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Keeled Rootsi 
suurriigis 17. sajandil

Från Nyens skans till Nya Sverige. Språken 
i det Svenska Riket under 1600-talet. 
Red. Bo Andersson & Raimo Raag 
(Kungl. Vitterhets historie och antikvitets 
akademien, Konferenser 78). Kungl. 
Vitterhets historie och antikvitets 
akademien, Stockholm, 2012, 376 lk.

On igati tervitatav, et 2007. aasta veebruari 
lõpus – märtsi alguses Uppsala ülikooli 

moodsate keelte instituudis korraldatud rah-
vusvahelise sümpoosiumi materjalid Rootsi 
suurriigis 17. sajandil kõneldud keelte kohta on 
Bo Anderssoni ja Raimo Raagi toimetamisel 
jõudnud – küll mõningase ajalise viivitusega 
– spetsiaalsesse artiklikogumikku. Avaldatud 
on 18 keeleteadlase ettekanded: Gun Widmark 
kirjutab rootsi, Stig Örjan Ohlsson Skånes kõnel-
dud taani ja rootsi, Lars Wollin Ojamaa saarel 
kasutatud gutni, Lars-Gunnar Larsson saami, 
Erling Wande soome, Hans Helander ladina, 
Bo Andersson saksa, Ingrid Wikén Bonde hol-
landi, Sigbrit Swahn prantsuse, Daniel Ogden 
inglise, Tapani Lehtinen karjala, Raimo Raag 
eesti, Virve Raag vadja ja isuri, Pēteris Vanags 
läti, Riho Grünthal liivi, Ulla Birgegård vene ja 
Lennart Larsson poola keelest ning Kim-Eric 
Williams on pühendanud eraldi artikli rootslaste 
keelekontaktidele Atlandi-taguses Nya Sverige 
koloonias. Kogumikul on veel kaks saateartik-
lit: esiteks Stig Strömholmi arutlus keelest ja 
kultuurist Rootsi riigis 17. sajandil ja teiseks 
Aleksander Loidi ülevaade Rootsi ja tema pro-
vintside üldistest arengutest suuriikluse ajal.

Ekspansionistlik Rootsi riik, mis 1561. 
aastal väljus oma põhiterritooriumilt ning 
järgneva sajandi jooksul haaras oma võimu alla 
Läänemere provintsid, Põhja-Saksamaa alasid 
ja Skandinaavia poolsaare lõunaosa, sai selle 
protsessi käigus alamateks mitme keele ja kul-
tuuri esindajaid. Rootsist kujunes polüglott-riik, 
mille erinevate keelte kandjaid sidus omavahel 
lojaalsus ühisele monarhile; samuti ühendas 
valdavat osa elanikkonnast evangeelne luteriusk, 
väikese erinevusega idapoolsetel piirialadel, 
kus elasid ortodoksid. Arvestada tuleb veel ka 
sõjalisi, administratiivseid, majanduslikke jt. 
tegureid, mis hoidsid riiki efektiivselt koos. Kui 

Skåne kõrvale jätta, siis vähemalt 17. sajandil 
ei pööratud Rootsis keelelisele ühtsusele tähe-
lepanu. Arusaadavalt oli rootsi keel valitseva 
rahva põhikeel, kuid teisigi keeli tolereeriti; 
veelgi enam, erinevaid keeli kasutati sotsiaalse 
distsiplineerimise huvides, keskvõimude tahte 
edastamiseks, nagu ka kogudustele jumalasõna 
edasiandmiseks ja inimeste hingehoolduseks. 
Samas ei ole kogumiku koostajad lähenenud 
keeletemaatikale ainult n.-ö. kohalikke keeli 
vaadeldes, vaid laiemalt, haarates juurde keeled, 
mille kõnelejad ei olnud küll suurriigi alamad, 
kuid kelle majanduslik või kultuuriline mõju 
Rootsi ühiskonnale oli oluline. Keeltel ei olnud 
Rootsi suurriigis palju omavahelisi kontakte; 
tavapärased olid monokeelsed kogukonnad, 
kuid oli ka kaks-, kolm- ja isegi enamakeelseid 
inimesi ning gruppe, kes olid mitmekeelsed kas 
perekondliku päritolu, majanduslike, kultuuri-
liste ja muude huvide tõttu või elasid erinevate 
keelealade piiril. Lisaks oli iga keele sees veel 
dialekte ja murrakuid, mis tegid inimestevahe-
lise kommunikatsiooni keeruliseks. Rootsiga 
sarnane keelepaljusus oli sel ajal iseloomulik 
teistelegi Euroopa riikidele.

Kuna kogumiku teemaks on Rootsi riigis 
kõneldud keeled ja autorkond koosneb peaas-
jalikult keeleteadlastest, võiks eeldada teatavat 
filoloogilist, samuti keeleajaloolist lähenemis-
nurka. Päris nii see siiski ei ole ja üldjuhul ar-
tiklid ei käsitle keelte puhtfiloloogilisi arenguid.
Autoritele on jäetud üsnagi suur tegevusvaba-
dus. Nii on artiklid üles ehitatud väga erinevate 
põhimõtete järgi. Omaette küsimus on, kas 
autorid saanukski mingeid ühtseid põhimõtteid 
järgida, tõenäoliselt mitte. Üldistavalt öelduna 
on püütud tutvustada erinevate keelte kandjate 
erinevast sotsiaalsest staatusest, poliitilisest 
rollist ja majanduslikust positsioonist tulenenud 
praktilist keelekasutust ja kirjakeelealaseid saa-
vutusi trükiste näol. Seetõttu võinuks ehk kogu-
miku peakirjas keelte asemel rõhutadagi hoopis 
nende kõnelejaid. Keskendumine ainult ühele 
sajandile on samuti piire seadnud. On autoreid, 
kes on jäänud etteantud ajaraamidesse, kuid ka 
neid, kes on teinud ekskursse varasemasse ja 
hilisemasse aega.

Nagu märgitud, on iga autor tema poolt 
vaadeldavale keelele lähenenud erinevalt. Näi-
teks käsitletakse rootsi keelt peaasjalikult ühtse 
normatiivse keele kujunemise aspektist, s. o. 
kuidas toimus areng õukonnakeelest ametnike 
ja kirikuõpetajate keeleks ning sealt järk-järgult 
igapäevakeeleks. Seejuures arenes ühtne keel 
dialektide paljususe tingimustes. Välja kujunes 
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ka erialane rootsi keel kantseleiametnikele, 
sõjaväelastele, kirikuringkondadele, juristidele 
jt. Üllatav on, et ühtse rootsi keele kujunemise 
protsessi juures ei märgita Piibli ja teiste vaimu-
like tekstide osa. Siiski on rõhutatud kirikuõpe-
tajate rolli keskvõimu teadete edastajatena; just 
nii jõudis dialekte kõnelnud maakogudusteni 
pealinnas kasutatud rootsi keel.

Skåne taani keele arenguid tutvusta-
takse selgelt Rootsi võimude provintsi- ja 
rootsistamispoliitika võtmes. Hollandi keelt jälle 
madalmaalaste majandustegevuse ja ekspansioo-
ni teel. Inglastest ja inglise keelest kõneldes on 
aga esile toodud kultuurilised ja akadeemilised 
kontaktid, ehkki inglise kogukonnal oli 17. sajan-
di II poolel ka suur tähtsus Rootsi linnamajan-
duses, konkreetsemalt kaubanduses. Ära oleks 
tasunud märkida anglikaani koguduse jõudmine 
luterliku Rootsi riigi territooriumile Narva. 
Saksa keele puhul on rõhutatud selle, nagu ka 
ladina keele, lingua franca seisundit nii Rootsis 
kui ka laiemalt Euroopas, selle kasutamist 
kõrgkihtides, aga ka linnaelanikkonnas, saksa 
laensõnu rootsi keeles, saksakeelset luulet jms. 
Lisaks olid Rootsi riigil saksakeelsed provintsid 
ning paljud sakslased asusid sõjandus-, administ-
ratiivsete, kultuuri- ja majandusekspertidena 
Rootsi elama, eriti pealinna Stockholmi, mis 
veelgi suurendas saksa keele tähtsust suurriigis. 
Vene keel oli Rootsi riigis küll marginaalne, aga 
sellega tegeldi intensiivselt kahes valdkonnas: 
esmalt elasid Ingerimaal ja Käkisalmi läänis 
Rootsi alamad, kes olid etnilised venelased ja 
kes igapäevaselt kõnelesid vene keelt, aga ka 
läänemeresoome rahvad, kellele ortodoksidena 
peeti jumalateenistusi vene keeles; teiseks oli 
riigi teenistuses vene keele tõlke ja slavistika 
huvilisi. Viimased tegelesid vene keele uurimise-
ga, vastavate sõnaraamatute koostamisega, vene 
kirjandusmälestiste kogumisega jne. Ladina keel 
ei olnud küll laiu rahvamasse ühendav keel, kuid 
jätkuvalt oli see hariduse, teaduse, kirjanduse ja 
diplomaatia keel, kusjuures ladina keele tähtsus 
haritud ringkondades ei vähenenud. Oli mitu 
valdkonda – teoloogia, riigiteadus jt. –, kus 
ladina keeles oli end lihtsam väljendada, kuna 
aegade jooksul olid välja kujunenud terminid, 
mida kõik mõistsid.

Omaette grupi Rootsi suurriigis moodustasid 
läänemeresoome keeled ja nende kõnelejad 
– soomlased, karjalased, isurid, vadjalased, 
liivlased ja eestlased. Ühiskondlikku positsiooni 

silmas pidades tuleks siia lülitada ka lätlased. 
Parima positsiooniga oli loomulikult soome keel, 
sest Rootsi riigi idaala oli emamaaga riigiõigusli-
kult võrdsustatud. Kui võrrelda soome keele ka-
sutust eesti ja läti keele kasutusvaldkondadega, 
siis mõlemal juhul on need peaasjalikult seotud 
vaimulike tekstide, sh. täispiibli ja katekismuste 
tõlkimise ning üllitamisega, rahvakooliõpikute-
ga, nende vähemuskeelte kasutamisega armees 
jms. Selgeks erijooneks on, et need protsessid 
ja nähtused leidsid soome keeleruumis aset 
varem kui eesti või läti omas. Soome keele 
eripära on aga selle kasutamine rootsi keele 
kõrval maa valitsemisel, soome noorte meeste 
jõudmises ülikoolidesse nii tudengite kui ka õp-
pejõudude-professoritena, rääkimata muudest 
positsioonikatest ametitest, näiteks preestritest. 
Eestlastele-lätlastele olid need valdkonnad 
üldiselt suletud. Ingerimaal ja Käkisalmi läänis 
elanud väiksemate läänemeresoome rahvaste 
puhul tegeles Rootsi riik eelkõige nende usulise 
konverteerimisega ja luterliku kiriku raames 
hingehooldusega. Samas need rahvad ise Rootsi 
riiki lojaalselt ei suhtunud, vaid pidasid endale 
lähemaks ortodoksidest usukaaslasi Venemaal. 
Tulemuseks oli ulatuslik migratsioon teisele poo-
le piiri. Tühjenenud Ingerimaa ja Käkisalmi lää-
ni külad täideti uusasunikega Savost ja teistest 
Soome piirkondadest. Ingerimaast ja Käkisalmi 
lääni elanikkonnast kirjutades on esile toodud 
Rootsi-poolne vaade, aga võinuks ka tutvustada, 
kuidas Vene pool käsitles Stolbovo rahuga Root-
si alale jäänud usukaaslasi. Tuginedes Konstan-
tin Žukovile, tuleb paraku tõdeda, et mitte just 
väga hoolivalt ja mõistvalt.1 Venemaal võeti 
nad vastu eelkõige majanduslikest kaalutlustest 
lähtuvalt, mitte usulistel põhjustel.

Siinkirjutajale pakkus arusaadavalt kõige 
enam äratundmisvõimalusi Raimo Raagi käsit-
lus eesti keelest ning selle kasutusvõimalustest 
ja -valdkondadest 17. sajandil. On mõistetav, et 
valikuid teha on raske – kõike vähem kui paa-
rikümnel raamatuleheküljel eesti keele ja selle 
kasutamise kohta, seda isegi 17. sajandi osas ei 
mahu ütlema. Samas antakse üsna põhjalik üle-
vaade Eesti keelealast territooriumi mõttes, selle 
administratiivsest ülesehitusest, elanikkonna, 
sh. linnarahvastiku suurusest, teistest rahvus-
test Eesti alal, Rootsi keskvõimu ja kohalike 
sakslaste omavahelistest suhetest jms. Raag 
mainib Ingerimaal ja Venemaal elanud eestla-
si. Lahtiseks aga jääb, kas teiselt poolt Narva 

1  K. Žukov. Istorija Nevskogo kraja (d drevnejšix vremen do konca XVII veka). Kniga dlja učitelja, SPb., 
2010. 
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jõge on teada eesti kogudusi ja kas eestikeelse 
usuelu pärast tundis muret luteri või õigeusu 
kirik. Igati asjalik on Heinrich Gösekenile tu-
ginev mõttearendus, miks eesti keelt oli kasulik 
ja vajalik osata. Gösekeni tutvustatakse üldse 
põhjalikult. 

Mõneti imekspandav on, et Raag ei käsitle 
17. sajandi lõpukümnendi keelevaidlusi. Tee-
ma ei ole talle võõras. Näiteks on tema sulest 
varem ilmunud võrdlev artikkel eesti ja rootsi 
ortograafiadiskussioonidest.2 Eesti keelevaid-
luste kohta on publitseeritud ka spetsiaalne 
dokumendikogumik.3 Samuti ei leia tutvustamist 
Bengt Gottfried Forselius, samal ajal kui Pēteris 
Vanags on Ernst Glücki panuse läti keele ja 
rahvahariduse edendajana esile toonud. 

Artiklikogumikku lugedes tekkis veel paar 
üldisemat laadi küsimust. Nii kogumiku saa-
tesõnas kui ka mitmes artiklis jäetakse mulje, 
et keeled toimisid Rootsi suurriigis probleemi-
vabalt. Kitsalt keeltele mõeldes oli see ehk nii, 
kuid erinevate keelte kõnelejate mõttes kindlasti 
mitte. Keelte, täpsemalt nende esindajate vaheli-
sed vastuolud said alguse sotsiaalsetest suhetest; 
ühiskonnaelu eri sfäärid ja valdkonnad olid 
sotsiaalse staatuse alusel ära jaotatud. Samuti 
vajanuks rootsi keele üleriigiline roll selgemat 
lahtikirjutamist. Ka Liivimaa esimese kindral-
kuberneri Johan Skytte seisukoht unus rex, una 
lex et grex unus (üks kuningas, üks seadus ja üks 
rahvas) on tegelikult lõpuni lahti mõtestamata. 
Teatavasti tõusis see loosung taas ausse Karl XI 
ainuvalitsuse ajal, kui siinseidki provintse asuti 
rootsistama, vähemalt administratiivselt, aga me 
ei tea, kuhu see protsess oleks välja jõudnud. 
Põhjasõda tuli peale. Kas järgmisena oleks 
asutud keelelise rootsistamise teele, nii nagu 
see juhtus Skånes, Blekinges ja Hallandis? Seal 
oli rootslastel keelelise läheduse tõttu lihtsam 
end taanlaste suhtes kehtestada, samuti oli 
tegu vahetute naabritega. Skåne oli Rootsile 
igas mõttes lähemal kui Taanile! Läänemere 
provintsid olid kaugel, keeleliselt ja kultuuriliselt 
erinevad, esmapilgul võis takistavana tunduda 
ka provintside emamaast erinev õiguskorraldus. 
Siinpool Läänemerd end maksma panna ei 
olnud keskvõimudel lihtne, alustada tuli kauge-
malt, esmalt just administratiivse tasalülitami-
sega. Viimase tunnistajaks on suunavõtt Rootsi 
õiguse juurutamisele, selle õpetamine Pärnu 

ülikoolis ladina keele asemel rootsi keeles, aga 
ka Liivi- ja Saaremaa rüütelkonna ilmajätmine 
võimalusest oma provintside valitsemisel kaasa 
rääkida jms.

Kokkuvõtvalt tuleb tõdeda, et on hea, et üks 
suur teemavaldkond, nagu keeled Rootsi riigis, 
on võetud tervikliku käsitluse alla. Keeleajaloo 
huvilised saavad kindlasti esmase ülevaate eri 
keelte ja nende kandjate positsioonist, tähtsusest 
ja rollist Rootsi suurriigis ning keelealastest saa-
vutustest trükiste või teiste kirjalike mälestiste 
näol. Kuid samas tuleb tunnistada, et tegelikult 
ei ole käibele toodud uusi fakte ja ideid just 
palju, valdavalt on tegu seni teada-tuntu taas-
publitseerimisega, refereeritav kirjanduski ei ole 
alati uudne, vaid kohati isegi vananenud, on ka 
faktivigu. Kindlasti oleks vaja olnud kokkuvõtvat 
üldistavat analüüsi.

Enn Küng

2  R. Raag. Keelevaidlused Läänemere ida- ja läänekaldal 17. sajandi lõpus. – Läänemere rahvaste kirjakeelte aja-
loost. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 1). Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 1995, lk 145–163.

3  Piiblikonverentsid ja keelevaidlused. Põhjaeestikeelse Piibli tõlkimise ajaloost (1686–1690). Allikapublikatsioon. 
Koost. L. Pahtma, K. Tafenau. Tartu, 2003.


