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Itäbalttilaiset kielet Euroopan kartalla
Kaikki nykybalttilaiset kielet kuuluvat itäbalttilaiseen haaraan:

• Liettua, lietuvių kalba, n. 4 000 000 puhujaa

• Latvia eli lätti, latviešu valoda, n. 1 300 000 puhujaa

• Latgalli, latgalīšu volūda, n. 180 000 puhujaa

Miksi esitän kielet Euroopan uskontojen kartalla? Koska verkosta 
ei löydy Euroopan kielikarttaa, johon latgallin puhuma-alue olisi 
merkitty! Latgallin puhujista valtaosa on katolilaisia, ja katolinen 
kirkko Latviassa käyttää laajasti latgallin kieltä.

Yleisimmin levinneen (mutta heikosti perustellun) käsityksen 
mukaan nykybalttilaisia kieliä on vain kaksi, liettua ja latvia. 

• Myös Länsi-Liettuan Samogitiassa puhuttua žemaittia
(žemaitiu kalba), n. 1/8 liettuaa puhuvista, pidetään omana 
kielenään, mutta sen ero liettuaan on suhteellisen pieni.

Balttilaisten kielten puhujista hyvin iso osa, jopa neljännes, asuu 
nykyään Baltian ulkopuolella, erityisesti englanninkielisissä 
maissa. Balttilaisella kielialueella puolestaan on isot slaavilaiset 
(venäjä, puola, valkovenäjä) kielivähemmistöt.

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/3clupy/religions_and_language_families_in_europe/



Itäbalttilaisten kirjakielten lyhyt historia

• Liettuan kirjallisista muistomerkeistä vanhin on vuodelta 1530 ja sisältää muutaman 
rukouksen. Vanhin säilynyt liettuankielinen kirja on luterilainen (!) katekismus vuodelta 
1547. Ensimmäinen sanakirja on vuodelta 1629, kielioppi vuodelta 1653 ja koko Raamattu 
ilmestyi v. 1685. Ortografian pohjana oli puolan oikeinkirjoitus 20. vuosisadan alkuun asti.

• Latvian kirjallisista muistomerkeistä vanhimmat ovat merkintöjä Riian oluenpanijain killan 
kirjanpidossa 1400-luvun lopulla. Vanhin säilynyt lätinkielinen kirja on katolinen (!) 
katekismus vuodelta 1585. Ensimmäinen sanakirja on vuodelta 1638 ja kielioppi vuodelta 
1644. Koko Raamattu ilmestyi v. 1735. Ortografian pohjana oli saksan oikeinkirjoitus 20. 
vuosisadan alkuun asti.

• Vanhin olemassa oleva latgallinkielinen teos on saarnakirja vuodelta 1753. Vanhin latgallin 
kielioppi on vuodelta 1817 ja sanakirja vuodelta 1858. Ortografian pohjana oli puolan 
oikeinkirjoitus 20. vuosisadan alkuun asti.



Latvia ja Liettua –
historian erottamat
Latvian ja Liettuan välinen raja vakiintui jo 1200-
luvulla, kun Saksalainen ritarikunta valloitti ja käännytti
Liivinmaan, nykyisen Viron ja Latvian. Alueen hallinto-
ja kaupunkikieli oli keskiajalla alasaksi, uudella ajalla
saksa, vaikka valtaa pitivät vuoroillaan Ruotsi, Puola ja
Venäjä. Reformaatio levisi rajan pohjoispuolella.

Liettuaa ritarikunta ei onnistunut valloittamaan. Maan
yhdisti ensimmäinen kristitty kuningas (v. 1253 alkaen)
Mindaugas. Myöhempien kuninkaitten aikana Liettuan
valtakunta ulottui Mustallemerelle saakka. Liettuan kieli
jäi kuitenkin alhaisolle; hovin ja kanslian kielenä oli
muinaisitäslaavi (muinaisvalkovenäjä). Vuodesta 1387
Liettua muodosti Puolan kanssa personaaliunionin
kuningas Jogailan / Jagiełłon johdolla. Puolasta tuli
vuosisadoiksi hallinnon kieli Liettuassa.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gro%C3%9Ff%C3%BCrstentum_Litauen_13.%E2%80%9315._Jh.png



Muinaispreussi, ainoa länsibalttilainen kirjakieli

Ensimmäinen säilynyt teksti on ns. 
Baselin epigrammi, kuvateksti v. 1369 

päivätyssä latinankielisessä 
käsikirjoituksessa:

Kayle rekyse/ Tho|neaw labonache
thewelyse/ Eg koyte poyte/ nykoyte

penega doyte.
Käännetään yleensä suunnilleen 

”Terve, herra. Sinä et ole 
hyväntahtoinen setä / Jos haluat 
juoda/ et(kä) halua rahaa antaa.” https://www.wikiwand.com/de/Altpreu%C3%9Fische_Sprache



Muinaispreussi, ainoa länsibalttilainen kirjakieli

Tärkeimmät preussinkieliset lähteet ovat:

1. Pomesanian murteesta laadittu ns. Elbingin
vokabulaari, saksalais-preussilainen sanalista 
noin vuodelta 1400.

2. Kolme Sambian (Samland) murteella 
kirjoitettua luterilaista katekismusta vuosilta 
1545–61.

Saksalainen ritarikunta valloitti ja käännytti 
Preussinmaan, sittemmin Itä-Preussina tunnetun 
alueen, 1220-luvulta alkaen, ja hallitsi sieltä käsin 
myös Liivinmaata (nyk. Viro ja Latvia). 
Voimakkaan saksalaisen kolonisaation tuloksena 
muinaispreussin kieli sammui n. vuoteen 1700 
mennessä.

Sambian (Samland)

Pomesanian

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altpreu%C3%9Fische_Landschaften_im_13._Jahrhundert.png



Balttilaiset heimot 
sydänkeskiajalla 
kirjallisten lähteitten 
perusteella

• latgallit
• seelit
• zemgallit
• liettualaiset
• žemaitit
• kuurit
• skalvit
• nadruvit
• jatvingit
• preussit

Nadruvia on pidetty muinaispreussin 
murteena, joskus myös skalvia ja 
jatvingia eli suudovia.

itäbaltteja

itää vai länttä?

länsibaltteja

http://migis.eu/?page_id=2342
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Balttilaisperäisten vesistönnimien levinneisyys

Balttilaisten kielten aiemmasta 
levikistä on jo yli vuosisadan ajan 
tehty päätelmiä balttilaisperäisiltä 
vaikuttavien hydronyymien (joen- ja 
järvennimien) perusteella. Niitten 
alue kattaa koko Valko-Venäjän ja 
ulottuu idässä lähelle Moskovaa.
Hydronyymien antamaa kuvaa 
vahvistaa venäläisten kronikoitten 
kuvaus Moskva-joen vartta 
asuttaneesta голядъ-heimosta, jonka 
nimi on yhdistettävissä muinais-
preussin galindin murteeseen. https://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Baltic_hydronyms_location_map.png



Balttilaisperäisten vesistönnimien levinneisyys
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Baltti ja slaavi
Balttilaisissa ja slaavilaisissa kielissä on kaikilla tasoilla niin paljon yhteistä, että niitä on indo-
europeistiikan alkuajoista lähtien käsitelty yhtenä ryhmänä. Slavisti Antoine Meillet kuitenkin ehdotti v.
1908, että yhteiset piirteet voisivat selittyä pitkäaikaisesta rinnakkainelosta. Latvialaisen baltologin
Jānis Endzelīn̄sin muokkaamana Meillet’n malli muodosti pohjan yleiselle käsitykselle aiheesta etenkin
Neuvostoliitossa.
Baltoslaavilaisen kantakielen
olemassaolosta väiteltiin vielä
1950-luvulla kiivaasti.
Sittemmin argumentit väli-
kantakieltä vastaan ovat
osoittautuneet heikoiksi. Sen
epävarmuus on silti jäänyt
elämään oppikirjoissa.

Kansalliset antipatiat balttilaisissa ja slaavilaisissa maissa 
ovat pitäneet yllä kuvaa kielten erilähtöisyydestä. 



Muita yleisiä balttilaisiin kieliin ja 
kansoihin liittyviä väärinkäsityksiä
1. Balttilaisten kielten erityissuhde sanskritiin

Indoeuropeistit hämmästelivät liettuan kielen arkaaisuutta jo 19. vuosisadalla, jolloin sitä alettiin leikillisesti kutsua
Euroopan sanskritiksi. Nimityksen ympärille on syntynyt jonkinlainen kansallinen myytti liettuan, latvian ja
sanskritin läheisyydestä.

2. Balttilaisten kielten suomalais-ugrilainen substraatti

Neuvostoliitossa kehitettiin 1950-luvulla ns. jatkuvuusteoria, jonka mukaan uralilaisia kieliä puhui jo kivikaudella
kampakeramiikkaa valmistanut lyhytkalloinen ”kansa”, joka asutti koko Pohjois-Eurooppaa ennen pitkäkalloisten,
nuorakeramiikkaa valmistaneitten indoeurooppalaisten (balttien) saapumista. Kampakeraamikkojen uralilaiseen
kieleen pyrittiin jäljittämään monia Liettuan ja Itä-Preussin vesistönimiä. Nämä etymologiat eivät kestä kriittistä
tarkastelua sen enempää kuin jatkuvuusteoriakaan, kuten on osoittanut Noreikis 2018.

Lätin kielessä on voimakas itämerensuomalainen (liiviläinen) substraatti, jota ei kuitenkaan voi pitää erityisen
vanhana, tuskin yli tuhannen vuoden ikäisenä. Sitä kuitenkin nimitetään suomalais-ugrilaiseksi. Liettuastakin on
pitkään haettu merkkejä uralilaisten kielten vaikutuksesta, mutta kriittiset tutkimukset ovat kumonneet ne niin
kieliopin (Holst 2015) kuin sanastonkin (Junttila 2015) osalta. Jatkuvuusteoria rotuoletuksineen ja suomalais-
ugrilainen substraatti elävät silti taustaoletuksina uusimmissakin liettuan kielihistorian kuvauksissa.

3. Liettualaiset Euroopan viimeisinä pakanoina

Tämä usein käytetty epiteetti pitää paikkansa vain katolisen kirkon alueen suhteen. Saamelaisilla luonnonusko säilyi 
pitempään kuin liettualaisilla, ja Itä-Euroopassa se elää edelleen mm. mareilla, tšuvasseilla ja udmurteilla. 



Itäbaltti, länsibaltti ja slaavi

Indoeuropeistiikkaa tuntevat balttilaisten ja slaavilaisten kielten tutkijat
eivät nykyään enää vastusta baltoslaavilaista kantakieltä. Viimeksi sitä
on pyrkinyt kyseenalaistamaan Henning Andersen v. 1998.
Liettualainen Vytautas Mażiulis esitti v. 1964, että baltoslaavilainen
yhteys saattoi hajota samaan aikaan, kun balttilainen yhteys jakaantui
itä- ja länsibalttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kantabaltoslaavi
jakautui kerralla kolmia kantaitäbalttiin, kantalänsibalttiin ja
kantaslaaviin, kuten sittemmin on ehdottanut myös Leidenin yliopiston
indoeuropeistiikan professori Frederik Kortlandt (2009). Kantabalttia ei
siis voisi rekonstruoida. Tämän teorian tukena ovat useat tärkeät
länsibalttia itäbaltista erottavat isoglossit.
Kantabalttia kantabaltoslaavin tytärkielenä ovat äskettäin puolustaneet
Kortlandin mallia vastaan Miguel Villanueva-Svensson (2014) ja Eugen
Hill (2016), tukenaan itä- ja länsibalttia yhdistävät piirteet.



Lisää oksia balttilaiseen puuhun?

Itä-Euroopan balttilaisperäisten hydronyymien ja itäslaavin balttilaisen
äännesubstraatin pohjalta on Lekomceva (1980, 1981) pyrkinyt
rekonstruoimaan dneprinbalttilaisen kantakielen, josta myös Moskva-joen
varren galindi periytyisi. Oletus on päässyt baltologian käsikirjoihin, mutta
sen perustelut ovat heikot. Näyttää mahdolliselta selittää ainakin mordvan
balttilaislainat itäbalttilaisten kielten vaikutuksena (Junttila 2018).
Uskottavammalta vaikuttaa oletus erillisestä pohjoisbalttilaisesta kielestä,
joka on tuottanut kantasuomen balttilaislainakerrostuman (Kallio 2008).
Tässä kielessä on eräitä itäbaltin ja eräitä slaavin piirteitä (Junttila 2016).
Pohjoisbaltin on täytynyt hävitä kantasuomalais-balttilaisten kontaktien
jälkeen.
Myös Kaakkois-Balkanilla puhuttua traakian kieltä on ehdotettu balttilaiseksi.
Holst (2009) katsoo sen periytyvän erityisestä eteläbalttilaisesta haarasta.
Tämä näkemys on kuitenkin hyvin hataralla pohjalla eikä ole saavuttanut
erityistä kannatusta.
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Pohjoisbaltin kronologiasta
Pohjoisbaltti merkitsee tässä kantasuomen balttilaisten lainojen lähtökieltä. Nämä lainat ovat iättävissä kantasuomen äänteellisen
kronologian pohjalta, joka taas perustuu pääosin itämerensuomen vanhojen germaanisten lainojen substituutioon. Se puolestaan
ikäytyy germaanisten kielten äännehistorian pohjalta. Viime kädessä kronologian takeena ovat lähinnä vanhimmat germaaniset
kielenmuistomerkit ja germaanisten kielten lainat vielä varhemmin kirjoitetuista kielistä, lähinnä latinasta.

Äänteellisten kriteerien perusteella varhaisimmat balttilaislainat saatiin samoihin aikoihin kuin paleogermaaniset lainat. Kallion
(2015) terminologian mukaan kyseessä on varhaiskantasuomen loppuvaihe (800–500 eaa.). Balttilaiskontaktit jatkuivat myös
keskikantasuomen kaudella, Kallion mukaan 500 eaa. – 200 aaj., jolloin myös kantagermaaniset ja luoteiskantagermaaniset lainat
saatiin. Lainat kantaskandinaavista (200–500 aaj.) saatiin myöhäiskantasuomeen (Kallio 2015, Schalin 2016). Tällä kaudella
kantasuomeen syntyneitä äännerakenteita ei itämerensuomalaisten kielten yhteisissä balttilaislainoissa ole, joten kantasuomen
balttilaiskontaktien tulee katsoa päättyneen jo edellisen jakson aikana, mahdollisesti ajanlaskun vaihteen tienoilla.

Arkeologi Valter Lang (2016) liittää kantasuomen Pohjois-Baltiaan idästä, Volgan–Okan alueelta välillä 1100–800 eaa. saapuneisiin
vaikutusaaltoihin, jotka toivat mukanaan runsaasti tunnusmerkkistä esineistöä. Samalta ajalta periytyvät ensimmäiset linnoitetut
asuinpaikat Väinäjoen molemmin puolin nykyisen Latvian alueella. Nämä pronssikautiset vaikutusaallot kulkivat suunnilleen linjalla,
jonka pohjoispuolella vanhimmat hydronyymit ovat uralilaisperäisiä ja eteläpuolella balttilaisperäisiä. Niinpä sekä balttilainen että
uralilainen kielimuoto ovat voineet levitä saman aallon mukana idästä länteen. Todennäköisesti kysymys on ollut migraatioista, joissa
Pohjois-Baltiaan saapuneet ovat tuoneet muassaan balttilaista vaikutusta saaneen uralilaisen kielen.

Luultavasti varhaiskantasuomi ennätti idästä nykyisen Viron ja Pohjois-Latvian alueelle vasta viimeisen suuren pronssikautisen
vaikutusaallon mukana 9. vuosisadalla eaa. (vrt. Lang 2016: 18). Tulokkaitten kielessä oli jo idempää mukaan tarttuneita
balttilaisperäisiä sanoja, mutta valtaosan balttilaislainoistaan kantasuomi sai kuitenkin vasta Väinäjoen kontaktialueella. Näin
kantasuomen balttilaiskontaktien kaudeksi voidaan määrittää suunnilleen koko viimeinen vuosituhat eaa.

Keskikantasuomen puhuma-alueena olivat suunnilleen nykyinen Viro ja Latvian koillisosa. Luultavaa kuitenkin on, että eri kielten
alueet olivat viimeistään rautakaudelle tullessa limittäin ja päällekkäin, sillä kantasuomi sai molemmista kontaktikielistään hyvin
suuren määrän lainoja.



Itäbaltin kronologiasta
Itäbalttilaisen kantakielen katsotaan yleensä jakautuneen 7. vuosisadalla aaj. nykyisten
liettuan ja latvian esimuotoihin.
Esilatvian käsite ei kuitenkaan sovi tähän yhteyteen, sillä latvian kieli muodostui vasta
Saksalaisen ritarikunnan valtakaudella, kun latgallien kieli syrjäytti muut nykyisen Latvian
alueen heimokielet eli itämerensuomalaisen liivin, mahdollisesti länsibalttilaisen kuurin sekä
itäbalttilaiset zemgalin ja seelin (Forssman 2001: 20). Lätti syntyi näiden kielten substraatin
ja saksan superstraatin vaikutuksesta samasta latgallien kielimuodosta, josta idempänä
kehittyi sittemmin vahvan slaavilaisen superstraatin muovaama latgallin kieli. Niinpä olen
nimennyt tämän välikantamuodon muinaislatgalliksi.
Seeli ja zemgalli tunnetaan vain niitten lättiin välittämien substraattipiirteitten pohjalta,
mutta on syytä olettaa ne itäbaltin alun perin läntisimmäksi haaraksi, sillä myös liettuan kieli
on levinnyt idästä aiemmalle länsibaltin alueelle (Zinkevičius 1996: 28 selittää žemaitin
eriytyneen liettuasta tämän länsibalttilaisen substraatin vaikutuksesta). Itäbalttilaisten kielten
itäistä alkuperää tukevat sanastolliset paralleelit itäisissä balttilaisissa hydronyymeissä,
valkovenäjän ja venäjän murteitten balttilaiset substraattilainat, eräät mordvan balttilaislainat
sekä myös kantasuomen itäinen alkuperä.
Muinaislatgalin ja muinaisliettuan pitkä eritahtinen siirtyminen kohti länttä sekä seelin ja
zemgallin syrjäytyminen niitten välimaastosta selittävät osaltaan, miksi lätin ja liettuan
välinen kieliraja on niin jyrkkä ja vailla siirtymämurteita.



Liettuan historiallista fonologiaa

Äänteellisesti liettua on hyvin arkaainen indoeurooppalainen kieli. Tärkeimmät sen kantaindoeuroopasta
erottaneet kehitykset ovat:
• (baltoslaavilais-indoiranilais-albaaninen) satemisaatio: kie k,́ ǵ, ǵh > lt š, ž; 
• (baltoslaavilais-indoiranilainen) labiovelaarien delabialisaatio: kie kw, gw, ghw > lt k, g
• (baltoslaavilais-indoiranilainen) s > š etenkin k:n, mutta myös r:n, i:n ja u:n jäljessä
• (baltoslaavilainen) deaspiraatio: kie bh, dh, ǵh, gh, ghw > lt b, d, ž, g
• (baltoslaavilainen) syllabisten resonanttien hajoaminen: kie l,̥ r̥, m̥, n̥ > lt il, ir, im, in
• (baltoslaavilainen) a:n ja o:n yhtyminen > lt a
• (itäbalttilainen) ei, ai joissakin asemissa > ie
• (itäbalttilainen) tavunloppuisten nasaalien kato useimmista asemista
• (itäbalttilainen) diftongoituminen ō > ua
• vokaalinmuutos ā > ō
• affrikaattojen synty tj, dj > č, dž
• kaikenkattavan palataaliopposition synty sekä (ortografiassa näkymätön) a:n ja e:n 

yhteenlankeaminen palataalisen konsonantin jäljessä



Liettuan 
äänne-

järjestelmä

(Arkadiev –
Holvoet –

Wiemer 2015)



Latvian historiallista fonologiaa

Lätti on lähes joka suhteessa liettuaa uudemmalla kannalla ja siksi sen 
äännerakenne on pitkälti johdettavissa liettuasta. Lätissä ei kuitenkaan ole 
syntynyt palataalioppositiota eikä ā ole hävinnyt muuttumalla o ̄:ksi kuten 
liettuassa. Tärkeimmät muutokset ovat:
• Velaariklusiilien affrikaatio k, g > c, dz etuvokaalin edellä
• Nasaalien vokalisaatio in, un, en, an > ī, ū, ie, uo
• Suhusibilanttien terävöityminen (kuten slaavissa): š, ž > s, z
• Sibilanttien suhuistuminen j:n edellä sj, zj > š, ž
• Alveolaariklusiilien sibilaatio j:n edellä tj, dj > š, ž
• Velaariklusiilien palatalisaatio j:n edellä kj, gj > ḱ, ǵ
• Alveolaariresonanttien palatalisaatio j:n edellä lj, rj, nj > ĺ, ŕ, ń
• Ensitavun e > ε, ē > ε ̄muualla kuin palataalisten äänteitten edellä
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Latgallin historiallista fonologiaa
Latgalli muistuttaa konsonantistoltaan liettuaa, mutta vokaalisto on äänteellisesti latviaakin uudemmalla 
kannalla. Latgallissa on tapahtunut lähes kaikenkattava ensitavun vokaalinsiirtymä:
• 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
• ε ̄ > 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.
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Itäbaltin kirjoitusjärjestelmät
• Lätissä ovat käytössä palataalisten konsonanttien merkit <ķ, ģ, ļ, ņ> sekä ortografiasta 

neuvostomiehityksen aikana poistettu <ŗ>. Liettuassa ainoa palataalinen konsonantti on j, 
mutta jokainen muu konsonantti esiintyy palatalisoituneena etuvokaalin edellä; takavokaalin 
etisen konsonantin palatalisoituneisuus merkitään lisäämällä väliin <i> tai <j>.

• Liettuassa on käytössä historiallisia nasaalivokaaleja merkitsevät <į, ų, ę, ą>, jotka 
ääntyvät pitkinä [ī, ū, ε,̄ ā]. Näitten kirjainten merkitsemä nasaalisuus perustuu vain 
indoeuropeistien rekonstruktioihin, eräissä sanoissa jopa vääriin rekonstruktioihin.

• Alkuperäisempiä pitkiä vokaaleja liettua merkitsee kirjaimilla <y> [ī], <ū>, <e ̇> [ē] ja 
<o> [ō (< kie ā)]; lyhyttä [o]:ta liettuassa ei ole. Lätissä on vain yksi sarja pitkiä 
vokaaleita, ja sen merkintätapa on yksinkertainen <ī, ū, ē, ā>. Lätistä kuitenkin puuttuvat 
vanhastaan sekä [o] että [ō], joten <o> toimii diftongin [ua (< kie o ̄)] merkkinä; tuoreissa 
lainoissa <o> voi kuitenkin olla myös [o] tai [ō].

• Liettuassa sekä <ia> että <e> ääntyvät [ε], latviassa päinvastoin <e> voi olla joko [e] 
tai [ε] ja <ē> joko [ē] tai [ε]̄.

• Latgallissa vokaalit kirjoitetaan kuten lätissä, paitsi että (lätistä puuttuva) [o] kirjoitetaan 
<o> ja diftongi [uo] traditiosta riippuen joko <ō> tai <uo>. Latgallin takainen [i]̮ 
kirjoitetaan <y> kuten puolassa. 



Muinaispreussin historiallista fonologiaa

Myös muinaispreussi on äänteellisesti konservatiivinen kieli. Siitä 
puuttuvat liettuan ja lätin itäbalttilaiset äänteenmuutokset, kuten ei, ai 
> ie, tavunloppuisten nasaalien kato ja affrikoituminen tj, dj > č, dž. 
Sen sijaan muinaispreussissa
• kie a ̄ ja o ̄ ovat yhtyneet > o ̄, joka sambian murteessa labiaalien ja 

velaarien jäljessä edelleen > ū ̄, mutta muissa ympäristöissä > ā.
• suhusibilantit ovat terävöityneet kuten lätissä ja slaavissa: š, ž > s, z
• sibilantit ovat suhuistuneet j:n edellä, kuten lätissä: sj, zj > š, ž
• Sambian murteessa ē > ī ja ī > eī, u ̄ > ou ̄.



Muinaispreussin äännejärjestelmä 
(Rinkevičius 2019)

Preussin äännejärjestelmän tuntemus 
on puutteellista ortografian 
epätäsmällisyydestä sekä pomesaanin ja 
sambian murre-eroista johtuen. 
Äänteistö vaikuttaa kuitenkin 
yksinkertaisemmalta kuin itäbaltissa.



Sananpaino
Balttilaisten ja slaavilaisten kielten historiallisesta tutkimuksesta suurin osa on tällä vuosituhannella käsitellyt
sananpainoon liittyviä ilmiöitä, jotka näissä kielissä ovat erinomaisen monimutkaisia.

Indoeurooppalaisen kantakielen painotussuhteitten tutkimus rakentuu veedakielen, kreikan ja baltoslaavin tietojen
varaan, ja niitten tulkitsemisessa on viime vuosikymmeninä edistytty nopeasti. Tutkittavaa kuitenkin riittää ja
monesta asiasta tutkijat ovat eri mieltä.

Sananpainojen nimitykset ja merkitsemistavat perustuvat vanhaan tutkimustraditioon, johon ulkopuolisen on vaikea
päästä sisään.

Liettuassa nomineilla on vartalon ja päätteen välillä liikkuva paino, jonka sijoittumisen kussakin taivutusmuodossa
määrää taivutusluokka, joita merkitään numerolla 1–4. Liikkuvapainoisissa slaavilaisissa kielissä taivutusluokkia
merkitään kirjaimin, kun taas lätissä niitä ei nimetä lainkaan.

Liettuassa pääpaino voi olla joko pitkällä tai lyhyellä tavulla. Pitkällä tavulla paino voi olla alkuosalla, jolloin sitä
kutsutaan laskevaksi ja merkitään akuutilla (nousevalla!) aksentilla ´, tai jälkiosalla, jolloin sitä kutsutaan nousevaksi
ja merkitään sirkumfleksiksi kutsutulla merkillä, joka ei kuitenkaan ole sirkumfleksi ^ vaan aaltoviiva eli tilde  ̃.
Lyhyissä tavuissa paino merkitään graviksella `, jota käytetään kuitenkin myös eräitten pitkien tavujen laskevan
painon merkityksessä tradition vaatimuksesta.

Latviassa pääpaino on ensitavulla, mutta pitkässä tavussa se voi olla peräti kolmenlainen: hieman nouseva, viron
ylipitkää astetta vastaava venymäpaino, merkkinään  ̃, laskeva paino, merkkinään gravis `, tai katkopaino, jota
merkitään ^. Kaikille latvian pitkille tavuille, myös painottomille jälkitavuille, merkitään yksi näistä kolmesta
”intonaatiosta” eli toonista. Myös liettuassa painottomilla tavuilla katsotaan olevan oma ominaistooninsa, mutta tätä
ei koskaan merkitä, vaan se on osattava päätellä niitten taivutusmuotojen pohjalta, joissa paino osuu ko. tavulle.



Sananpaino

Liettuan nousevan ja laskevan painon ero on aiemmin pyritty palauttamaan
samantapaiseen, mutta yksinkertaisempaan vaihteluun indoeurooppalaisessa
kantakielessä. Näin on löydetty useita liettuan painosuhteitten ja
yleisemminkin äännerakenteen muotoutumista ohjanneita äännelakeja. Viime
aikana nämä lait ovat saaneet uuden tulkinnan, kun laskevan, ”akuutin”
painon synty on onnistuttu liittämään kahteen kantaindoeuroopan jälkeiseen
ilmiöön, laryngaalien katoon ja deaspiraatioon.
Vastoin aiempia käsityksiä nykyään katsotaan pitkissä tavuissa vain nousevan
”sirkumflektisen” painon edustavan (löydettyjen äännelakien aiheuttamat
siirtymät huomioiden) vanhaa kantaindoeurooppalaista pääpainoa. Nykyisissä
kantabaltoslaavin rekonstruktioissa sananpaino ja ”akuuttius” katsotaan
toisistaan erillisiksi ilmiöiksi. Paradoksaalisesti ”akuuttiuden” synty tunnetaan
paremmin ja ”akuuttius” osataan rekonstruoida eri sanavartaloihin paremmin
kuin sananpaino, mutta ratkaisematta on vielä, mitä ”akuuttius” oli.



Sananpaino (päälähteenä Kümmel 2019)

Kantabaltoslaavin sananpainon kehittymistä ovat ohjanneet (järjestyksessä)

• Hirtin laki: Paino siirtyy laryngaaliin päättyneelle ensitavulle. Laryngaalin vaikutuksesta tästä tavusta tulee
akuutti.

• Winterin laki: Vokaali pitenee ja tavusta tulee akuutti kie soinnillisen aspiroitumattoman konsonantin b, d, g edellä,
mutta ei aspiroituneen konsonantin bh, dh, gh edellä.

• Painon siirtyminen lyhyeltä lopputavulta sananalkuun päin

Kantabaltoslaavista liettuaan tultaessa ovat vaikuttaneet (järjestyksessä)

• De Saussuren laki: Paino on siirtynyt viimeistä edeltävältä lyhyeltä tai sirkumflektiseltä tavulta akuutille
lopputavulle.

• Leskienin laki: Kaikki akuutit lopputavut ovat lyhenneet.

Latviassa sananpainon siirtyminen ensitavulle on aiheuttanut pitkien jälkitavujen yleisen lyhenemisen ja lyhyitten
jälkitavujen kadon. Pitkät jälkitavut ovat edelleen yleisiä, mutta aina supistumasyntyisiä. Painon siirtyminen saattaa
johtua itämerensuomen vaikutuksesta. Lätin kielialue jakaantuu kahteen päämurteeseen, keskimurteeseen ja
liiviläiseen eli taamilaiseen murteeseen, joista jälkimmäisessä myös sekundaarit pitkät jälkitavut ovat lyhenneet.



Liettuan nominintaivutus  (Sommer 2019)

Nykyliettuassa on kaksi sukua, 
kaksi lukua ja seitsemän sijaa. 

Suvuista neutri katosi jo 
kantaitäbaltista, luvuista 

kaksikko vasta noin vuosisata 
sitten. Sijamuotoja vanhassa 
kirjaliettuassa oli myös neljä 

sekundaarista – inessiivi, 
illatiivi, adessiivi ja allatiivi –
mutta nämä eivät ole nykyään 

produktiivisia. Maskuliineja 
ovat o-, u- ja konsonantti-

vartalot, feminiinejä a ̄-, iā-̄ (> 
ba ē-) ja i-vartalot. Huomatkaa 

painotus. 



Liettuan nominintaivutus  (Arkadiev – Holvoet – Wiemer 2015)

Liettuan taivutustyyppejä on 
vaikea saada mahtumaan yhdelle 

sivulle, jos tahtoo esitellä myös 
neljä painotusluokkaa, koska 

jokainen vartalotyypin ja 
painotusluokan yhdistelmä on 

käytössä. 
Tässä taulukossa on o-, io-, a ̄-, 

iā-, u- ja i-vartaloita. Alun perin 
vain palatalisuus erotti io- ja ia ̄-

vartaloita o- ja a ̄-vartaloista, 
mutta balttilaisen kehityksen 

tuloksena edellisten yks. nom. ja 
akk. (-ys < -ias, -į, < -ian) sekä 
jälkimmäisten koko paradigma (-
ē- < -ia ̄-) ovat näistä eriytyneet.      



Liettuan nominintaivutus  (Sommer 2019)

Adjektiiveilla on itäbaltissa, aivan kuten slaavissakin, erityinen määräinen taivutus, joka muodostetaan 
liittämällä epämääräiseen muotoon vanha, liettuassa yhä käytössä oleva kolmannen persoonan pronomini 
jis, ji. Datiivin ja lokatiivin päätteet ovat adjektiivilla muutenkin samat kuin pronomineilla, muissa 
sijoissa adjektiivit noudattavat substantiivien taivutusta. Maskuliinissa o-vartaloiset adjektiivit taipuvat 
feminiinissä a ̄-vartaloisina, ja maskuliinissa io-vartaloiset feminiinissä iā-vartaloisina.



Latvian nominintaivutus  (Arkadiev – Holvoet – Wiemer 2015)

Myös tässä taulukossa on o-, io-, 
a ̄-, iā-, u- ja i-vartaloita, jotka 
ovat säilyneet latviaankin; vain 

konsonanttivartalot ovat 
kadonneet. Sijoja on jäljellä viisi 

vokatiivin ja instrumentaalin 
kadottua. Paradigmoissa on 

analogisesti levinneitten 
päätteitten ansiosta runsaasti 

symmetriaa. 
Latvian erikoisuutena on, että 
prepositioitten rektiot eroavat 

vain yksikössä, jossa osa vaatii 
akkusatiivin, osa genetiivin ja osa 

datiivin: monikossa kaikki 
järjestyvät datiivin kanssa.

Maskuliinin ja feminiinin eroa ei enää ole yksikön akkusatiivissa eikä 
lokatiivissa. Sama koskee adjektiivien taivutusta. Eräistä vahvasti 
liiviläisvaikutteisista taamilaismurteista on koko kieliopillisen suvun 
kategoria kadonnut.



Muinaispreussin nominintaivutus

Kuten slaavissa mutta toisin kuin itäbaltissa, preussissa on säilynyt
maskuliinin ja feminiinin ohella myös neutri. Kaksikkoa ei preussin teksteistä
tunneta. Sijamuodoista instrumentaali ja lokatiivi ovat väistyneet
prepositioilmausten tieltä. Yleisimmän, o-deklinaation taivutuspäätteet ovat:

yksikkö monikko

nominatiivi m. -s, n. -an m. -ai, n. -ā
vokatiivi m. -e

akkusatiivi -an m. -ans, n. -ā
genetiivi -as (analoginen!) -an

datiivi -u -ammans



Liettuan verbintaivutus

Jonkinmoisena kontrastina konservatiivisuuteen äännerakenteessa ja etenkin nominintaivutuksessa on 
balttilainen verbimorfologia huomattavasti muuntunut ja yksinkertaistunut:

• Mediumin ja passiivin päätteet on korvannut refleksiiviaffiksi -s(i)-

• Aspektipohjaisesta kolmijaosta preesens – aoristi – perfekti on kehittynyt nykyajan (preesens) ja 
menneen ajan (entisestä aoristi syntynyt preteriti) oppositio

• Aiemman imperfektin päätteet on  korvannut -dav-tunnuksinen muoto

• Vanha konjunktiivi on kadonnut ja uusi syntynyt supiinin ja apuverbin liitosta. Optatiivi on 
nykyliettuassa marginalisoitunut. 

• Atemaattisesti taipuu liettuan vanhassa kirjakielessä enää muutama verbi, nykyliettuassa eivät nekään

• Myös kaksikko on nykykielistä kadonnut

• Kolmannessa persoonassa yksikön ja monikon muodot ovat langenneet yhteen

Toisaalta partisiippimuotojen moninaisuus on edelleen rikasta kuin antiikin kreikassa!



Liettuan verbintaivutus (Mathiassen 1996)

Preesenstaivutus on liettuassa yksinkertainen, mutta 
osalla verbeistäkin paino on liikkuva. Taivutustyyppejä 
on kolme, a-, i-, ja o-konjugaatiot.

A-konjugaatiossa preesensin tunnuksia on monta 
tyyppiä: tavallisia ovat nasaali (gauti: gauna, tapti: 
tampa), -i- (kelti: kelia), -st- (dingti: dingsta) ja vokaalin 
astevaihtelu l. apofonia l. ablaut (rinkti: renka). Joillakin 
verbeillä erillistä preesensin tunnusta ei ole (dirbti: 
dirba). Kaikilla i- ja o-konjugaation ja monilla a-
konjugaationkin verbeillä taas on tunnusomainen johdin 
infinitiivissä (tur-ė-ti, laik-y-ti).

Preterititaivutuksessa on ė- ja o-tyypit. Johtamattomien 
verbien taivutuksessa näkyy myös germaanisista kielistä 
tuttu ablaut: gerti: geria: gėrė, kirpti: kerpa: kirpo, ginti: 
gyna: gino jne. (vrt. seuraavan sivun taulukko)



Liettuan 
verbin-
taivutus 

(Arkadiev – Holvoet –
Wiemer 2015)

Tämä taulukko esittelee 
verbien finiittiset muodot eri 
taivutustyypeillä. Mukana 
ovat vain kolmannen 
persoonan, paitsi 
imperatiivissa yksikön toisen 
persoonan muodot. 
Nykykielessä marginaalista 
optatiivia (te-dirb-ai) ei 
mainita.



Latvian ja latgallin verbintaivutus 
(Arkadiev – Holvoet – Wiemer 2015)

Äänteenmuutosten seurauksena 
lätin ja latgalin paradigmoissa on 
enemmän vartalonsisäistä 
vaihtelua kuin liettuassa. 
Esimerkiksi latviassa ’viet’ on 
[ved], mutta ’vie(vät)’ [vεd] – ja 
molemmat kirjoitetaan <ved>!

Taulukoista puuttuvat monikon 
muodot: (latviassa)
1 vedam: vedām, pērkam: pirkām
2 vedat: vedāt, pērkat: pirkat



Refleksiiviverbi (Sommer 2019)

Liettuan verbitaivutuksessa on mielenkiintoinen refleksiiviaffiksi s(i), joka toimii suffiksina vain silloin, 
kun verbillä ei ole prefiksiä, jonka perään hypätä. Suffiksina se suojelee persoonapäätteen pitkää 
vokaalia Leskienin lain vaatimalta lyhenemiseltä. Prefiksiksi sille käy paitsi tavanomainen verbiprefiksi 
(pa-, pro-, ap- jne.), myös kieltoa ilmaiseva negaatioprefiksi ne- tai temporaalinen be- ’jo’.
Latgallissa refleksiiviaffiksi toimii kuten liettuassa. Sen sijaan latviassa se on asettunut pysyvästi 
suffiksiasemaan.



Syntaksista
Nykybalttilaiset kielet ovat syntaksiltaan lähempänä Euroopassa tavallista tyyppiä (SAE) kuin klassisia 
indoeurooppalaisia kieliä. Liettua on monessa suhteessa lähentynyt slaavilaisia kieliä, latvia taas 
yhtäältä saksaa, toisaalta itämerensuomea. Konservatiivisuuskin näkyy, esimerkiksi partisiippien 
runsaassa käytössä.
Yksi mielenkiintoinen itäbalttia sekä klassisista että moderneista indoeurooppalaisista kielistä erottava 
piirre on genetiiviattribuuttien, erityisesti monikollisten, suosiminen substantiivien adjektiivistamisen
sijaan. Tämä näkyy esimerkiksi kielten nimissä: lietuvių kalba ’liettualaisten kieli’, latviešu valoda
’latvialaisten kieli’, toisin kuin esim. lingua latina, русский язык, svenska språket. Latviassa ilmiö on 
laajempi kuin liettuassa: esim. ’puutalo’ on koka māja ’puun talo’, liettuassa medinis namas ’puinen 
talo’.
Toinen erikoisuus eurooppalaisittain on evidentiaalisuuden ilmaiseminen verbintaivutuksen keinoin. 
Liettuassa partisiipin käyttö predikaatin asemassa merkitsee ’väitetään, kuuluu tekevän’, esim. jis
gyvenąs kaime ’hän asuva (= kuulemma asuu) maalla’, lätissä taas on erityinen evidentiaalipääte -ot: 
viņš dzīvot lauka.̄
Kolmas kummajainen on kysymyspronomini kas, jonka balttilaiskielissä merkitsee sekä ’kuka’ että 
’mikä’; muissa Euroopan kielissä nämä kysymyssanat ovat erillään.
Yksi maantieteellisesti tärkeä syntaktinen ero on omistuksen ilmaiseminen: lätissä sanotaan man ir
maize ’minulle (dat.) on leipää’, suunnilleen samoin kuin venäjässä, monissa uralilaisissa kielissä ja 
joskus klassisissa ie kielissä, liettuassa taas on aš turiu duonos ’minä omaan leipää’, kuten useimmissa 
Euroopan kielissä. Latgallissa on käytössä molemmat omistusrakenteet.



Syntaksista: partitiivinen genetiivi
Yksi suomalaisia tutkijoita liettuassa 

kiinnostanut ilmiö on genetiivin käyttö 
ilmaisemassa osittaista ja kielteisen 
lauseen objektia sekä eksistentiaali-

lauseen subjektia. Näissä funktioissansa 
liettuan genetiivi vastaa suomen 

partitiivia. Partitiivinen genetiivi 
tunnetaan myös monista slaavilaisista 

kielistä, mutta sen käyttöehdot ovat 
erilaiset ja yleensä tiukemmat kuin 

liettuassa. Latviassa taas partitiivinen 
genetiivi esiintyy vain sanan nav ’ei ole’ 

subjektina.

Viimeaikaiset tutkimukset (Tervola 2015, Leinonen 2015) 
ovat kuitenkin osoittaneet liettuan genetiivin partitiivisen 
käytön suomen partitiivia selvästi rajatummaksi. Liettuassa 
subjektin tunnusmerkitön sija on nominatiivi ja objektin 
akkusatiivi, aivan kuten indoeurooppalaisissa kielissä yleensä.



Liettuan sananmuodostus (Villanueva-Svensson 2019)

Liettuan johto-opissa vokaalien 
astevaihtelu on edelleen 

keskeisessä asemassa. 
Kantaindoeuroopan ablaut (0 : 
e : ē : o : ō > lt i : e : ė : a : o ) 

laajeni kantabaltoslaavissa
käsittämään muitakin vokaali-

vaihteluita. Sanueen 
semanttisena runkona on 

yleensä kokonainen kimppu 
verbejä, joitten keskinäiset 
äännesuhteet määräytyvät 

teonlaadun (Aktionsart) 
mukaan. Jokaisella tyypillä on 

vastineensa myös slaavissa.



Sanaston arkaaisuus
Liettuan arkaaisuutta sanastonkin osalta tavataan havainnollistaa liettualaisella sananparrella 
ja sen käännöksillä klassisiin kieliin:
liettua: Dievas davė dantis, Dievas duos ir duonos
sanskrit: Devas adadāt datas, Devas dāt api dhānās
kreikka: Ζευς δέδωκεν ὀδόντας, Ζευς δώσει και ἄρτον
latina: Deus dedit dentes, Deus dabit et panem
Latvia ja slaavilaiset kielet ilmaisevat ’hammasta’ ja ’leipää’ eri sanoilla, mikä tässä vain 
korostaa juuri liettuan vanhakantaisuutta:
latvia: Dievs deva zobus, Dievs dos arī maizes
tšekki: Bůh dal zuby, Bůh dá i chleba
Toisaalta lätissäkin on dona, se vain merkitsee ’leivän kuorta’. Myös lätin zobs on vanha sana, 
se on nimittäin < kba *žambas, josta aikanaan on lainautunut keskikantasuomen *šampas > 
sm hammas! 
Vaikka liettuan sanasto on kokonaisuutena arkaaisempi, on myös latviassa eräitä ikivanhoja 
indoeurooppalaisia sanoja, joilta liettuassa puuttuu vastine, kuten asins ’veri’, govs ’lehmä’, 
sieva ’nainen’ ja smiet ’nauraa’.



Sanastosta (Kümmel 2019)
Toisaalta itäbalttilaisissa 

kielissä on paljon keskeistä 
yhteistä sanastoa, joka puuttuu 

joko länsibaltista tai slaavista 
taikka kummastakin.

Baltoslaavilainen yhteissanasto 
on vanhojen äännevastaavuuk-

siensa takia erotettavissa 
balttilaisten kielten lukuisista 

slaavilaisista lainoista sekä 
toiseen suuntaan lainautuneista 

ja rinnakkain kumpaankin 
kielihaaraan saaduista sanoista.

Monella taulukon sanoista on lainavastine suomessakin: pr. panno ja kelan ~  sm panu ja kela; lt šienas, 
ratas ja žirgas ~  sm heinä, ratas ja härkä.



Itämerensuomen vanhojen balttilaislainojen 
merkityksestä indoeuropeistiikalle
Kantasuomeen on viimeisellä vuosituhannella eaa. lainautunut runsaasti balttilaista sanastoa. Näitä
sanoja on itämerensuomessa arviolta 200–300. Osalla niistä on kulttuurihistoriallista dokumenttiarvoa
(aisa, herne, juhta, tuulas), osa taas on hyvinkin yleisluontoista sanastoa (ahdas, hammas, temmata,
tytär).
Itämerensuomen balttilaislainoja tutki ensimmäisenä Vilhelm Thomsen, joka jo laajassa
monografiassansa v. 1890 onnistui erottamaan ne latvian kielen vähintään yhtä lukuisista
liiviläisperäisistä sanoista (maksāt ’maksaa’, vai ’tai, vai, -ko’, vajag ’tarvitsee’ jne.)
Thomsen osoitti, ettei kantasuomen balttilaislainojen lähtökieli ole voinut olla liettua, vaan jokin
kadonnut balttilainen kieli. Tätä tulee myös se Thomsenin huomio, ettei balttilaisista kielistä löydy yhtä
vanhoja lainoja uralilaisista kielistä (vrt. Junttila 2015). Sen sijaan balttilaisissa ja
itämerensuomalaisissa kielissä vaikuttaa olevan samasta, tuntemattomasta kielestä tai kieliryhmästä
lainattuja sanoja (sm. hihna, salo ~ lt šikšna, sala ym.)
Kantasuomi tuskin saattoi saada lainojansa itäbalttilaisista kielistä, koska niissä jäävät edustumatta
itäbaltin diftonginmuutos ei > ie, io-vartaloitten supistumakehitys (-ys < -ias, -į, < -ian) ja eräät muut
itäbalttilaiset äänteenmuutokset.
Useimmilla lainoilla on vastine liettuassa tai latviassa, mutta on myös huomattava määrä
balttilaislainoja, joitten lähtömuoto ei edustu näissä, vaan slaavilaisissa kielissä. Tämä tukee osaltaan
slaavilaisten kielten polveutumista baltoslaavilaisesta kantakielestä.



Lähdekirjallisuus (1)
Useimmat taulukot ovat peräisin Jenan vuoden 2019 indoeuropeistiikan kesäkoulun (JeSSIE) 
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