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Saateks
Timotheus Polus vestles saadiku asetäitjaga [Paul Flemingiga] saksa uuemast luuleteooriast ja Martin Opitzi
puhastustööst võssakasvanud

poeetilistes

metsades.

Torkas silma, et ka tõlk Arpenbeck ja esimene trompeti
puhuja Möller olid hästi kodus uusimate vooludega luule
kunstis, nad vaidlesid vilkalt Polusega ja Flemingiga.
Aga kuna kangete veinide mõjul kasvavas jutukuses oli
raske tõsisematel teemadel keskustleda ja lõunalauas on
aeg piiratud, otsustati juba peatselt, et hakatakse pidama
asjahuviliste pidevaid kokkusaamisi. Jalutuskäigud linnaga tutvumiseks, kaasa arvatud väiksed puhkesilma
pilgud mõnes viisakamas kõrtsis või veinikeldris võiksid
täita kahekordset ülesannet – anda hädavajaliku ülevaate
linnast ja pakkuda võimalust arutlusteks päevakohastel
teemadel – luulekunst ja selle praegune seis näis paljudel
südamel olevat.
[---] Meie poeesiasõprade seltskond võiks väga hästi
järgmise pulmapeo üheskoos kaasa teha, arvas saadiku
asetäitja. Küllap pulmaruumides või parajasti saanisõidul
mahti jääb ka Opitzi käsiraamatut arutleda ja muid vaimseid teemasid sõeluda. (Salu 2000: 202–203)

Niimoodi kirjeldab Herbert Salu 1635. aastal HolsteinGottorpi hertsogi Venemaa-saatkonna koosseisus Tallinna
külastanud Paul Flemingi ja tema kaaskonna ning kohalike
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haritlaste seltskondlikku koosviibimist, mille juurde kuulus
ajastuomaselt luuleharrastus. Lugu oma aja ühe hinnatuma
saksa luuletaja pikemast peatumisest Tallinnas ja siinsete
haritlaste luuleinnu sütitamisest kuulub Eesti kultuuri- ja
kirjandusloo kuldvaramusse. (Vt nt Klöker 2014: 354 jj.)
Kuigi kohalikud haritlased olid Martin Opitzi saksa luule
uuendusega kursis juba varem, hakatakse nüüd siingi üha
sagedamini kirjutama saksa keeles ja Opitzi soovitatud
põhimõtete järgi. Eestikeelsele ilmalikule luulele pannakse
1637. aastal alus otsesõnu Opitzi reeglite järgimist rõhutades ning 1656. aasta lauluraamatus avaldatud kirikulaulud
on tõlgitud Opitzi põhimõtete järgi. Ehkki samasuguses
ajaloolises situatsioonis olnud läti keelde jõudis silbilisrõhuline värsisüsteem mõnevõrra hiljem, 17. sajandi teisel poolel, on läti värsi kohta olemas Opitzist inspireeritud
originaalne teoreetiline käsitlus – 1697. aastal ilmunud
„Mitte
saksa Opitz“ („Der Unteutsche Opitz“) (Grudule
2008: 133).
Martin Opitz sündis 23. detsembril 1597 Sileesias põlises
Bunzlau1 perekonnas.2 Tema isa Sebastian Opitz pidas perekonna traditsiooni järgides lihunikuametit. Ema suri varsti
pärast poja sündi. Oma haridusteed alustas Martin Opitz
1605. aastal Bunzlau linnakoolis, kus õppis üheksa aastat.
Ema suguvõsalt saadud stipendiumi toel jätkas andekas
Tänapäeval Bolesławiec Poolas.
Järgneva ülevaate aluseks on käsitlused allikatest Roloff 2002, Jaumann 2002, Garber 1999.

1
2
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nooruk õpinguid Breslau3 Maarja Magdaleena koolis. Siin
õppis ta süvendatult klassikalisi keeli ning tegi esimesed
luulekatsetused. 1615. aastal ilmus tema ladinakeelsete
juhuluuletuste kogu. Kooli rektori Johann Höckelshofeni
(1557–1618) vahendusel tutvus protestantliku taustaga
Opitz kohalike mõjukate kalvinistlikult meelestatud tegelastega. Tänu nende vahendusele sai ta 1616. aastal oma
õpinguid jätkata Oderi-äärses Beuthenis4 vabahärra Georg
von Schönaichi asutatud kõrgetasemelises akadeemilises
gümnaasiumis, nn Schoenaichianum’is, kus soositi usulist tolerantsust. Sealsetest õpetajatest mõjutas teda enim
eetikaprofessor Caspar Dornau. Elatist teenis Opitz kohaliku vaimuelu ühe kesksema tegelase, keiserliku nõuniku,
juristi ja luuletaja Tobias Scultetuse poja koduõpetajana.
1617. aastal ilmus trükist tema ladinakeelne kõne „Aristarchos ehk Saksa keele põlgusest“ („Aristarchus sive de
contemptu linguae Teutonicae“). See on üliõpilastöö, kus
kirjeldatakse germaanlaste ja saksa keele kuulsusrikast
minevikku ning klassikaliste keelte allakäiku. Ideaaliks
seatakse puhas, võõrmõjudest rikkumata keel. Opitz tutvustab mõningaid prantslastelt üle võetud aleksandriini
ja vers commun’i värsitehnilisi põhimõtteid (silpide arv ja
pikkus, tsesuur, e ärajätt sõna lõpust vokaaliga algava sõna
ees hiaatuse vältimiseks) ning illustreerib neid omaenda ja
Ernst Schwabe von der Heyde värsinäidetega. Kõne lõpetab
3
4

Tänapäeval Wrocław Poolas.
Tänapäeval Bytom Odrzański Poolas.
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ta üleskutsega arendada saksa keelt ja mitte lasta sel teiste
rahvaste keeltest maha jääda.
Juba 1617. aasta suvel lahkus Opitz Beuthenist, peatus
lühikest aega Görlitzis ja Oderi-äärses Frankfurdis ning
suundus 1619. aasta varasuvel õppima Saksamaa kalvinistlikku keskusesse Heidelbergi. Oma Breslau ja Beutheni
soosijate soovitusel sai ta koduõpetajakoha Pfalzi kuurvürsti nõuniku Georg Michael Lingelsheimi (1566–1636)
juures, kellel oli sidemeid kogu Euroopa hilishumanistlike õpetlastega. Ta sõlmis tutvusi ka teiste väljapaistvate
haritlastega, nagu raamatukogu juhataja ja filoloogi Jan
Gruteriga, ning koondas enda ümber sõpruskonna, kelle
hulka kuulus teiste seas Julius Wilhelm Zincgref. Ühtlasi
sattus Opitz Kolmekümneaastase sõja sündmuste ja suurte
poliitiliste muutuste keskele: pärast keiser Matthiase surma
ei tahtnud protestantlikud Böömimaa seisused tema järglast, veendunud katoliiklast Ferdinand II oma kuningana
tunnustada ning valisid 1619. aasta augustis Böömimaa
kuningaks Pfalzi kuurvürsti Friedrich V. Opitz väljendas
selgelt toetust uuele kuningale, mh tema auks koostatud
kõnega. Friedrichi valitsemisaeg jäi lühikeseks, kuid juba
enne, kui see 1620. aasta novembris katastroofiga lõppes,
asus Opitz ühe taanlastest reisiseltskonnaga teele, et minna
Leideni ja Friisimaa kaudu Jüütimaale. Leidenis tutvus ta
teiste silmapaistvate hollandi õpetlaste kõrval Daniel Heinsiusega, kelle luuletustest oli ta tunnustavalt kõnelnud juba
„Aristarchoses“. Talve veetis Opitz tagasitõmbunult Jüüti
maal, luues muu hulgas pikema poeemi „Lohutuslaulud
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kesk sõjakoledusi“ („Trostgedichte in Widerwärtigkeit des
Krieges“). Muutunud poliitilistes oludes ei söandanud ta
seda siiski avaldada, nii et luuleteos jõudis trükki alles 1633.
aastal. 1621.–1622. aastal avaldas ta kaks Heinsiuse tõlget:
kiidulaulu Jeesuse Kristuse auks ja kiidulaulu Bacchuse auks.
1622. aasta kevadel võttis Opitz vastu Transilvaania
vürsti Bethlen Gábori kutse minna Weißenburgi5 akadeemilise gümnaasiumi õpetajaks. Tema ametikohustuseks oli
lugeda õpilastega Cicerot ja Horatiust, peale selle tutvus
ta maal roomlaste jälgedega ja kogus vanu raidkirju, mille
saatis Heidelbergi Jan Gruterile. Ta tegi eeltöid kohalikku
ajalugu käsitleva teose „Muistsest Daakiast“ („De Dacia
antiqua“) koostamiseks. Koolitöö ja kohustused vürsti
õukonnas ei olnud Opitzile siiski sugugi meelt mööda; rohkem pakkusid talle huvi kontaktid lihtsate rumeenlastega,
kelle keelest ta tänu ladina keele oskusele aru sai. Niisiis
ei jäänud Opitz võõrsile kauaks: juba järgmisel suvel oli ta
kodumaal tagasi. Transilvaania aega jääb meenutama luuletus „Zlatna ehk Hingerahust“ („Zlatna Oder Getichte Von
Ruhe deß Gemüthes“).
Pärast Sileesiasse tagasipöördumist polnud Opitzil kindlat teenistuskohta. 1624. aastal andis Zincgref, kelle kätte
Opitz oli Heidelbergist lahkudes jätnud oma vanemate ja
uuemate luuletuste käsikirja, Straßburgis välja tema saksakeelsete luuletuste kogu „Saksa luuletused“ („Teutsche Poemata“), kuhu oli juba trükis ilmunud mahukamate tööde
5

Tänapäeval Alba Iulia Rumeenias.
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kõrval koondatud ka seni avaldamata materjali. Teose lisa
sisaldas Zincgrefi enda ja tema sõprade luulekatsetusi ning
„Aristarchose“. Kuigi kogumik ei ilmunud Opitzi teadmata
ja ta oli sellele isegi eessõna kirjutanud, ei jäänud ta sellega sugugi rahule: Heidelbergi ajaga võrreldes olid tema
luulepõhimõtted edasi arenenud, luuletuste varasemad
versioonid oleksid vajanud lihvimist, osa avaldatud tekste
olid poliitiliselt tundlikud, mõned armastusluuletused liialt
pikantsed.
Juba samal aastal koondas Opitz oma saksakeelset luulet
puudutavad programmilised ideed raamatukesse „Raamat
saksa luulekunstist“ („Buch von der Deutschen Poeterey“),
mis tugineb paljus antiik- ja renessansiautorite – Julius
Caesar Scaligeri, Pierre de Ronsardi, Marco Girolamo Vida,
Aristotelese, Horatiuse, Quintilianuse jt – töödele. Selle
keskse poeetikaidee võib lühidalt kokku võtta nii: saksa
keelne värss peab olema üles ehitatud rõhuliste ja rõhuta
silpide korrapärasele vaheldumisele. Oma poeetikapõhimõtteid ja ülevaadet luule žanritest illustreerib Opitz arvukate näidetega. Konkreetsetest näpunäidetest olulisemgi
oli kultuuripoliitiline idee, et ka Saksamaal tuleb luua oma
kunstluule, nii nagu mujal Euroopas, nt Prantsusmaal, Hollandis ja Itaalias, oli juba tehtud. Hea moodusena värsside
kirjutamist harjutada nimetab Opitz klassikaliste kreeka ja
rooma autorite teoste tõlkimist.
Järgmiseks kohandas Opitz oma luuletusi luulekunstiraamatus sõnastatud põhimõtete järgi, korrigeeris luuletuste valikut ning avaldas 1625. aasta sügisel Breslaus juba
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ise luulekogu „Kaheksa raamatut saksa luuletusi“ („Acht
Bücher, Deutscher Poematum“), mille pühendas 1617. aastal saksa keele hoolde edendamiseks asutatud Viljakandva
Ühingu (Fruchtbringende Gesellschaft) juhile, Anhalt-
Kötheni vürstile Ludwig I-le. Viljakandva Ühingu liikmeks
võeti Opitz siiski alles 1629. aastal.
1625. aasta kevadel õnnestus Opitzil ühineda Sileesia
saatkonnaga, kes suundus linnusekrahv Karl Hannibal von
Dohna juhtimisel Viini, et avaldada keisrile kaastunnet
Breslau piiskopi ertshertsog Karli surma puhul. Pidulikul
audientsil andis ta keiser Ferdinand II-le üle leinaluuletuse,
mille eest keiser kroonis ta poeta laureatus’eks. Samal aastal ilmus Opitzilt Seneca „Troojalannade“ tõlge: trimeetrid aleksandriinides, kooriosad lühemates jambilistes või
trohheilistes värssides.
1626. aastal asus Opitz Karl Hannibal von Dohna ettepanekul salasekretäri ja usaldusisikuna tema teenistusse.
Takistuseks ei saanud see, et linnusekrahv oli tuntud kui
protestantide tagakiusaja ning Habsburgide veendunud
pooldaja, kes püüdis Sileesias läbi suruda nende absolutistlikke võimutaotlusi. Kõigest hoolimata peeti Dohnat
haritud ja vaimsete huvidega küllaltki usuleigeks meheks.
Linnusekrahvi teenistuses reisis Opitz poliitilistel missioonidel pidevalt ühest õukonnast teise. 1627. aastal tõstis
keiser ta Dohna taotlusel aadliseisusse ning andis talle lisanime „von Boberfeld“. Üks olulisemaid Opitzi selleaegsetest
reisidest viis ta 1630. aastal Pariisi, kus ta lõi sidemeid sealsete õpetlastega. Eelkõige väärib esiletõstmist tutvus Hugo
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Grotiusega, kelle teose „Ristiusu tõest“ („De veritate religionis Christianae“) ta hiljem Dohna õhutusel saksa keelde
tõlkis.
Teenistus Karl Hannibal von Dohna juures lõppes septembris 1632, kui Saksi, Brandenburgi ja Rootsi väed Breslaud piirasid ning linnusekrahv oli sunnitud linnast põgenema – ta suri 1633. aastal Prahas. Kui protestandid keisri
pooldajad Sileesiast minema kihutasid, asus Opitz Liegnitzi
ja Briegi protestantlike hertsogite ning rootslaste teenistusse, täites hertsogite diplomaatilisi ülesandeid ning võites soosingut Rootsi leeris. 1635. aastal aga, kui Habsburgid jälle Sileesias kanda kinnitasid, siirdus Opitz võimalike
repressioonide hirmus Thorni6. Peagi suundus ta sealt edasi
Danzigisse7 ja astus kuningliku ajalookirjutajana Poola
kuninga Władysław IV teenistusse. Muude tööde kõrval
ei jäänud tal kirjandusliku tegevuse jaoks enam kuigi palju
aega. Siiski ilmusid „Judithi“ libretto (1635), Sophoklese
„Antigone“ tõlge (1636), psalmide tõlge (1637) ja „Anno
laulu“ („Annolied“) käsikirja editsioon (1639). 1639. aasta
20. augustil suri Opitz Danzigis katku.
Opitzi luulekunsti-raamat oli oma ajas väga mõjukas.
Ehkki pärast tema surma ilmus hulgaliselt uusi saksa luule
käsitlusi teisteltki autoritelt (Knape 2007: 255) ning juba
Opitzi kaasaegsed kritiseerisid nii tema teoreetilisi vaateid luulekunstile, luuletajaoskusi kui ka poliitilisi valikud,
jäid Opitzi põhimõtted saksa luules valitsevaks enam kui
6
7

Tänapäeval Poola linn Toruń.
Tänapäeval Poola linn Gdańsk.
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sajandiks, kuni Friedrich Gottlieb Klopstock hülgas oma
„Messiases“ (1748) luule põhialustena niihästi vahelduva
meetrumi kui ka riimi (Hess 2007: 418).
Kai Tafenau

Siinne tõlge on Martin Opitzi luulekunsti-raamatu esimene
eestindus. Opitzi teos on mitmekeelne: peale saksakeelsete
luulenäidete tsiteerib autor hulgaliselt prantsuskeelseid
luuletusi ning toob näiteid ladina, kreeka, hollandi ja itaalia keelest. Käesolevas tõlkes on originaali mitmekeelsus
säilitatud. Saksakeelsete luuletuste tõlked on enamasti esitatud põhitekstis, välja arvatud juhtudel, kui toodud luulenäited illustreerivad keelespetsiifilisi nähtusi, mida pole
võimalik märkimisväärsete kaduteta teise keelde üle kanda.
Muu
keelsete luulenäidete tõlked on antud joonealustes
märkustes. Kõik Opitzi teksti värsimõõdud on edasi antud
ekvimeetriliselt (ka siis, kui Opitz ise tõlgib teises värsimõõdus: originaal on eestindatud originaalmõõdus, tõlge tõlke
mõõdus).
Tõlke aluseks on väljaanne
Martin Opitz. Buch von der Deutschen Poeterey (1624).
Studienausgabe. Mit dem Aristarch (1617) und den
Opitzschen Vorreden zu seinen Teutschen Poemata (1624
und 1625) sowie der Vorrede zu seiner Übersetzungen
der Trojarinnen (1625). Hrsg. von Herbert Jaumann.
Stuttgart: Reclam 2002.
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Kommentaaride koostamisel on peale nimetatud väljaande
kasutatud veel järgmisi teoseid:
Elisabeth Rothmund. Martin Opitz. Le livre de la poésie allemande. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail 2009.
Литературные манифесты западноевропейских клас
сицистов: [сборник переводов]. Собрание текстов,
вступительная статья и общая редакция Н. П. Коз
ловой. Москва: Издательство МГУ 1980, 443–604.

Väljaandes esitatud saksakeelne tekst järgib 1624. aasta
esmatrükki, vaikimisi on parandatud ainult ilmsed trükivead ja lisatud mõned puuduvad kirjavahemärgid.
Tõlkijad on tänulikud Külli Habichtile põhjaliku toimetamise eest, Kristiina Rossile paranduste ja ettepanekute
eest ning Marju Lepajõele innustuse ja moraalse toe eest.
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Martin Opitzi
Raamat saksa luulekunstist,
milles jutustatakse põhjalikult kogu selle
eripärast ja koostisosadest
ning selgitatakse seda näidetega.
Trükitud vürstlikus Briegi1 linnas
Augustinus Gründeri juures.
Breslau raamatukaupmehe
David Mülleri kirjastamisel. 1624.

1

Tänapäeval Brzeg Poolas.
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buch von der deutschen poeterey

Horatius ad Pisones:
Descriptas servare vices, operumq́ ue colores,
Cur ego, si nequeo, ignoroq́ ue, Poëta salutor?
Cur nescire, pudens pravè, quam discere malo?
Denen Ehrenvesten / Wolweisen / Wolbenambten
vnd Wolgelehrten HErren Buͤ rgermeistern vnd
Rathsverwandten der Stadt Buntzlaw / seinen
guͤ nstigen Herren vnd befoͤ rderern.
EHrenveste / Wolweise / Wolbenambte vnd
Wolgelehrte insonders guͤ nstige HErren /

raamat saksa luulekunstist

Horatius ad Pisones:
Descriptas servare vices, operumq́ ue colores,
Cur ego, si nequeo, ignoroq́ ue, Poëta salutor?
Cur nescire, pudens pravè, quam discere malo?2
Auväärsetele, arukaimatele, väga austatud
ja kõrgesti õpetatud isandatele Bunzlau
linna bürgermeistritele ja raeliikmetele, oma
armulistele isandatele ja toetajatele.
Auväärsed, arukaimad, väga austatud ja kõrgesti
õpetatud, eriliselt armulised isandad.

2 Horatius Pisodele:
Määratud rütme ja töö erivärvingut kui pole suutlik
jälgima ma ega oskagi, miks mind hüüda poeediks?
Võltshäbis eelistan miks pigem olla ma juhm kui et õpiks?
Quintus Horatius Flaccuse (65–8 eKr) kiri Pisode perekonnale („Kirjad“ 2.3) on paremini tuntud pealkirja all „Luulekunst“ („Ars poetica“).
Siin on tsiteeritud värsse 86–88 (Ülo Torpatsi tõlge: Rooma kirjanduse
antoloogia. Tallinn 1971 (edaspidi: RKA), lk 344). Sama motot on Pierre
de Ronsard (1524–1585) kasutanud eessõnas oma pooleli jäänud eeposele „La Franciade“, mis kõneles prantslaste müütilise esiisa, Trooja
printsi Francuse seiklustest („Préface sur la Franciade“, 1587).
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Was bißanhero von einem vnnd dem andern / auch vornemen Leuten / zum offteren an mich ist begehret worden /
das ich nemlich von vnserer Deutschen Poeterey / derselben art vnd zuegehoͤ r / etwas richtiges auffsetzen moͤ chte
/ habe ich vorwichene tage zue wercke gebracht. Zwar
erstlich / solchem ehrlichen begehren wie billich zue verhengen: nachmals aber / die jenigen vor derer augen diese
vorneme wissenschafft ein grewel ist zue wiederlegen / vnd
die / so sie als ein leichte ding vor handen zue nemen vnbedacht sich vnterstehen / ab zue halten / die gelehrten aber
vnd von natur hierzue geartete gemuͤ ter auff zue wecken
/ mir / der ich dißfals bey weitem nicht genung bin / die
hand zue bitten / vnd den weg so ich allbereit vmb etwas
eroͤ ffnet vollendts zu baͤ hnen. Weitleufftiger vnd eigentlicher zue schreiben hat mich nicht allein die enge der zeit
/ sondern auch sonsten allerley vngelegenheit verhindert /
die mir von denen zuegefuͤ get wird / welche / wann es bey
jhnen stuͤ nde / wuͤ nschen wolten / das auch das gedaͤ chtniß
der Poeterey vnnd aller gutten Kuͤ nste vertilget vnd außgerottet wuͤ rde. Ob mich nun wol dergleichen vnbilliche
Wiederwertigkeit / die ich ohne meinen verdienst tragen muß / offtermals kaum nicht zwinget wie Nero zue
sagen: Vellem nescire literas: jedoch habe ich / in erwegung
derer Vrsachen die mir etwas beßers rahten / vnd das die
Zahl vieler grossen Maͤ nner die mir huldt sein die wenigen abguͤ nstigen weit hinwieget / zwar ietzund in diesem

