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HA LIVERNA KOMMIT FRÅN ASIEN? 
AV 

B J Ö R N C O L L I N D E R 

I
en uppsats med överskriften »Arkeologiska synpunkter på li-
visk bosättning i Lettland» (Fornvännen 1944: 3) har den let
tiske riksantikvarien Francis Balodis givit ett bidrag till lösan
det av frågan om när och varifrån livernas förfäder kommo till 

Livland och Kurland. Han söker göra sannolikt att liverna redan 
omkring 1200 före Kristi födelse kommo från sydöst till det nuva
rande Lettland, och han sätter dem i förbindelse mod de från Odys-
sén och Herodotos välkända kimmerierna. Deras urhem förlägger 
han till Asien. 

Om de i uppsatsen framförda arkeologiska och rasbiologiska syn
punkterna må andra döma. Det torde vara allmänt erkänt att det 
endast är under speciellt gynnsamma omständigheter som man en
bart med hjälp av fornfynd kan följa ett folks öden århundraden och 
årtusenden tillbaka i tiden från tidpunkten för de äldsta historiska 
underrättelserna. Så snart arkeologen har kommit ett försvarligt 
stycke in i förhistorisk tid, hamnar han lätteligen i en labyrint, där 
han inte hittar vägen utan språkets Ariadnetråd. När det gäller liver
nas förhistoria, föreligga inga sådana särskilda omständigheter som 
skulle kunna göra språkvetenskapens modverkan överflödig. Det vi
sar sig också i detta fall att undersökningens stomme utgöres sna
rare av språkliga än av arkeologiska data. Vilket vitsord man än må 
tillmäta de förebragta fornfyndens vittnesbörd, kan man säga att re
sultaten stå och falla med de åberopade språkliga data och deras 
tydning. Undersökningen är med andra ord — trots överskriften — i 
väsentlig mån en språkvetenskaplig undersökning, och som sådan 
faller den givetvis under språkforskningens domvärjo. En gransk
ning av de i uppsatsen gjorda uttalandena om liviska språket är följ
aktligen inte opåkallad — det skall fastmera visa sig att en sådan 
granskning är alldeles nödvändig, därest man vill göra sig en riktig 
uppfattning om undersökningens kunskapsvärde. 
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Jag övergår nu till att skärskåda de gjorda uttalandena punkt för 
punkt i den mån de äro av språkvetenskaplig natur. Därvid må den 
anmärkningen förutskickas, att man i litteraturförteckningen saknar 
de två viktigaste tryckta källorna till kännedomen om liviskan, näm
ligen Kettunens Livisches Wörterbuch och Postis Grundziige der 
livischen Lautgeschichte. 

Det är alldeles riktigt att »det liviska språket en gång varit upp
delat i två dialekter», men den omständigheten har i det föreliggande 
sammanhanget inte så mycket att betyda, som den oinvigde läsaren 
tilläventyrs kunde frestas att tro. Det förhåller sig helt enkelt så, att 
den lilla liviska språkön i Livland utplånades under 1800-talet; att 
det dessförinnan hade utbildat sig en del smärre olikheter mellan Liv-
landslivernas och Kurlandslivernas munarter, ligger så att säga i sa
kens natur. 

Mot uppgiften att liviskan »räknas till de västfinska, d. v. s. finska 
och estniska språken» kan man endast invända, att formuleringen är 
valhänt. Vad vi här ha att hålla fast vid är att liviskan i likhet med 
finskan ooh estniskan är ett av de östersjöfinska — eller, som man 
förr ofta sade, västfinska •— språken, som alla utan ringaste tvivel 
härstamma från en och samma åtminstone väsentligen enhetliga för
historiska språkform, den s. k. u r f i n s k a n . 

Att särmärka vepsiskan (ett av de östersjöfinska språken) med 
kenningen »västfinskt(t) sanskrit» kan inte vara annat än missle
dande. Sanskrit är ju en strängt normerad fornindisk språkform, ned
ärvd som litteraturspråk och lärt prästspråk genom drygt två årtu
senden, medan däremot vepsiskan är en sluten grupp av praktiskt 
taget litteraturlösa allmogemål, kända först genom uppteckningar 
från mitten av 1800-talet. Därest man, som ofta sker, sätter sanskrit 
= fomindiska, måste den nyss nämnda kenningen rimligtvis inne
bära, att vepsiskan har bevarat flera urfinska drag än något annat 
östersjöfinskt språk. Så är emellertid inte fallet. Om något av de 
östersjöfinska språken skulle kunna göra skäl för namnet »östersjö
finskt sanskrit», så vore det snarast finskan. 

Påståendet att vepsiskan från fonetisk synpunkt står liviskan när
mast må gälla för vad det kan. Bägge språken sakna stadieväxling 
(ex. finska m y k k ä p o i k a , den stumme gossen ,--. pluralis my-
k ä t p o j a t) och ha tonande medior (b, d, g), andra överensstäm
melser att förtiga; men härvidlag rör det sig — åtminstone enligt så 
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gott som alla fackmäns åsikt — om drag som varken äro nedärvda 
från urfinskan eller kunna förklaras ur något hypotetiskt förhisto
riskt grannclag mellan vepser och liver. Språkligt liksom geogra
fiskt är det esterna som äro livcrnas närmaste grannar inom den 
östersjöfinska gruppen. 

Under ett språks månghundraåriga Bärutveckling dö enstaka ord 
ut, och åtskilliga ord skifta betydelse. Ofta bli inhemska ord helt 
eller delvis utträngda av lånord. Ett exempel på denna välkända före
teelse försvarar sin plats här. I det uraliska urspråket måste det ha 
funnits en ordstam s a 1 a-, som i egenskap av verbstam betydde dels 
»hålla hemlig, dölja», dels »stjäla»; ett nomen actoris av denna verb-
stam betydde »tjuv». Som Setälä har framhållit, torde stöld i äldsta 
tid ha varit liktydigt med att den enskilde undanhöll sådant som rätte
ligen hörde till det samfällda fångstbytet. Tusentals år efter den 
uraliska språkgemenskapens tid lärde sig urfinnarna av svenskar
nas förfäder eller deras nära språkfränder ordet *w a r y a z, som 
betecknade en urbota brottsling (jämför frankernas v a r g u s och 
islänningarnas v a r g r i v é u m ) . Detta lånord (fi. v a r a s , tjuv) 
kom i finskan och estniskan att uttränga det inhemska ordet för 
tjuv, som däremot har bevarats i liviskan (jämför fi. s a l a-, hemlig, 
i exempelvis s a l a m u r h a , lönnmord). Det är givetvis oriktigt att 
av detta — och liknande — fall dra den slutsatsen, att liviskan är 
närmare besläktad med mordvinskan eller andra avlägsnare frände-
språk än vad finskan och övriga östersjöfinska språk öro. 

I don liviska och den mordvinska formen av ordet för äpple (liv. 
u m a r gentemot fi. o m o n a) rör det sig kanske om ett slags dissi-
milation. Detta ord kan under inga förhållanden vara ägnat att upp
häva liviskans nära frändskap med do övriga östersjöfinska språken. 

Någon speciell frändskap mellan liviskan och u n g e r s k a n kan 
det inte vara tal om. Man skulle lika gärna kunna göra gällande att 
holländskan är speciellt besläktad med armeniskan. Likheten mellan 
liviskans k o (i) z, hand, vor , blod, j e j , is, ooh ungerskans k 6 z, 
v é r, j é g (jämför finskans k ä s i, v e r i, j ä ä ) är bedräglig. 1 de två 
förstnämnda orden ha vi helt enkelt att göra med det förhållandet alt 
finskan (jämte flertalet av de övriga östersjöfinska språken liksom 
också lapskan och de samojodiska språken) har bevarat en slutlju-
dando vokal i tvåstaviga ord, medan den har fallit bort inte endast i 
ungerskan och delvis i liviskan (i viss utsträckning jämväl i estiii-
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ekan och i vissa finska munarter), utan också i ostjakiskan, vogu-
liskan, och (i stor utsträckning i) syrjänskan, voljakiskan, tjeremis-
siskan och mordvinskan. 

Antagandet att »de båda liviska dialekterna en gång utgjorde en 
självständig västfinsk språkgrupp» torde into vara hållbart. Det är i 
varje fall into rimligt att tänka sig att de dialektala skiljakligheterna 
mellan do två sentida liviska språköarna funnos redan i en avlägsen 
forntid. 

Det är i d e t t a s a m m a n h a n g alldeles missvisande att säga 
att det finns iranska lånord i liviskan. Ord som s a d a, hundra, 
(finska s a t a, mordvinska é a d o, ungerska s z å z, etc.) äro ned
ärvda från det finsk-ugriska urspråket och kunna inte säga oss nå
gonting om liviskans närmare eller fjärmare släktskap med andra 
finsk-ugriska språk. Lika oriktigt är det att tala om »uråldriga för
bindelser med do indoeuropeiska språken», därest man därmed avser 
att liviska språket skulle vara den ena parten. Om möjligt ännu mera 
missvisande är sammanställningen av liv. n i m, namn, med latinska 
n o m e n . Det liviska ordet är nämligen nedärvt från det u r a l i 
s k a urspråket och kan inte vittna om l i v i s k a förbindelser med 
indoeuropeer. 

Huruvida det finns några urslaviska lånord i liviskan (vid sidan av 
de fornryska), är ovisst. Men om det finns sådana, så torde det bli 
mycket svårt att göra sannolikt att de ha lånats in i särlivisk tid. 
Detta sistnämnda förliehäll gäller också för de »gammalgermanska» 
lånordens vidkommande. 

Liviskan är inte något urgammalt språk. Den har nästan inga 
gamla minnesmärken (bortsett från ortnamn och personnamn), dess 
självständiga tillvaro — från den tid då avsevärda skillnader mellan 
estniskan ocli liviskan uppstodo — torde vara jämförelsevis kort, och 
det har inte bevarat särdeles många urfinska drag. Att liviskan är av 
sällsynt stort värde från såväl språkvetenskaplig som historisk syn
punkt är into bara ett överord — i det föreliggande sammanhanget är 
denna sats ett irrbloss, som tyvärr har fått tjäna som ledstjärna för 
en vidsyftande undersökning. Under framställningens gång åter
komma lånorden ur de iranska språken och från urslaviskan, liksom 
den speciella »frändskapen mod Volgafinnarna, särskilt med mord
vinerna», om och om igen på avgörande punkter. När man vet att 
det liviska språket härstammar från on i allt väsentligt enhetlig ur-
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finsk språkform, som i sin ordning — icke utan mellanled — här
stammar från en i allt väsentligt enhetlig urfinskugrisk språkform, 
och att do i liviskan förekommande iranska orden äro nedärvda från 
det finsk-ugriska urspråket, gripes man av missmod vid läsningen 
av följande uttalande: 

»Också de iranska lånorden i det liviska språket torde finna sin 
förklaring, om vi utgå från att liverna tillsammans med kimmerierna varit 
arvtagare — — — till träkammargravfolket. Det skulle ej heller vara ute
slutet, att också de hettitiska och kaukasiska bronsfigurerna i Sydbaltikum 
kunna ha förmedlats genom den liviska folkförflyttningen.» 

De liver, som det talas om i de anförda raderna, funnos helt enkelt 
inte till i de skeden som uttalandet åsyftar. Dessa liver — med liver 
kan i detta sammanhang inte menas någonting annat än livisktalande 
människor — som ha projicierats tillbaka till en förurfinsk tid, äro 
rentut sagt verklighetsfrämmande skuggbilder, långt mera overkliga 
än de skepnader med vilka Odyssevs samtalade i underjorden. 

»Alltjämt står frågan öppen, varifrån liverna närmast kommit till 
Lettland på sin vandring från öster, från Asien, de uralaltaiska fol
kens urhem.» I denna form är frågan olöslig, därför att den är fel
aktigt ställd. För att frågan skall få en rimlig innebörd, måste man 
nog ersätta »liverna» med »de östersjöfinska folken», »Lettland» med 
»Balticum», Asien med »östra (delen av europeiska) Rysland» och 
»uralaltaiska» med »uraliska» eller »finsk-ugriska». 

Granskningen är avslutad. Om den blott och bart hade gällt den 
föreliggande undersökningen, hade den inte behövt bli så ingående. 
Men den har därjämte en vidare syftning. Den granskade uppsatsen 
kan gälla som ett exempel i n s t a r o m n i u m på hur samarbetet 
mellan arkeologi och språkforskning i c k e bör bedrivas. 
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S U M M A R Y 

BJÖRN COLLIN D E R : Did the Livonians come from jisia? 
In bis altempt to trace the origin and the early migrations of the Livonian 

people (Fornvännen 1944: 8), Mr. Francis Balodis starts from the assump-
tion that lhe Livonian language, although bdonging to the Baltic-Finnish 
branch of the Finno-Ugrian tamily, is directly cognate with some remote 
members of the same family, ospedally Mordvin and Hungarian. This 
assumption is inconsistent with well established facts and principles ot 
comparative linguistics. No apparent word resemblances can invalidatc 
the consensus of all the linguists concerned, viz. that Livonian is an 
offspring of prehistoric Primitive Finnish, which, in its turn, was an 
offspring of Primitive Finno-1 grian. It is true that the vocabulary 
of the Livonian language contains old loan-words of Iranian origin, and 
there may be still older Indo-Lnropean loan-words too. But these loan-
words cnnnot tell us anylhing about any prehistoric relations of the 
L i v o n i a n s with Indo-Kiiropean peoples, simply because the Livonian 
language did not exist at the time when the words were transinitted. The 
Livonians inberited them from tho people tbat spöke Primitive Finno-
Ugrian. All efforls to associate lhe Livonians with the Kimmcrians or 
other ancient tribes, »wbose distant footsteps ecbo in the corridors of 
Time», are distinctly anacbronistic. 

Fornvännen 1944 


