
 

Kristliku kunsti kanooniliste sü

 

fieede
pealkirjad on eesti erialakeeles parata-
matult tõlked. 

Kristoloogilise ikonograafia puhul pä-
rinevad need põhiliselt evangeeliumidest,
esinedes seal puhuti vahepealkirjadena
(”Jeesuse ristimine” – Mt. 3:13–17, Mk
1:9–11, Lk. 3:21–22) ning olles eri keeltes
võimalust mööda ühtlustunud (sks 

 

Taufe
Christi, ingl Baptism of Christ, port Bap-
tismo de Jesus). Rahvusvaheliselt kasuta-
takse ladina keelt: Baptisma Christi.
Eestikeelsed vasted vajavad sageli veel
täpsustust või leiutööd. Sellele aitavad
kaasa nii piiblisüfieede koondid (nelja
evangeeliumi ühitus stseeniti1) kui ka
kunstiteoste illustreeritud temaatilised
kogumikud pildiallkirjadega2. Siin seoses
kerkivad tõlkeprobleemid. 

Näiteks saksakeelses terminoloogias
Gnadenstuhl’iks nimetatav pildisüfiee (ld
thronum gratiae3, ingl Mercy-Seat4, Throne
of Grace5) on sisuliselt tagasiviidav evan-
gelist Johannese sõnadele (1:18) ”ainu-
sündinud Poeg, kes on Isa süles”. Nii
kasutatakse inglise ja vene keeles ka
pealkirja ”[Püha] Kolmainus” (ingl The
[Holy] Trinity, vn 

 

Swqtaq Troica6). Mida
teha eesti keeles? Otse piiblitekstist võe-
tav variant ”Isa süles” ei kõlbaks, sest
otseselt süles ei olda mitte igal sellenime-
lisel pildil.

Sõna Gnadenstuhl pärineb Martin
Lutherilt, kes pruugib seda Uue Testa-
mendi apostlite kirjade tõlkes (1522) kol-
mel korral. Kaks tõlkevastet (BFBS
1968) osutuvad ilmselt sobimatuks: ”lepi-
tusvahend” (Rm 3:25) ja ”lepituskaas”
(He 9:5), kuid üks kirjakoht (He 4:16) pa-
kub ka lahenduse: Darum lasset uns hin-
zutreten mit Freudigkeit zu dem Gna-
denstuhl, auf daß wir Barmherzigkeit
empfangen und Gnade finden auf die
Zeit, wenn uns Hilfe not sein wird. (”Läki
siis julgusega armuaujärje ette, et me
saaksime halastust ja leiaksime armu
oma abiks õigeks ajaks.”) Nii võibki Gna-
denstuhl’i-süfiee eestikeelseks pealkirjaks
kinnistuda ”Armujärg” (vrd aujärg, om
-järi).7

Antud juhul saab lähtuda evangeeliu-
mi teksti tõlkest. Keerulisem on aga lugu
näiteks Neitsi Maarja teemalise ainesega.
Ainult väike osa sellest pärineb evangee-
liumidest, enamik on eri aegadel esile
kerkinud apokrüüfilistest või muudest al-
likatest, mida paljudes keeltes ei leidugi.
Siin on kunstiteaduses stiihiliselt kehtes-
tunud omad pealkirja tavad, mida eri
keeltes ühitada pole hõlpus. Mõni süfiee-
nimi osutub eriti probleemseks. 

Säärane on saksakeelne [Die Heilige]
Anna selbtritt. See XIV sajandil tekkinud
ning eriti XV–XVI sajandil levinud8 süfiee
(Iconclass-indeks 73A221) kujutab Neitsi
Maarjat koos Jeesuslapse ning ema An-
naga (mõnikord üksteise süles). Pildil
võivad figureerida veel muudki: Püha
Joosep, Püha Joachim, lambatall (Leo-
nardo da Vinci Louvre’i-maalil, u 1510),
väike Ristija Johannes (Leonardo Londo-
ni-visand, u 1498). Ingliskeelsetes peal-
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kirjades on puhuti mindud lihtsa kirjel-
duse teed: The Virgin and Child with
Saint Anne9 (kirjelduslikkusest annab
selgesti märku puhutine ”[Jeesus]lapse”
väiketäheline kirjutus10), või veelgi üksik-
asjalisemalt: Saint Anne, the Virgin and
the child with the lamb ja Saint Anne, the
Virgin, the child and Saint John.11 Sa-
mamoodi on toimitud itaalia keeles, kir-
jeldades Masaccio teost: Madonna col
Bambino e Sant’Anna12, ning eesti kee-
leski: ”Maarja lapse ja Püha Annaga”13.

Teine võimalus on jätta see saksa
teosenimi üldse tõlkimata. Belgiast 2001.
aastal kaduma läinud (ja 2004. aastal
Saksamaalt leitud) tammepuust skulp-
tuurigruppi tutvustati saksa-, inglis-,
flaami- ja prantsuskeelses tagaotsimis-
kuulutuses: Sie trägt den Namen ”Anna
Selbtritt”, The statue is called ”Anna
Selbtritt”, genoemd ”Anna Selbtritt”, inti-
tulée ”Anna Selbtritt”.14 Nõnda toimib ka
ingliskeelne Iconclass.15

Kolmandaks on proovitud too saksa-
keelne pealkiri oma keelde ümber panna.
Niisuguste tõlkelaenudena tulid näiteks
itaalia kunstiterminoloogiasse Sant’Anna
metterza (ülestunnistusega: Il termine
”Metterza” è tradotto letteralmente dal te-
desco ”Selbdritt”16), rootsi keelde Anna
själv tredje17 ning lõpuks ka eesti aime-
kirjandusse: ”Anna ise kolmas”.18

Kahel viimasel juhul on lähtutud osi-
sest selbst tähenduses ”ise”. Selbdritt on
aga saksa keeles arhailine vorm mõistest
”kolmekesi”, mis nüüdispruugis kõlab zu
dritt. (Samamoodi oli praeguskeelse zu
zweit ’kahekesi’ asemel kunagi kasutusel
selbander.19) Seda sõna pruugib Vana
Testamendi tõlkes (Js 19:24) Martin Lut-
her: Zu der Zeit wird Israel selbdritt sein
mit den Ägyptern und Assyrern (vrd ”Sel
päeval on Iisrael kolmandana Egiptuse ja
Assuri kõrval...”).

Eesti kolmekesi (sks zu dritt) on moo-
dustatud arvsõnast kolm ning adver-
biaalsufiksist -kesi (vrd kahekesi, neljake-
si, viiekesi jne). Too -kesi esineb veel tei-
sendina -kesti (kolmekesti) ning etümoloo-
giliselt veelgi läbipaistvamalt liitena -kes-
kis: isekeskis (kust leiame ka osise ise).
Olulisem on aga sufiksi semantika, mille
avab Ferdinand Johann Wiedemanni
”Eesti keele grammatika” (1875): ”ke

 

ésk
kezet kesket (mitten), keskes ke éskis (un-
ter einander, mitten unter), keskel, -le, -lt
oder keskeh, -he, -st (d[örptehstnisch])
(darunter, dazwischen, daraus), kezel, ke-
zele = keze (unvollendet, unterbrochen)
von keésk keske (Mitte, Zwischenraum)”.20

Selbdritt ei tähenda niisiis mitte ’ise
kolmas’, vaid ’kolme-kesi’, ’kolme keskel’.
[Die Heilige] Anna selbtritt ei tuleks see-
ga tõlkida mitte ”[Püha] Anna ise kol-
mas”, vaid ”Kolmekesi [Püha] Annaga”. 
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