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VIIS TÕDEMUST FILOSOOFIA TÕLKIMISEST*

BRUNO MÖLDER

Tõlkimine on üks täiesti omanäoline tegevus. Senikaua kui leidub erine-
vaid keeli, püsib ka tõlkimine nähtusena kusagil lugemise ja kirjutamise 
vahepeal. Kindlasti on see vaevarikkam kui lugemine, kuid samas nõuab 

originaalse teose kirjutamisest väiksemat vaimupingutust. Tõlkimisest rää-
kides tuleks pidada silmas ka seda, mille tõlkega on tegemist. Näiteks kasu-
tusjuhendi ja ilukirjandusteose tõlkimine on kaks erilaadset tegevust, millele 
!"#$%&'()*+,&'-'$./!%!'01,'2)"$#0%!'3#'!$,,2'-')('4!(#'"*,("0#&5'6,2)!))7#'$12-
kimine asub arvatavasti kusagil nende vahel. Kus täpsemalt, selgub loodeta-
0#!$,'8."!)2"0#'8,*3#$99'8.,:%!5';#:#('!,,('+1(,(:#,&'+1$$",&'72)!))7#$"8!$,-
de tõlkimisest, mis on sugenenud selle tegevuse enda käigus. Tõlkimine pole 
mulle olnud põhitegevus, mistõttu pean end rohkem juhutõlkijaks. Ometi olen 
oma 17-aastase praktika jooksul eesti keelde ümber pannud piisavalt suure 
hulga lauseid ja sõnu, mis annab aluse ja ehk ka õiguse teatavate üldistuste 
tegemiseks. Nimetan neid mõtteid t õ d e m u s t e k s, kuna erinevalt tõdedest 
ei lasu tõdemustel faktiivsuse kohustust. Tõdemus ei pea tingimata olema 
tõene, see on pigem teatud aja jooksul kujunenud arusaam. Mõned neist tõ-
demustest võivad lugejale tunduda üpris triviaalsed, kuid ma leian, et neid 
tasub siiski välja öelda või üle korrata.

!"#$%&'()*+#,-.*..,/#$%-01(1*'*$#23301&'*#'1#$.41#)5)*$/&/#,-.*..,/#
(1$('0'*1*)*$"#<,(%2$'0.:#'8#%:"2$'0##&#$"!'01,='/#,!$#>'"$'72)!))7#')('+,-
&#:,'4?$!"$5'6,2)!))7#$')('8,*3%$#$%&'0.:#'"*,("0#$'+))&,'(,(:'"*,("0#$'2##&,'
72)!))7#'$128,+,("'""2&#='"*,("0#$'2.?"("+,!$5'@",&%='72)!))72,!,'$"8!$">'+,!'
sarnanevad rohkem luulega, kus vorm moodustab olulise osa sisust; ning lei-
&%='72)!))72,!,'$"8!$">'8%!')*,:,(##2,'#%$)*',!"'*1?%='*)?8"+'!,!%2"'3#'8,*3%$#='
nullstiilis.

Nagu luule ja kasutusjuhendi tõlkimine seavad tõlkija ette erilaadse üles-
#(&">'(,,'!##='"*,("0#$' 3%$$%'*..8,&#'8#'"*,' 2##&,'72)!))7#'$128,+,!"'8)?$#5'
Näiteks Martin Heideggeri tõlkijate tõdemused selle kohta, mida nad teevad, 
on arvatavasti teistsugused kui siinsed, aga kuna aines on erinev, siis ei vas-
tandu nad teineteisele. Minu tõdemused puudutavad peamiselt nõndanimeta-
$%&'#(#244$,2,!!"'72)!))7#!!"'8%%2%0#,&'$"8!$"'3#'("(&"'$128,+,!$5'<(#244$,2,-
!"'72)!))7#'/,,*,$2"+,("'",')2"'8"*:"'42"!#(("'A0$'B92&"*'CDEEF5'G,,(!"'#*$,82,'
raames piisab sedastusest, et tegemist on peamiselt inglise keeles viljeldava, 
42,8))2,&"!'0#2&#0#'72)!))7#$*#&,$!,))(,:#>'+,!'",'!",!("'$,(:,+#$#'+1("'4?,-
se doktriini pooldamises või stiili järgimises. Siiski võib öelda, et analüütilise 
72)!))7#'$"8!$,&'!#*(#("0#&'"(#+#!$,'*)?8"+'8#!%$%!3%?"(&,'8%,'2%%2"$%!"-
:#5'H?88,'#(#244$,2,!$"'72)!))7&"'!"#!')('8#'!%%*,'!$,,2,+",!$*",&'-'+,(%'"(&#'
$12:,$%&'$"8!$,&"!$'$%2"0#&'"!,+"!"(#'+""2&"'I"$!'J)28'K)%L!+#'ACDDMF>';)?('
BNO)L"22'ACDDPF'3#'Q,22#*&'R#('I*+#('S%,("'ACDDTF'->')('"!,8)?#2'!,,!8,'!"">'

* '<*$,88"2'/1?,("='EP5'()0"+=*,2'CDEC'U#22,((#'V2,8))2,!' $),+%(%&'!"+,(#*,2' WU#*8%!'
tõlkes” peetud ettekandel. 
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+,&# '0.,&"$#8!">'+,$$"'!"">'8 % , & # ! '!"&#'0.,&"$#8!"5'<(#244$,2,!"'72)!))7#'
tekstid ei sea oma tõlgetele sügavamaid tingimusi ega eelda mingit tõlkimise 
+"$#Y44!,8#$>'+,&#'01,='"?8'0#3#'+,((#'+1("'8)($,("($##272)!))7'$128,+,!"25'
Oluline on anda edasi mõtet, tegemata vormile ülearuseid mööndusi. Tuleb 
tähele panna, et tõlkesse ei tekiks grammatikast, järgnevusest ega muust sel-
lisest tingitult lauseid, mida võib mõista teisiti kui originaalis mõeldud.

Ka sellisel juhul pole tegu tuima ümberpanemisega. Keeled on ikkagi eri-
nevad ning ei ole võimalik tõlkida, arvestamata sõnade rolli vastavates keel-
tes. Kuid mitte alati ei saa tõlkes kasutada sõnu nende tavatähenduses. Ana-
244$,2,!"!'72)!))7#!')('0.23#'8%3%("(%&'?%28'8,(&2#,&'+1,!$",&'0.23"(&#0#,&'
termineid, mille tähendus võib erineda tavakeelse sõna tähendusest ka origi-
naalkeeles. Sama kehtib keele kohta, millesse tõlgitakse. On tarvis sõnu, mis 
toimiksid terminina. See toob meid järgmise tõdemuseni. 

6"# $%&'()*+# $'2(15'1&# $)-'0*# $%-01&/# -3718/-$# 94$'(..&1:# '5$# /15)-$#
*'/-:#0)*#5/&#'*15'8/&#$'2(1515/"#Termin on sõna, mis väljendab antud 
valdkonnas enam-vähem ühtemoodi esinevat erialast mõistet. Mõiste ei pruu-
gi alati olla selge ning teinekord peitub ühe termini taga mitu üksteisega seo-
tud mõistet. Ent ka sellistel juhtudel on oluline, kas või sellesama mõistelise 
segaduse klaarimiseks, et kasutataks sama terminit. Mina pean analüütilist 
72)!))7#$'/,,!#0#2$'4?$!"8!'8)($"8!$,8!>'"$'!"#2'"!,("0#,&'$"*+,(",&>'+,!'#2:Z'
allikas esinevad läbivalt samal kujul, tuleks ka tõlkes võimalusel edasi anda 
ühe sõnaga. See ei tähenda, et sama tõlkevastet tuleks pruukida igas konteks-
tis, ning allpool vaatlemegi ühte sellist juhtumit, kuid kontekstisisese suuni-
sena võiks see kehtida küll.

Jaan Kaplinski on hiljaaegu kritiseerinud sellist hoiakut tõlkimise suh-
tes, mis püüab igale võõrkeelsele sõnale leida üheainsa eestikeelse vaste. Tal-
le teeb muret see, et niiviisi toimides läheb kaduma keeles peituv maailma-
mõistmine, mis asub sõnavarast sügavamal, konstruktsioonide tasandil. Kui 
eri keelte sõnavara vahele tekitada üksühesed vastavused, siis hakkab see 
paratamatult mõjutama ka muid konstruktsioone keeles, sest kui on olemas 
omakeelsed vasted, siis on tõlkides lihtne üle võtta ka võõrkeelne lauseehitus. 
Sellisel juhul aga ei väljenda keel enam talle omast mõttelaadi, vaid temas 
(.?#8!"'W$",!$"!$'8""2$"!$'$128,+,!"'+#!,(#$>'$128"+#!,(#$['(,(:'$%2"+%!"8!'
)(')2%8)*&>'8%!'W+"'",'$12:,'"(#+'$"8!$">'0#,&')2"+"'$128,(%&'""!$,'8""2"'4?"8!'
+%%&"'"%*)8""2$"'82))(,8!['AJ#/2,(!8,'CDE\]'\F5

Ma olen Kaplinskiga nõus, et selline oht on olemas ning et keelt ei tuleks 
pidada tõlkemasinaks. Eriti ilukirjanduse puhul ei ole igale võõrkeelsele sõ-
nale ühe tõlkevaste otsimine ning selle külge klammerdumine hea praktika. 
J%,&'3%2:"('#*0#$#>'"$'#(#244$,2,!"'72)!))7#'"*,#2#!"!'8)($"8!$,!'",')2"'$"*+,-
nite ühtemoodi tõlkimise nõude näol tegemist tõlkemasinale hoo andmisega. 
Esiteks, kui tõlge võtab üks ühele üle algkeele konstruktsioone, siis on te-
:"+,!$' 2,?$!#2$' ?#20#' $128":#' ,:#2' 3%?%2>' !"&#'8#' #(#244$,2,!"' 72)!))7#'8)(-
tekstis. Tõlkija ise või kehvemal juhul toimetaja peaks tekstist anglitsismid, 
germanismid ja muud -ismid välja rookima. Muidugi võib olla tegu varjatud 
mõjudega, mida tõlkija ja toimetaja enam ei märkagi. Sellisel puhul on hoiatus 
igati asjakohane. Tegu võib olla aga ka keele arenguga, mida on üksikisikul 
raske peatada või suunata. Tuleb vaid kõigile tõlkijatele soovida ergast pilku 
)+#'$"8!$,&"'/#*#(&#+,!"25'U",!"8!'$%2"8!'#*0"!$#&#>'"$'#(#244$,2,("'72)!))7#'
oma terminoloogiaga on siiski üsna piiritletud valdkond. Ka teistel erialadel 
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esineb termineid, seda rohkem, mida olulisem on sõnumi täpne edasiandmine. 
R#"0#2$'(""&'$"*+,(,&'""!$,'8""2$'8#?3%!$#0#&5'<*0#(>'"$'!#+#'01,8!'8"?$,&#'
#(#244$,2,!"' 72)!))7#' $"*+,(,$"' 8)?$#5' H*,#2#("' !1(#0#*#' #!"$%=' 2))+%2,8%'
keele kõrvale, mitte selle asemele. Nõndaviisi see pigem rikastab eesti keelt, 
!"!$'0.?"+#!$,'#(#244$,2,!"'72)!))7#:#'?##8%0#$"'$""+#&"'/%?%2'!##='!"#2>'
kus varem räägiti asjast nii, nagu tavakeel ning varasem mõttetraditsioon või-
+#2&#!,&>'(44&'*..8,&#'8#'#(#244$,2,!"'72)!))7#'!1(#0#*#!5

@",#('(,,!,,!>'"$'#(#244$,2,("'72)!))7#')('/,,!#0#2$'8,$!#!'3#'$"?(,2,("'8)(-
tekst, et seal hoida terminoloogilist ühtsust. Kuid mõnes teises kontekstis võib 
!#+%'!1(%'$128,&#'"*,("0#2$5'R##$2"+"'4?$"'(.,&"$'!1(#'8)?$#>'+,!'"!,("='+,$-
mes traditsioonis. Natuke vähem kui paarkümmend aastat tagasi vaidlesid 
""!$,'72)!))7&'!"22"'42">'8%,&#!'#(#244$,2,!"'72)!))7#'8)($"8!$,!'$128,&#'""!$,'
keelde inglise sõna mind'A0$'($'B92&"*>'J#(:,2#!8,'E^^_F5'Mind on kasutusel 
üldise mõistena, mille alla langeb kõik inimese meeltesse ja mõistusesse puu-
tuv. Samuti hõlmab see nii teadvustatud kui ka teadvustamata mentaalseid 
/*)$!"!!"5' U128,+,!"' 01,+#2%!,' )2,' +,$+",&]'meel, mõistus, vaim, psüühika, 
teadvus5'`1%8):%&"'+#*8!,!$2,8'72)!))7#'*..8,!'teadvuse probleemist, aga ka 
psüühikast5'<(#244$,2,!"'72)!))7#',(:2,!8""2("'8)($"8!$'#:#'"*,("!'/"#+,!"2$'
0"("' 8""2"2' /1?,("0#!$'+#*8!,!$2,8%!$' 72)!))7#$*#&,$!,))(,!$' (,(:' 0#!$#0#&'
terminid ei ühildunud üksteisega väga hästi. Marksistlikus käsitluses mõiste-
ti teadvust ühest küljest väga laialt, üksikindiviidi teadvuse kõrval räägiti ka 
ühiskondlikust teadvusest või klassiteadvusest. Teisalt mõisteti inimteadvust 
4!(#'$%:"0#$"2"'(1%&+,!$"2"'0#!$#0#'(.?$%!"(#]'!""'""2&#!'8""2$' 3#'8%2$%%-
*,'(,(:')2,'!")$%&'*"a"8$,,0!"'+1$2"+,!":#5'G""0#!$%'#(#244$,2,!"!'72)!))7#!'
sobib sõna teadvus kõige paremini ingliskeelse sõna consciousness vasteks, 
mille tähendus on palju vähenõudlikum ning hõlmab endas peaasjalikult või-
met olla tundlik maailma suhtes ning seda teataval viisil kogeda. Kuid sõ-
nade mind ja consciousness tõlkimine ühtemoodi teadvuseks tekitanuks vaid 
suure segaduse. Ehkki ilmusid mõned eestikeelsed tekstid, kus mind’i kohta 
kasutati sõna teadvus'Ab#*0"'E^^Ec'`#:"2'E^^PF>'!""'0#!$"'!,,!8,'",'3%%*&%(%&5'
H"!$,8""2!"'72)!))7#$*#&,$!,))(,'/"#0))2%!'$),+%(%&'8#$8"!$%!>'8%!'(1%8):%-
de marksism asendus traditsioonide paljususega, nende seas ka analüütilise 
72)!))7#:#>'0.23"(&%!'$128,+,!"!'+%%?%2:#!'!"22"!>'"$'teadvuse asemel hakati 
kasutama teist sõna. Selleks sõnaks sai vaim, mis pole samuti puudusteta, 
esmajoones seetõttu, et kipub seostuma kehatu vaimolendiga, kuid mida aeg 
"&#!,>'!"&#'0.?"+'$1*:"$'!""'!1(#'$"8,$#=5'R1,+#2,8>'"$')('$),+%+#!'$.?"(&%!-
nihe ning selle sõna spirituaalne kaastähendus on nihkumas tagaplaanile. Ka 
WH"!$,'8""2"'!"2"$#0'!1(#*##+#$['#((#='"!,+"!"'0#!$"(#'3%!$'0#3#2,8%]'W81,8'
/!44?,2,("',(,+"!"!'A"*,$,'+1$2"+,(">'$"#&0%!F'0#!$#(&#$%(#'8"?#2"['AHJGG'
Rd]'EMCF51

Kolmandaks võimalikuks mind’i tõlkevasteks on meel. Vaimu sai paari- 
kümne aasta eest ja saab ka täna siiski meelele eelistada, kuna meel seostub 

1'R1,+#2%!$'+99&#' $%2"8!' $128,+,!"2' #*0"!$#&#'8#'8""2"'#3#2%:%' 3#' !1(#&"'8%3%("+,!Z'
2%:%>'8%,&'",'!##',:()*""*,&#'$.(#/."0#!$'8""2"2,!$'!",!%5'̀ .,$"8!'e8%'B#!,(:'ACDDM]'CETF')('
leidnud, et eesti mõnu on pärit samast tüvest, kust ladina mens ja inglise mind. Kui lähtuda 
#,(%2$'/.*,$)2%!$>'!,,!'$%2"8!'*..8,&#'+1(%72)!))7#!$'0#,+%72)!))7#'#!"+"2>'8%,&'$.(#/."-
vast tähendust arvestades ei oleks see kuidagi võimalik. Sõnade hing, meel ja vaim ajalugu 
on täis tähendusnihkeid ning eri traditsioonide segunemist. Kuid sama võib öelda ka teiste 
keelte kohta, näiteks saksa sõna Geist'$.?"(&%!')('8*,!$2%!"'+13%2'#3#/,88%'+%%$%(%&'A0$'
G%$*)/'CDDM]'ED\-EDXF5'U.(#/."0#2' "!,("=' !1(#'+%%?%2:#!'0.23"(&,!'die Philosophie des 
Geistes inglise philosophy of mind vastena.
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"(("81,8"'0,,"'+""2":#>'!""'$.?"(&#='$#3%#/#*##&,:#5'b"#2"'!"22"'",'!)=,(%&'
meeleseisund kui inimpsüühika üldine seisund väljendi mental state tõlkeks, 
mille all mõeldakse üksikseisundeid ning mida on nüüd kombeks tõlkida sõna-
ga vaimuseisund5'R,,+#("'812=#!'/#*"+,(,'0.?"+#!$,'!""$1$$%>'"$'$#2'/%%&%!'
eelnev kasutus, mis meeleseisundil või ka näiteks hingeseisundil oli olemas. 
J#'WH"!$,'8""2"'!"2"$#0'!1(#*##+#$['",'/#8%'!1(#2"'meel sellist tähendust, mis 
sobiks termini mind $128"8!'A0$'HJGG'ddd]'\PTF5'@,!#8!'("(&"2"'8##2%$2%!$"2"'
+.(:,!'""!$,8""2!"'!1(#'0#2,8%!'*)22,'!))0'%%$'""!$,8""2!"$'72)!))7#$*#&,$!,))-
ni teistest eristada. Nii nagu tundus loomulik eristuda teadvusest rääkivast 
marksistlikust traditsioonist, tundus oluline eristuda ka orientalistide tõlge-
test, kus pruugiti sõna meel'AB92&"*>'J#(:,2#!8,'E^^_]'ETDF5'`1(&#')(:,'""!$,'
8""2"!'8%3%("(%&'8#8!'"*,("0#$'$128"$*#&,$!,))(,]'?)++,8%+##'$"8!$,&"'meele 
traditsioon ning õhtumaine, vaimust'81("2"0'0#,+%72)!))7#5'B1("!'+1$$"!'",'
kujuta see endast probleemi, sest ida tekstide meel' 3#'0#,+%72)!))7&"'vaim 
on siiski küllalt erinevad mõisted, hoolimata sellest, et ingliskeelsetes tõlgetes 
ning tekstides tähistatakse neid mõnikord sellesama sõnaga mind.C

Kitsikus tekib aga siis, kui hakatakse otsima kahe traditsiooni ühisosa. 
Tänapäeval on inglise keeles ilmunud mitmeid tekste, mis loovad silla lääne 
3#',&#'72)!))72,!$"'$"8!$,&"'0#?"2"5'`",&'8))!',&#'72)!))7#'?%0,2,!$":#'2%:"+#'
asudes tekkis küsimus, kuidas nendest tekstidest eesti keeles kõnelda. Arvan, 
et siin ei pea otsima tingimata ühte eestikeelset vastet. Mind on termin, mis 
"!,("='8)**#:#'+,$+"!'8)($"8!$,!5'<(#244$,2,!"!'0#,+%72)!))7#!'01,8!'!"&#'
$128,&#'4?$"+))&,>' ,&#'72)!))7#' $"8!$,&"'8)**#2'#:#'01,=' $128,&#' $",!$+))&,>'
ning kui on vaja rääkida mõlemast traditsioonist korraga, siis võiks tõlkevas-
teid kasutada sõltuvalt sellest, kummast traditsioonist antud juhul lähtutak-
se. Näiteks kui idamaiseid seisukohti tutvustatakse lääne kontekstis, siis so-
bib sõna meel>'#:#'8%,'2..("'72)!))72,!,'0.,$",&'81*0%$#$#8!"',&#'72)!))7#:#>'
siis võib rääkida ka vaimust5'R#?"/"#2!"$"2' 3%?$%&"2'01,='8#!%$#&#'48!81,8'
kumba sõna. Kui kontekst on paigas, siis pole tarvis karta, et kuulajad kõne-
2"3#!$'#*%'",'!##5'V2&,!"2$'#:#'$%2"8!',:#!%:%!$"'/#*#22""2,&":#')22#'"$$"0##$2,85'
On oht rõhutada vanades tekstides sarnasusi tänapäeva käsitlustega, erine-
0%!$"!$'+99&#'+,(("!5'G"&#'#*0"!$#&"!'$%2"8!',&#'72)!))7#'$"8!$,&"'$128,+,!"2'
01,+#2%!"2' 0.2$,&#' $"*+,(",&>'+,!' 8#((#0#&' "(&#!' 3%=#' ")!' 2..("' 72)!))7#'
$*#&,$!,))(,5'G"!$'!,,!'01,='3%?$%&#>'"$'$12:,+"'2..("'72)!))7#'8#$":))*,#&',&#'
0#(#&"'$"8!$,&"'!,!!"'A0$'8#'fg"'CDDE]'CMPF5

C'R.,&"$#0#!$,'",'/,,!#'=%&,!$2,8"'$"8!$,&"'$128,+,!"8!'48!("!'meelest, kuna neis esineb 
kaks terminit – sanskriti ja paali keeles citta ja manas –, mida oleks otstarbekas tõlkida 
erinevalt. Linnart Mäll kasutas mõlemal juhul oma teedrajavates eesti tõlgetes sõna meel 
A(.,$"8!'WG4&#!%%$*#['$128"!>'+,!',2+%!'"!+#8)*&!"2$'E^T^5'##!$#2>'$##!$*488'K%&,!+,'/4-
?#&'*##+#$%&'CDDX>'01,'WO?#++#/#&#['$128"!>'0$'K%&,!+,'/4?#&'*##+#$%&'CDDMF5'J%,01*&'
meel on kinnistunud citta tõlkevastena, ent seda on otstarbekas eristada sõnast manas, pak-
kus Laur Järv viimase tõlkeks välja sõna vaim. Manas tähistab sisetaju, mis laseb justkui 
vaimusilmas vaadelda inimese siseilmas toimuvat. Selline tõlge ei ole veel üldiselt omaks 
01"$%&>'8%,&'CDEM5'##!$#'8"0#&"2'f,,#!'$),+%(%&'hdR'&#2#,Z2##+#'1/"$%!$"'3#)8!'0#2+,!$#!'
J#&*,'f#%&!"//'%%"'WG4&#!%%$*#['8)++"($""*,$%&'$128">'8%!'citta on tõlgitud meeleks ning 
manas'0#,+%8!'AG4&#!%%$*#'CDEMF5'B#'",'(."'!"22,!"!'$#*0,$%!"!'0#!$%)2%'0#,+%72)!))72,!"'
/*%%:,:#5'b,:"+'0#!$%/,&,]'!"">'"$')*,"($#2,!$,&'/"#0#&'0,,+#!"2'#3#2'01,+#2,8%8!'*..8,&#'
meele kõrval veel ka vaimust, näitab ju sõna vaim positsiooni tugevnemist tänapäeva eesti 
keeles. Ning ehkki ingliskeelne mind jääb budistlike peensuste vahendamiseks liiga jäme-
dakoeliseks, ei ole põhjust lasta neil nüanssidel eestikeelses tekstis kaduma minna, kui keel 
!"22,!$'0#?"$":%'01,+#2&#=5'AU.(#('@#%*';.*0"'!"2:,$%!$"'""!$5F
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;"#$%&'()*+#,-.*..,/#$%-01(15'#/2'5&/7#,-.*..,/#0''-$:#$35)#(1--'-'#
*//7#'(/0''-'*#,-.*.<''21&/"#See tõdemus on eelnevalt öeldu loomulikuks 
3.$8%8!5'H"!$,'8""2"!'",'!##'#(#244$,2,!"'72)!))7#:#'$":"2"&#>'8%,'/%%&%='0#!-
$#0'!1(#0#*#5'`,(:'72)!))72,("'!1(#0#*#'#*"("='0#,&'#8$,,0!"' $":"0%!"'8.,-
:%!>')2:%'!"22"8!'!,,!'"2#0'#*%$"2%>'8,*3%$#+,("'01,' $128,+,("5' d(,+"!"2">'8"!'
)('.*#'?#*3%(%&'#(#244$,2,!"'72)!))7#'$"8!$,&":#>'01,='(.,$"8!'E^PD5'##!$#$"2'
kirjutatud marksistlike tekstide lugemine mõjuda kummastavalt – mitte ai-
nult nende sisu, vaid ka neis kasutatava keele tõttu. Mõnede sõnade tähendus 
)('0#?"/"#2!"$"2'##!$#$"2'(,?8%(%&'A(.,$"8!'3%=#'0##&"2&%&'teadvusF5'@1/%8!'
võib tekkida olukord, kus uutmoodi haridusega lugeja nendest vanadest teks-
tidest enam ilma spetsiaalse ettevalmistuseta aru ei saagi. Kuid sama võib 
3%?$%&#' #(#244$,2,!"' 72)!))7#' $12:"$":#5' @,!#8!' $128,+,!"2"' 0#3#=' )!8%!8""-
2"'#*"(:')+#8""2!"$'?#*,&%!$5'J%,'/%%&%='""!$,8""2("'72)!))7#?#*,&%!>' !,,!'
8#!0#='/"#:,'/"#2"'%%!'/1208)(&>'8"22"'3#)8!')('2,?$!#+'#(#244$,2,!"'72)!))7#'
tekste lugeda inglise keeles, sest eestikeelne tekst sisaldab neile harjumatut 
sõnavara. Olen märganud, et juba praegu ei kasutata alati eestikeelseid tõl-
keid, kui seminaris on tarvis lugeda mõnda teksti, mis on tõlkes ka eesti keeles 
olemas. Miks on see nii? Esiteks ei pruugi õppejõud ega üliõpilased teadagi, et 
antud tekst on eesti keelde tõlgitud. Teiseks võib olla tegemist ingliskeelse se-
minariga ja siis on muidugi mõttekam lugeda ingliskeelset teksti. Samas võib 
#!,')22#'8#'!"22"!>'"$'72)!))7#42,1/,2#!"&>'8"!')('#(#244$,2,!"'72)!))7#'$12:"$"'
peamine sihtgrupp, on juba harjunud lugema inglise keeles. Olengi kuulnud 
ülestunnistusi, et eesti keeles on sama teksti raskem lugeda. See aga tähen-
dab, et õigel ajal ei ole omandatud eestikeelset oskussõnavara ning siis on 
edaspidi raske eesti keeles ka kirjutada.

B#'",'#*0#>' "$' $,(:,+#$#' 3#'#2#$,' $%2"8!'H"!$,!'72)!)Y""*,&#'""!$,'8""2"!>'
kuid arvan, et midagi olulist läheks kaduma, kui eesti keeles enam üldse ei 
72)!)Y""*,$#8!5'I2:%'!""'!,,!'8#!'01,'+1$2"+,!0)*+,&"'+,$+"8"!,!%!>'!"!$'(#:%'
semiootikud meile õpetavad, võib mingi asja läbimõtlemine kahes keeles teki-
tada uudseid seoseid, mis ainult ühes keeles mõtlemise korral jääksid tekki-
mata.

Toon siin ühe näite selle kohta, kuidas teemast mõtlemine teises keeles, 
antud juhul eesti keeles, võib ingliskeelsele tekstile lisada oma nüansi. Näide 
puudutab olukorda, kus eesti keeles esineb rohkem sõnu kui tõlgitavas kee-
2"!5'd(:2,!8""2!"!'0#,+%72)!))7#!'/*%%:,$#8!"'!#:"2,'!1(#'physical, eriti kui 
kõne all on vaimunähtuste taandatavus füüsika ja teiste loodusteaduste poolt 
8,*3"2&#$#0#2"'+##,2+#2"5'H"!$,'8""2"!')('01,+#2,8'!"&#'$128,&#'8#?"'!1(#:#]'
füüsiline ja füüsikaline5' WH"!$,' 8""2"' !"2"$#0#' !1(#*##+#$%[' 3.*:,' $.?"(&#='
füüsikaline mingit suurust või nähtust, mis on seotud füüsikaga. Füüsiline 
on aga materiaalse sünonüüm ning lisaks sellele hõlmab ka kõike seda, mis 
/%%$%='Y44!,2,!!"'8"?#!!"'AHJGG'd]'\^PF5'`,,!,,!'(."+"'""!$,'8""2"!'!1(#'phy-
sical'+,$+"+1$$"2,!%!$]'4?"!$'8423"!$'01,='!"22"'#22'+1"2&#'*#(:"2$'Y44!,8#2,!,'
nähtusi, nii nagu neid käsitleb füüsikateadus, teisest küljest aga võidakse sil-
mas pidada laias laastus materiaalseid nähtusi, igapäevaseid füüsilisi kehi, 
+,!'",'/*%%:,'$,(:,+#$#')22#'Y44!,8#'%%*,+,!)=3"8$,8!5'd(:2,!8""2!"&'72)!))7&'
üldiselt selle eristuse suhtes suurt tundlikkust üles ei näita, erandiks võib 
pidada Daniel Stoljarit, kes eristab sõna physical teooriapõhist ning objekti-
põhist tähendust, mis on üsna sarnane füüsikalise-füüsilise eristusele. Stoljari 
ACDDEF'3.*:,')('$"))*,#/1?,!"'#*%!##+#'3.*:,'physical kõik see, mida füüsika 
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uurib, ja vastavalt ka kõik need omadused, mis sõltuvad füüsika uuritava-
test omadustest. Physical objektipõhises mõttes aga lähtub meile tuttavatest 
tüüpilistest füüsilistest objektidest, nagu puud ja kivid. Physical omadused 
on selle arusaama järgi niisiis need, mida on tarvis selliste objektide olemuse 
seletamiseks, ja lisaks ka need omadused, mis viimastest sõltuvad.

Kuid suurema osa tekstide korral esineb sõna physical ilma eksplitsiitse 
määratluseta ning siis jääb üle vaid mõistatada, kas autor pidas silmas füüsi-
kalist või füüsilist või hoopis mõlemat tähendust. Ma ise olen eelistanud sõna 
füüsiline, kui kontekst lubab järeldada, et autor on pidanud silmas üldisemat 
mõistet, kuid alati ei ole sedalaadi järeldusi võimalik teha. Sellistel puhkudel 
8"*8,=8,'42"!'/1?,+1$$"2,("'84!,+%!]'8#!'$12:"'01,=')22#'#2:$"8!$,!$'$./!"+'3#'
$"8,$#&#'!,!%2,!"'"*,!$%!"'!"#2>'8%!')*,:,(##2,!'!"&#'",')2"i'b*)=2""+'+%%$%='
eriti teravaks siis, kui on alust arvata, et autor ei tajunud seda eristust, mida 
$128,3#'!,2+#!'/"#=5'V?"')+#+))&,'A?.&#F2#?"(&%!"'2",&!,+"'O)(#2&'O#0,&-
!)(,'$"8!$"'$),+"$#&"!'A0$'B92&"*>'J#(:,2#!8,'CDEC]'EEF5'Füüsikaline tõlkevas-
tena tundus kohati küll sobivat, kuid teisal mõjus liiga kitsana. Otsustasime 
kasutada ainult sõna füüsikaline, kuid kohtlesime seda tehnilise terminina, 
&"7(""*,&"!'!"22"' 2#,"+#2$]' füüsiline ja/või füüsikaga seotud. Sellises tähen-
duses erineb see sõna seletava sõnaraamatu määratlusest, kuid võimaldab 
vältida segadust, mis võinuks tekkida, kui tõlgetes oleks kord kasutatud ühte, 
kord teist vastet, või ekslikku tõlget, mis oleks tekkinud siis, kui oleksime ka-
sutanud läbivalt füüsikalist kitsas, sõnaraamatu tähenduses.

="# $%&'()*+# ,-.*..,/$%-0'# 0''-# .->)#(%1*$'$/8# ?/# -11/-&)*$'$/:#(1$$'#
$%-01?/# $/1&-)*-/8/"#See tõdemus on tingitud veendumusest, et mis tahes 
tekst, sealhulgas tõlgitud tekst, peaks olema kirjutatud võimalikult lugeja- 
sõbralikult. Kui algupärandi taotluseks ei ole tekitada lugejas arusaamis!ok-
ki, siis ei tohiks seda teha ka tõlge. Tõlkija mina ei tohiks tõlget varjutama 
hakata. Kui nii juhtub, siis on tõlkimine ja originaalsete mõtete väljendamine 
segi aetud ning tõlkimise asemel oleks olnud mõttekam kirjutada mõni uus 
tekst enda nime all.   

Arusaadavuse saavutamiseks võiks tõlkija võtta arvesse kasutatavate sõ-
nade asendit vastavates keeltes. Näiteks kui algupärandis kasutatav termin 
kuulub ühtlasi tavakeelde ning on lugejatele mõistetav, ent tõlkes kasutatakse 
muust sõnavarast järelduslikult isoleeritud uudissõna, siis ei ole tõlkija arves-
$#(%&'!1(#&"'*)22,5'R##$2"+"'4?$"';)(#$?#('fg"2$'/.*,$'(.,&"$>'+,!'",'/%%$%'
8422')$!"!"2$'#(#244$,2,!!"'72)!))7#!!">'8%,&'/1?,+1$$"2,!"2$'01,='!"22,!$')2%8)*-
&#'8#'#(#244$,2,!"'72)!))7#'$12:"$"!'"$$"'$%22#5'̀ ,+"2$'3."$,',(:2,!8""2!"!'$128"!'
tõlkimata Heideggeri üks põhilisi mõisteid Dasein, mis on saksa keeles mitme 
igapäevase kaastähendusega sõna. Dasein võeti ingliskeelsesse tõlkesse sisse 
kui tehislik termin, mis ingliskeelse lugeja jaoks ei kanna neid kaastähendusi, 
+,!'!"2'!1(#2'!#8!#'8""2"!')('Afg"'CDDE]'C\CF5\

`#:%'""2+,!$"!$'$1&"+%!$"!$'0.23#'$%2,>'"!,("='72)!))7#!'!#:"2,'$"*+,(",&'
ning nende tõlkimine vajab mõnikord ka uute terminite kujundamist, kuid 

\ Huvitav on märkida, et samasuguse otselaenuna kohtame Dasein’i läbivalt ka Eduard 
b#*?)+"(8)'""!$,8""2!"!'42"0##$"!'j",&"::"*,'72)!))7#!$'Ab#*?)+"(8)'CDD^F5'J%,&',2+!"2$'
vabandab seda asjaolu, et tegu on tehnilise või erialase tekstiga. Tahaks loota, et kui kunagi 
/"#8!'$%2"+#'WI2"+,!"'3#'#3#['""!$,8""2("'$12:">'!,,!'!"22"8!'#3#8!')('!)=,0'""!$,8""2("'!1(#'
leitud ning vastuvõetavaks vaieldud.
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viimaste loomisel tuleks olla mõõdukas ning vältida kahte tüüpi äärmust. 
V?"'..*+%!"'(.,$"8!')('!""!#+#'Dasein, mis on sisuliselt tõlkimata jätmi-
ne. Teiseks äärmuseks on aga ülemäärane mugandamine kohalikku keelde, 
mille käigus mõeldakse välja uusi omakeelseid sõnu, nii et nende seos tõlgi-
$#0#' $*#&,$!,))(,:#' ",' )2"' "(#+'#&%$#05'V?"8!' !#:"2,' $))&%&'(.,$"8!' !"22,!"'
$"*+,()2)):,#2))+"'8)?$#')('f#2/?'@"0"*,'EX_\5'##!$#2'@)(&)(,!'#0#2&#$%&'
*##+#$'WU?"'<*$"')Y'f"#!)(>'*,:?$2k'$"*+"&>'Q,$N*#Y$>'$"#N?,(:'#'/"*Y"N$'L#k'
to argue and dispute”, mis üritas väljendada loogikat inglise keeles ilma ladina 
2#"(%&"$#'Afg"'CDDE]'CMTc'K"(("$$'CDDM]'^C-^\F5'@)):,8#'8)?$#'8#!%$#!'@"0"*'
sõna witcraft'(,(:'/*)/)!,$!,))(,'3#)8!'A$.(#/."0#2',(:2,!"'8""2"!'propositionF'
pakkus ta välja shewsay>'&"7(,$!,))(,' A!"#$%&%'$F' 3#)8!'saywhat>'",$%!"' Ane-
gationF' 3#)8!'naysay>' ""2&%!"' ApremiseF' 3#)8!' foresay>' 3.*"2&%!"' AconclusionF'
jaoks endsay>'/*"&,8##&,'Apredicate termF'3#)8!'backset>'!%=3"8$,'AsubjectF'3#)8!'
inholder>'#8$!,&"($!,'AaccidentF'3#)8!'inbeer ja nõnda edasi. Leveri motiiviks 
oli teha loogika – või eestipäraselt arutaid – mõistetavaks ka neile, kes ei oska 
ladina keelt. Ometi need vasted ei juurdunud ning ka tänapäeval põhineb suur 
)!#',(:2,!8""2!"!$'2)):,8#Z'3#'72)!))7#$"*+,()2)):,#!$'2#&,(#'8""2"25

On selge, et terminite teatud kohandamine sihtkeelega on vältimatu, vas-
tasel korral oleks tegu nimetatud Dasein’i 3%?$%+,:#5'b*)=2""+,&'$"8,0#&'#:#'
siis, kui tõlkes luuakse mõni uus maakeelne sõna, millest lähtuvalt hakatakse 
"&#!,' 72)!)Y""*,+#>' !))0,&"!' !#+#!' ,88#:,' )$!#/,&,' 3..&#' !#+#!!"' 1?$%+#,-
!"!!"'72)!))7#$*#&,$!,))(,5'G"22,!"2'3%?%2'01,='$"88,&#'8#$8"!$%!')2"+#!)2"0#'
72)!))72,!"' $*#&,$!,))(,:#>'+,22"!$' 2.?$%$,5'J*""8#'01,' 2#&,(#' $40":#'!1(#&"2'
on traditsioonilised seosed teiste mõistetega juba sõnade vormist tuletatavad. 
Kui traditsiooniga suhestumise taotlus puudub, siis miks mitte, võib arendada 
8#'72)!))7#'8""2$>'+,!'/1?,("8!'48!("!'!))+"Z%:*,'$40"&"25'J%,&'!"22,("'8""2'
!)=,='/#*"+,(,'$",!$!%:%!$"'+1$"$"'+1$2"+,!"8!'8%,'#(#244$,2,!"'72)!))7#'$12-
kimiseks.

b)2"'+,&#:,'/#*#$#>'8%,&'#(#244$,2,!"'72)!))7#'(.)2')(' $":%'!"22,!"'+1$-
lemislaadi ning probleemideringiga, mis ei pruugi üksnes eesti keele võima-
lustest lähtuvale mõtlemisele omane olla. Selles pole midagi imelikku, sest 
#(#244$,2,("'72)!))7#')('01*!%(%&'2..("'72)!))7#$*#&,$!,))(,!$>'#:#'0,,+#(">'
(#:%'B#!,(:'ACDDMF'3#'J#/2,(!8,'ACDDCF')('#*0#(%&>'$%(&%='""!$,'01,'42&,!"-
malt soome-ugri keelele ja meelele võõras ja ebaloomulik. Selles mõttes on 
#(#244$,2,!"'72)!))7#'$"8!$,&"'$128,+,("'4?"'$",!"'$*#&,$!,))(,'+##2"$))+,("'
ning teatav võõrapärasus on siis ootuspärane. See maaletoomine ei tähenda 
+%,&%:,' ""!$,' 8""2"!$' 2.?$%0#' !))+"Z%:*,2,8%'72)!))7#'#*"(&#+,!"' !%++%-
$#+,!$5'J#' !,,(' 01,=' 9"2&#>' "$' #(#244$,2,!"' 72)!))7#' $"8!$,&' #!"$%0#&' !"22,!"'
72)!))7#'81*0#2">'3%?%2'8%,'$"&#')('01,'$#'8%(#:,'$"8,=>'+,$$"'#!"+"2"5

Oma ja võõra vahekord tõlkimisel seostub intrigeeriva üles ja alla tõlkimi-
!"'0#?"2,!"'"*,!$%!":#>'+,!'/.*,("='O#0,&'K"22)!"2$'A0$'K"22)!'CDEE]'E_E-E_\F5'
G""'"*,!$%!'/1?,("='8""2$"'"*,("0#2'/*"!$,,l,2>'+,!'01,=')22#'8%2$%%*,2,(">'+#-
3#(&%!2,8'01,'*"2,:,))!("5'V2"!'$128,+,("'$.?"(&#='$128,+,!$'+#&#2#+#!$'8""-
lest kõrgemasse ning alla tõlkimine toimub siis, kui tõlgitakse mõjuvõimsa-
mast keelest keelde, mille rolliks on olla vastuvõtja. Keelte asukoht hierarhias 
sõltub valdkonnast. Kuigi tänapäeval on Bellose väitel inglise keel üldiselt 
teiste keelte suhtes ülemisel positsioonil, toob ta vastunäiteks saksa klassi-
8#2,!"'72)!))7#>'+,22"' $"8!$,&"' $12:"' ,(:2,!"'8""2&"' )(' $12:"'#22#>'+,$$"'42"!5'
V2"!'3#'#22#'$128"&'"*,("0#&'$",("$",!"!$'#&#/$,,0!%!"'/))2"!$5'U12:"'42"!/))-
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le püüab vähendada tõlgitava teksti tõlkelisust, võõristavust ning kohandab 
seda nii, nagu tekst olekski algselt kirjutatud tõlgitavas keeles. Seevastu al-
lapoole tõlge ei kohanda teksti tõlgitava keelega ning jätab sellele alles tea-
tava võõra- pärasuse, kuna Bellose meelest kannab see võõrapärasus endaga 
8##!#!'#2:!"'81*:"+#'8""2"'/*"!$,,l,5'<(#244$,2,!"'72)!))7#'$"8!$,&"'$128"&')('
arvatavasti tõlked alla, kuid ma ei arva, et võõrapärasus on tingitud inglise 
8""2"' !%%*"+#!$'/*"!$,,l,!$' 01,'8#&#82,8%!$'/44&"!$' 0.23"(&%&#'01,+#2,8%2$'
,(:2,!/.*#!"2$5'b,:"+')('!,,('/1?3%!"8!'""2("0#2$'+#,(,$%&'01,+#2%!>'"$'8):%'
2..("'72)!))7#'$*#&,$!,))('",')2"'0.:#'+%:#0#!$,'42"'8#($#0'!))+"Z%:*,'8""2-
de. Teiseks võib olla tegemist ka algajate tõlkijate aukartusega originaali ees, 
kartusega mõnd tehnilist nüanssi vääriti esitada, mis sunnib tõlkima võimali-
8%2$'$"8!$,2.?"&#!"2$5'E^^D5'##!$#$"'#2:%!"!'3#'8"!8/#,:#!'0#2+,(%&'"!,+"!$"'
#(#244$,2,!"'72)!))7#'$"8!$,&"'$12:"$"'3%%*"!'01,='$1"/))2"!$'+.*:#$#'=%80#-
lismiilminguid. Hilisemal ajal seda õnneks enam nii palju täheldada ei saa.

@"#$%&'()*+#,-.*..,/#$%-01(15'#'1#.-'#,-.*.<''21(15':#0)1&#*''#.5#90*#
8332$)*$/(1*$#833218#(%$-'(1*'#8.2("#Ehkki traditsiooniga kaasa või tra-
ditsioonist välja mõtlemine vajab tõlkimist, tehku seda teised või mõtleja ise, 
"!,(":%'!""'$*48,!'#0#2&#$%(#'01,'2%:"3#'+1$$"!>')('$128,+,!"'3#'72)!)Y""*,+,!"'
"*,("0%!'!,,!8,' !"2:"/,,*,2,("5'G""'8.,='+,!' $#?"!' $44/,'72)!))7#'8)?$#5'V8!'
asi on teise autori lausete esitamine teises keeles, teine asi on mõtete ritta 
seadmine autori enda poolt, isegi siis, kui need mõtted ei ole tervenisti origi-
naalsed. Ma olen ise tõlkinud sellepärast, et tõlkimine kui protsess võimaldab 
$":"2"&#'+1$$"$99:#'8#'!,,!>'8%,'0#,+'/)2"'(,,'"*:#!>'"$'/.*,!'#2:%/.*#!$'72)-
!))7#$'$"?#5'U",!#2$'2#!"='$128,+,("'$128,3#'8"22":,'$",!"'$"8!$,2"'0.:#'2,:,'(,(:'
niimoodi ligidalt vaadates on võimalik teksti paremini oimata kui seda lihtsalt 
lugedes. Sealjuures aga on minu jaoks näiteks artikli tõlkimine ja artikli kir-
jutamine alati olnud kaks erinevat mõtlemise vormi.

V?"'+1$2"+,!"' 0)*+,(#' $%2"=' $128,+,!$' !,,!8,' 0..*$%!$#&#5'R1,+#2,8>' "$'
tõlkimist ongi peetud teisejärguliseks tegevuseks just seepärast, et tegu pole 
originaalse teose loomisega. Kuid sellegipoolest on tõlkimine vajalik intellek-
tuaalne pingutus, mis nõuab eruditsiooni ning erialaseid teadmisi. Tõlkijate 
hindamine kultuurivallas on üks teema, kuid räägime siinkohal tõlkimise 
väärtustamisest akadeemilises maailmas. Eesti Teadusinfosüsteemi publikat-
!,))(,&"' ?,"*#*?,#!' 2#(:"0#&' $128"&' 82#!!,78#$!,))(,' W+%%' 2))+"[' #22#>'+,!'
tundub määratlematu lahtrina, kuhu pühitakse kokku kõik see, mis mujale ei 
sobi. Ehkki tõlkimine pole otseselt samastatav teadustegevusega, on ta siiski 
piisavalt selgepiiriline, et väärida eraldi kategooriat. Muide, Eesti ülikooli-
&"!$')('U#*$%'V2,8))2'#,(%!>'+,!'2%=#='$"#$%&'$,(:,+%!$"2'8)?"2&#'$12:"$'$"#-
&%!/%=2,8#$!,))(,(#5'`,+"2$' 8"?$,=' !"#2' !"22,("'+..*%!'(#:%' Wm//"31%&%&"'
3#'$"#&%!$99$#3#$"'#+"$,(1%&"&[>'8%!')('+%%?%2:#!'9"2&%&>'"$'W$"#&%!2,8%2$'
kommenteeritud” tõlget arvestatakse teaduspublikatsioonina. See ei ole küll 
*#?0%!0#?"2,!"2'$#!"+"2'$"#&%!$99>'+,22"'#22#'8%%2%0#&'U#*$%'V2,8))2,!'$",!"&'
publikatsioonid, kuid läheb siiski arvesse teadustööna näiteks ametikohtadele 
0#2,+,!"25'`1(&#'/)2"'0.?"+#2$'U#*$%'V2,8))2,'#8#&""+,2,!"'$99$#3#'0##$"(%*-
gast tõlkimine päris tühi töö või muu tegevus. 

Lõpetuseks rõhutan, et mu taotluseks ei olnud siin astuda üles tõlketeo-
reetikuna. Neid tõdemusi võib võtta kui praktilise tegevuse käigus välja koo-
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