua-sana-
kirja. Kirjahistorioitsija Ingė Lukšaitė löysi erään vuoden 1625 tienoilla 
kuolleen aatelisen kirjalistalta kyseisen kirjan: Promptuarium dictionum 
Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum (Puolalaisten, latinalaisten ja 
liettualaisten sanojen kokoelma). On mahdollista, että se on Sirvydasin 
ensimmäinen sanakirja. Epäilyjä herättää kuitenkin se, että myöhemmäl-
le, paljon laajemmalle puola–latina–liettua-sanakirjalle Sirvydas antoi 
nimen DICTIONARIVM TRIUM LINGVARVM (Kolmen kielen sanakirja). Oliko 
siis tarpeen muuttaa sanakirjan nimeä? Kenties myös kyseisen aatelis-
herran kirjaston kappaleessa oli revittyjä sivuja? Olisiko kirjastonhoitaja 
voinut keksiä uuden nimen? 
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Tällä kirjalla on mielenkiintoinen historia. Se oli Moskovassa jo 
1600-luvulla, ja 1800-luvun alussa venäläiset kielitieteilijät olivat kiin-
nostuneet siitä. Myöhemmin se kuitenkin hävisi kuin tuhka tuuleen. 
Vuonna 1955 historioitsija ja professori Konstantinas Jablonskis (Jonas 
Jablonskisin poika) löysi sen uudelleen. Kirjan löytäminen ei kuitenkaan 
ollut niin yksinkertaista, sillä kirjaluettelossa se oli kuvailtu seuraavasti: 
Leksikon Golandsko Latinskij – bez načala i konca (Hollantilais-latinalainen 
sanakirja – ilman alkua ja loppua).

K. Sirvydasin sanakirjan kannen näköispainos
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Konstantinas Sirvydasin sanakirja, etenkin sen toinen versio, oli 
Liettuassa erittäin suosittu. Se julkaistiin Vilnassa ensimmäistä kertaa 
vuonna 1631, myöhemmin uudelleen vuosina 1642, 1677 ja 1713. Se 
ei ollut vain ensimmäinen, vaan lähes kolmensadan vuoden ajan myös 
ainoa liettuan kielen sanakirja Suur-Liettuassa. Sanakirjassa on noin 
kymmenentuhatta liettuan kielistä sanaa. Niiden joukossa on myös 
Sirvydasin itse keksimiä sanoja, joista osaa käytetään vielä nykyään-
kin: (kokybė ’laatu’, kupranugaris ’kameli’, mąstytojas ’ajattelija’, medvilnė 
’puuvilla’, pratarmė ’esipuhe’, rūbinė ’vaatesäilö’, spaustuve ’kirjapaino’, 
taisyklė ’sääntö’, turgavietė ’tori, markkinapaikka’, virtuvė ’keittiö’). Sirvydas 
ei pitänyt lainasanoista. Sirvydasilla oli tapana vaihtaa jopa niin sanotut 
kansainväliset, useisiin kieliin levinneet sanat omiin uudissanoihinsa. 
Pormestari oli hänelle miestavaldys, fantasia – ženkladarė, filosofia – pro-
tomeilė, kulinarismi – virtystė, pedagogi – vaikavedys, teatteri – stebuklinė. 
Jopa sanan katalikas (katolilainen) Sirvydas oli taipuvainen vaihtamaan 
sanaan visotinykas. 

Sirvydasiin voidaan liittää myös sana mokinys ’oppilas’. Tämän sa-
nan liettuan kieleen toi Jonas Jablonskis, joka löysi sen Antanas Juškan 
sanakirjan käsikirjoituksesta. Siinä on lause: Jautis dar tas mokinys, t. y. jį 
mokina arti (Härkä on vielä oppilas, eli sitä opetetaan kyntämään). Ja-
blonskis alkoi käyttää sanaa kyntöä taitamattoman härän lisäksi myös 
koulua käyvän lapsen tai nuoren merkityksessä. Professori Vincas Dro-
tvinas kiinnitti huomiota siihen, että sana mokinys esiintyy melko usein 
Antanas Juškan Veliuonan seudulla muistiin kirjoittamissa dainoissa, 
joissa sitä käytetään nykyisessä merkityksessä. Vielä mielenkiintoisem-
paa on, että sana mainitaan tässä merkityksessä jo Sirvydasin toisessa 
repaleisessa sanakirjassa. Myöhemmistä Sirvydasin sanakirjoista sanaa ei 
kuitenkaan enää löydy. Niissä sen tilalla käytetään sanaa mokytinis. Dro-
tvinasin mukaan sana mokinys saattoi levitä Veliuonan seudulla siksi, että 
Veliuonassa toimi yksi vanhimmista jesuiittojen perustamista kouluista. 
Eikö siis olekin mahdollista, että sana mokinys levisi Veliuonan alueelle 
jesuiitta Konstantinas Sirvydasin ensimmäisestä sanakirjasta? 

Molemmat Sirvydasin sanakirjat liettuan kielen sanalistoineen, asia-
ankuuluvine kommentaareineen ja johdantoartikkeleineen julkaistiin 
Vilnassa vuosina 1979 ja 1997 Kazys Pakalkan toimittamina.

Sirvydas oli paitsi ensimmäinen liettualainen leksikografi, myös 
ensimmäisen Vähä-Liettuassa julkaistun, alkujaan liettuankielisen kirjan 
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tekijä. Vuonna 1629 Vilnassa julkaistiin hänen teoksensa Punktai saky-
mų (Saarnakirja) ensimmäinen osa. Toinen osa julkaistiin vuonna 1644 
kirjailijan kuoleman jälkeen. Tässä teoksessa saarnojen tiivistelmät ovat 
rinnakkain sekä liettuaksi että puolaksi. Ensimmäistä kertaa liettuan 
kirjakielen historiassa puolalaista tekstiä ei käännetty liettuaksi, vaan 
päinvastoin – liettualainen teksti käännettiin puolaksi. 

On syytä uskoa, että Sirvydas on kirjoittanut myös liettuan kieliopin. 
Eräät bibliografit osoittavat jopa sen latinankielisen nimen Clavis linguae 
Lithuanicae (Liettuan kielen avain). Kukaan ei ole kuitenkaan onnistunut 
löytämään kyseistä teosta vielä tähän päivään mennessä. 

Konstantinas Sirvydas kuoli todennäköisesti tuberkuloosiin 23. elo-
kuuta vuonna 1631 Vilnassa. 

Mainittakoon vielä, että Sirvydas on ainoa varhaisen liettuan kirjakie-
len (1500–1600-lukujen) edustaja, josta on tutkijoiden mukaan säilynyt 
alkuperäinen muotokuva. Kaikkien muiden tuon ajan kirjakielen urau-
urtajien muotokuvat ovat ainoastaan taiteilijoiden mielikuvituksen he-
delmiä. 

***

Mikalojus Daukša ja Konstantinas Sirvydas olivat kaksi merkittävää 
1500–1600-luvun Suur-Liettuan kirjakielen uranuurtajaa. 1700-luvulla 
kirjakieli heikkeni ja liettuankielisiin teksteihin tunkeutui vierassanoja. 
Daukšan lailla äidinkieltään vaalivia kirjailijoita ei ilmaantunut, kuten ei 
myöskään kirjailijoita, jotka olisivat karsastaneet vierasperäisiä sanoja 
Sirvydasin tavoin.

Samalla vuosisadalla Puola-Liettuan suurvalta menettää valtion 
asemansa ja siitä tulee suurelta osin osa Venäjän keisarikuntaa. Sana 
Liettua pyritään korvaamaan nimityksellä Venäjän luoteisprovinssi. Vaikka 
keisarinna Katariina Suuri olikin saksalainen, hän selvitti v. 1764 salai-
sessa ohjeessaan virkamiehilleen, että Venäjän valloittamat maat tulisi 
venäläistää. Tsaarin Venäjällä luotiin teoria, jonka mukaan Liettuan ruh-
tinaskunta olisi ollut jo ammoisista ajoista alkaen venäläinen alue, jossa 
venäjän kieli, venäläinen usko ja venäläiset tavat vallitsivat. 

Vuoden 1863 tammikuun kansannousun jälkeen liettualaisilta 
samoin kuin itäisen Latvian katolilaisilta latgalleilta kiellettiin kirjojen 
julkaiseminen latinalaisin kirjaimin. Painokielto oli suuri uhka liettuan 
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kirjakielelle. Erityisen uutterasti kieltoa ajoi kansannousun kukistaja krei-
vi Mihail Muravjov-Vilenski, joka oli saanut lisänimen ”Vilnan pyöveli” 
raakuuksistaan kansannousun taltuttamisessa. Liettuan kansa osoitti 
kuitenkin ennen näkemätöntä rohkeutta ja elinvoimaisuutta. Liettuan 
kieleen ilmestyi uusi sana knygnešys ’kirjankantaja’, jota on mahdoton 
kääntää sanatarkasti muille kielille. Sanaa käytettiin ihmisistä, jotka 
vankilan tai Siperiaan karkotuksen uhallakin painoivat kirjoja ja sano-
malehtiä Itä-Preussissa, salakuljettivat niitä rajan yli ja levittivät liettua-
laisten keskuuteen. Tässä taistelussa Vähä-Liettua tuki Suur-Liettuaa niin 
paljon kuin vain pystyi. Taistelun laajuudesta kertovat seuraavat faktat: 
vuosina 1890–1896 pelkästään Vilnan ja Kaunasin kuvernementeissa 
kirjojen salakuljettajia ja liettuankielisten julkaisujen hallussapitäjiä vasta-
an nostettiin 599 oikeusjuttua ja pelkästään vuonna 1903 Liettuassa 
takavarikoitiin 23 080 julkaisua. 

Lopulta vuonna 1904 tsaarin hallinto kumosi painokiellon vakuutu-
ttuaan taistelunsa järjettömyydestä. Tässä Liettuan kansan kohtalokka-
assa taistelussa tärkeä rooli oli myös Žemaitijan piispalla. Tämä piispa ei 
tosin tällä kertaa ollut ruhtinas, kuten aikoinaan Merkelis Giedraitis, vaan 
aivan tavallinen talonpoika Motiejus Valančius (1801–1875). 
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Kieliopin tulisi perustua  
elävään kieleen

1900-luvun puolivälissä historiallis-vertaileva metodi vahvistui kielitie-
teessä. Vertaillessaan eri kieliä tutkijat saivat tietää paljon mielenkiin-
toisia asioita niiden historiasta ja alkuperästä. Euroopan yliopistoihin 

alettiin perustaa ensimmäisiä kielitieteen laitoksia. Muinaisten intialais-
ten käyttämästä sanskriitista tuli tärkeä kielitieteen ala. Saksalaista syn-
typerää oleva Oxfordin yliopiston professori Max Müller (1823–1900) 
totesi, että vertaileva kielitiede ilman sanskriittia on kuin astronomia 
ilman matematiikkaa.

Varhaisessa vaiheessa liettuan kielestä kiinnostuivat myös tunne-
tuimmat historiallis-vertailevan kielitieteen pioneerit – saksalainen Franz 
Bopp (1791–1867) ja tanskalainen Rasmus Christian Rask (1787–1832). 
Saksalainen Jacob Grimm (1785–1863), jonka tänä päivänä kaikki tunte-
vat hänen veljensä kanssa julkaisemistaan saduista (heidän satunsa ovat 
Raamatun jälkeen eniten julkaistu kirja maailmassa), kirjoitti kirjassaan 
Geschichte der deutschen Sprache (Saksan kielen historia) seuraavasti: 
”Liettuan kieli erottuu muista kielistä arkaaisuudellaan sekä muotojen 
rikkaudellaan. Euroopassa tuskin on toista kieltä, joka olisi yhtä lähellä 
sanskriittia.” Grimmistä levisi tarinoita, joiden mukaan tämä sanskriitin 
professori saavuttuaan Liettuaan pystyi keskustelemaan tavallisten kylä-
läisten kanssa. Vaikka näitä tarinoita ei ole koskaan vahvistettu, sanskriitti 
ja liettua ovat kuitenkin hämmästyttävän samankaltaisia. Vertaillaan joi-
takin sanoja:
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Sanskriitti Liettua
avis avis ’lammas’
dhūmas dūmas ’savu’
mŗtis mirtis ’kuolema’ 
naktis naktis ’yö’
padas padas ’kengänpohja, jalkapohja’
sūnus sūnus ’poika’
vīras vyras ’mies’ 

Jopa sata vuotta myöhemmin merkittävä intialainen valtiomies ja itse-
näisyystaistelija Jawaharlal Nehru (1889–1964) kirjassaan The Discovery 
of India (Intian synty) lopettaa sanskriitista kertovan kappaleen seuraa-
vasti: ”Sanskriitille läheisin kieli Euroopassa on liettua.” Näihin päiviin 
saakka sanskriitti on seurannut liettuan kieltä kuin eksoottinen huntu. 
Kun Liettuan kansallisoopperan ja -baletin solisti Vincė Jonuškaitė-Zau-
nienė esiintyi Pariisissa vuonna 1938, ilmoituksissa mainittiin, että solisti 
laulaa sanskriittia lähellä olevalla kielellä. Vuonna 1998 Rimas Tuminasin 
teatterin esittäessä englantilaisille Anton Tšehovin näytelmää Kirsikka-
puisto The Financial Times kirjoitti: ”Sanskriitista lähtöisin oleva liettuan 
kieli kuulostaa hyvältä. Esityksessä on tekstitykset.”

Toukokuun 31. päivänä vuonna 1852 saksalainen kielentutkija Au-
gust Schleicher saapui Itä-Preussiin Prahasta. Hän vietti viisi kuukautta 
paikallisten liettualaisten parissa, oppi kielen erinomaisesti, keräsi kan-
sanlauluja sekä tutustui liettualaiseen elämäntyyliin ja tapoihin. Vuonna 
1856 hän julkaisi Prahassa teoksen Handbuch der Litauischen Sprache 
(Liettuan kielen kielioppi). Se oli luultavasti suurin 1900-luvun sensaatio 
kielitieteissä. Tämä saksalainen kielentutkija oli ensimmäinen, joka osoitti 
selkeästi, että kielioppia ei tule kirjoittaa tukeutuen vanhoihin, usein 
epäluotettaviin teksteihin, vaan sen täytyy perustua elävien ihmisten 
kieleen. Kielioppi avasi liettuan kielelle Euroopan yliopistojen ovet. 

Tämän kieliopin kirjoittaja ja ne, jotka sitä käyttämällä pyrkivät omak-
sumaan liettuan kielen, eivät kuitenkaan enää uskoneet kielen tulevai-
suuteen. Liettuan kieli vaikutti jo olevan sukupuuton partaalla. 

Schleicher kirjoitti seuraavasti lukiessaan Kristijonas Donelaitisin 
teosta Metai (Vuodenajat), jota hän nimitti kirjallisuuden mestariteoksek-
si: ”Harmi, että sellainen kieli, joka muotojen täydellisyydellä voisi kilpail-
la kreikkalaisten, roomalaisten, intialaisten luomusten kanssa, katoaa.“ 
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Schleicherin jälkeen erittäin hyvän liettuan kielen kieliopin kirjoitti 
Königsbergin Albertus-yliopiston professori, luterilainen pappi Fried-
rich Kurschat. Hänkin tukeutui kieliopissaan Vähä-Liettuan murteisiin. 
Molemmat kieliopit on kirjoitettu saksaksi. 

Liettuassa ei ollut liettualaisia kouluja. Liettuankielisten kirjojen pai-
naminen latinalaisilla kirjaimilla oli kielletty. Siitä huolimatta kirjankanta-
jat toivat Itä-Preussista Liettuaan Aušraa (Aamunkoitto), Varpasia (Kello) 
ja liettuankielisiä rukouskirjoja. Tarvetta oli myös tavalliselle liettuan kie-
len kieliopille. Sitä haikailivat myös synnyinmaansa jättäneet Amerikan 
liettualaiset, joilla oli omia sanomalehtiä ja jotka julkaisivat omia liettu-
ankielisiä kirjoja. Julkaisuissa jokainen kirjoitti niin kuin ymmärsi ja halusi.

Vuonna 1896 Amerikassa toimiva liettualainen seura julisti kilpai-
lun, jonka päämääränä oli kirjoittaa liettuan kielen kielioppi. Kilpailun 
voittajalle luvattiin 100 dollarin palkinto (siihen aikaan se oli suuri raha!). 
Kilpailun järjestäjät tiesivät, että Amerikasta tuskin löytyy henkilöä, joka 
kykenisi kirjoittamaan sellaisen kieliopin, joten he kääntyivät filologien 
puoleen painottaen, että ”tämän kirjallisen työn idea tulee ihmisiltä, jot-
ka eivät koskaan ole lausuneet latinan tai kreikan kielen deklinaatioita eli 
se tulee omien keskuudesta” (sitaatti: Piročkinas, A. Prie bendrinės kalbos 
ištakų. Vilnius, 1997, 143). 

Kilpailun järjestäjät saivat kaksi käsikirjoitusta. Yksi kirjoittajista oli 
tilsitiläinen lukiolainen ja toinen oli lääketieteellisen tiedekunnan opiske-
lija Tarton yliopistosta. Kilpailun järjestäjät pitivät enemmän lääketieteen 
opiskelijan luomuksesta. Häntä pyydettiin 
kuitenkin parantelemaan työtään melkoi-
sesti. Opiskelija, myöhemmin merkittä-
vä liettualainen silmälääkäri ja Kaunasin 
Vytautas Suuren yliopiston rehtori Petras 
Avižonis (1875–1939), pyysi apua aiem-
minkin häntä auttaneelta filologilta Jonas 
Jablonskisilta (1860–1930). Hermoja raas-
tavan työn jälkeen kielioppi valmistui vuo-
den 1900 kesällä. Juozas Tumas-Vaižgantas 
toimitti käsikirjoituksen Tilsitiin.

Vuoden 1901 keväällä julkaistiin kol-
men tuhannen kappaleen painos teokses-
ta Lietuviškos kalbos Gramatika. Rašytojams Jonas Jablonskis
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ir Skaitytojams vadovėlis (Liettuan kielen kielioppi. Oppikirja kirjoittajille ja 
lukijoille). Kirjoittaja oli Petras Kriaušaitis. Jonas Jablonskis vaihtoi aiem-
man salanimensä Obelaitis nimeen Kriaušaitis ja lisäsi etunimen Petras 
kunnioittaakseen nuorta apulaistaan. He jakoivat palkinnon puoliksi. 
Kirjankantajat kuljettivat yhden osan painoksesta Liettuaan, toinen osa 
laivattiin Atlantin yli. 

Tämä kielioppi jää monilta osin jälkeen Schleicherin ja Kurschatin 
saksankielisistä liettuan kieliopeista.Toisaalta se sisältää kaiken sen, mitä 
liettualaiset tuolloin eniten tarvitsivat. Siinä esitetään kauniisti murtei-
den ja yleiskielen yhteys, vahvistetaan lopullisesti Länsi-Aukstaitijan 
murre yleiskielen pohjaksi ja selvennetään, mitkä osat elävästä kielestä 
sopivat yleiskieleen ja mitkä eivät – ”Vain kansankielen jyvät sopivat 
kielioppiin, akanat täytyy heittää pois, koska ne tunkeutuvat vieraista 
kielistä meidän kieleemme.” Sitä paitsi tämä kielioppi on kirjoitettu liet-
tuaksi. Kirjailija (tai kirjailijat) ei kirjoittanut sitä siksi, että liettuan kieli 
muistutti sanskriittia, vaan siksi että tällainen kielioppi oli tarpeellinen 
uudelleensyntyneen kansan ihmisille. Kansalle, jonka tulevaisuuteen 
hän uskoi. 

Tämä ja tätä seuranneet teokset ja artikkelit, erityisesti vuonna 
1922 julkaistu Rygiškis ’Riikalainen’ salanimellä kirjoitettu Lietuvių kal-
bos gramatika (Liettuan kielen kielioppi), toivat ansaitusti Jablonskisille 
lempinimen liettuan kielen isä. Tänä päivänä on todennäköisesti vai-

kea löytää Liettuasta ihmistä, joka liettuaa 
päivittäin puhuessaan ei käyttäisi sanoja 
tai niiden muotoja, joihin Jablonskis olisi 
koskenut tavalla tai toisella. Ilman Jablon-
skisia nykypäivänä ei olisi sanoja kuten 
įtakà ’vaikutus’, pažangà ’edistys’, įspūdis 
’vaikutelma’, ateitis ’tulevaisuus’, praeitis 
’menneisyys’, eikä pirmadienis ’maanantai’, 
antradienis ’tiistai’, tai mokinys ’oppilas’ tai 
valstietis ’talonpoika’. 

Vain vuosi teoksen Lietuviškos kalbos 
Gramatikos. Rašytojams ir Skaitytojams va-
dovėlis -julkaisun jälkeen Kazimieras Būga 
(1879–1924), josta oli tuleva merkittävin Kazimieras Būga
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liettuan sanaston tutkija ja professori, laittoi huoneensa pöydälle Si-
monas Daukantasin kirjan Lietuvos istorija (Liettuan historia) sekä Gi-
vatas didžiųjų karvaidų senovės (Antiikin suurten sotureiden elämä). 
Löydettyään vapaamman hetken raskaasta työstään meteorologian 
observatoriossa hän alkoi kirjoittaa korteille mielenkiintoisimpia sanoja 
kyseisen žemaitijalaisen kirjailijan tuotannosta. Siihen aikaan hänellä 
oli vain pietarilaisen Pyhän Katariinan peruskoulun neljännen luokan 
lopputodistus. Būga ei aavistanut, että hänen aloittamansa työ tulee 
olemaan hänen kuolemansa syy eikä sitä, kuinka paljon Liettuassa tulee 
olemaan hänen työnsä jatkajia, jotka vielä vuosien jälkeenkin tulisivat 
toteuttamaan hänen unelmiaan. Kun kesällä vuonna 1920 Būga palasi 
nyt jo professorina takaisin itsenäiseen Liettuaan työskenneltyään ve-
näläisissä yliopistoissa, nostettiin Kaunasin rautatieasemalla vaunusta 
noin 65 kg hänen kirjoittamiaan kortteja.

Būga oli ehtinyt julkaista vain sanakirjansa alun, kun hän kuoli ylira-
situkseen vuonna 1924. Kielitieteilijän oli jo vaikea hallita käsiään, kun 
hän königsbergiläisessä sairaalassa juuri ennen kuolemaansa kirjoitti 
vaimolleen laatikoihin ahdetuista sanastokorteista, joita oli jo ehtinyt ke-
rääntyä noin 250 kg: ”Missä ovat sanakirjani kortit? Myös sairaana minua 
huolestuttaa sanakirjan kortisto[…] ”Liettuan sanakirjan” kortisto […] 
Tämä on vaivannut minua koko sairauden ajan. Nämä laatikot eivät tule 
vain Būgan, vaan myös koko Liettuan hyväksi. Kirjoittaminen on vaikeaa. 
Kuume nousee kirjeen kirjoittamisen takia.”

Būgan kuoleman jälkeen sanakirjalaatikot pysyivät koskemattomi-
na joitakin vuosia. Vaikutti siltä kuin kukaan ei olisi uskaltanut koskea 
tähän Liettuan kansallisaarteeseen. Vihdoin vuonna 1930 perustettiin 
uusi ryhmä toimittamaan sanakirjaa. Sen johtajaksi nimettiin Jonas 
Jablonskisin uskollisin oppilas Juozas Balčikonis (1885–1969). Būgan 
jälkeensä jättämä kortisto kasvoi lähes kolminkertaisesti. Vuonna 1941 
julkaistiin professori Balčikonisin toimittama ensimmäinen sanakirjan 
osa. Tämän jälkee sanakirja kohtasi vaikeuksia. Sitä kritisoitiin, korjattiin 
ja siitä poistettiin osioita. Siitä huolimatta työ eteni. Runoilija Marcelijus 
Martinaitis (1936–2013) vitsaili kerran: ”Valuutta on vaihtunut viitisen 
kertaa, näyttää siltä, että hallinto kolme kertaa, mutta Liettuassa sana-
kirjakortiston kortit ovat seisoneet järkähtämättä.” 
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Ja niin vuoden 2002 kesällä, kun Ka-
zimieras Būgan keräämästä kortistosta 
oli kulunut tasan sata vuotta, julkaistiin 
viimeinen, kahdeskymmenes Lietuvių kal-
bos žodynasin (Liettuan kielen sanakirja) 
osa. Tästä sanakirjasta voitaisiin luultavasti 
sanoa, että se ei ole sanakirja, joka sisältää 
niin ja niin monta tuhatta liettuan kielen 
sanaa – se on pikemminkin kirja, jossa 
on tilaa koko liettuan kielelle Martynas 
Mažvydasin ”Katekismuksesta”, Mikalojus 
Daukšan ”Postillasta”, Kristijonas Donelaiti-
sin ”Vuodenajoista”, vuosisatoja vanhoista 
kansanlauluista nykypäivän kirjallisuuteen 

sekä arkipäivän kieleen asti. Juuri siksi tämän sanakirjan kirjoittaja on 
koko kansa, kuten professori Juozas Balčikonis sanoi. 

Liettuan kielen sanakirjaa kirjoitti usea sukupolvi Liettuan leksi-
kografeja. Balčikonisin jälkeen päätoimittajina toimivat Kazys Ulvydas 
(1910–1996) ja Jonas Kruopas (1908–1975), mutta tämän työn loppuun 
saattaminen päätyi Juozas Balčikonisin luultavasti uskollisimman oppi-
laan Vytautas Vitkauskasin (1935–2012) johtaman työryhmän tehtäväksi.

Būgan kuoleman jälkeen liettuan kielen tutkimus Liettuassa pää-
tyi onnettomaan tilanteeseen. Liettuan hallitus lähetti kaksi Būgan ja 
Jablonskisin lahjakkainta oppilasta Antanas Salysin (1902–1972) ja Pra-
nas Skardžiusin (1899–1975) opiskelemaan Leipzigin yliopistoon, joka 
oli jo 1800–luvulla tullut tunnetuksi liettuan kielen tutkimuksen tradi-
tiostaan. Siellä heidän opintojaan ohjasi merkittävä balttilaisten kielten 
asiantuntija ja Vähä-Liettuan liettualainen Georg Gerullis, jota kohtasi 
traaginen kohtalo. Kun Salys ja Skardžius palasivat Liettuan yliopistoon 
puolustettuaan ensin väitöskirjojaan Leipzigissä, alkoi liettuan kielitie-
teen uudelleensyntyminen. Kohtalo ei ollut suotuisa edes näille tutkijoil-
le. Toisen maailmansodan tapahtumien vuoksi he joutuivat jättämään 
kotimaansa useiden opiskelijoidensa kanssa. Viimeiset vuosikymmenet 
he viettivät Yhdysvalloissa, jossa he tunsivat olevansa kuin lintuja, joiden 
siivet oli katkaistu (Skardžiusin sanoja lainaten), koska he eivät kyenneet 
antamaan yhtä paljon liettuan kielen tutkimukselle kuin kotimaassaan 
asuessaan.

Juozas Balčikonis
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Sodanjälkeiset vuodet Liettuassa olivat todella vaikeita liettuan kie-
len tutkimukselle. Huippuasiantuntijat jättivät Liettuan. Neuvostoliitossa 
ja sen ”huostaan” päätyneissä Euroopan maissa vallitsi akateemikko Ni-
kolaj Marrin (1864–1934) ja hänen oppilaidensa luoma ”uusi kielitiede”, 
joka ratkaisi kielitieteen ongelmat vallankumouksen ”lakien“ mukaisesti. 
Tämän tieteen mukaan kaikki maailman kielet ovat peräisin neljästä ele-
mentistä, jotka eivät tarkoittaneet mitään: sal, ber, jon, roš. Tämän teorian 
kannattajat pönkittivät omaa ”tiedettään“ vankilalla ja vieläkin hirveäm-
millä tukahduttamiskeinoilla. Se oli suunnattoman haitallista liettuan 
kielen tutkimukselle, sillä se vastusti historiallis-vertailevaa kielitiedettä, 
joka oli omana aikanaan niin kauniisti ylistänyt liettuan kieltä. 

Tällä kertaa historiallis-vertailevan kielitieteen sekä liettuan kielen 
tutkimuksen ”apuun” saapui itse diktaattori Josef Stalin, joka halusi ikuis-
taa nimensä kielitieteeseen. Vuonna 1950 hän kirjoitti asiantuntijoiden 
avustamana pamfletin Marxismi ja kielen tieteen kysymykset, jota kaik-
kien ja kaikkialla tuli lukea ja siteerata useiden vuosien ajan. Mutta histo-
riallis-vertaileva kielitiede hyväksyttiin jälleen. Aiemmin kielletyt kurssit 
ja teokset palasivat liettualaisten korkeakoulujen ohjelmaan.

Liettuan kielen tutkimuksen pariin ilmestyi nopeasti joukko lahjak-
kaita nuoria kielitieteilijöitä. Heistä ensimmäisinä on syytä mainita Vladas 
Grinaveckis (1925–1995), Jonas Kazlauskas (1930–1970), Vytautas Mažiu-
lis (1926–2009), Jonas Palionis (1926), Juozas Pikčilingis (1926–1991), 
Vincas Urbutis (1929–2015) ja Zigmas Zinkevičius (1925–2018). Suurelta 
osin näiden kielitieteilijöiden ansiosta Vilnasta tuli ensimmäistä kertaa 
sekä liettuan että yleisesti ottaen balttilaisten kielten tutkimuksen keskus.

Liettuan kielen instituutti (vuoteen 1990 asti Liettuan kielen ja 
kirjallisuuden instituutti) julkaisi kolmiosaisen perusteoksen Lietuvių 
kalbos gramatika (Liettuan kielen kielioppi, päätoimittaja Kazys Ulvydas 
(1910–1996)), yksiosaisen liettuan kielen kieliopin venäjän, liettuan ja 
englannin kielillä (päätoimittaja Vytautas Ambrazas) ja kolmiosaisen 
Lietuvių kalbos atlasas (Liettuan kielen kartasto, päätoimittajana Kazys 
Morkūnas (1929–2008)) sekä monia muita tärkeitä teoksia liettuan kie-
len tutkimuksesta ja käytöstä. 

Aikoinaan kieli oli säilynyt puhtaana maaseudulla, mutta siellä ta-
pahtuneiden muutosten ja kaksikielisyyden vuoksi liettuan kieleen alkoi 
ilmaantua vieraiden kielten akanoita. Liettualaisten täytyi taistella oman 
kielensä oikeuksien puolesta kotimaassaan. 
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”Liettuan kieltä kohtasi äärettömän dramaattinen kohtalo. Sen läpi 
syöksyi saksalaistamisen, puolalaistamisen ja venäläistämisen vuosisa-
dat, jotka sulattivat, huuhtoivat ja iankaikkisesti pyyhkäisivät pois Vä-
hä-Liettuan sekä muut Liettuan etniset kaakkoisalueet. Koko maamme 
historia on täynnä taukoamatonta huolta kielestä. Koko kulttuurimme 
on tuntenut ja tuntee yhä vahvaa yhteiskunnallista vastuuta seisoa 
vartiossa äidinkielensä muureilla. On tullut meidänkin vuoro liittyä 
näihin vartijoihin,” Nämä sanat ovat runoilijan Justinas Marcinkevičiuk-
sen (1930–2011) puheesta, jonka hän piti 18. lokakuuta 1988 Liettuan 
korkeimman neuvoston kymmenennessä istunnossa. Tässä istunnossa 
liettuan kieli julistettiin Liettuan viralliseksi kieleksi.
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Mitä seuraavaksi?

Mylėsi Lietuvą iš tolo
Visa širdim, visais jausmais, -
Iš tolo meilė neprapuola
Po balto marmuro namais.
…

Tulet rakastamaan Liettuaa kaukaa
Koko sydämellä, kaikin tuntein, -
Kaukaa rakkaus ei katoa
Valkoisten marmoritalojen katveessa.

B e r n a r d a s  B r a z d ž i o n i s

Syyskuun 17. päivänä 1991 New Yorkissa, Yhdistyneiden kansakuntien 
päämajan vieressä nostettiin salkoon Liettuan, Latvian ja Viron liput. 
Juhlassa olleille balttilaisten kansojen edustajille se oli erittäin jän-

nittävä hetki. Maailma kuuli jälleen kerran näiden viisikymmentä vuotta 
sitten Europpan kartalta pyyhittyjen valtioiden nimet. Tosin virolaiset 
eivät ole baltteja – he ovat lähempänä suomalaisia ja kaukaista sukua 
unkarilaisille. Toisaalta 1900-luvun historia, erityisesti traagiset toisen 
maailmansodan tapahtumat, lähensivät heitä balttilaisiin kansoihin ehkä 
jopa enemmän kuin todellisiin sukulaisiin. Ehkäpä kaunein osoitus näi-
den kansojen yhteydestä ja taistelusta itsenäisyyden puolesta oli Baltian 
ketju. Elokuun 23. päivänä 1989 myöhään iltapäivällä liettualaiset, latvia-
laiset ja virolaiset ottivat toisiaan käsistä kiinni ja muodostivat ihmisket-
jun, joka ulottui Liettuan pääkaupungista Vilnasta Viron pääkaupunkiin 
Tallinnaan asti. Näin nämä kansat tuomitsivat 50 vuotta sitten tehdyn 
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Molotovin-Ribbentroppin sopimuksen, joka salli neuvostojoukkojen 
miehittää nämä kolme Baltian maata. Tämän elävän ketjun iskulause 
oli ”Vapaus Baltian maille”. Sillä haluttiin osoittaa maailmalle, että liet-
tualaiset, latvialaiset ja virolaiset tahtoivat hallita omaa synnyinmaataan. 

Entä minkälainen kohtalo odottaa balttilaisia kansoja ja kieliä? Odot-
taako heitäkin Preussin kansan ja kielen kohtalo? 

Viimeisimpien tietojen mukaan maailmassa puhutaan tällä hetkellä 
noin kuutta tuhatta kieltä. Niin monta kieltä kielitieteilijät eivät vielä kos-
kaan aiemmin ole rekisteröineet. Toisaalta ne myös häviävät nopeasti. 
Ennustetaan, että 2000-luvulla tämä luku voi vähentyä puolella. Kielen 
häviäminen on valtava menetys maailman kulttuurille. Toisaalta historia 
on osoittanut, että kielten häviämisprosessia on mahdotonta pysäyttää. 
Kielihistorioitsijat tuntevat useita tapauksia, joissa tiedetään tarkalleen 
kielen viimeisen puhujan nimi.

Valitettavasti emme kuitenkaan pysty nimeämään viimeistä preus-
sin kieltä puhunutta vanhusta, joka asui Kuurinkynnäällä.

Voimme lohduttautua sillä, että niiden kuuden tuhannen kielen 
joukossa on vain kolme sataa kieltä, joilla on enemmän kuin miljoona 
puhujaa. Tämä ei kuitenkaan ole syy olla täysin huoleton.

Liettuassa on noin 2,8 miljoonaa ihmistä.10 Heistä noin 87 prosenttia 
on liettualaisia, jotka puhuvat liettuaa äidinkielenään. Latvian tilanne 
on huomattavasti huonompi: 2,0 miljoonasta asukkaasta latvian kiel-
tä äidinkielenään käyttää vain 62 prosenttia (taannoin tämä luku oli 
vieläkin pienempi). Vuonna 1935 latvialaisten osuus väestöstä oli 75,5 
prosenttia.11 

Syntyvyys laskee Liettuassa ja Latviassa. Joka vuosi tuhannet ihmiset 
jättävät synnyinmaansa työttömyyden tai muiden syiden takia. Mutta 
kuinka moni heistä palaa kotimaahansa? On totta, että kotimaata voi 
rakastaa koko sydämestään myös kaukaa, kuten runoilija Bernardas Bra-
zdžionis (1907-2002) sanoi, mutta sydämet eivät ole samanlaisia.

Emme voi olla ihailematta balttilaisten enemmistöä, jotka pakotet-
tiin jättämään maansa toisen maailmansodan myrskyissä. Rakastaen 

10 Vuoden 1992 alussa Liettuassa oli 3,7 miljoonaa asukasta. 2017 – 2,8 miljoonaa 
asukasta, joista 86,9 % liettualaisia. (Lietuvos statistikos departamentas).

11 Vuonna 2015 tilastojen mukaan Latviassa asui 2,0 miljoonaa asukasta, joista 61,8 % 
oli latvialaisia. (Latvijas statistika).
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isänmaataan kaukaa he tekivät niin paljon työtä synnyinmaansa eteen 
kuin vain voivat. Suurimmalla osalla näistä synnyinmaan lapsista oli ko-
timaa mielessä jopa ”Valkoisten marmoritalojen katveessa”. ”Oi, rakas 
Kazys, kourallisen maata Gediminasin kukkulalta koitan lähettää sinulle 
ja ehkäpä yhden jos toisenkin lehden Užvingisin puistosta. […] Kunpa 
ne vain saavuttaisivat sinut”, kirjoitti runoilija Eugenijus Matuzevičius 
(1917–1994) 28. tammikuuta 1957 kirjeessään runoilija Kazys Bradū-
nasille (1917−2009), joka oli yksi isänmaata kaukaa rakastaneista. ”Jos 
keksittäisiin lääke Isänmaan ikävään, ne loppuisivat nopeasti ulkomai-
den apteekeista”, kirjoitti vähäliettualaisen yhteiskunnallisen vaikuttajan 
Martynas Jankusin (1858–1946) tytär viimeisessä kirjeessään nuoruuden 
ystävälleen Kanadasta Liettuaan.

Maasta muuttaneet kirjailijat jatkoivat luonnollista kansallisen kirjal-
lisuuden kehittämistä, joka romahti isänmaassa ulkomaisen sensuurin 
voimakkaan vaikutuksen seurauksena. Taiteilijat työskentelivät menes-
tyksekkäästi. Filologit, historioitsijat, kirjallisuuden, kansanperinteen ja 
mytologian tutkijat jatkoivat tieteellistä työtään, vaikka he olivatkin me-
nettäneet kosketuksen alkuperäisiin lähteisiin. Onkin saavutus, kun kou-
rallinen isänmaan jättänyttä älymystöä julkaisi Yhdysvalloissa 34 osaisen 
Lietuvių enciklopedijan (Liettualainen tietosanakirja) sekä kuusiosaisen 
liettuan kielen tietosanakirjan englannin kielellä. Liettuan katolinen tie-
deakatemia julkaisi painoksia useassa kymmenessä osassa Roomassa. 

Isänmaansa jättäneet ihmiset yrittävät vaalia vanhempiensa rak-
kautta menetettyä isänmaata kohtaan myös seuraavan sukupolven sy-
dämissä – sukupolven, joka ei ollut koskaan vielä nähnyt vanhempiensa 
kotimaata. Järjestetään esimerkiksi lauantaikouluja, erilaisia leirejä sekä 
laulu-, tanssi- ja urheilujuhlia.

Tätä ”pakon alla emigroituneen” sukupolven suhdetta isänmaahan 
jääneisiin ihmisiin kanssa symboloi kauniisti se, että samaan aikaan mo-
lemmat balttilaiset maat Liettua ja Latvia valitsivat presidenteikseen Val-
das Adamkusin ja Vaira Vīķe-Freibergan, jotka kumpikin kuuluivat niihin 
ihmisiin, joiden oli pakko rakastaa synnyinmaataan ”kaukaa” 50 vuotta. 

Valitettavasti siirtolaisten kohtalo koko maailmassa on samanlainen 
– vain ajankohta, jonka aikana äidinkieli katoaa, vaihtelee. Yhdysvaltoihin 
(jonne liettualaisia on muuttanut eniten) muuttaneet yleensä unohtavat 
vanhempiensa kielen 65 vuoden aikana, kuten skandinaavien esimerkit 
osoittavat.
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Kuinka monen vuoden jälkeen uusi maastamuuttajien sukupolvi 
kadottaa äidinkielensä? Tulevatko he todella tarvitsemaan lääkettä 
isänmaan ikävään? Tulevatko kaikki pyytämään multaa Gediminasin 
kukkulalta? 

Koko Liettuan kansan ja sen kielen historiassa suurimmat liettuan 
kielen ”viholliset” ovat olleet puola, venäjä ja saksa. Nyt on ilmestynyt 
uusi ”vihollinen” – englanti. Jollain tavalla tämä ”vihollinen” on jopa pe-
lottavampi kuin aiemmat, koska englannin kielen käyttöön ei pakoteta. 
Kukaan ei tao päähän sitä, että englannin kieltä puhui William Shakes-
peare, Isaac Newton tai Charles Darwin. Englannin kielen levinneisyyden 
sanelee elämä. Joten liettuan ja latvian kielten kohtalo riippuu nyt näi-
den kansojen ihmisistä itsestään. Kielen ”vihollisten” täytyy tulla hyviksi 
ystäviksi, mutta ystävät eivät saa vahingoittaa äidinkielen kehitystä ja 
kukoistusta. 

Ehkäpä liettualaisten tulisi useammin muistaa kansallisen herää-
misen patriarkan Jonas Basanavičiusin hautapatsaaseen kaiverretut ja 
hänen itsensä vuonna 1882 kirjoittamansa sanat:

Kada mes jau in dulkes pawirsim, jei
Lietuviszka kalba bus twirta pastojus,
jei per mudu darbus Lietuwos dwase
atsikwoszes – tasik mums ir kapuose
bus lengweu smageu ilsetis.
…
Kun palaamme maan tomuun, jos
Liettuan kieli horjumatta pysyy pystyssä
jos työmme kautta Liettuan henki
toipuu, – sitten myös haudoissamme
olemme lepäävä kevyemmin, rauhallisemmin.

Kävellessään Riiassa Rūdolfs Blaumanisin patsaan ohi latvialaisten 
tulisi useammin kiinnittää huomiota siihen kaiverrettuihin sanoihin: 
”Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods” (Minun aarteeni on 
minun kansani, minun kunniani on kansani kunnia).
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