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Länsikantauralin leviäminen pronssikaudella (n. 1300–800 eKr.) 
Langin (2018) mukaan



Uuden väestön 
saapumisesta 
todistavat 
muinaislinnat 
(linnoitetut 
asuinpaikat) ja 
mäenpäälliset 
asuinpaikat Baltiassa 
I vuosituhannella 
eKr. (Lang 2018)



Myöhäisen pronssikauden kivikirstukalmistot (vas.) 
ja varhaisen rautakauden tarhakalmistot (oik.) 
yhdistetään kantasuomalaiseen asutukseen (Lang 
2018)



Itämeren-
suomalais-
peräiset 
paikannimet 
Latviassa 
Rūdzīten
(1968) 
mukaan



Balttilaiset 
heimot ennen 
ristiretkiaikaa 
kirjallisten 
lähteitten 
perusteella



Balttilaiset 
heimot ennen 
ristiretkiaikaa 
kirjallisten 
lähteitten 
perusteella



N. v. 900–1212

Idän kirkon lähetystyön 
kohteena, Polatskin 
ruhtinaskunnan liittolaisina 
tai vasalleina:

Gercike ~ Jersika

Tholowa ~ Tālava

Očela ~ Adzele 

Lotygola (*Latuigala)



N. v. 900–1212

Idän kirkon lähetystyön 
kohteena, Polatskin 
ruhtinaskunnan liittolaisina 
tai vasalleina:

Gercike ~ Jersika

Tholowa ~ Tālava

Očela ~ Adzele 

Lotygola (*Latuigala)

Tālava

Jersika

Latuigala

Adzele

POLATSK



1212–1561

Lännen (katolisen) kirkon alla 
osana Saksalaista ritarikuntaa 
(Liivinmaan konfederaatio, 
Maarianmaa), keskuksena Riika.

Latgalit asuttivat suuria osia 
aiemmista liiviläisten, 
kuurilaisten, zemgalien ja seelien 
maista, jotka olivat sotien, nälän 
ja epidemioiden jäljiltä jääneet 
autioiksi.



1212–1561

Lännen (katolisen) kirkon alla 
osana Saksalaista ritarikuntaa 
(Liivinmaan konfederaatio, 
Maarianmaa), keskuksena Riika.

Väinäjoen varteen Latgallian 
etelärajalle rakennettiin v. 1275 
Väinänlinna (Dünaburg, 
Daugpiļś, Daugavpils), jonka 
yhteyteen kasvoi myöhemmin 
samanniminen kaupunki. 



Osa Puolaa

(Puola-Liettua, 
Rzeczpospolita
Obojga Narodów)

1561–1772



Osa Puolaa

(Puola-Liettua, 
Rzeczpospolita
Obojga Narodów)

V. 1629 Puola 
menetti Liivinmaan 
Ruotsille. Kuurin-
maasta tuli oma 
herttuakuntansa ja 
Latgalliasta Puolan
Liivinmaa, Inflanty
Polskie. Se pysyi
katolisena.

1561–1772



Puolan I jaossa 
Venäjälle (vasta 50 v. 
Liivinmaan jälkeen!)

Ei liitetty Liivinmaan 
saksalaisvetoisiin 
kuvernementteihin, vaan 
jäi osana Vitsebskin 
kuvernementtia Venäjän 
katolilaisten 
voittomaiden yhteyteen.

1772–1918



Puolan I jaossa 
Venäjälle (vasta 50 v. 
Liivinmaan jälkeen!)

Ei liitetty Liivinmaan 
saksalaisvetoisiin 
kuvernementteihin, vaan 
jäi osana Vitsebskin 
kuvernementtia Venäjän 
katolilaisten 
voittomaiden yhteyteen.

> Jäi kehityksessä 
jälkeen naapureista.

1772–1918



Rēzekne
Latgallian 
pääkaupunkina 
pidetty Rēzekne
sai kaupunki-
oikeudet vasta v. 
1773. Jo 
rautakaudella 
paikalla oli 
latgallien 
muinaislinna. 



Väinänlinna
Väinänlinna kasvoi ja teollistui 
Venäjän vallan aikana nopeasti.
V. 1897 asukkaita oli 70 000: 

32 000 juutalaista
19 000 venäläistä
11 000 puolalaista
3 000 saksalaista
1 500 valkovenäläistä ja 
alle 1 500 latvialaista.

Vuonna 1914 kaupungissa oli jo 
114 000 asukasta, siis enemmän 
kuin nykyään.



Osana Latviaa ja 
sen kohtaloita: 
vuoteen 1940 
itsenäinen, sitten 
Saksan ja 
Neuvostoliiton 
miehittämä, 
vuodesta 1991 
taas itsenäinen.

1917–



Kiehtovan monietninen alue...



... on nopeasti 
tyhjenemässä 
ihmisistä ...



... ja lapsia
syntyy vähän.



Elintaso on varsin matala



Kaupungitkin kutistuvat

Väinänlinnan väkimäärä on vähennyt 
130 000:sta v. 1989 noin sataan 
tuhanteen.

Se on silti EU:n suurin kaupunki, jossa 
enemmistökielenä on venäjä.

Vain 50 % asukkaista pitää itseään
venäläisinä, mutta venäjä on silti 
useimmin käytetty kieli ja monien 
muidenkin asukkaiden vahvin kieli.

Latvialaisiksi identifioituu 19 %, 
puolalaisiksi 14 %, valkovenäläisiksi 7 
% ja ukrainalaisiksi 2 % asukkaista. 

Rēzeknessä asui yli 43 000 
ihmistä v. 1991, nyt n. 28 000.

Noin puolet asukkaista on
etniseltä identiteetiltään
venäläisiä, puolet latvialaisia (tai 
latgalleja).

Latvian ja latgallin kieliä 
käytetään paljon enemmän kuin 
Väinänlinnassa.

Keskellä Latgalliaa sijaitsevaa 
Rēzekneä pidetään yleisesti 
Latgallian pääkaupunkina.
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Baltoslaavilaisten kielten esihistoriallinen alue

Käsitys alueesta 
perustuu lähinnä 
hydronyymien 
levikkiin. 

Kantabaltoslaavi 
jakautui 
itäbalttiin, 
länsibalttiin ja 
kantaslaaviin.



Mistä itäbaltit tulivat?
Itäbalttilaisia kieliä ovat latgalli, latvia, 
žemaitti ja liettua.
Muinaispreussi oli länsibalttilainen kieli 
kuten mahdollisesti myös galindi, 
jatvingi, skalvi ja muinaiskuuri. 
Itäbalttilaiset kielet ovat sittemmin 
levinneet niitten aiemmalle alueelle.

Itäbalttilaisten kielten itäistä alkuperää 
tukevat sanastolliset paralleelit itäisissä 
balttilaisissa hydronyymeissä, 
valkovenäjän ja venäjän murteitten 
balttilaiset substraattilainat, eräät 
mordvan balttilaislainat sekä myös 
kantasuomen itäinen alkuperä. 



Muinaislatgalli
Nimen *Letu-galē jälkiosa merkitsee 
’päätä, päätyä’ ja alkuosa on 
varsinainen etnonyymi. Se 
mainitaan:
Nestorin kronikassa 1100-luvulta 
летгола
Henrik Lättiläisellä 1200-luvulla 
Lethi vel Letthigalli
Novgorodin kronikassa 1200-luvulla 
Лотыголa, luultavasti [latuigala].

► ilmeisesti latgallin ε > a jo 1200-
luvulla
Vrt. Lettland, Lätti ~ Latvija, 
Latvia



Muinaislatgallin jakautuminen
Pian ristiretkiajan jälkeen latgallien kieli 
syrjäytti muut nykyisen Latvian alueen 
heimokielet: liivin, kuurin, zemgalin ja 
seelin. Myöhemmissä kirjallisissa lähteissä 
näitä ei enää mainita.

Näiden kielten substraatin ja saksalaisen 
superstraatin vaikuttaessa 
muinaislatgallista kehittyi latvian kieli. 
Muutos ε > a ei kuitenkaan levinnyt 
Latgalesta länteen, paitsi nimessä Latvija.

Idässä muinaislatgallista kehittyi latgallin 
kieli.



Latgallin ja lätin ero
Vuosina 1629–1917 
Latgallia oli hallinnollisesti 
erossa Liivin- ja 
Kuurinmaasta.

Toinen kieliä eriyttänyt 
tekijä on uskonnollinen 
identiteetti: Latgalen 
katolisuus vs. muun 
Latvian luterilaisuus.

Kieliraja ei silti noudata 
vanhaa hallintorajaa eikä 
uskontorajaa.



Latgallin ja lätin ero
Latvian kielitieteessä 
latgalli luetaan lätin 
ylämaamurteisiin 
(augšzemnieku dialekti) 
yhdessä seelin murteen 
kanssa. Muut päämurteet 
ovat keskimurre ja 
taamilais- l. liiviläismurre.

Latgallin ja lätin suhde 
muistuttaa karjalan ja 
suomen suhdetta. 



Latgallin kielen käyttö

Kartalla hallinnollisen, 
uskonnollisen ja 

kielellisen Latgallian 
rajat sekä latgallin 

kielen jokapäiväisten 
käyttäjien osuus 

asukkaista



Latgallin 
kielen 
käyttö

Mitä maalaisempaa, 
sitä latgallilaisempaa.



Latgallin 
kielen käyttö



Latgallin kirjakieli ja kirjallisuus
Reformaatio ei Latgalliaa tavoittanut ja ensimmäinen 
latgallinkielinen kirja ilmestyi vasta v. 1730: Katoliszka Dzismiu 
gromota eli katolinen virsikirja. Kirja on sittemmin kokonaan 
kadonnut. Vanhin olemassa oleva latgallinkielinen teos on 
saarnakirja vuodelta 1753.

Vanhin latgallin kielioppi on Grammatyka Inflancko-Łotewska
(1817) ja sanakirja Słownik polsko-łacińsko-łotewski (1858). 
Ortografian pohjana oli puolan kieli.

Kirjallisuus kehittyi Venäjän vallan aikana, kunnes v. 1865 
kiellettiin latinalaisin aakkosin julkaiseminen kaikilla katolisilla 
alueilla vastatoimena Puolan kapinalle. Julkaisukielto piti 
lukutaidon ja kansansivistyksen matalana.



Latgallin kirjakieli ja kirjallisuus
Latvialaisten kansallinen identiteetti syntyi vasta kansallisromantiikan 
aikana 1800-luvulla. Kansallisen heräämisen ideologit lukivat myös 
Latgallian osaksi Latviaa. 

Julkaisukielto päättyi Latgalliassa vasta vuonna 1904. Pietarissa 
toimineet latgallilaisintellektuellit kehittivät latgallille uuden, latviaa 
seurailevan ortografian.

Vuonna 1917 kokoontunut Latgallian kongressi päätti liittyä Latviaan. 
Latvian itsenäistyttyä seuraavana vuonna latgallin kielelle myönnettiin 
virallinen vähemmistöasema. Omakielisen kirjallisuuden kehitys oli 
vauhdikasta.

Latviassa vuonna 1930 valtaan noussut diktaattori Ulmanis perui 
latgallin kielen virallisen aseman. Sitä ei kielellä vieläkään ole. 
Kirjallisuus alkoi elpyä vasta 1990-luvulla. Kirjakieltä käytetään 
edelleen hyvin vähän.



Latgallin suuri ensitavun vokaalisiirtymä

• ī > ei lv dzīve, latg dzeive

• ū > iu / yu, murt. eu, ȳ lv ūdens, latg iudiņs [-ć]

• i > y takavokaalin edellä lv cits, latg cyts

(u ja supistuvat diftongit eivät muutu) 

• iε > ī lv piens, latg pīns [-c]

• ua > ū lv dot, latg dūt

• ε̄ > ā takavokaalin edellä, muuten usein > ie lv tēvs, vējš, latg tāvs, viejs [-ś]

• ε > a takavokaalin edellä, muuten usein > e lv melns, latg malns [-c]

• ā > uo lv māte, latg muote

• a > o takavokaalin edellä lv darbs, latg dorbs

• Seurauksena on vokaalivaihteluita taivutuksessa ja sananjohdossa: i ~ y, ā ~ ie, a 
~ e, o ~ a

• Samansuuntaisia kehityksiä on myös jälkitavuissa.



Latgallin arkaismeja (yhteisiä liettuan kanssa)

3. persoonan pronominit jis, jei, jī, juos, vrt. lt. jis, ji, jie, jos (lat. is, 
ea, ei, eae) ~ lv. viņš, viņa, viņi, viņas

-e- preteritin tunnuksena: cepe ’paistoi’, vrt. lt. kepė ~ lv. cepa

Refleksiivitunnuksen paikka: atsasēst ’istuutua’, vrt. lt. atsisėsti ~ lv. 
apsēsties

Konditionaalin persoonataivutus: dareitumem ’tekisimme’, vrt. lt. 
darytumėm ~ lv. mēs darītu

Turēt ’habere’: es turu ’minulla on’, vrt. lt. aš turiu ~ lv. man ir ’mihi 
est’

Partitiivinen genetiivi: izdzer ols, nadora dorba ’juo olutta, ei tee työtä’, 
vrt. lt. gera alaus, nedaro darbo ~ lv. iedzer alu, nedara darbu (akk.)



Latgalīšu volūdys apvuiceiba

https://www.youtube.com/watch?v=wsnWYfnBWqc


