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VANHAN VIRKAKIELEN
KOUKEROITA:
KANSLIARUOTSISTA SUOMEKSI
Pirkko Forsman Svensson

Uumajan yliopisto

Old Literary Finnish had two established text categories; religious and legal prose. However, several hundred Swedish chancery style texts were translated into Finnish in the
17th century. Among these were royal biographies and battle accounts of Swedish campaigns as well as some other types of text.
The present paper deals with four Swedish battle accounts and their Finnish translations.
What was the outcome like when Swedish 17th century chancery texts were translated
into Finnish? In Sweden chancery style was already an established genre with characteristic features, whereas Finnish had no tradition of the kind. How did the translators succeed in conveying the special vocabulary of battle field accounts, like military ranks and
warfare terminology on the whole? How much of the vocabulary was directly borrowed
from Swedish?
Finnish translations of old Swedish chancery texts do not fit into any of the established
text categories within 17th century Finnish literature. This paper makes the claim that
these texts constitute a genre of their own — an embryo of Finnish official language.
Key words: Old Literary Finnish, chancery style, battle account

JOHDANTO
Kirjaruotsissa oli jo 1600-luvulla lakikielen ohella muutakin profaania proosaa, esim. kansliakieli ja matka- ja päiväkirjojen kieli (ks. Nyström & Saari
1983: 54—61, 232—237); samanaikaisessa kirjasuomessa on tapana erottaa
vain uskonnollinen kirjallisuus ja lakikieli. Ruotsin suurvaltakaudella julkaistiin kuitenkin satoja kansliaruotsin suomennoksia: hallitsijan asetuksia,
plakaatteja ja kirjeitä sekä kuninkaiden elämäkertoja ja selostuksia heidän
sotaretkistään. Ensimmäinen raamatunsuomennos (1642) oli luonut jonkinlaiset normit uskonnollisen kirjallisuuden kieleen; lakikielestä sitä vastoin
puuttui painettu malli ja sen mukana yhtenäinen kielenkäyttö. Kun ei myöskään ollut kansliaruotsiin verrattavaa virkakielen traditiota, kansliaruotsin
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käännökset vaihtelivat paljon tasoltaan ja tyyliltään.
Kansliaruotsista suomennetut tekstit on totuttu lukemaan lakikielen piiriin,
vaikka ne poikkeavat varsinaisesta lakikielestä sekä sanastoltaan että lauserakenteeltaan. Toisaalta nämäkään tekstit eivät ole homogeenisia: aiheesta
ja tietenkin ruotsalaisesta originaalista riippuu, miten koristeellista kansliatyyliä suomennoksessa on viljelty. Olen verrannut neljää kansliatyylisenä
pitämääni käännöstekstiä niiden ruotsalaisiin originaaleihin. Tekstit ovat ns.
relaatioita eli taistelukertomuksia (rts. relation), joissa kuninkaan voittoisien
sotaretkien selostus on vaatinut kansliatyyliä. Vertailun vuoksi esitän yhden
taistelukertomuksen nimilehden tekstin alkuperäisenä ja suomennoksena:
RELATION,
Om
Then Segren som Hans Kongl. Mayst.
wår Allernådigste Konung och Herre igenom Gudz
nådige Bijstånd, öfwer Konungen aff Danmarck medh dess
Förbundzförwandter, vthi Feldtslachtningen widh Tirupz
Byy och Syrkiöpingz Ängiar i Skåne den 14. Julii 1677. erhållit hafwer.
RELATIO
Sijtä
Woitosta jonga hänen Cuning. Maijst.
Meidän caickin Armollisin Cuningas ja Herra, Jumalan armollisen Awun cautta, ylitzen Cuningan Danmarkist ynnä hänen cansans Lijtosa olewaisten, on
saanut Fältslachtningisa Tirupin Kylän ja
Syrkiöpingin Nijttuin tykönä Skonis
14 Julij 1677.
Taistelukertomukset samoin kuin hallitsijoiden elämäkerrat eli personaliat
luettiin kansalle saarnastuoleista, ja tarkoituksena näyttää faktatietojen ohella olleen eräänlainen suurvaltapropaganda. Kielen koristeellisuus oli ilmeisesti tärkeämpää kuin sen ymmärrettävyys. Kansliatyyli kukoistaa myös
vuotuisissa rukouspäiväplakaateissa, joissa on runsaasti vihollisten ja vieraiden uskontojen vastaista propagandaa. Näytteeksi erilaisten tekstien
lauserakenteesta olen laskenut kolmen erityyppisen mutta lähes samanaikaisen suomennoksen lauseiden ja virkkeiden pituuden. Mukaan on otettu
“tavallinen” asetus (AS 1664), rukouspäiväplakaatti (PLAK 1664) sekä taistelukertomus (REL 1677). Oheisesta taulukosta käy ilmi taistelukertomusten
ja rukouspäiväplakaattien monisanaisuus: niiden virkkeet ja lauseet ovat
selvästi pitempiä kuin asetusten.
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TAULUKKO 1. Erityyppisten suomennosten virkkeiden ja lauseiden sanemäärä

TEKSTI
AS 1664
PLAK 1664
REL 1677

saneita virkkeessä
44,6
95,8
63,6

saneita lauseessa
8,4
18,0
12,1

Ja nyt mainitsemiini neljään taistelukertomukseen ja niiden originaaleihin.
Tarkastelen kirjoituksessani sanaston luonnetta, sitaatti- ja käännöslainoja,
eräitä käännösvirheitä ja kääntämisongelmia. Otan myös kantaa siihen, onko
lähtötekstin sanoma mennyt perille ja onko syntynyt kansliasuomea vai
pelkkää kapulakieltä. Olen mahdollisuuksien mukaan modernistanut esittämieni kielinäytteiden ortografian silloin, kun kyseessä ei ole suora sitaatti
(tällöin puuttuu myös lähdeviite).

SANASTON PIIRTEITÄ
Vanhalle kansliaruotsille on tyypillistä monisanaisuus, ja sanastossa on runsaasti pitkiä abstraktisia johdoksia sekä lainasanoja. (Kansliatyylin piirteistä ks. Saari 1987: 188—189; Forsman Svensson 1992a: 3—6.) Yksi monisanaisuuden ilmentymä ovat paratagmat, rinnasteiset lähes synonyymisten
sanojen yhdistelmät, esim. behag och nöje, skräck och förtret. Yleisimpiä ovat
verbi- ja substantiiviparatagmat (näytteet aineistosta).
• Verbi: fröjda och hugna -> riemuita ja iloita; erkänna och vörda -> tuta
ja kunnioittaa; förlora sig och gripa till flykten -> hajottaa itsens ja paeta.
• Nomini: konung och herre -> kuningas ja herra; välfärd och försvar > hyödytys ja holhoominen; med många handräckningar och viktorier > monel avul ja voitol; fiender och missgynnare -> viholliset ja kadettijat;
trogna inbyggare och ärliga patrioter -> uskolliset asuvaiset ja kunnialiset maamiehet.
Joskus ruotsalainen paratagma on korvattu sitä semanttisesti vastaavalla
määritteen ja pääsanan yhdistelmällä: vid god hälsa och livssundhet -> hyväs
ruumiin terveydes; kanonera och beskjuta -> tykeil ammuta. On sellaisiakin tapauksia, joissa paratagma on suomentajan käsialaa, olivathan paratagmat
tuttuja Raamatusta: X bestörtas -> X ihmettelee ja kamaloitsee.
Monisanaisuus ilmenee myös attribuuttien runsautena; taajassa käytössä
ovat mm. erilaiset partisiipit. Olen aiemmissa tutkimuksissani osoittanut,
että vanhan kirjasuomen partisiippiattribuutit kuvastavat suurelta osin aikansa kirjaruotsin käytäntöä (Forsman Svensson 1992a: 10—13, 1992b: 18—
39, 1995: 36—37). Taistelukertomusten (ja lakitekstien) suosima partisiippityyppi on edellä mainittuun henkilöön tai asiaan viittaava nimitetty variantteineen:
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nimitetty, ennen nimitetty, usein nimitetty (rts. bemält, avbemält, merbemält,
ovanbemält, förberörd). Sama partisiippi kuuluu usein korkea-arvoisen
henkilön epiteettiin: hyvin nimitetty + titteli + nimi (välbemält), korkiastnimitetty (högstbemält). Jos lähtötekstin partisiippi on jälkiasemainen, suomennos noudattaa yleensä tätä sanajärjestystä : [otti majans] kuninkaallises
linnas kaupungin tykönä makaavaises (tog själv sitt härbärge i det kungliga
slottet, strax vid staden beläget); [antoi ottaa] sen vahvan mäkilinnan Landskronan Ungerin rajaa päin makaavaisen (lät intaga det fasta bergslottet Landskrona, inemot ungerska gränsen beläget).
Havainnollinen esimerkki kansliatyylin suosimasta vierasperäisestä sanastosta on REL 1659:n ruotsalainen lähtöteksti, jossa on sivua kohti keskimäärin kuusitoista ranskaan tai latinaan perustuvaa sitaattilainaa; nämä on painettu fraktuuratekstistä erottuvalla antiikvalla. Näytteeksi yhdeltä sivulta
(3a) kirjaamani lainat esiintymisjärjestyksessä (olen maininnut sanat perusmuotoisina mutta säilyttänyt lähtötekstin ortografian isoja alkukirjaimia
lukuun ottamatta): leutnant, officerare, force, venerera, direction, secundera, junij,
attaque, alliera, canonera, rest, armee, battaglie, continuerlig, action, confusion,
material. (Kirjaruotsin ranskalaislainoista ks. Bergman 1984: 96—99, 127—
131.)
Muista teksteistä poikkeavaa sanastoa ovat taistelukertomuksissa etenkin
sotilashenkilöiden arvonimet (näistä lisää seuraavassa jaksossa) sekä vieraat
henkilön- ja paikannimet. Useaan titteliin liittyy nimi tai jokin määrite, ja
tällöin uskollinen käännöstekniikka on tuottanut nykylukijaa hymyilyttäviä
suomennoksia. Joitakin näytteitä henkilönnimistä ja titteleistä: her generaali
ryttärin päälle ~ kavallerin päälle (general över rytteriet ~ kavalleriet); yksi keisarin suuri virkamies kreivi Sparrista (en kejserlig minister, greven av Sparre);
stuurförsti Muskoust ~ stuurförsti ja muskoviteri (storförsten av Moskva). Kun
määritteen ja pääsanan yhdistelmään liittyy ruotsalaisessa tekstissä prepositio, kääntäjän on ollut vaikeaa sijoittaa suomennoksen genetiivit oikeisiin konstituentteihin. Seuraavasta näkyy, miten postpositio on liitetty sanaliittoon kreivi Magnus de la Gardie: 1655 Ba RijkSkattmestarin alla Greff Magnuxen
Delagardie (under riksskattemästaren Greve Magnuses de la Gardie anförande
och kommando).
Taistelukenttien (kylien, kaupunkien, jokien ym.) tai vaikkapa laivojen nimet eivät aina avaudu suomennoksen perusteella, esim. Groulfwi ‘harmaa
susi’ (hakasulkeissa nykyisten hakuteosten käyttämiä asuja): 1659 A4a sijtä
Danmarkin Ammiralin laiwasta Groulfwist (av danska amiralskeppet Grå
Ulven); 1655 A2b Läxi - - Orosnon (till Opotzne [Opoczna]); 1655 A4a jättänyt sen ymbäri Pijrittämisen tonninitzin edess, ja itzens wetänyt Wänäleisten
lemborin cochden (kvitterat belägringen Chamienitz [Kamenets], och dragit
sig in åt rysk Lemburg [= Lemberg, puol. Lwów]); 1655 Ba osa Wiroist, ynnä
WJttein hijpacunnan, joca Cwrinmaala on (en del av Livland, jämte stiftet Pilten,
vilket i Kurland är beläget). Ruotsille ominainen ilmaustyyppi staden Åbo on
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usein säilynyt suomennoksessa, joskin Turun kaupunki -tyyppisiäkin on käytetty: 1655 A3b [otti] esi Caupungin stronden (intog förstaden Stradon); toimitti
väen astumaan siehen luotoon Möen (förrättade descenten uppå Möen). Kahden viimeisen lauseen paikannimet ovat Krakovan esikaupunki Stradom ja
tanskalainen Möen-saari. Usean nimen outo suomalaisasu lienee lähtötekstin
vaikealukuisuudesta johtuva lapsus.
Paikannimiin liittyvät hallintoalueiden ja niillä asuvien nimitykset. Feodaalisessa Puolassa voivodi, rts. vojvod, oli maaherran arvonimi, ja ‘voivodin’ hallintoalueesta käytetään ruotsalaisissa teksteissä nimitystä voivodskap (nykysuom. voivodikunta). Suomalaisena vastineena on Voivodin tai Voivoderitten
maa(kunta), ja ainakin historiaa tuntematon nykylukija voi pitää tällaista termiä alueen tai asukkaiden nimenä: sen Krakoun Voivodin maan väki (det
krakoviska vojvodskapet); Voivoderit Posist ja Calisist (vojvoderna från Posen
och Calissen).

SOTILASSANASTOA
Ruotsalaisen päällystön johdolla suomalaiset “sotivat ruotsiksi” ja omaksuivat niin ollen ruotsalaisen taisteluterminologian. Sotilashenkilöiden arvonimet esiintyvät suomennoksissa äänneasultaan modifioituina lainoina ja
lähtötekstin mukaisesti isolla alkukirjaimella kirjoitettuina. Näytteitä: generaali (general), Puolakan feltherra ‘puolalainen sotapäällikkö’ (polniske
fältherren), feltmarsalkki ‘sotamarsalkka’ (fältmarskalk), kosakaritten johdattaja
‘kasakkapäällikkö’ (kosackernas anförare), ylimäinen leutenantti Plantti ‘everstiluutnantti P.’ (överstlöjtnant Planting), alimmainen offiserari ‘aliupseeri’
(underofficerare). Alempaan päällystöön ja joukko-osastoihin viittaavia nimityksiä ovat mm. draguuna ~ tragoona (dragon), ryttäri ‘ratsumies’ (ryttare),
paljas knihti ‘tavallinen sotamies’ (gemen knekt), botsmanni ‘puosu’ (båtsman),
soldaatti (knekt), ylimäiset ja alamaiset offiserarit ja yhteiset ‘upseeristo ja sotamiehet’ (över- och underofficerare och gemene), virkamiehet ja yhteinen sotaväki ‘päällystö ja miehistö’ (krigsbefäl och menige krigsmakt), regementit
ryttäristä ja jalkamiehistä (regementer till häst och fot). Termien vakiintumattomuuden havaitsee siitä, että samaa ilmausta käytetään eri ruotsalaissanojen vastineena; esim. sotamies ja virkamies viittaavat määritteellisinä eriarvoisiin sotilashenkilöihin (virkamies jopa ‘ministeri’).
Odotuksenmukaista on, että myös taisteluvarustusten ja muun sotaan liittyvän nimitykset ovat suurelta osin sitaattilainoja: armee (armé), artolleri kalun kans ‘tykistö ja kuormasto’ (artolleriet [nyk. artilleri] med trossen), artollerit ja infanterit ‘tykistö ja jalkaväki’ (artolleriet och infanteriet), blokhuusi
‘linnake’ (blockhus), feltti ~ keto (fält), flyygeli ‘rintamasiipi’ (flygel), hamina
‘satama’ (hamn), hilbori ‘tapparakirves’ (hillebard ~ hällebard), juoksugraavi
‘juoksuhauta’ (löpgrav), kvartteri ‘majoituspaikka’ (kvarter), kvarnisoni ‘va-

54
ruskunta’ (garnison), skeffeli ‘lapio’ (skyffel), skuutta ‘proomu’ (skuta), slaktordninki
~ sodan järjestys (slaktordning), spansk ryttäri ‘este’ (spansk ryttare), standari
~ lippu (standar), (livs)standartti (livsstandard; nyk. standar ‘pienikokoinen
ratsuväen t. kulkuelippu’ ja standert ‘päällikkölippu’), stykki (styck); troppi
‘joukko’ (trupp), trotsivaunu ‘kuormastovaunu’ (trossvagn; tekstissä Tråtzwagn).
Usein esiintyvä omaperäinen “yleistermi” on kalu (rts. bagage, hop ym.).
Ilmausta ‘meikäläiset’ tai ‘omat miehet’ vastaa ruotsalaisessa tekstissä de
våra, joka on suomennettu sananmukaisesti genetiivimuodolla meidän. Pelkkä meidän ei useinkaan sovi kontekstiin, sillä ainakin nykyinen kielitaju tulkitsee sen vain me-pronominin genetiiviksi: ennen meidän tulemust (före de
våras ankomst); on meidäin päälle vallalens käynyt (är uppå de våra lösgången);
ja meidäin [on] heitä takaa ajanut (och de våra dem förföljt); [X on] niitä meidän vaatinut tappelukseen (X har manat de våra till slags). Joskus löytyy
fennistinenkin käännös: meidän väkee vastaan (emot de våra); omillensa avuksi (de sina till undsättning). Moni muu ilmaus on outo tai huvittava, koska
sanojen merkitys on muuttunut (esim. jätös tai jätökset ‘muut, loput’, laivaliuta ‘laivasto’ tai meteli Medelfartin tykönä ‘Middelfartin taistelu’). Ruotsin
sanoilla resten ja övrig (nyk. ‘loput’, ‘muut’) on eri konteksteissa eri käännösvastine: jääneet alukset (övriga fartyg); jääneet heidän sotajoukostans (resten av
deras armé); jätökset (resten); jätöksen kans armeesta (med resten av armén);
se ylitse olevainen osa väestä (den övriga delen av folket).
Taistelukertomuksista löytyy suomenmukaisiakin käännöksiä, joihin nykylukijalla ei ole huomauttamista. Tässä suhteessa tekstit poikkeavat toisistaan.
Suomalaista ilmaisua suosiva REL 1659:n kääntäjä on onnistunut jopa kansliaruotsin ranskalaisuuksia tulkitessaan, kuten seuraavista esimerkeistä näkyy
(olen säilyttänyt ruotsalaisen tekstin ortografian alkukirjaimia lukuun ottamatta):
• Nomini: attaque -> tappelus, meteli; avantguardien -> esivahti;
batteri -> multavalli; confusion -> sekoitus; defension -> varjelus; direction -> asetus; disadvantage -> este; force -> voima, väki; occasion -> tila;
vigoreuse -> ahkera.
• Verbi: agera -> tehdä ja päällepitää; avancera -> tahtoa voittaa;
beneventera -> tervettää; blessera -> ampua, haavoittaa; conservera ->
varjella; contrahera -> koota; embarquera -> astua; laedera -> vahingoittaa;
logera -> sijoittaa; recognoscera -> katsella, tiedustella; resistera ->
vastaanseisoa; retirera -> palata; ruinera -> kukistaa; sekundera -> tulla
avuksi; venerera -> julistaa.
Teksteissä on vakiotermistöä, mutta pulmana on usean nimityksen polyseemisyys: merkitys vaihtelee kontekstin mukaan. Polyseemista sanastoa
ovat useat ‘puolustusta’ tai yleensä ‘toimintaa’ merkitsevät deverbaali- ym.
johdokset, mutta myös sotimiseen liittyvät erikoistermit. Ohessa teksteistä
tapaamiani taajakäyttöisiä sanoja, niiden ruotsalaisia vastineita sekä kontekstinäytteitä.
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hyökötä

iso kalu
sotia
tapella
yhteenottaa
tappelus

valli(t)

varjelus

on hänen päällens hyökönyt (har honom angripit).
Synonyymeja: X:n päälle karkeli (gick lös på X); kävi vihollisen
päälle vallallens
ynnä isoin kalun vaskitrumpui (med en hop härpukor); isoi
kalu sota-aseit (en hop ammunition)
fäkta; sotiminen (fäktande)
fäkta
drabba; yhteenottaminen (drabbning)
slaktning, fältslag, fältslaktning, attack (myös: meteli),
träffande, motvärn; vastaanseisoa tappelus (resistera en attack)
skansen; ne ylösheitetyt multavallit ‘linnoitukset’
(uppkastade batterier), vallin varjelus ‘suojajoukko’
(fiendens batteri)
garnison, försvar, hägn och skydd, hägn och beskärm; hyväs
varjelukses (i god defension).

KÄÄNNÖSVIRHEITÄ
Kääntäjille on tuottanut vaikeuksia taistelukertomusten erikoissanasto, samoin titteleihin ja vieraisiin nimiin liittyvät määritteet. Vaikeuksista todistavat mm. tekstien kiertoilmaukset, joissa lähtötekstin (lyhyt) ilmaus on
suomennettu monisanaisella “määritelmällä”: laikkale, joka laivast ulospoukonnut
oli (splittra ‘sirpale’); polttavaisii käsiluotii (handgranater ‘käsikranaatteja’); Gullbergin rauma, josta ylitsemennään (Gullberger färjestaden [Guldborgin lauttapaikka t. ylityspaikka’, oik. ‘salmi’]).
Vielä konkreettisemmin vaikeudet näkyvät tekstien käännösvirheistä. Pulmallinen ilmaus on nykykielen kannalta mm. ruotsin verbi fortsätta tai synonyyminen fortställa. Näitä ei ole käännetty jatkaa-verbillä, sillä tämän verbin
merkitys oli 1600-luvun suomessa ‘förlänga, öka’ tms., siis ‘panna jatkoksi,
lisätä’. Ruotsissa fortsätta-verbillä oli 1600-luvulla jo useita merkityksiä (esim.
‘verkställa’, ‘föra vidare’, ‘överflytta’, ‘fortfara’). Suomennoksissa esiintyy
useita vastineita, joiden lähtötekstissä fortsätta-verbin merkitys selvästi vaihtelee: [on] asettanut hänen sotamatkans (har fortsatt sitt fälttåg); [on] saanut tilaa
edesajaa sotamatkan Pryssin maalle (har bekommit lägenhet, att vidare fortställa
härtåget till Preussen); ovat myös asiat – – jalost menestyneet ja edestulleet (är
och sakerna – – så väl avgångna och fortsatta); [on] niin hänen matkans ottanut Krakou’un (och alltså fortställt sitt tåg till Krakov). Seuraavassa ruotsin
resa on sekoittunut sanaan rest, jonka yleinen suomennosvastine on jätös tai
jääneet, ja ilmaus fortsatte resan ‘jatkoi matkaa’ on saanut asun vei jätöksen: vei
sit sinä Päivänä jätöksen penikulman matkan edemäl (fortsatte sedan samma
dagen, resan, til en milavägs vidare).
Yksittäisten sanojen väärin käsittäminen on voinut johtaa toisaalta vain kyseisen sanan, toisaalta kokonaisen kohdan väärään tulkintaan. On myös
rakennevirheitä, joissa pitkähkön jakson merkitys jää hämäräksi tai arvauk-
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sen varaan, mutta niiden selvittelyyn en voi tässä kirjoituksessa ryhtyä. Seuraavassa kaksi esimerkkiä, joissa jokin lähtötekstin sana on jäänyt kääntämättä (a, b), sekä toiset kaksi, joissa lähtötekstin sana on tulkittu väärin (c,
d).
a. Ruotsin relatiivilauseesta on tehty substantiiviattribuutti (Brombergii yhtä
linnaa pro Brombergii, joka on yksi linna). Tällöin on partitiiviin ‘linnaa’ rinnastuvan määritteen muoto “unohtunut” ja saanut n-päätteisen asun (auttavan passin) ja rinnastuskonjunktio ja on sekin jäänyt pois:
1655 Ab ottaman Brombergi Ø yhtä Linna TORnin cohdal Ø kyllä auttawan
passin Polast Prytzin-Maala [‘Brombergia, joka on linna Torunin lähellä ja
melko hyvä väylä Puolasta Preussiin’]
(at erövra Bromberg, som är ett slott beläget in emot Thorn, och tämligen
fördelaktigt pass, utur Polen in i Preussen)

b. Kääntämättä on jäänyt ruotsin konjunktio samt ‘sekä’, mistä syystä suomennoksesta saa käsityksen, että mainitut suuret “masoreskit” olivat kooltaan 12- tai 6-naulaisia. Lähtötekstin mukaan saaliiksi saatiin sekä “suuria
moskovalaisia” että mainittuja pienempiä (6- ja 12-naulaisia) tykkejä:
1655 A2b sai H: C: M: – – Swret Masoreskit Ø12. ja muutamat 6. Leiwiskä
(bekom H. K. Mt. – – stora muskoviska, samt tolv- och några sexpundiga)

c. Lähtötekstin määräinen muoto (fursten, bispen) lienee aiheuttanut suomennoksen oudot n-päätteiset subjektit (Förstin, Bilsin). Kääntäjä on myös saattanut tulkita ruotsin appellatiivin bispen ‘piispa’ väärin henkilönnimeksi
(tekstissä Bispen aff Willda), ja ‘Willdan piispasta’ on tullut ‘Bilsin Wildast’:
1655 Ba nijn Förstin Rasiwilin ja Bilsin Wildast nijncuin ne muut säädhyt, menit
H: C: M: tygö
(har – – såväl fursten Radzwill och bispen av Willda, som och de andra samtliga
ständerna övergått till H. K. Mt.)

d. Prepositio vid on sekoitettu adjektiiviin vid ‘laaja, lavea’, ja samassa yhteydessä deverbaalinomini utseende ‘ulkonäkö’ on tulkittu partisiipiksi (ulosnäyttäväinen):
1659 A4b Tehden – – tämän werisen ia lawiald vlosnäyttäwäisen sodan päälle
yhden toiwotun ja lohdulisen lopun
(görandes – – uppå detta blodiga, och vid utseende farliga kriget, en önsklig och
hugnelig ändskap)
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LOPUKSI
Tuliko kansliaruotsin käännöksistä kansliasuomea? Jo sanaston tarkastelu
osoittaa, että uskollisen käännöstekniikan ansiosta kansliaruotsille ominaiset tyylipiirteet siirtyivät suomennoksiin. Suomennokset ovat yhtä runsassanaisia kuin originaalit: niissä on paratagmoja ja muita rinnasteita, runsaasti
adjektiivisia määritteitä (esim. partisiippiattribuutteja), ja ruotsalaisen lähtötekstin sanasto edustuu paljolti sitaattilainoina. Lyhyt vertailu paljastaa, että
kääntäjät ovat seuranneet tarkoin myös originaalin lauserakennetta: sivulausetta vastaa yleensä sivulause, nominaalimuotoja nominaalimuoto tai
jokin niihin rinnastuva ilmaus. Suomennosten virkkeet ja lauseet ovat yhtä
pitkiä kuin originaalitekstien, ja mutkikas virkerakenne lukuisine sivulauseineen on säilynyt.
Taistelukertomukset eivät ole lakikieltä enempää kuin personaliatekstit tai
rukouspäiväplakaatitkaan. Näissä teksteissä on alullaan suomalainen kansliatyyli, 1600-luvun virkasuomi, joskin eri suomennokset vaihtelevat suuresti tasoltaan. Varhaisin taistelukertomus (REL 1655) on kielellisesti heikoin:
siinä on useita käännöskömmähdyksiä ja muoto-oppikin ontuu monessa
kohdin. Kielivirheiden sekä kankean ilmaisun vuoksi lukija joutuu väliin
arvaamaan merkityksen, mutta tekstin pääasia — Ruotsin voitot Puolan
sodissa — tulee selväksi. Muiden kolmen tekstin sisältö avautuu helposti
vanhaan kirjasuomeen perehtyneelle lukijalle, joten lähtötekstin sanoma on
niiden osalta mennyt perille paremmin.
Päätän kirjoitukseni kahteen tekstinäytteeseen, jotka ovat peräisin vanhimmista suomennoksistani (1655 ja 1659). Kummassakin katkelmassa kuvataan
vihollisesta saatua voittoa:
REL 1655 A4b Liatengin on hän 20. September Käynyt Båxin wirran [‘Bugjoen’] ylitzen, sijnä Hyökönyt nimitetyn Wihollisen päälle, jotca olit 15000.
miestä, saati heitä waiwoin hänen edelliselle Troppilans [‘etujoukollaan’] jotca
oli waan 100. H[e]woist, sekanoxen, tuli peräst Armeen cansa, ja ajoi heitä
sitten packon, ia Löi Cuoliax 200. miestä, ja sai coco heidän Leirins ja pagasinss
[‘kuormastonsa’], ja caicki Stykit cuin heil olit. Päiwä jälken tuli yxi swri osa
heitä tacaperin [‘takaisin’] nimitettyn Leirin, Lwlden heidäns taitawan jotakin
sadha pois heidän cansans Pagasist, mutta nijn wastan otettin että 150. nijstä
tapettin ja jätöxet caiki tyni hajotettin.
REL 1659 A2b Ja nijn tämä luoto ilman yhdengän miehen cadotust eli
haawoittamust sen caicken corkeiman awun cautta K:seld M:tild onnelisest
woitettin ja sisälle otettin. Senpäälle päiwä jälken joka oli se 28 päiwä myös
Lalandin luoto [Lollandin saari] H. K:sen M:tins woitollisuden ja sen suuren
murhen pitämisen nijn myös corkiast ymmärryxest asetetun vrhollisen työn
eli woiton tähden, ombi täytynyt idzens cuitengin alleanda; waicka eij H.
K:sel M:tilläns palio wäke ollut sitä waatimisella alanswoitta.

58

LÄHTEET
As[etus] 1664 = Kuningalisen Maijestetin ASETOS ja Käsky, Muutamist ylönpaldisist ja
Sijwottomist Tawoist ia ylitzekäymisist.
Bergman, G. 1984. Kortfattad svensk språkhistoria. Printed in Finland by WSOY.
Forsman Svensson, P. 1990. Vanhinta kirjasuomea 4. 1600-luvun lauseoppia. Käsikirjoite.
Umeå universitet.
Forsman Svensson, P. 1992a: Karl XI:s minnesskrift — kanslisvenska i finsk översättning.
Fenno-Ugrica Suecana 11, 1—23. Uppsala universitet: Reprocentralen HSC.
Forsman Svensson, P. 1992b: Vanhan kirjasuomen nominaalirakenteista. I. 1600-luvun
partisiippiattribuutteja. II. 1600-luvun lauseenvastikkeita. Stockholm Studies in Finn
ish Language and Literature 8. Uppsala universitet: Reprocentralen HSC.
Forsman Svensson, P. 1995: Cullaisen Kirian suomentajaa jäljittämässä. Oulun yliopisto.
Acta Universitatis Ouluensis B 19, 33—41.
Hellquist, E. 1970. Svensk etymologisk ordbok. Tredje upplagan. Lund: C. W. K. Gleerups
förlag.
Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi. Ny, reviderad och rikt
illustrerad upplaga. Stockholm 1904—.
Nyström, I. & Saari, M. 1983. Studier i äldre nysvensk syntax I. Allmän del. Meddelanden
från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors
universitet. Serie B nr 7.
Ordbok öfver svenska språket utgifven af Svenska Akademien (Band 1—30). Lund 1898—
1989.
Pipping, F. Luettelo Suomeksi präntätyistä kirjoista. Suomalaisen Kirjallisuuden seuran
toimituksia 20. Helsingissä 1856—1857. Jäljennöspainos. Porvoo: WSOY 1967.
Plak[aatti] 1664 = Cuningal. Maij.tin PLACATI. Colmest yhteisest Solenni Kijtos, Paasto
ja Rucous-päiwist. Pipping 108.
Rel[aatio] 1655 = OLcon tällä Christel: ja Cunnial: Seuracunnalle tiettäwä – –. Pipping 80.
(RELATION och Tackseyelse-Skrifft, öfwer Hans Kongl. Maytz – – .)
Rel[aatio] 1659 = Tieto Nijstä onnelisistä edeskäymisistä, Cuin H:n Kuning:selle Maij:llens
– – on tapahtunet – – Sekä Danmarkin Cuningast wastan että mualla muisa
paickois. Wuona 1659. Pipping 96. (RELATION, Om Någre H:s Kongl. May.tz – –
Lycklige progresser – – .)
Rel[aatio] 1677 = RELATIO Sijtä Woitosta jonga hänen Cuning. Maijst: – – on saanut – –
Skonis 14 Julij 1677. Pipping 189. (RELATION, Om Then Segren som Hans Kongl.
Mayst – – .)
Rel[aatio] 1678 = Lyhyt Sanoma Sijtä Cuin tapahtunut on Hänen Cuning. Maij:tins
FeldtMarskalckin - - ja Jutin Landt-Rügenisä seisowaisten Sotajoucoin wälillä,
kirjoitettu Strålsundista 10. Januarij, 1678. Pipping 190. (KOrt berättelse aff thet som
är förelupit – – .)
Saari, M. 1987. Studier i äldre nysvensk syntax III. Meningar, satser och deras konstituenter.
Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid
Helsingfors universitet. Serie B nr 11.
Schlyter, D. 1877. Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar. Lund: Berlingska
boktryckeriet.
Söderwall, K. Ordbok öfver svenska medeltids-språket I—II. Lund 1884—1918. (Supplement
A—N 1953, O—Ö 1953—1973.)
VKS = Vanhan kirjasuomen sanakirja I—II. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
julkaisuja 33. Helsinki: Painatuskeskus 1985, 1994.
Wessén, E. 1963. Våra ord, deras uttal och ursprung. Kortfattad etymologisk ordbok. Stock
holm: Svenska bokförlaget.

