VEEL TÄIENDUSI
VANA TESTAMENDI TÕLKELOOLE *
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iinne artikkel on järg Kristiina Rossi mõne aasta eest Keele ja Kirjanduse veergudel ilmunud esialgsele ülevaatele Tartus Ajalooarhiivis hoitavatest Vana Testamendi tõlkekäsikirjadest, mis peegeldavad 1739. aastal
ilmunud täispiibli ettevalmistustöid (Ross 2002). Ross selgitas välja, et tõlkijaid pidi olema kümmekond, täpsustas käsikirjas leiduvate kuupäevade alusel
toimetamise käiku ja kirjeldas mõne näite varal tõlkeprotsessi ennast. Kõnealused käsikirjad võib jagada kaheks: puhtandkäsikirjaks ning mustandkäsikirjaks, mis koosneb omakorda eri aegadel tehtud tõlgetest ja ümberkirjutustest. Käsikirjas endas on nimetatud ainult Habakuki raamatu tõlkijat,1 Hageri pastorit Joachim Nicolaus Wilckenit. Lisaks on Ross tuvastanud Anton Thor
Helle käekirja. Rossi hinnangul tõlgiti Vana Testamendi kanoonilised raamatud põhiosas tõenäoliselt 1720. aastate keskpaiku (1725–1728), mille järel neid
revideeris ja toimetas 1731. aastal kokku kutsutud tõlkekomisjon koosseisus
Heinrich Gutsleff, Anton Thor Helle ja Heinrich Christoph Wrede. Osa tekste,
mida 1720. aastatel kokku ei saadud, tõlgiti siiski alles 1730. aastate alguses.
Toimetamistöö kestis 1731. aasta kevadest 1733. aasta kevadeni, uuesti vaadati tõlked üle 1735. aastal ning seejärel asuti tõlkima apokriivaraamatuid,
mille toimetamine jätkus 1738. aasta suveni, ehkki Vana Testamendi trükkimine oli alanud juba 1737. aasta kevadsuvel (Ross 2002: 73–87).
Järgneva artikli esimeses pooles annan lühiülevaate Vana Testamendi
eesti keelde tõlkimise loost, et saaks selgemaks, kes võiksid üldse tõlkijaina
kõne alla tulla. Artikli teises pooles keskendun eelkõige mustandkäsikirjadele ning üritan sekundaarallikate ning käekirjavõrdluste najal nende koostajate ringi selgitada.
Vana Testamendi tõlkimise lugu
Vana Testamendi eesti keelde tõlkimise käiku on seni uuritud tunduvalt
vähem kui Uue Testamendi eestindamise lugu. Kristiina Ross on andnud
lühiülevaate Vana Testamendi tõlkimisest kuni 1690. aastani (Ross 2003:
7–12). Rudolf Põldmäe, kes on eestikeelse täispiibli valmimist seni kõige põhjalikumalt käsitlenud, vaatleb Vana Testamendi tõlkimise eellugu põhjalikumalt alles 1715. aastast alates (Põldmäe 1939a: 58 jj; 1939b). Vahepealse
perioodi kohta leidub üksikuid teateid Johan Kõpu (1959: 75, 77) ja Karl
* Artikkel on valminud ETF-i grandi nr 7896 raames. Tänan head kolleegi Katre Kajut
abi eest käekirjade võrdlemisel.
1 Lihtsustatult nimetan mustandkäsikirja kirjutajaid alljärgnevas tõlkijateks, kuid
arvestades eesti piiblitõlke organiseerimise eripära, tuleb meeles pidada, et teksti kirjutaja ei pruugi alati olla tõlkija. Nt Uue Testamendi tõlkimisel 1680. aastatel jagati Eestimaal
teksti ka puhtalt ümberkirjutamiseks pastorite vahel laiali (Tafenau 2006: 254, 275–277).
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Gottlob Sonntagi uurimuses (1817: 30). Varasemaid käsitlusi koondava üldülevaate on andnud Toomas Paul „Eesti piiblitõlke ajaloos”, kuid et Vana Testamendi tõlkimist puudutavad andmed on tal mitmes peatükis laiali, on tervikpilti raske saada (Paul 1999: 302 jj, 412, 417 jj).
Piibli eesti keelde tõlkimise loo teeb keerulisemaks asjaolu, et seda tõlgiti paralleelselt nii tallinna kui ka tartu keelde, kusjuures ajuti need kaks liini lähenevad teineteisele ja põimuvad omavahel, siis jälle lahknevad. Esimeseks selliseks kokkupuutepunktiks võib pidada 1656. aastat, kui Johannes
Gutslaff oma tartukeelse piiblitõlkega Tallinna tuli (Göseken 1660: )b(viia –
)b(viib; Tafenau 2006: 262 jj). Ehkki tema tõlge toona trükki ei jõudnud, ei läinud see siiski kaduma, vaid selle Vana Testamendi osa ilmus mõnda aega ilmselt unustuses olnuna veel viiskümmend aastat hiljem jälle välja, nagu allpool näeme.
Vahepealsest perioodist on teada Vana Testamendi tõlkimise katseid nii
Liivimaalt kui ka Eestimaalt. 1680. aasta suvel on Laiuse pastor ja Põhja-Tartumaa praost Reiner Broocmann2 saatnud Liivimaa kindralsuperintendendile Johann Fischerile kolm tõlgitud peatükki 1. Moosese raamatust (Põldvee
2002: 101; RA, Livonica II: 397). Adrian Virginius aga mainib oma eluloos, et
kui tema 1683. aastal Saksamaalt koju saabus ja Fischer teda piibli tõlkimisel rakendada soovis, oli tema isal Andreasel lisaks Uuele Testamendile juba
ka osa Vana Testamenti tartu keelde tõlgitud, nimelt Saalomoni õpetussõnad,
12 väikest prohvetit ja mõned muud raamatud. Hiljem töötas Adrian juba koos
isaga Vana Testamendi tõlke kallal edasi: 1687. aasta lõpus tõlkisid nad Vana
Testamendi algusest kuni Iiobi raamatuni (Curriculum 1858: 119, 122), kuid
nüüd mitte enam tartu, vaid tallinna keelde, sest Fischeril oli kavas Eestimaa konsistooriumist mööda minnes ise terve tallinnakeelne piibel välja anda
(Ross 2005: 136–137). 1690. aastal pidi Adrian Vana Testamendi tõlke Riias
lõpetama, kuid vähemalt toona see tal veel ei õnnestunud (Curriculum 1858:
122–123). Tänapäeval Adrian Virginiusele ja tema isale Andreasele omistatav
tõlge ulatub kuni Iiobi raamatu 42. peatüki 3. salmini.
Kui 1687. aastal ja hiljem tõlgiti Liivimaal Vana Testamenti otseselt kindralsuperintendent Johann Fischeri korraldusel ja tema ambitsioonika tõlkekava ühe osana, siis 1680. aastate algul valminud tõlgete kohta pole andmeid,
mis lubaks neid üheselt sellega seostada. Regeri arveraamatus (Dunsdorfs
1979: 177–182) on ainsa tartu keelde tõlkijana nimetatud Adrian Virginiust.
Samas lubaks säilinud ülinapid andmed siiski ettevaatlikult oletada, et Vana
Testament võidi 1680. aasta paiku Liivimaa pastorite vahel tõlkimiseks ära
jagada. See seletaks, miks Andreas Virginius tõenäoliselt ei hakanud Vana
Testamenti tõlkima algusest peale, vaid hoopis lõpust. Ning sellega on kooskõlas ka Broocmanni teade oma 1. Moosese raamatu tõlkekatsetusest. Sel
juhul tuleb edasi oletada, et ilmselt selline tööjaotus, mida Eestimaal kasutati samal ajal Uue Testamendi tõlke toimetamisel, siiski ei õigustanud
ennast ning oli otstarbekam tõlkijate ringi piirata ja teha tõlketöö konkreetselt Adrian Virginiuse ja tema isa ülesandeks. Seda enam, et Adrian oli end
juba Wastse Testamendi väljaandmisel tõestanud.
2 1630.–1640. aastatel tallinnakeelse kirikukirjanduse väljaandmises osalenud Kadrina pastori Reiner Broocmanni samanimeline poeg oli Laiuse pastor alates 1666. aastast,
Põhja-Tartumaa praost alates 1678. aastast. Ta osales tallinnakeelse Uue Testamendi revideerimiseks korraldatud Liepa (1686) ja Pilistvere (1687) piiblikonverentsil. Reiner Broocmann noorem suri aastal 1704 (EPL 1977: 187; Piiblikonverentsid 2003: 280).
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Samal ajal tõlgiti Eestimaal Vana Testamenti tallinna keelde. Ehkki põhitähelepanu oli pööratud Uuele Testamendile, mille trükkimiseks eraldas
kuningas 1682. aastal ka raha ning mille väljaandmine lõpuks Liivimaaga
suureks tüliõunaks sai (Piiblikonverentsid 2003: passim), on siin-seal esinevatest põgusatest märkustest teada, et Vana Testamendi raamatud jagati
pastorite vahel tõlkimiseks laiali ja 1687. aasta alguseks oli vähemalt Eestimaa konsistooriumi enda sõnul suurem osa nendest juba ka tõlgitud (Piiblikonverentsid 2003: 99). Konkreetsemalt on teada, et Heinrich Göseken noorem sai 1685. aasta lõpus valmis Jesaja raamatu tõlke, mis toetus Lutheri saksakeelsele tõlkele (Piiblikonverentsid 2003: 52). 1695. aasta sinodil esitas
Pühavaimu diakon Eberhard Gutsleff Eestimaa konsistooriumile oma kasuisa, juba 1669. aastal surnud Hageri pastori Christoph Blume Uue ja Vana Testamendi tõlke (Tafenau 2006: 278) ning 1699. aasta märtsis andis H. Göseken
noorem Eestimaa konsistooriumile üle viis kvartköidet Uue ja Vana Testamendi tõlkeid, et need seal raamatukokku hoiule pandaks (Tafenau 2006: 266).
Niisiis oli XVII sajandi lõpuks nii Liivimaal kui ka Eestimaal tõenäoliselt
suurem osa Vanast Testamendist tallinna keelde tõlgitud, lisaks veel Gutslaffi tartukeelne tõlge. Piibli tõlkimine ja trükkimine tõusis uuesti tõsiselt päevakorda 1703. aasta paiku. Liivimaa kindralsuperintendent Nicolaus Bergius
(ametis 1701–1706) andis kuningale teada, et Uus Testament on juba tõlgitud ja trükivalmis ning et nüüd olevat tal kavas ka Vana Testamendi raamatud tõlkida ning avaldada lasta. 1703. aasta 21. juulil saigi Bergius kuningalt
loa piiblitõlke organiseerimine oma õlule võtta (RA, Livonica II: 144; Westling
1893: 530). Kohe hakati otsima käsikirja, mida saaks välja anda. Tundub, et
kuigi kuningale oli teada antud, et Uue Testamendi tõlge on olemas ja trükivalmis, tuli ka see tõlge esialgu alles hankida, sest kuigi konsistoorium paiknes Pärnus, oli enamik tõlketööga seotud pastoreid sõja jalust põgenenud, kes
Tallinna või mujale Eestimaale, kes Saaremaale, kes Soome (E. Gutsleff Liivimaa konsistooriumile 26. X 1705, RA, Livonica II: 416; vrd Bienemann
1902: 67–68), ja nendega oli raske sidet pidada. Sellest ajast pärinevates allikates ongi paralleelselt juttu nii Uue Testamendi käsikirja asukoha kindlakstegemisest, ümberkirjutamisest ja toimetamisest3 kui ka Vana Testamendi
käsikirjade hankimisest ja tõlkimisest.
Pärast kuningalt saadud luba on kindralsuperintendent Bergius ilmselt
andnud Liivimaa konsistooriumile käsu Vana Testamendi tõlkimine käsile võtta. Igal juhul teatab konsistoorium talle 12. jaanuaril 1704, et nende teada
on Adrian Virginius, keda nad nädala pärast ka enda juurde (s.t Pärnusse,
kus konsistoorium toona resideerus) ootavad, juba selle tööga ka algust teinud (LVVA, f 233, n 4, s 1176, lk 3). Paraku pole teada, kas Virginius tookord
ka Pärnusse jõudis, mida ta konsistooriumile teada andis ning kas peeti silmas juba 1680/90. aastatel koos isaga valmistatud või mingit muud tõlget. Virginius ise ütleb oma eluloos, et koos isaga valmistatud tõlkest jäi ta ilma, kui
venelased ta 1704. aastal paljaks riisusid ja vangistasid (Curriculum 1858:
122). Virginius vangistati 1704. aasta septembri lõpus (Bienemann 1902: 76).
Seega peaks olema selge, et Virginiuse tõlget ei saanud võtta plaanitava Vana
Testamendi väljaande aluseks. Peale selle pidanuks, nagu eespool nägime,
3 Uue Testamendi käsikirjadega seonduvast neil aastail on kõige põhjalikuma ülevaate andnud Reiman 1901, vrd Westling 1893: 530–537 ning Kõpp 1959: 72–78. Et allikad on
Eesti, Läti ja Rootsi arhiivides laiali ja ükski nimetatud autoritest pole kasutanud kõiki,
on siiski keeruline saada sellest küsimusest selget pilti.
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Tallinnas olema veel vähemalt mingi osa eestimaalaste Vana Testamendi tõlkest, kuid see ei tule edaspidi jutuks. Selle põhjuseks võis ühest küljest olla
asjaolu, et eestimaalaste tõlge tugines Lutheri saksakeelsele tõlkele ja mitte
heebreakeelsele originaalile, ning teisest küljest, arvestades eesti- ja liivimaalaste ägedaid keelevõitlusi Uue Testamendi ümber, oli ilmselt vastuvõetamatu ka selle võimaliku tõlke keel. Pealegi organiseeris tõlget seekord
Liivimaa konsistoorium, Eestimaa konsistoorium tõenäoliselt esialgu tõlkimisega ametlikult seotud polnudki.
Sellises situatsioonis kerkis esile hoopis Johannes Gutslaffi tartukeelne
tõlge. Teatavasti kirjutas tema poeg, Pühavaimu pastor E. Gutsleff 26.
oktoobril 1705 Liivimaa konsistooriumile ja teatas, et tänu tema isa otse
heebrea keelest tehtud tõlkele oleks Vana Testamendi tõlge täiesti teostatav
ja oleks ainult pool vaeva see tallinnaeesti keelde ümber panna. Peale selle
võis ta juba teatada, et Pärnu pastor Salomo Heinrich Vestring oli väikeste
prohvetite tõlkimise enda peale võtnud (Kõpp 1959: 77; Sonntag 1817: 30; RA,
Livonica II: 416). Ka teised Tallinnas viibinud Liivimaa vaimulikud väljendasid valmisolekut Vana Testamendi tõlkimises osaleda: Liivimaa konsistooriumi 1705. aasta 11. novembri kirjast Johann Andreas Dorschile selgub, et viimane oli lubanud koos Johann Daniel von Bertholdiga pentateuhi tõlkima
hakata. E. Gutsleffilt saadud sõnumi valguses võis konsistoorium talle siiski
vastata, et kuna tartukeelne tõlge on kuni Jeremia raamatuni olemas,4 oleks
parem, kui Dorsch võtaks enda peale Hesekieli ja Taanieli raamatu ning
Berthold mõne apokriivaraamatu, samal ajal kui Vestring tegeleks väikeste
prohvetitega (LVVA, f 233, n 4, s 1176, lk 136; Kõpp 1959: 77). Sama anti teada ka Bertholdile, kes vastas juba 20. novembril, et ongi Juuditi raamatuga
algust teinud, ning lootis selle ja ehk ka mõne teise raamatu juba kevadeks
valmis saada (RA, Livonica II: 418; vrd Kõpp 1959: 77). Nüüd oli vaja leida
veel keegi, kes Gutslaffi tartukeelse käsikirja tallinna keelde ümber paneks.
Selle ülesande jaoks pidas Liivimaa konsistoorium sobivaks Magnus de Moulini ning väljendas 26. jaanuaril 1706 talle kirjutades lootust, et E. Gutsleff
on tõlke talle juba kätte andnud ning et de Moulin saab võimalikult ruttu ja
niipalju, kui tal aeg-ajalt Tallinnas viibides mahti on, selle kallal tööle hakata (LVVA, f 233, n 4, s 1176, lk 159). Vaid kolm päeva hiljem andis de Moulin
4 Kuigi Liivimaa konsistooriumi väitel oli Gutslaffi tõlge 1705. aastal säilinud Jeremia
raamatuni ja tänapäevani alles jäänud osa ulatub 1. Kuningate raamatu esimese peatüki
33. salmini, ei saa siiski välistada, et XVII sajandi keskpaiku, kui Gutslaff oma tõlkega Tallinna tuli, oli tal tõlgitud terve Vana Testament, sest H. Göseken vanema Uue Testamendi
käsikirja tartukeelne osa sisaldab ka Sakarja raamatu lõppu ja tervet Malaki raamatut
(Tafenau 2006: 260). Ja isegi see, et 1705. aastal oli tekst säilinud kuni Jeremia raamatuni, pole tegelikult lõpuni kindel, sest kui Eberhard Gutsleff vanem Liivimaa konsistooriumile sellest teada annab, ei maini ta sugugi, et tema isa tõlge poolik oleks. Ta ütleb vaid,
et Vestring on enda peale võtnud väikeste prohvetite tõlkimise – aga tõlkida tulnuks ju igal
juhul, kas siis heebrea keelest või tartu keelest! Liivimaa konsistoorium kõnealust Vana Testamendi tõlget näinud ei olnud ning nad võisid teha Gutsleffi kirjast järelduse, et kui Vestring hakkas väikesi prohveteid tõlkima, siis järelikult neid algses tõlkes ei olnud, kuigi sel
juhul jääb siiski arusaamatuks, miks Liivimaa konsistoorium arvas, et tõlge just Jeremia
raamatuni olemas oli. Muidugi on võimalik, et Liivimaa konsistooriumi info pärineb mõnest
Gutsleffi varasemast kirjast või muust allikast, mis pole tänaseks enam säilinud või mida
pole seni veel leitud. Sonntagile toetudes on ka väidetud, nagu oleks Gutslaffi Vana Testamendi tõlge veel XIX sajandi algul olnud säilinud Jeremia raamatuni ja nagu oleks Sonntag seda ise näinud (Tering 1979: 30, viide 37). See on siiski arusaamatus, sest Sonntag
räägib Jeremia raamatust ainult XVIII sajandi algusega seoses (Sonntag 1817: 30).
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Tallinnast vastuseks, et sõjaolukorra tõttu pole tal võimalik oma koguduse juures seda tööd teha, kui aga konsistoorium tema naabritele käsu annab ka tema
koguduse eest hoolitseda, on ta valmis mõneks nädalaks Tallinna jääma ja konsistooriumi valikul mõne prohveti raamatu tõlkima, sest Tallinnas on niihästi raamatud käepärast kui ka võimalus teiste vaimulikega nõu pidada (RA,
Livonica II: 417; Kõpp 1959: 74–75). Et de Moulini vastus pole konsistooriumi
kirjaga päriselt kooskõlas, jääb mulje, et de Moulin polnud E. Gutsleffilt alustõlget veel saanud ega võib-olla sellest isegi midagi kuulnud. Konsistoorium
määras seepeale de Moulinile kogudusse asendajad ning andis talle 9. veebruaril 1706 teada, et ta lähtuks tõlkimisel sellest järjekorrast, mis E. Gutsleffi antud piiblitõlkes parajasti olemas on (LVVA, f 233, n 4, s 1176, lk 167).
1707. aasta 30. augustil teatas Liivimaa konsistoorium taas kuningale, et
Uus Testament on trükivalmis ja Vana Testamendi kallal töö käib. Endiselt
oli plaanis terve piibel korraga välja anda (RA, Livonica II: 144; LVVA, f 233,
n 4, s 1176, lk 291–293). Samal ajal olid Eesti- ja Liivimaa konsistooriumi
vahel tekkinud lahkarvamused Uue Testamendi tõlke ülevaatamise ja trükkimise koha pärast, aga kui kuningas 1707. aasta 19. septembril kinnitas liivimaalaste palve tõlke ülevaatamine ja trükkimine nende ülesandeks jätta
ning lubas, et riigikontor hangib vajamineva raha (Westling 1893: 534), asuti Pärnus uue hooga Uue Testamendi käsikirja jälgi ajama ja Vana Testamendi tõlkimist ergutama. 25. oktoobril 1707 läkitati de Moulinile järelepärimine, millised Vana Testamendi raamatud ta enda peale oli võtnud ja kui kaugele ta nendega jõudnud oli (LVVA, f 233, n 4, s 1176, lk 321–322). Sama
küsimust korrati uues kirjas 15. novembril ning samal päeval päriti ka Dorschilt, Vestringilt ja Bertholdilt, kui kaugele nemad oma tõlkega jõudnud olid,
ning ergutati neid oma tööga võimalikult pea valmis saama (LVVA, f 233,
n 4, s 1176, lk 338–340). Bertholdile saadeti 24. jaanuaril 1708 uus kiri, ikka
sama küsimusega (LVVA, f 233, n 4, s 1176, lk 371–372). Sonntagi andmetel
vastas Vestring konsistooriumile juba 27. novembril 1707 ja Berthold 1708.
aasta 30. jaanuaril ning nende teatel olnud töö juba üsna kaugele jõudnud
(Sonntag 1817: 30).5 Päris valmis vähemalt Berthold, keda kimbutasid ka mitmesugused tervisehädad (J. D. von Berthold Liivimaa konsistooriumile märtsis 1708, LVVA, f 233, n 1, s 840, l 98), oma osaga veel ei olnud, sest 30. juunil 1708 mainib Liivimaa konsistoorium ühes kuningale saadetud kirjas, et
Berthold töötab hoolega päevast päeva Vana Testamendi tõlke kallal (Reiman
1901: 179; LVVA, f 233, n 4, s 1176, lk 439–441). 5. novembril 1710 suri Berthold Tallinnas katku (EPL 1977: 174). Ülejäänud pastoritest, keda aastail
1703–1708 Vana Testamendi tõlkimisega seoses nimepidi on mainitud, suri de
Moulin tõenäoliselt samuti 1710. aastal Tallinnas katku (EPL 1977: 348),
Dorsch lahkus millalgi neil aastail Rootsi ja tema edasise saatuse kohta pole
midagi teada (EPL 1977: 210–211), Vestring elas kõrge vanaduseni ja suri
1749. aastal Pärnus (EPL 1977: 461).
Ülaltoodut arvesse võttes pole kuigi üllatav, et kui Vana Testamendi väljaandmine pärast Uue Testamendi 1715. aastal trükist ilmumist uuesti päe5 Reiman (1890: 55) kirjutab, et 1707. aastal näidanud Eberhard Gutsleff oma isa Vana
Testamendi tõlget Eestimaa piiskopile Langele, kes omakorda andnud selle Bertholdi ja
Vestringi kätte, et need selle tartu keelde ümber paneksid, ning et töö edenenud esiotsa
päris jõudsasti. Kuigi Reiman oma allikat ei märgi, tundub eespool refereeritud teateid
arvestades tõenäoline, et Reiman on nii tõlgendanud Sonntagi andmeid ja algallikaid tundmata ekslikele järeldustele jõudnud.
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vakorrale tõusis, kirjutas Eestimaa konsistoorium selle kavandatava tõlkimise ja väljaandmise asjus just Vestringile, kellest oli tolleks ajaks saanud Pärnumaa praost. Vastuskirja pole leitud, kuid tundub, et Vestring oli vähemalt
mingi osa tõlkest enda ja oma lähemate kolleegide ülesandeks võtnud, sest
1719. aasta 6. veebruaril pärib Eestimaa konsistoorium Vestringilt, milliseid
piibli osi tema või ta kolleegid eesti keelde on tõlkinud, ja iseäranis, kui kaugele on oma tõlkega jõudnud Paistu pastor Hertzius.6 Ka sellele kirjale saadud vastus on teadmata (Põldmäe 1939a: 58).
Järgmine teade Vana Testamendi tõlkimise kohta tuleb alles 1726. aastast,
kui Anton Thor Helle on Jüri kirikuraamatus maininud, et ta on hiljuti koos
ühe hea sõbraga 1. Moosese raamatu eesti keelde tõlkinud (Ross 2002: 75).
1728. aasta oktoobris, s.t Uue Testamendi teise trüki väljaandmisega seotud tööde lõppedes, tegi Kullamaa pastor ja Maa-Lääne praost Heinrich Gutsleff Eestimaa konsistooriumile ettepaneku hakata Vana Testamenti välja andma ning kaasata töösse ka Lõuna-Eesti pastorid, Albrecht Sutor Kambjast ja
Johann Christoph Gutsleff Suure-Jaanist. Seejärel Liivimaa konsistooriumile 18. oktoobril läkitatud kirjast selgub, et Eestimaal olid Vana Testamendi
raamatud juba vaimulike vahel ära jagatud ning ettekirjutatud reeglite järgi
vormistatud tõlked tuli üle anda 1729. aasta lihavõteteks. Pärast seda pidid
seni käsiraamatu ja Uue Testamendi teise trükiga tegelnud isikud laekunud
tõlked teisi eestikeelseid tõlkeid võrdluseks võttes läbi vaatama ja neid
parandama. Üht toimetamiskomisjoni liiget tahtis Eestimaa konsistoorium
paluda ka Tallinna linnakonsistooriumilt (Põldmäe 1939a: 59–60). Aasta hiljem, 9. oktoobril 1729, andis vahepeal oma praostidelt nõu küsinud (Sonntag
1817: 31) Liivimaa konsistoorium siiski vastuseks, et täiesti erinevate dialektide tõttu poleks Liivimaa kreisidele Tallinnas ettevõetavast tõlkest mingit
kasu (EAA, f 1187, n 2, s 401, l 402–402p) ning hilisemates allikates koostööst
Liivimaa konsistooriumi või Tallinna linnakonsistooriumiga enam ei räägita.
Vahepealsest ajast pole allikatest leitud ka andmeid laekunud tõlgete
kohta. Vaid 1729. aasta jaanuaris mainitakse sinodi protokollis koduvisitatsioonidest kõneldes põgusalt neid konsistooriumi liikmeid, kes „on konsistooriumi korralduse järgi piibli tõlkimisega hõivatud” ega saa seetõttu oma soovi järgi kogudust külastada (EAA, f 1187, n 2, s 35, l 7), nimeliselt siiski kedagi ei mainita.7 Viimaks 1731. aasta jaanuaris määras konsistoorium ametisse
tõlke revideerijad Heinrich Gutsleffi, Anton Thor Helle ja Heinrich Christoph
Wrede, kes lubasid alustada tööd sama aasta aprillis ülempastor Christoph
Friedrich Mickwitzi majas Tallinnas. Muud üksikasjad pidid nad omavahel
selgitama. Põldmäe andmetel jäänud Wrede varsti tööst kõrvale, nii et teda
selle lõpupoole enam ei mainitagi (Põldmäe 1939a: 62–64). Teistest tõlkimisega seotud isikutest mainib Põldmäe oma uurimustes veel Tallinna toomkiriku pastorit Albert Anton Vierorthi, kes tõenäoliselt korraldas küll rohkem tehnilisi ja majanduslikke asju, ning Tallinna gümnaasiumi õpetajat Christoph
Erdmann Biecki, kes ise on nimetanud end Thor Helle ja H. Gutsleffi kõrval
kolmandaks tõlkijaks, kuid kelle osa Põldmäe hinnangul oli pigem kontrolliv
ja parandav. Bieck kopeeris terve Vana Testamendi, välja arvatud apokriivaHeinrich Hertz (1678–1732) oli Paistu pastor aastail 1710–1732 (EPL 1977: 266–267).
Muide, kümme aastat hiljem, 1739. aasta visitatsioonil vastas Kullamaa pastor
H. Gutsleff küsimusele, kas ta vahel ka kodusid külastamas ja visiteerimas käib, et varem
käis, kuid sellest ajast, kui ta töötab piibli kallal, pole ta saanud seda teha (Ilja 1995: 95).
6
7
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raamatud. Eberhard Gutsleff noorema osalust tõlketöös peab Põldmäe küsitavaks (Põldmäe 1939a: 64, 66; 1939b: 449).
Toimetamistöö kulu kohta on andmeid vähe. Põldmäe väitel loobuti töö
kestel seniste tõlgete parandamisest ja püüti tekst võimalikult uuesti tõlkida
(Põldmäe 1939a: 63). Võimalik, et ta teeb sellise järelduse Vierorthi eluloo põhjal, kus viimane väidab, et ta osales tõlkimises 1731. aasta aprillist 1734. aastani ja kolmekordses revideerimises 1734. aastast 1737. aasta märtsini (Põldmäe 1939b: 449). Käsikirju analüüsinud Kristiina Ross oletab siiski, et tõlkekomisjon teksti päris uuesti ei tõlkinud, vaid toimetas vanu tõlkeid (Ross
2002: 86). Eestimaa konsistooriumi protokollide alusel võib kinnitada, et
1731. aastal tõlke revideerijaiks määratud Thor Helle, H. Gutsleff ja Wrede
asusid juba samal aastal Tallinnas tööle, toimetajate ülalpidamiskulud oli
lubanud katta keegi tundmatuks jääda soovinud isik (Põldmäe 1939a: 62–63).
Nii 1732., 1733. kui ka 1735. aastal on konsistooriumi protokolli kantud märkus, et kuna Thor Helle, H. Gutsleff ja Wrede on nagunii enamjaolt Tallinnas
ja revideerivad Vana Testamenti/piiblit, vabastatakse nad konsistooriumi korralistest istungitest ning peavad vajaduse korral osalema apellatsioonikohtu
töös (EAA, f 1187, n 2, s 38, l 20; s 39, l 1p; s 41, l 2p). 1733. aasta 23. jaanuari protokollist selgub, et H. Gutsleff oli tolleks ajaks juba kaks aastat oma
Kullamaa kogudusest eemal olnud ja tema koguduse eest olid hoolitsenud
naaberpastorid. Samasugune korraldus pidi tehtama ka Jüri kiriku asjus, kus
pastoriks oli Thor Helle (EAA, f 1187, n 2, s 39, l 15p, 16p). Ilmselt ei tekkinud revideerijatel sisulisi lahkhelisid ning seetõttu pole ka kaudsetesse allikatesse nende töö kohta teateid jäänud (Põldmäe 1939a: 63). 1737. aasta
22. veebruaril on Eestimaa konsistooriumis protokollitud Vierorthi teade, et
tõlge on juba eelmisel aastal üldjoontes trükivalmis saanud, see oleks vaja
ainult veel kord revideerida, millega loodeti valmis saada samal suvel, korrektuuri pidid esialgse korralduse kohaselt enda peale võtma Thor Helle,
H. Gutsleff ja Vigala pastor Johann Friedrich Gernet (EAA, f 1187, n 2, s 43,
l 26–26p), kuid töö hõlbustamiseks palgati korrektoriks siiski Bieck, keda
tema haiguse tõttu asendas ainult töö alguses lühikest aega Gernet koos oma
vennaga (Põldmäe 1939a: 64, 66; 1939b: 452). Kaudsete andmete nappusel on
tõlkekäsikirjad ise seda olulisem allikas.
Vana Testamendi tõlkekäsikirjad Ajalooarhiivis
Kõnealused Vana Testamendi käsikirjad on hoiul kahes säilikus Eestimaa
konsistooriumi fondis (EAA, f 1187, n 2, s 5324 ja 5325). Lisaks leidub ühes
muidu peamiselt Uue Testamendi käsikirju sisaldavas säilikus (EAA, f 1187,
n 2, s 5323) ka foolioformaadis lõik 8:7–12:12 Sakarja raamatust. See on oletatavasti näide Eestimaa konsistooriumis XVII sajandi teisel poolel tehtud
tööst, teksti kirjutaja ei ole siiski teada. Säilinud on veel tõlkekäsikirjadest
eraldi kirja pandud märkused aastatest 1733, 1734 ja 1737 (EAA, f 1187, n 2,
s 741/1). Alljärgnevas keskendun eelkõige mustandkäsikirjadele, puhtand on
kirja pandud ühe käekirjaga ja kaudsete andmete põhjal võib selle omistada
eespool mainitud Tallinna gümnaasiumi õpetajale Christoph Erdmann Bieckile (Ross 2002: 81–82).
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Johann Daniel von Bertholdi käsikiri
Tõenäoliselt varaseim neist mustandkäsikirjadest on Saalomoni Tarkuseraamatu tõlge, mille võib käekirja järgi omistada Pilistvere pastorile Johann
Daniel von Bertholdile.8 Teatavasti on temalt säilinud kaks eestikeelset Uue
Testamendi ümberkirjutust, üks Stockholmis, teine Tartus, nii et olemas on
adekvaatne võrdlusalus. Lisaks käekirjale (vt näidis 1) kinnitavad Bertholdi
autorsust kaudsed andmed – nagu eespool mainitud, hakkas just tema 1705.
aasta lõpus tõlkima apokriivaraamatuid. Tõlke koostamise või toimetamise
aega pole märgitud, kuid see jääb tõenäoliselt vahemikku 1705–1710. Saalomoni Tarkuseraamatule järgnevad veel ühe lehekülje jäänused Athanasiuse
usutunnistuse lõpuga ja kolmesalmilise lauluga „Oh! Armas Jesus meile jä”,
mille teises salmis viidatakse parajasti möllavale sõjale: Oh! Jesus olle AbbiMees. / Se hirmsa Söa Hädda sees. Siin võib tuua paralleeli samuti Bertholdi sulest pärinevate Uue Testamendi tõlgetega: ka Stockholmi Kuninglikus
Raamatukogus hoitav käsikiri lõpeb Athanasiuse usutunnistusega ja sama
lauluga (Ross 2007: 568–569). Eesti Kirjandusmuuseumis hoitava Uue Testamendi käsikirja lõpus on samuti Athanasiuse usutunnistus, kuid see katkeb
33. salmi keskel. Et Saalomoni Tarkuseraamatu tõlkele järgnev üksik rebitud
leht on ülejäänud tõlkest pisut suuremas formaadis (umbes sama suures kui
kirjandusmuuseumi Uue Testamendi käsikiri) ja ülemises servas on veel loetavad sõnad: ollemisse po- (Stockholmi käsikirjas aga kõlab 33. salm: Jssa
saarnane on temma Jummalikko ollemisse polest, wähhemb on temma kui
Jssa Jnnimesse ollemisse polest.), on selle rebitud lehe näol oletatavasti tegemist Tartu käsikirja lõpust puudu oleva leheküljega.
Saalomoni Tarkuseraamatu tõlkes on Berthold ise märkinud lehe servale
paralleelkohti, kreeka- ja ladinakeelseid sõnu ja fraase. Läbivalt on parandatud sõna ning sõnaks ja, siduv asesõna kummad on asendatud ke’ga, kuid ilmselt pole seda teinud Berthold ise. Keegi teine on lisanud ka mõned üksikud
täpsustused ja täiendused. Toimetamise aluseks pole võetud siiski seda Bertholdi tõlget, vaid üks teine, hilisem ja Bertholdi tõlkest vähemalt esmapilgul
täiesti erinev Saalomoni Tarkuseraamatu tõlge. Ei saa muidugi välistada, et
tema tõlget on toimetamisel kasutatud, kuid seda saaks selgitada alles põhjalikuma analüüsiga.
Rohkem tõlkeid Bertholdilt ega ka teistelt XVIII sajandi esimesel kümnendil Vana Testamendi tõlkega teadaolevalt seotud pastoreilt Vestringilt, Dorschilt või de Moulinilt kõnealustes säilikutes ei ole.
1731. aasta tõlkekomisjoni tööst
Niisiis tuleb valdav enamik tõlkeid tõenäoliselt paigutada 1620.–1630. aastatesse, kuid tõlkijate ringi selgitavaid sekundaarallikaid on ülinapilt: peale
1731. aastal tõlget toimetama määratud kolme komisjoniliikme, Thor Helle,
H. Gutsleffi ja Wrede pole allikates teadaolevalt nimepidi mainitud ühtegi tõlkijat. Seetõttu tuleb tõlkijate väljaselgitamisel piirduda käekirjavõrdlustega:
paremal juhul on selleks kasutada kirikuraamatud, mis sisaldavad ladina kirjutuskirjas nimesid ja üksikuid eestikeelseid sõnu, kehvemal juhul tuleb
8 Johann Daniel von Berthold (1656–1710) oli Pilistvere pastor aastail 1689–1710, enne
seda, alates 1685. aastast sealsamas adjunkt (EPL 1977: 174).
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N ä i d i s 1. a) Saalomoni Tarkuseraamatu algus – EAA, f 1187, n 2, s 5324.
b) Johann Daniel von Bertholdi käekirja näide – RA, Livonica II: 418.
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piiduda saksakeelsete gooti kirjas tekstidega, kuid sellised võrdlused ei pruugi kindlaid tulemusi anda.
Kristiina Ross on mõne mustandkäsikirjas esineva käekirja puhul avaldanud kahtlust, et tegemist pole mitte algsete tõlgetega, vaid pärast mingit
toimetamisringi ümber kirjutatud puhtanditega (Ross 2002: 77–78). Sellised
on kanoonilistest raamatutest 4. Moosese raamatu lõpp (alates 31:3), suurem
osa 5. Moosese raamatust, Joosua, Kohtumõistjate, 1. ja 2. Kuningate, Iiobi,
Jesaja,9 Taanieli, Sefanja, Haggai ja Malaki raamat. Neile on iseloomulik
suhteliselt vähene paranduste arv ja käekirja ootamatu vaheldumine isegi lause keskel.
Et üks sellistes tõlgetes sageli esinevatest käekirjadest kuulub tõenäoliselt Thor Hellele (Ross 2002: 79–81), tundub ootuspärane otsida neist ka teiste tõlkekomisjoni liikmete, H. Gutsleffi ja Wrede käekirja. Wrede iseloomulik
käekiri on kergesti tuvastatav, kuid esineb suhteliselt vähestes lõikudes.10
Seevastu väga sageli esineb neis raamatutes üks teine käekiri, mille võib küll
pisut suuremate kõhklustega, kuid siiski üsna tõenäoliselt omistada H. Gutsleffile (vt näidis 2). Lisaks neile kolmele on osa mustandkäsikirja lõike kirja
pannud lõpliku puhtandversiooni kirjutaja Bieck.11 Käekirja esinemise mahu
järgi võib väita, et olulisemad tõlkijad/toimetajad neist neljast on just Thor
Helle ja H. Gutsleff, nagu sekundaarallikatestki selgus. Ka Ross (2002: 78)
on nende kahe käekirja esinemise põhjal oletanud, et nende taga seisvad isikud pidid tegema omavahel pidevat koostööd.
Kanooniliste raamatute tõlgetesse on parandusi tehtud augustis-septembris 1731, jaanuaris-veebruaris 1732, juulist septembrini 1732, veebruarismärtsis 1733. Erandlikult on Hesekieli raamatut käsikirja alusel revideeritud
kaks korda – 19. augustil 1732 ja 18. veebruaril 1735 (Ross 2002: 83). Nende
vahele jääb veel üks toimetamisvoor, mille parandused on tehtud käsikirjast
eraldi. Selles vahepealses toimetamisvoorus on Hesekieli raamatu 12 esimese peatüki parandused dateeritud 12. juuliga 1734, ülejäänud on dateerimata (EAA, f 1187, n 2, s 741/1, l 126–133p). Põhitekstist eraldi on kirja pandud
ka teiste kanooniliste raamatute parandusi: juunist septembrini 1733, veebruaris-märtsis 1734, juunis-juulis 1734 ning 1737. aasta jaanuarist alates.
1733/34. aasta toimetamisvoorus on üle vaadatud kõik kanoonilised raamatud, viimases, 1737. aasta toimetamisvoorus on parandusi tehtud suhteliselt
vähe ja mõningate lünkadega ainult kuni psalmideni (EAA, f 1187, n 2,
s 741/1). Hesekieli raamatu näite põhjal võiks oletada, et aastail 1735–1736
võidi ka ülejäänud raamatuid veel kord toimetada.
Apokriivaraamatud tõlgiti kanoonilistest raamatutest hiljem, tõenäoliselt
alles 1737. aasta kevadel. Neid pole Bieck kopeerinud ja need laoti otse mustandkäsikirjast (Ross 2002: 81–83). Mustandkäsikirjast võib siiski rääkida
vaid tinglikult, sest osalt on toimetajad ise – nii Thor Helle kui ka H. Gutslaff – neid ilmselt mingis toimetamisetapis ümber kirjutanud, osas lõikudes
9 Jesaja raamat on kokku köidetud Esra ja Nehemja raamatuga. See konvoluut on Rossil kahe silma vahele jäänud (Ross 2002: 75). Täiesti puudu on mustandkäsikirja kanoonilisest osast vaid Ajaraamatud.
10 2Kn 20:12–21, 21:9–26; Ii 34:28–36:16 (see lõik paikneb kahel lehel, mis on ilmselgelt välja lõigatud mingist teisest käsikirjast, olemasolevas Iiobi raamatu tõlkes puuduvad
sellele eelnevad ja järgnevad lõigud: 32:1–34:28 ja lõpp alates 36:17).
11 2Kn 4:1–33, 6:4–33, 19:20–20:11, 25:11–30; Tn 3:21–4:13, 5:18–7:20, 9:25–11:38; Km
18:8–12, 18:18–19.
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N ä i d i s 2. a) Iiobi raamatu algus – EAA, f 1187, n 2, s 5324.
b) Heinrich Gutsleffi käekirja näide Kullamaa kirikuraamatust – EAA, f 1243,
n 2, s 2, lk 30.
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on parandusi rohkem. 1. Makkabite raamatus, mille esimesed 11 peatükki on
kirjutanud Thor Helle ja peatükid 12–16 H. Gutsleff, võib Thor Helle kirjutatud osas lisaks paranduste hulga erinevusele täheldada ka seda, et puhtandlõikudes on ta peatükkide sisukokkuvõtted kohe teksti kirjutanud, mustandlõikudes aga on H. Gutsleff need hiljem lisanud. Ümberkirjutajatena on kasutatud rohkemgi isikuid, kellest enamikku12 pole seni õnnestunud tuvastada,
nt 2. Makkabite raamatust võib lisaks H. Gutsleffile leida veel kolme isiku
käekirja.
Parandused on kõigi nende käsikirjade puhul enamasti kirja pannud Thor
Helle, kellelt pärineb ka suurem osa põhitekstist eraldi kirja pandud parandusi aastatest 1733, 1734 ja 1737. Vaid mõned üksikud märkused võib omistada H. Gutsleffile ja Bieckile. Arvestades siiski asjaolu, et teadaolevalt töötasid Thor Helle ja H. Gutsleff ning vähemalt teatud aja ka Wrede ja Bieck
Tallinnas koos, võib oletada, et paranduste kirjapanijat ei saa tingimata pidada ka kõigi paranduste autoriks, pigem võib oletada, et tegemist oli töökorralduse eripäraga.
Seda kinnitab ka üks lõik käsikirjadest eraldi vormistatud parandustes:
Jeremia raamatu 18.–49. peatükk (EAA, f 1187, n 2, s 741/1, l 91–104). Erinevalt muudest parandustest on selle lõigu juurde märgitud ka nende tegemise koht – Jüri. Selle lõiguga on tööd alustatud (ilmselt 1734. aasta)
15. märtsil, Jeremia raamatu kahe viimase peatüki parandused on seevastu
dateeritud alles 21.–25. juuniga 1734. Torkab silma, et kui muidu on üldjuhul
piirdutud lihtsalt vana ja uue variandi esitamisega, siis selles lõigus on Thor
Helle parandusi ka ladina keeles põhjendanud või siis formuleerinud ettepanekud küsimustena, nt on 18:2113 sõna katko asendatud sõnaga isse, sest „meil
pole vaja edasi anda surma liiki”, ning samas läbbi asendatud käändelõpuga
-ga koos selgitusega: „Nii on eesti keele pärane: tedda tappeti isse surmaga.”
31:2114 on esitatud küsimus: „Miks haua kiwwid, kui juttu pole haudadest?
Kas poleks sobivam kiwwist tähed?” 31:26:15 „Kas ei saa öelda: ma ollen isse
ennast üllesärratand?” 32:716 on Thor Helle ka otseselt kolleegi poole pöördunud: „Mulle tundub küll, et üldmõiste suggulane on sobivam, kuidas sulle?
Järgmises värsis on issa wend säilitamiseks teine põhjendus.” Samal ajal on
hulk parandusi omakorda maha tõmmatud, üksikjuhtudel (nt 18:14–15) tundub, et omalt poolt on parandusi teinud ka H. Gutsleff. Eeltoodu põhjal võib
oletada, et nimetatud lõiku on kaks põhitoimetajat olude sunnil toimetanud
12 Vaid Toobiti raamatu võib, küll teatud kahtlustega, omistada Kirbla ja Lihula pastorile Michael Levanusele (vt allpool).
13 32:7 (vt allpool) põhjal otsustades on Thor Helle tõenäoliselt kasutanud kord juba
parandatud algversiooni, mis langeb üldjoontes kokku Biecki valmistatud puhtandversiooniga, järgmised parandused on tehtud juba Biecki versiooni. Algversiooni parandatud
variant kõlab: .. ja nende meeste rahwas sago tappetud katko-surma läbbi .. Biecki puhtandversiooni on tehtud parandus: .. sago tappetud isse surmaga ..
14 Algversiooni parandatud variant: Panne ennesele püsti seisma haua kiwwid, panne
ennesele postid tee äre, panne tähhele maante, se te, mis sinna olled käinud .. Biecki puhtanversioonis on Haua-kiwwid parandatud märgi-kiwwid’eks.
15 Algversiooni parandatud variant: Seks ollen minna üllesärkanud .. – Biecki puhtandversiooni pole Thor Helle soovitatud parandust tehtud.
16 Algversioon: Waat Hanamel, Kallumi, sinno suggulasse poeg .., millele on lehe serval lisatud paralleelvariant: Kallumi, sinno Jssa wenna, poeg. Esimeses toimetamisringis
on valitud variant: Wata Hanameel, Kallumi poeg, so issa wenna poeg .. Biecki puhtandversioonis pole Thor Helle ettepanekut arvestatud.
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eraldi. Kui toimetati koos, oli võimalus kohe probleemid selgeks rääkida ja
paranduste käik pole nii üksikasjalikult dokumenteeritud.
Puhtandit hakati ilmselt üldjuhul tegema juba pärast esimest toimetamisringi, sest eespool tsiteeritud Jeremia raamatu ja ka näiteks Moosese raamatute puhul pole teise toimetamisringi (vastavalt märtsis ja juunis 1734 ja juunis-juulis 1733) parandusi veel arvestatud. Seda kummalisem on aga, et Thor
Helle on neid parandusi arvestanud 2. ja 3. Moosese raamatu mustandversioonile hiljem lisatud algussalmides (2Ms 1:1–1:15 ja 3Ms 1:1–1:14). Võimalik,
et tegemist oli Thor Helle isikliku eksemplariga, mida ta tahtis terviklikuna
hoida, ja et nimetatud algussalmid peegeldavad seda toimetamisfaasi, kuhu
nende lisamise hetkeks oli jõutud.
Algkäsikirjad
Vana Testamendi tõlkelugu arvestades peaks ülejäänud käsikirjade puhul
olema tegemist Eestimaa pastoritelt 1720. aastate lõpul ja 1730. aastate algul
laekunud tõlgetega. Nagu eespool mainitud, on neist kindlalt tuvastatav
ainult Hageri pastor Joachim Nicolaus Wilcken, kes on oma Habakuki raamatu tõlkele lisanud nime ja daatumi (13. märts 1732).
Kuigi tõlked pärinevad erinevatelt pastoritelt, võib nende vormistuses
märgata teatavaid ühisjooni: lehe servale on jäetud ruumi paranduste jaoks
ning osas neist algavad peatükid sisukokkuvõttega (mis on hilisemal toimetamisel maha tõmmatud)17 – ilmselt olid need üldised vormistusnõuded,
millele Eestimaa konsistoorium 1728. aastal Liivimaa konsistooriumile kirjutades viitas (Põldmäe 1939a: 60).
Ehkki enamiku H. Gutsleffi ja osa Thor Helle kirjutatud tekstide puhul
võib kahtlustada, et need on puhtalt ümber kirjutatud ja mitte algmustandid,
ei tähenda see, et nad poleks siiski võinud neid tekste või vähemalt osa neist
ise tõlkida. On ju Thor Helle kohta teada, et ta – küll koos ühe hea sõbraga
(temast lähemalt allpool) – hakkas Moosese raamatuid tõlkima juba 1726. aastal. Thor Helle kirjutatud on suurem osa 4. (selle lõpu – 31:3 (poole pealt) kuni
36:13 – on kirjutanud H. Gutsleff) ja 5. Moosese raamatust (esimesed 19 ptk;
ptk-d 20–31 on kirjutanud H. Gutsleff, siis ühe lehekülje, 32:1–10, keegi
kolmas ning lõpu, 32:10–34:12 jälle Thor Helle). 5. Moosese raamatust võib
paranduste arvu ja vormistuse põhjal algupäraseks tõlkeks pidada vaid viimast lõiku: 32:10–34:12, kus lisaks suuremale paranduste hulgale torkab silma lühendi v. kasutamine värsinumbri ees. 4. Moosese raamatus on nimetatud lühendit kasutatud kuni 6:6 ja 6:22–27. Kuues peatükk on ka viimane,
mille pealkirjas on esialgu kasutatud artiklit se, mis on hiljem toimetamise
käigus maha tõmmatud.18 Paranduste hulga järgi 4. Moosese raamatu kohta
siiski kindlaid järeldusi teha ei saa.
17 1731. aasta tõlkekomisjoni poolt ümber kirjutatud kanoonilistes raamatutes peatükkide sisukokkuvõtteid ei ole. Kokkuvõtted puuduvad mh ka Moosese raamatutes, mis
võib viidata sellele, et need on tõlgitud enne vastavate juhtnööride andmist. Kokkuvõtete
puudumist Wilckeni tõlgitud (või ümber kirjutatud?) Habakuki raamatus võiks omakorda
selgitada oletusega, et 1732. aasta märtsiks, millega tema oma tõlke dateeris, oli teada, et
kokkuvõtteid töö selles etapis siiski ei ole vaja. Biecki valmistatud puhtandversioonis
kokkuvõtteid ei ole, kuid trükiversioonis on need olemas.
18 5. Moosese raamatus on pealkirjad üldjuhul ilma artiklita (I Peatük jne), lõpuosas,
alates 32. peatükist on pealkirjad vormistatud kujul: Cap. XXXII jne.
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Eeltoodu ning iseäranis selle põhjal, et 5. Moosese raamatu lõpp näib
pärinevat algmustandist, võib Thor Hellet küllaltki tõenäoliselt pidada 4. ja 5.
Moosese raamatu tõlkijaks. H. Gutsleffi kirjutatud tekstide seas pole selliseid,
mida võiks kindlasti algmustanditeks pidada, kuid ei tundu usutav, et üks tollaseid paremaid eesti keele tundjaid ise midagi ei tõlkinud. Pigem võiks oletada, et vähemalt osalt kirjutas ta ümber algselt enda tõlgitud tekste.
Kolmas tõlkekomisjoni liige Wrede on lisaks mõnele eespool nimetatud
puhtandlõigule kirjutanud Aamose, Obadja ja Joona raamatu. Need on tõenäoliselt algtõlked. Joona raamatu lõpp, mis Wredel on algselt tõlgitud olnud,
on aga ära lõigatud ja asendatud lehtedega teisest tõlkest, mis algselt on ilmselt ka olnud täielik, sest lehekülg algab Jn 2:7 poole pealt. Alates 2:8 on seda
juba toimetatud, Wrede tekst, mis jätkub viimasel tema kirjutatud lehel veel
kuni 3:4, on maha tõmmatud. Joona raamatu lõpu kirjutajalt pärineb veel
kaks järgmistki raamatut, Miika ja Nahumi. Lisaks võib talle omistada
1. Saamueli raamatu ja võib-olla ka Toobiti raamatu. Käekirja põhjal võib
nimetatud raamatute tõlkijaks pidada Kirbla ja Lihula pastorit Michael
Levanust.19
Wrede ja Levanuse tõlgitud raamatute põhjal võib märgata seaduspära,
mis kehtib ka muude algtõlgete kohta: üks ja sama isik on, eriti lühemate raamatute puhul, tavaliselt tõlkinud mitu järjestikust raamatut. Nii on ühe ja
sama käega kirjutatud veel Jeremia raamat ja Nutulaulud, mille autorit pole
õnnestunud tuvastada, ning Esra ja Nehemja raamat – käekirja järgi otsustades on seda teinud Haljala pastor Georg Sabler.20 Selle loogika järgi võib
teha ka mõningaid oletusi: et Hesekieli, Hoosea ja Joeli raamat on kirjutatud
ühe ja sama käekirjaga, Hesekielile vahetult järgneva Taanieli raamatu aga
on H. Gutsleff puhtalt ümber kirjutanud, siis tundub tõenäoline, et ka Taanieli raamatu tõlkis algselt sama isik, kes sellele eelneva ja järgnevad raamatudki. Käekirja järgi võib oletada, et see isik oli Mihkli pastor Joachim
Salemann.21 Tema puhul võib suhteliselt kindlalt väita, et tema oli ka nende
tekstide tõlkija, sest nii Hoosea kui ka Joeli raamatu tiitellehel on märkus
nende tõlkimise kohta: translatus 1728. Ka algmustandite puhul tuleb muidugi meeles pidada, et needki ei pruugi olla algupärased tõlked, vaid nende
koostajatel võisid olla kasutada veel mingid varasemad tõlked.
Huvitavat lisainfot võib saada märkustest, mida mõned tõlkijad on vajalikuks pidanud oma tõlgetele lisada. Nt Õpetussõnade 16:26 algvariandi (Üks
tööd teggia hing teeb tööd ennese heaks, sest et temma tühhi Koht aiab tagga)
kõrvale on teksti kirjutaja teinud saksakeelse märkuse: „Talupoeg ei ütle mitte Su, vaid Koht. Üks ütleb: ei üksgi ütle: tühhi su: ei se polle middagi.” Toimetaja on siiski parandanud: Se waewalinne hing nääb waewa ennese heaks, sest
19 Michael Levanus (1694–1764) sündis Soomes Sauvos, 1719. aastal immatrikuleeriti
ta Turu ülikooli. Eberhard Gutsleff noorem soovitas teda Hallesse õppima (1723), seejärel
ta tõenäoliselt õppiski Halles ning töötas Halle vaeslastekooli informaatorina. 1726. aastal
sai Tallinna Mihkli koguduse diakoniks, aasta hiljem Kirbla-Lihula pastoriks (Aarma 2007:
168).
20 Georg Sabler (1700–1740) sündis Dobschaus Ülem-Ungaris (tänapäeval Dobsiná Slovakkias), immatrikuleerus Halle ülikooli 1720. aastal. 1722. aastal sai Albu vaeslastekooli
õpetajaks. Alates 1724. aastast Kadrina adjunkt, Haljala pastor alates 1729. aastast (Aarma 2007: 228).
21 Joachim Salemann (1692–1768) sündis Tallinnas Oleviste pastori Gebhard Salemanni pojana. Õppis Tallinna gümnaasiumis, 1712. aastal immatrikuleeriti Halle ülikooli. Seejärel töötas Tallinna linnakoolis. Mihkli pastor alates 1719. aastast (Aarma 2007: 231).
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N ä i d i s 3. a) Ülemlaulu algus – EAA, f 1187, n 2, s 5324.
b) Johann Christoph Gutsleffi käekirjanäide Suure-Jaani kirikuraamatust – EAA,
f 1287, n 3, s 1, l 173.

temma Su sunnib tedda.22 Asjaolu, et teksti kirjutaja pidas vajalikuks enda
valitud tõlget õigustada, võib ühest küljest muidugi viidata sellele, et lähteteksti järgi oleks ta sõna-sõnalt tõlkides pidanud kirjutama suu, kuid teisalt
võiks ka oletada, et nii seisis mõnes teises tõlkes, mis tal kasutada oli. Sama
kirjutaja on teinud ka muid samalaadseid märkusi, nt Õp 15:20 fraasi agga
se jölle innime ei holi ommast emmast juurde on ta märkinud: „Kõhklen kasutamast sõna pölgma tähenduses spernere [’põlgama’], sest seda kasutatakse
sageli ka tähenduses lugu pidama, nt [..] 23 pölga ka nattoke omma [w]annema
22
23
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1999. aasta piiblis: Nälg aitab töömeest töös, sest ta oma suu sunnib teda.
Lehe serva on ilmselt lõigatud, nii et iga rea esimese sõna algus on kadunud.

– pean lugu jne.”24 Selle juhtumi puhul tundub veelgi tõenäolisem, et sõna põlgama võis tõlkija võtta mõnest tema käsutuses olnud varasemast tõlkest, sest
miks ta muidu oleks pidanud seda mainima. Õp 8:27 on aga viide talupojast
puusepalt kuuldud sõna sirkel kohta – märk sellest, et Thor Helle polnud
sugugi ainuke pastor, kes tõlkevastete leidmiseks talupoegadelt nõu küsis.
Sama käega on kirjutatud lisaks Õpetussõnadele veel Koguja raamat ja
Ülemlaul ning osa psalme (vt allpool). Kirjutaja isiku kohta saab vihje Õp 31:
22-st, kus ta on fraasi Temma teeb issi ennesselle katted juurde kirjutanud:
„!"#$%&: kas see pole mitte Tarvastu sõna räwad ’riided’ .” Liivimaal asunud
Tarvastu mainimine viib mõtted vägisi sellele, et teksti kirjutaja ei pruukinud olla Eestimaa pastor. Tollase Tarvastu pastori Johann Friedrich Körberi
(siin ametis 1727–1746, EPL 1977: 300) võib käekirja põhjal küll välistada,
kuid sobiva kandidaadi leiab üsna lähedalt Suure-Jaanist, kus oli 1715. aastast kuni oma surmani aastal 1767 pastoriks Johann Christoph Gutsleff (EPL
1977: 251), Heinrichi ja Eberhardi vend, keda Eestimaa konsistoorium mäletatavasti oli 1728. aastal H. Gutsleffi ettepanekul Liivimaa konsistooriumilt
Vana Testamendi tõlget revideerima palunud. Käekirja põhjal otsustades on
tema autorsus tõenäoline (vt näidis 3). Niisiis tundub, et ehkki Liivimaa konsistoorium ametlikult oli loobunud Vana Testamendi tõlkimises osalemast, ei
tähendanud see, et pastorid omal initsiatiivil sellest tööst osa ei saanud võtta. Tõenäoliselt oli Suure-Jaani pastor sellesse töösse kaasatud algusest peale ja juba tekstide tõlkimiseks laialijagamisel osa enda ülesandeks saanud. Oli
ju tema vend Heinrich Gutsleff töö peamisi organisaatoreid.
Kõige rohkem eri käekirju võib leida Psalmide raamatust. Mõnda neist on
siinses artiklis juba mainitud: Thor Hellele võib omistada psalmid 2–33,
106–107, 117–118 (kahes eksemplaris, millest üks on maha tõmmatud ja teisest osa puhtalt ümber kirjutatud), 120–128; H. Gutsleffile 36–50, 64; Joachim
Salemannile 61–63 (temalt on samas ka kahe kirikulaulu tõlge); J. C. Gutsleffile 70–105 (70–75 ja 102 on küll maha tõmmatud ja 102. psalmi juures on
märkus, et see tuleb käsiraamatu järgi korrigeerida); Wredele 108–117 (117
on maha tõmmatud); Jeremia raamatu ja Nutulaulu seni tuvastamata tõlkijale 129–150. Varem mainimata autoritest lisandub veel Eberhard Gutsleff
noorem, kes on tõlkinud psalmid 34, 35, 50–60.
Kanooniliste raamatute tõlkijaist jääb esialgu tuvastamata neli: lisaks
Jeremia raamatu ja Nutulaulu tõlkijale veel Estri ja Ruti raamatu ning
2. Saamueli raamatu tõlkija. Apokriivaraamatutes esineb veel seitse tuvastamata käekirja, osa neist ainult lühikestes puhtandlõikudes, mille puhul võib
olla tegemist üsna juhuslike abilistega.
Anton Thor Helle tundmatu „hea sõber”
Seni pole me aga ikka veel saanud vastust küsimusele, kes oli see „hea sõber”,
kellega koos Thor Helle 1726. aastal 1. Moosese raamatut tõlkima asus ja kelle käega esimesed kolm Moosese raamatut ka kirja on pandud. Rudolf
Winkler on selleks heaks sõbraks pidanud Heinrich Gutsleffi, kuid Kristiina
Ross on käekirjavõrdluse põhjal H. Gutsleffi autorsuse välistanud (Ross 2002:
79, 81).
24

1999. aasta piiblis muide ongi tõlgitud: ... aga alp inimene põlgab ema.
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„Üht kristlikku sõpra” on aga E. Gutsleff noorem maininud ka Thor
Helle grammatika eessõnas. See sõber kogunud väsimatu usinusega kokku
nimetatud teose sõnastiku, vanasõnade ja mõistatuste materjalid, mida
Thor Helle siis omakorda on revideerinud (Gutsleff 1732: 33). Õnnekombel on
teada ka selle sõbra nimi: nimelt on Otepää pastor Johann Christoph Schmidt
(Otepääl aastail 1749–1775, EPL 1977: 410) Friedrich Konrad Gadebuschile
kinnitanud, et see tundmatu sõber oli keegi Tüüringist pärit Heszi-nimeline
Tallinna tütarlastekooli õpetaja (Gadebusch 1777: 471). Hans Treumannil on
õnnestunud välja selgitada muudki: E. Gutsleff noorem kirjutas 21. juunil
1721 krahv Heinrich Reussile Hallesse oma reisist Lübeckist Tallinna ning
mainib oma teiste reisikaaslaste seas ka Stollbergi maakonnast pärit Hesset,
kes asunud Keilasse ühe kirikuõpetaja juurde kodukoolmeistriks (Sild 1928:
37). 1726. aasta jaanuaris kandideeris studioosus Johann Laurentius Hesse
Tallinna tütarlastekooli õpetaja kohale ning 21. märtsil 1726 otsustas raad ta
alates 4. aprillist ametisse kutsuda. J. L. Hesse töötamisest selles koolis pole
leitud muid andmeid kui üks 1726. aasta 5. detsembriga dateeritud arve koolihoone remondi kohta ja märge, et ta on 1727. aastal esitanud linna raele
palvekirja uue korstna ehitamise ja kooli sisustuse täiendamise asjus. Hesse
suri Tallinnas 14. veebruaril 1728 ja maeti Oleviste kirikusse. Säilinud on ka
tema pärandi nimekiri, kus on muu hulgas üle 200 raamatu, nende seas ka
Heinrich Gösekeni eesti keele grammatika (1660), kreeka, ladina ja heebrea
keele grammatikaid, leksikone, vokabulaare jne (Treumann 1977: 72–74).
Säilinud käekirjanäidete põhjal (vt näidis 4) tundub tõenäoline, et J. L.
Hesse oligi see „hea sõber”, kelle käega on kirjutatud kolm esimest Moosese
raamatut. Tema kirjutatud tekst pole n-ö tööversioon, vaid puhtalt ümber kirjutatud variant, mida Thor Helle on omakorda, kõige tõenäolisemalt tõlkekomisjoni koosseisus parandanud. Kas Hesse oligi tehniline abijõud, kes pani tõlke kirja ja kirjutas puhtalt ümber, või kaasautor, on tagantjärele võimatu öelda. Tema poolt teksti servale lisatud märkused lubavad siiski arvata, et
tegemist oli kindlasti kaasamõtleva ümberkirjutajaga: leheservadelt võib, iseäranis 3. Moosese raamatus, leida tema märkusi ja viiteid teistele tekstikohtadele, üksikuid viiteid saksa- ja heebreakeelsele piiblile, ettepanekuid (nt
1Ms 14: 5 on tõlkes Rewaiim, mille asemele Hesse on pakkunud: „Või ehk:
need hirmsad sured Mehhed”), viiteid sellele, kuidas üht või teist sõna mujal
tõlkes on tõlgitud. Ühest sellisest viitest 2Ms 25: 37, kus ta osutab ühele
4. Moosese raamatu tõlkes kasutatud väljendile, nähtub, et 2. Moosese raamatu ümberkirjutamise ajaks pidi Thor Hellel ja Hessel ka 4. Moosese raamat tõlgitud olema. Et viidatud väljend mustandversioonis tõepoolest esineb,25 on 4. Moosese raamatu selle osa näol tõenäoliselt tegemist algse tõlkeversiooniga.

25 2Ms 25: 37: Ja sinna pead tem[m]ale seitse Lambid teggema n. neid peab sütama ..
juures on märkus: „Vrd 4Ms 8:2, kus: ülles seädma.” 4Ms 8:2 algne versioon: .. Kui sa need
lampid ülles sead küünla jalla pole siis peawad seitse lampi paistma. Parandatud versioon:
.. Kui sa need lampid sütad pöllema siis peawad need seitse lampi sissepiddi küünla jalla
pole walget teggema.
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N ä i d i s 4. a) Moosese raamatu lõpp – EAA, f 1187, n 2, s 5324.
b) Johann Laurentius Hesse käekirja näide – TLA, f 234, n 1, s 18, l 42.
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Kokkuvõte
Vana Testamendi eesti keelde tõlkimise ajalugu ulatub XVII sajandi esimesse poolde ning kuni üsna hiljutise ajani olid uurijate käsutuses vaid vanimad,
Johannes Gutslaffile ning Adrian ja Andreas Virginiusele omistatavad käsikirjad. Tartus Ajalooarhiivis hoitavad Vana Testamendi tõlkekäsikirjad,
mille Kristiina Ross mõne aasta eest laiema avalikkuse ette tõi, peegeldavad
aga kõige otsesemalt 1739. aastal ilmunud esimese eestikeelse täispiibli saamislugu, Vana Testamendi tõlkimist ja toimetamist 1720. ja 1730. aastail.
Varasemast perioodist väärib kindlasti esiletoomist Johann Daniel von Bertholdi Saalomoni Tarkuseraamatu tõlge aastaist 1705–1710, mis on üks väheseid tunnistusi Põhjasõja-aegsest tõlketööst.
Vana Testamendi peamiseks tõlkijaks ja toimetajaks on peetud Anton
Thor Hellet, tema lähimaks kaastööliseks Heinrich Gutsleffi. Kuigi säilinud
käsikirjades kajastub kõige selgemini Thor Helle toimetamistöö, ei tohiks ka
H. Gutsleffi osa alahinnata. Säilinud käsikirjadest on just tema üsna olulise
osa ümber kirjutanud. Kas ja millised ka algselt tema tõlked olid, pole praegu enam võimalik kindlaks teha, Thor Hellet aga võib küllaltki tõenäoliselt
pidada Moosese raamatute peamiseks tõlkijaks. Seejuures abistas teda seni
eesti kirjakeele ajaloos küll mainitud, kuid mitte kuigi tuntud Keila koduõpetaja Johann Laurentius Hesse.
Et tõlke- ja toimetamistöö kulges 1720/30. aastatel ilmselt üsna rahulikult
ja suuri lahkhelisid ei tekkinud, pole ka allikatesse jäänud kuigi palju andmeid selle töö käigu kohta. Käekirjade alusel saab tõlkijate ringi siiski mõne
nime võrra laiendada: Eestimaa pastoritest osalesid lisaks Thor Hellele ja
H. Gutsleffile ning Hageri pastorile Joachim Nicolaus Wilckenile tõlkimises veel
Harju-Jaani ja Jõelähtme pastor Heinrich Christoph Wrede, Kirbla ja Lihula
pastor Michael Levanus, Haljala pastor Georg Sabler ja Mihkli pastor Joachim
Salemann, Tallinna vaimulikest Eberhard Gutsleff noorem ja Liivimaalt Suure-Jaani pastor Johann Christoph Gutsleff. Need olid enamjaolt pietistlikud
vaimulikud, kes olid õppinud Halle ülikoolis. Samast ringkonnast võiks tõenäoliselt otsida ka esialgu veel tuvastamata jäänud käekirjade omanikke.
Arhiivimaterjalid
EAA = Eesti Ajalooarhiiv, Tartu
LVVA = Latvijas Valsts Vºestures Arhªvs (Läti Riiklik Ajalooarhiiv), Riia
RA = Riksarkivet (Rootsi Riigiarhiiv), Stockholm
TLA = Tallinna Linnaarhiiv

Kirjandus
A a r m a, Liivi 2007. Põhja-Eesti vaimulike lühielulood 1525–1885. Tallinn: Aarma maja.
B i e n e m a n n, Fr[iedrich] 1902. Die Katastrophe der Stadt Dorpat während des
Nordischen Krieges. Nebst zeitgenössischen Aufzeichnungen. (Bibliothek Livländischer Geschichte. III. Band). Reval: Verlag von Franz Kluge.

706

Curriculum 1858 = Curriculum vitae Adriani Verginii Pastoris in Odenpee descriptum Dörpati ao. 1706. 9. Apr. (Aus Gadebusch (handschr.) Beweisen zur livl.
Adelsgeschichte Th. 3. S. 755). – Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland’s. Hrsg. von der Gesellschaft für Geschichte und
Alterthumskunde der russischen Ostsee-Provinzen. Neunten Bandes erstes
Heft. Riga: Nicolai Kymmel’s Buchhandlung, lk 118–125.
D u n s d o r f s, Edgars 1979. Pirmºas latviešu bªbeles vºesture. Minneapolis, Minn.:
Latviešu ev. lut. baznªca Amerikºa.
EPL 1977 = Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918. Begonnen von P. Baerent. Hrsg. von M. Ottow, W. Lenz. Köln–Wien: Böhlau Verlag.
G a d e b u s c h, Friedrich Konrad 1777. Livländische Bibliothek nach alphabetischer Ordnung. Erster Theil. Riga: bey Johann Friedrich Hartknoch.
G u t s l e f f, Eberhard 1732. Vorrede. – [Anton Thor Helle,] Kurtzgefasste Anweisung Zur Ehstnischen Sprache .... Halle: Stephan Orban, lk 13–36.
G ö s e k e n, Heinrich 1660. Manuductio ad Linguam Oesthonicam, Anführung
Zur Öhstnischen Sprache. Reval: Gedruckt und verlegt von Adolph Simon.
I l j a, Voldemar 1995. Vennastekoguduse (herrnhutluse) ajalugu Eestimaal (Põhja-Eesti) 1730–1743. (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia 169.)
Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura.
K õ p p, Johan 1959. Kirik ja rahvas. Sugemeid eesti rahva vaimse palge kujunemise teelt. Lund: Eesti Vaimulik Raamat.
P a u l, Toomas 1999. Eesti piiblitõlke ajalugu. Esimestest katsetest kuni 1999.
aastani. (Emakeele Seltsi toimetised nr 72.) Tallinn: Emakeele Selts.
Piiblikonverentsid 2003 = Piiblikonverentsid ja keelevaidlused. Põhjaeestikeelse
Piibli tõlkimise ajaloost (1686–1690). Allikapublikatsioon. Koost L. Pahtma,
K. Tafenau. Toimetanud J. Beyer. (Ex fontibus Archivi Historici Estoniae I.)
Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2003.
P õ l d m ä e, Rudolf 1939a. Anton Thor Helle. Esimese eesti piibli tõlkija. – Vana
Tallinn IV. Tallinn: Tallinna Ajaloo Selts, lk 35–74.
P õ l d m ä e, Rudolf 1939b. Lisandusi eestikeelse piibli väljaandmisloole. – Eesti
Kirjandus, nr 10, lk 448–455.
P õ l d v e e, Aivar 2002. Talurahvakoolid Eesti- ja Liivimaal 17. sajandi viimasel
veerandil. – Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis
16./17. sajandil. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 8 (15)). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv.
R e i m a n, W[illem] 1890. Eesti Piibli ümberpanemise lugu. Meie Piibli 150-aastase juubeli mäletuseks. Tartu: Trükitud K. A. Hermann’i kirjadega.
R e i m a n, W[illem] 1901. Eine Stockholmer und eine Dorpater Handschrift des
reval-estnischen Neuen Testaments. – Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1900. Jurjew (Dorpat): Druck von C. Mattiesen, lk 156–181.
R o s s, Kristiina 2002. Esialgseid täiendusi Vana Testamendi tõlkeloole. – Keel ja
Kirjandus, nr 2, lk 73–87.
R o s s, Kristiina 2003. Saateks. – Esimene Moosese raamat. Iiobi raamat. Tõlkinud 1687–1690 Andreas ja Adrian Virginius. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus,
lk 5–23.
R o s s, Kristiina 2005. Miks ja millal kaotati esimene lõunaeesti kirjakeel? –
Vikerkaar, nr 7/8, lk 130–139.
R o s s, Kristiina 2007. Stockholmi käsikirjast. – Põhjaeestikeelsed Uue Testamen-

707

di tõlked 1680–1705. Luuka evangeelium. Apostlite teod. Koostanud K. Ross.
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 567–571.
S i l d, Olaf 1928. August Hermann Francke’ mõjud meie maal. Tartu: K. Mattiesen’i trükk.
S o n n t a g, K[arl] G[ottlob] 1817. Versuch einer Geschichte der lettischen und
esthnischen Bibel-Uebersetzungen. Riga: gedruckt bei Wilhelm Ferdinand
Häcker.
T a f e n a u, Kai 2006. Eestikeelsetest Uue Testamendi tõlkekäsikirjadest Ajalooarhiivis. – Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16/17.
sajandil. II. Koost E. Küng. [Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 12 (19).] Tartu:
Eesti Ajalooarhiiv, lk 241–294.
T e r i n g, Arvo 1979. Lisandusi ja täpsustusi Johannes Gutslaffi kohta. – Keel ja
Kirjandus, nr 1, lk 26–30.
T r e u m a n n, Hans 1977. Veel mõnda Eesti Raamatute Kirjastuskassa arhivaalide lehekülgedelt. – Vanemast raamatukultuuriloost. Tallinn: Eesti Raamat,
lk 71–77.
W e s t l i n g, Gustav Oskar Friedrich 1893. Vorarbeiten zu der ehstnischen
Uebersetzung des Neuen Testaments 1715. Eine kirchengeschichtliche Studie.
– Mittheilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland, Bd.
49, N. F. Bd. 26, lk 433–454, 518–537.

Weitere Ergänzungen zur Übersetzungsgeschichte des Alten Testaments
Stichworte: Anton Thor Helle, Heinrich Gutsleff, Johann Laurentius Hesse,
Johann Daniel von Berthold, Geschichte der estnischen Schriftsprache, estnische
Bibelübersetzung
Vor ein paar Jahren sind die Manuskripte des estnischen Alten Testaments aus
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Estnischen Historischen Archiv entdeckt worden. Es handelt sich um die Vorarbeiten zur ersten estnischen Vollbibel
(gedruckt 1739). Das älteste dieser Manuskripte ist die Übersetzung des Buches
der Weisheit von Johann Daniel von Berthold, die in die Jahre 1705–1710 zu datieren ist. Die übrigen Übersetzungen stammen aus den 1720er/1730er Jahren.
Aufgrund dieser Manuskripte kann man sicher sein, dass Anton Thor Helle und
Heinrich Gutsleff die wichtigsten Herausgeber des Alten Testaments gewesen
sind. Neben ihnen haben jedoch seit 1728 mehrere Pastoren an der Übersetzungsarbeit teilgenommen. Einige von ihnen können anhand des Handschriftenvergleichs identifiziert werden. Die identifizierten Übersetzer waren meistens pietistisch gesinnte Pastoren, die an der halleschen Universität studiert hatten. Wahrscheinlich gehören auch die noch unbekannten Übersetzer demselben
Pastorenkreis an.
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