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E
esti kirjakeele sõnavara arengu uurimisel on seni kõige rohkem vaadel-
dud XX sajandi keelekorralduse suurmeeste Johannes Aaviku ja Johan-
nes Voldemar Veski tegevust. Ka F. R. Kreutzwaldi, C. R. Jakobsoni,

Ado Grenzsteini, K. A. Hermanni jt sõnaloomingust XIX sajandil on mõndagi
teada, ent üldpilt on juba märksa hämaram. Hoopis vähe on aga rõhku pan-
dud meie kirjakeele algusaegadele, põhiliselt vaimuliku kirjavara perioodile,
mil eesti kirjakeele korraldamine oli saksa pastorite kätes (vt siiski nt Masing
1975). Ometi on ka sel ajal loodud sõnu, mis on tänini püsima jäänud. Asjas-
se lähemalt süvenematagi võib väita, et vanemast kirjakeelest lähtub kas
päris kindlasti või vägagi tõenäoliselt niisuguste sõnade, nagu näiteks aujärg
’troon’ (järg ’järi, pink’), ausammas, eeskuju (kuju ’pilt’, vrd sks Vorbild), ees-
nahk, emakeel, jumalavallatu, isamaa, käsiraamat, peatükk, südametunnis-
tus (tunnistus ’tundmus, tunne’), verekoer, õnnistegija jt käibeletulek. Suur osa
neist on (alam- või ülem)saksa tõlkelaenud, aga leidub ka sõnu, kus säärane
alus puudub.

Üks kummalisemaid vanast kirjakeelest lähtuvaid sõnu on taevalaotus
’taevas, taevavõlv’ (EKSS VI: 16), vahel ka lihtsalt laotus ’taevas, taevalaotus’
(EKSS III: 54). Sõna on tänapäeva eesti keeles üldtuntud ning vaevalt tuleb
kellelegi mõttesse üldse küsida, kust see poeetiliselt mõjuv idioom, milletao-
list ei tunne lähisugulas- ega naaberkeeled, on meile tulnud. Vastus on
endastmõistetav: see on pärit Piiblist, Vana Testamendi algusest, 1. Moosese
raamatu maailma loomise loost. Pärast seda, kui Jumal on esimesel päeval
loonud taeva, maa ja valguse, tuuakse teisel päeval mängu laotus:

Ja Jumal ütles: „Saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest!” Ja
nõnda sündis: Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis olid laotuse all, vetest,
mis olid laotuse peal. Ja Jumal nimetas laotuse taevaks. Siis sai õhtu ja sai
hommik – teine päev (1Ms 1: 6–8). Pärast seda, kui ülemised ja alumised veed
on laotusega eraldatud, esineb 1. Moosese raamatus (1Ms 1: 14–17, 1Ms 1: 20)
laotuse asemel juba taevalaotus. Täpsemalt: Ja Jumal ütles: „Saagu valgused
taevalaotusse eraldama päeva ööst! Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aas-
taid ...” (1Ms 1: 14; Piibel 1997).

Anton Thor Helle toimetamisel ilmunud Piibli esimeses eestikeelses ter-
viktõlkes (Piibli Ramat 1739) on laotus ja taevalaotus kirjutatud kujul la-utus
ja taewala-utus. Näiteks: Ja Jummal ütles: „Sago la-utus kesket sedda wet, ja
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se tehko wahhet wee ja wee wahhele” (1Ms 1: 6). Ja Jummal ütles: „Sago wal-
gussed taewala-utussesse, et ne ~mad wahhet tewad päwa ja öö wahhele, et
ne ~mad on tähtäks ja seätud aeguks ja päiwiks ja aastaiks...” (1Ms 1: 14). Pool
sajandit varem, hinnanguliselt 1687–1690 valminud ning usaldusväärselt
Andreas ja Adrian Virginiusele atribueeritud tõlke käsikirja ümberkirjutuses
(vt lähemalt Ross 2003) figureerivad lahotus ja Taiwa lahotus: Nink Jummal
üttel: üks lahotus sago Wette wahel, nink [lah]hutago Wet Weest ärra1 (1Ms 1: 6).
Nink Jummal üttel: Sago Walgusset Taiwa lahotusse [...]2 Päiwa nink Öö wah-
hel wahhet teggema, nink andma Tähhet, säetus Ajas, Päiwis nink Astajs ...
(1Ms 1: 14; vt Virginius 2003: 27–29). XVII sajandi lõpp ongi tärmin, millest
alates sõna taevalaotus esinemist eesti kirjakeeles saab jälgida. Varasemaid
tarvitusjuhtumeid pole praegu teada.

Tekib küsimus, miks see sõna on niisugune, nagu ta on, ja kust ta ikkagi
on võetud. Seda, et tegemist oleks rahvakeelse idioomiga, on sugulaskeelte
vastete puudumise ja sõna stiilivõõruse tõttu raske uskuda: laotatakse küll
sõnnikut, aga miks peaks laotama taevast? Ja mis häda pidi maarahvast
sundima kompaktset ja konkreetset sõna taevas pikemaks venitama ning
us-tuletise lisamisega abstraktsemaks muutma? Samas osutab võrdlus
Martin Lutheri piiblitõlkega (1545), et ka saksa keel ei ole sõna taevalaotus
loomisel eeskujuks olnud.

Martin Lutheri tõlkes näevad meile olulised kirjakohad välja nii: VND
Gott sprach / Es werde eine Feste zwischen den Wassern / vnd die sey ein
Vndterscheid zwischen den Wassern (1Ms 1: 6). VND Gott sprach / Es werden
Liechter an der Feste des Himels / vnd scheiden tag vnd nacht / vnd geben /
Zeichen / Zeiten / Tage vnd Jare (1Ms 1: 14; vt Biblia 1545). Eesti sõnade lao-
tus ja taevalaotus kohal on siin Feste ja Feste des Himels. Nimisõnale Feste
annab tänapäeva tõlkesõnaraamat tähendused: 1) van. kindlus, kants;
2) maismaa; 3) luul. taevalaotus (Kibbermann jt 1995: 290). Nimisõna Feste
lähtub omadussõnast fest ’tahke, tihke, kompaktne; kõva, tugev; püsiv, kin-
del’, nii et mingile laotamisele pole siin vihjatud.

Liitsõna himelsveste taevalaotuse tähenduses oli saksa keeles käibel juba
keskülemsaksa perioodil (Walde, Hofmann 1982: 505). See on tõlkelaen Püha
Hieronymuse toimetatud ladinakeelse Vulgata (IV sajand) vastavast sõnast.
Vulgatas on kirjutatud: dixit quoque Deus fiat firmamentum in medio aqua-
rum et dividat aquas ab aquis (1Ms 1: 6) ja dixit autem Deus fiant luminaria
in firmamento caeli ut dividant diem ac noctem et sint in signa et tempora et
dies et annos (1Ms 1: 14). Sõna laotus kohal on siin firmamentum ja sõna tae-
valaotus kohal firmamentum caeli. Nimisõna firmamentum on tuletatud ver-
bist firmare ’kindlustama, kindlaks ja tugevaks tegema, toetama’, see omakor-
da adjektiivist firmus ’kindel, tugev, kõva’. Klassikalises ladina keeles tähen-
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1 Käsikirja esimene lehekülg on kahjustatud, nurksulgudes on konjenktuurid. Käsi-
kirja trükiväljaande konjenktuuriga [la]hutago (pro [lah]hutago) ei tahaks nõustuda (vrd
samas 1Ms 1: 4 lahhutis Jummal Walgust Pimedussest ärrä). Siin on tegemist kahe erine-
va tüvega: ühelt poolt lahkuviimist väljendav lahu-, mis Virginiuste käsikirjas esineb kujul
lahhu-, ja teiselt poolt laiali paigutamist väljendav lao-, mis Virginiuste käsikirjas esineb
kujul laho-. Et viimane figureerib Anton Thor Helle toimetatud „Piibli Ramatus” järjekind-
lalt kujul la-u-, siis sugeneb tahes-tahtmata oletus, et selles tüves polnud XVII–XVIII
sajandi vahetusel veel diftongi kujunenud ning ühekordne h ja sidekriips märgivad siin
silbipiiri.

2 Mõeldavad konjenktuurid on lahotusse[s] või lahotusse[sse].
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das firmamentum kinnitusvahendit, tuge (Kleis jt 2002: 454; Walde, Hofmann
1982: 505); sellele sõnale hilisladinas omistatud tähendus ’taevalaotus, taeva-
võlv’ levis keskajal jõudsalt Vulgata kaudu ja on praegu paljudes Euroopa
keeltes rahvusvahelise sõnana kasutusel (ingl firmament, sks Firmament,
pr firmament jne).

Hilisladina firmamentum taevalaotuse tähenduses on omakorda tõlkelaen
kreeka keelest. Kreekakeelses Septuagintas (III–I sajand eKr) on asjaomased
kirjakohad järgmised:         
          
 (1Ms 1: 6).        
          
            
       (1Ms 1: 14). Sõna laotus kohal
asetseb siin , sõna taevalaotus kohal   .
Kreeka  ’taevavõlv, taevalaotus’ lähtub sõnast  ’kange,
tugev, kõva’ (Frisk 1960: 790–791), mis on praegu tuntud paljude rahvusva-
heliste sõnade (stereofoonia, stereomeetria, stereotüüp jt) esikomponendina.3

Niisiis käsitab Septuaginta  – ning sedakaudu ka Vulgata fir-
mamentum ja Lutheri Piibli Feste – taevast kui midagi tugevat, kõva, jäika,
kindlat. Selles kajastuvad muistsed kosmogoonilised arusaamad. Egiptlased
pidasid taevast võlvitud raudlaeks, mille külge on nööridega riputatud tähed.
Babüloonlaste ettekujutuses oli taevas jumal Marduki poolt tugevast metal-
list taotud kuppel, mis toetub maale. Kreeklaste ja roomlaste seas valitses
arvamus, et taevas on tohutu kristallist (aga ka rauast või vasest) võlv, mil-
le külge on kinnitatud tähed (vt http://www.newadvent.org/cathen/06079b.
htm). Analoogilisi ettekujutusi taevast kui tugevast ja kindlast materjalist teh-
tud nähtusest võib välja lugeda ka mitmest heebreakeelse Vana Testamendi
kirjakohast. Martin Lutheri piiblitõlke Feste kaudu on see ettekujutus jätnud
põgusaid ja nüüd juba kustunud jälgi ka eesti kirjakeelde. Näiteks Heinrich
Gösekeni (1660: 189) eesti keele käsiraamatu sõnastikuosa annab sõna firma-
ment vasteks Taiwa kinnitus.4 Christoph Blume (1662: 177) kirikumanuaalis
on kirjutatud: Taiwat könnele wat Jummala Auwust nink Taiwa Kinnitamis-
set kuhlutawat temma Kehde Töhd (vrd saksa vastet: Di Himmel erzelen di
Er[e] Gottes und di Feste verkündigen seine Hä[n]de Werk). Ja mis kõige huvi-
tavam, saksa eeskujust lähtub ka Virginiuste Vana Testamendi tõlke ümber-
kirjutus alates 1Ms 1: 15-st, kus eelmise salmi Taiwa lahotus asendub järs-
ku Taiwa kinnitus’ega: Nink nämat olgo Walguseks Taiwa kinnitusses, Maa
p[äle] paistma, nink ninda sündis. Sama väljend kordub 1Ms 17-s ja 1Ms
20-s (vt Virginius 2003: 28–29). Nähtavasti on varasem kinnitus käsikirja al-
gul asendatud tõlkija(te) poolt hiljem leitud sobivama vastega lahotus, aga
redigeerimist pole lõpule viidud. Käsikirjas pole parandamise jälgi näha, sest
nagu juba öeldud, tegu on ümberkirjutusega, mitte originaaliga.
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3 „Võõrsõnade leksikon” (VL 2006: 1005) annab kreeka adjektiivi stereos tähenduseks
üksnes ’ruumiline’, mis on sekundaarne ega sobi kõigi näidetega (nt stereotüüp). 

4 Siin tuleb tähele panna, et sõnad kinni ja kindel kuuluvad samasse sõnapessa (vt nt
EEW III: 835–836 kinni; SSA I: 358 kiinni, kiinteä). Sõna kinni tuletistel võib eesti murre-
tes veel XX sajandilgi kohata tähendust ’tugev, kõva’ (nt kinnatumma, kinnätümmä Ote,
Rõu ’tugevaks muutuma’, kinniste Khn ’tugevasti’, kinnitümmä Har ’tugevnema’, kinnäh-
tümmä Plv, Vas ’kõvaks tõmbuma’, vt VMS I: 228).
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Miks siis tundus tõlkija(te)le järsku lahotus parem kui saksa, ladina ja
kreeka keelest kindlat tuge saav kinnitus? Üsna ühemõttelise vastuse annab
sellele Virginiustest veel varasem Vana Testamendi tõlke katse, hinnanguli-
selt 1640. aastate keskpaiga ja 1657. aasta vahel valminud Urvaste pastori
Johannes Gutslaffi manuskript (KM registrinumber 1950/37), mis sedapuhku
on tõlkija enda käega kirja pandud (Tering 1979: 30). Gutslaff tõlkis Vana Tes-
tamenti heebrea keelest ja tema vahenduses näevad meile olulised kirja-
kohad välja järgmised: Ninck jumal lauss: Sahko ütz weljawinnitaminne
neihde wejede wahjel, ninck olcko üttes lahhutamisses neihde wejede wahjel
(1Ms 1: 6). Ninck jumal lauss: Sahkut Walckustajat se taiwa weljawinnitamis-
se sissen lahhutama tarbis se päiwa: ninck se öhwahjel; Ninck olckut tähede,
techtajude, päiwade ninck ahjastade tarbis ... (1Ms 1: 14).

Keelendite laotus ja taevalaotus kohal seisavad siin weljawinnitaminne ja
taiwa weljawinnitamisse, mis on vormilt küll erinevad, kuid viitavad seman-
tiliselt samasse suunda mis laotus ja taevalaotus. Et aga asi päris selge oleks,
on Johannes Gutslaff sõna weljawinnitamine esmatarvituse juurde lisanud
saksakeelse märkuse: heebrea keeles on   ’väljavenitamine (außdehnung)’
seotud sõnaga  ’sirutab ~ laotab laiali (expandit, diduxit)’. Kreeklased
nimetavad seda [], mis ladina keeles on Firmamentum ja saksa kee-
les die Feste. Mina ütlen pigem heebrea keele põhjal üts Weljawinnitaminne
’eine außdehnung’ kui kreeka keele põhjal üts Kinnitaminne ’eine Feste’.

Tundub nii, et ehkki tähendusest ’tugev, kõva, kindel’ lähtuv sõna oli
euroopalikku traditsiooni ammu juurdunud, ei pidanud Vana Testamendi ees-
ti keelde tõlkijad seda täpseks, sest heebreakeelse alusteksti sõna  
(rºaqia’) on motiveeritud teisiti. Heebrea sõna, mis tähendab taeva kõrval näi-
teks ka sepistatud („laiaks taotud”) metallplaati, seostub nimelt verbiga, mil-
le tähendus on ’laiali sirutama, laiali laotama (to spread out)’ (Kohler, Baum-
gartner 2001: 1291   , 1290–1292 ; põhjalikku ülevaadet sõna võimali-
kest etümoloogilistest seostest vt Theological Dictionary 2004: 646–653). Seda
semantilist lähtekohta on Johannes Gutslaffi käsikirjas püütud edasi anda tõl-
kelaenuga väljavenitus ning Virginiuste käsikirjas tõlkelaenuga laotus, mis
ongi õnnelikul kombel eesti keelde püsima jäänud.

On põhjust arvata, et selles õnnelikus juhuses on kaalukas roll C. R.
Jakobsoni menukal, arvukate trükkide kaudu ligi saja tuhandes eksemplaris
levinud „Kooli Lugemise raamatu” I jaol (1867; 15. tr 1906), milles astronoo-
mia algteadmisi pakkuva osa pealkirjaks on „Taeva lautus”. Tasub tähele
panna, et ehkki Paul Ariste (1981: 160–167) on Piibli esimesest eestikeelsest
terviktõlkest leidnud rohkesti heebrea otselaene, on neist üldkasutavaks saa-
nud just sõna jaanalind, mis samuti figureerib C. R. Jakobsoni „Kooli Luge-
mise raamatus”.

Kasuta tud  murrakute  lühend id: Hargla; Khn = Kihnu; Otepää; Plv =
Põlva; Rõuge; Vastseliina.
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Taevalaotus – a Divine Word

Keywords: lexicology, etymology, history of literary language, Old Testament,
Hebrew translation loans

The article demonstrates that the word (taeva)laotus ’firmament’ owes its
entrance into literary Estonian to Bible translation. As far as we know the word
made its first appearance in the manuscript translation of the Old Testament by
Andreas and Adrian Virginius (about 1687–1690) and it occurs in the first Eston-
ian translation of the full Bible published in 1739. This is a translation loan based
on the Hebrew word   (rºaqia). The spread of the word was probably assisted
by its use in Kooli Lugemise raamat (1867, 15th ed. 1906) by C. R. Jakobson, which
served as a popular school reader for almost half a century.
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