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K äesolevas artiklis tuleb vaatluse alla 
Itaalia juristi ja humanisti Andrea 

Alciato (ka Alciati, latiniseeritult Andreas 
Alciatus, 1492–1550) teos „Omnia Andreae 
Alciati emblemata cum commentariis...” 
(Antwerpen, 1577), täpsemalt selle Tartu 
ülikooli raamatukogu käsikirjade ja harul-
daste raamatute kogus olev eksemplar val-
gete vaheleköidetud lehtede ja käsikirja-
liste pühendsissekannetega. Elektroonilises 
kataloogis ESTER kirjeldatakse seda küll 
vahelehestatud ja käsikirjalisi pühendusi 
sisaldava köitena, kuid kuna vahelehtede ja 
pühendsissekannete funktsiooni pole seni 
analüüsitud, puudub kataloogis viide, et teost 
kasutati ka käsikirjalise reisialbumina. Esma-
kordselt identifitseeris selle asjaolu Katre
Kaju oma doktoritöös 2011. aastal.1

Äsja tuvastatud reisialbum on kõnekas 
mitmest aspektist. Esiteks on see seni teada-
olevalt ainus 16. sajandi album Eesti mälu-
asutustes ja seega ka vanim siinne (kasutuses 
aastail 1583–1584). Enne Alciato embleemi-
raamatu reisialbumina tuvastamist peeti Eesti 
varaseimaks albumiks Holstein-Gottorpi 
hertsogi Venemaa- ja Pärsia-saatkonna tõlgi 
Johann (Hans) Arpenbecki oma, mis on 
pärit 17. sajandi keskpaigast ja hoiul Eesti 
Ajaloomuuseumis Tallinnas.2 Teiseks on see 
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Locameruse reisialbumina
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1  A. Alciato. Omnia Andreae Alciati emblemata cum commentariis quibus emblematum omnium aperta origine, 
mens auctoris explicatur & obscura omnia dubiaque illustrantur per Claudium Minoem. Antwerpen 1577 [TÜR 
KHO, R XVI 441]; esmatuvastus reisialbumina: K. Kaju. Vive hodie, cras vivere serum est: humanistlik-kristlik 
haridustraditsioon ja Riia pastori Adam Andreae reisialbum (1696–1702). Tartu, 2011, lk. 13.

 Kui Euroopa raamatukogudes ja erakogudes leidub hulgaliselt erinevaid Alciato-väljaandeid, sh. selliseid, mis 
olid kasutusel reisialbumina, siis see Tartu ülikooli raamatukogus leiduv eksemplar on ainus varauusaegne 
Alciato embleemiraamat Eestis.

2  EAM, F 114-1/7a, Johann Arpenbecki reisialbum (1632–1681).
3  Lähemalt vt. K. Kaju. Vive hodie, lk. 19.

praegu teadaolevaist ainus reisialbum Ees-
tis, milles sissekanded on kogutud trükitud 
teose valgetele vahelehtedele, mitte hiljem 
traditsiooniliseks kujunenud tühja albumisse. 
Kolmandaks sisaldab album 16. sajandi lõpu 
Euroopa juhtivate humanistide sissekan-
deid. Nendest põhjustest lähtuvalt püüamegi 
järgnevas selgitada, kuidas see raamat Tartu 
ülikooli raamatukokku jõudis, paigutada see 
Euroopa varauusaegsete reisialbumite žanri-
traditsiooni, iseloomustada albumi omanikku 
ja sissekandjate ringi, sissekannete kirjandus-
likku tausta ja eripära, albumi raamatuloolisi 
ja paleograafilisi aspekte ning viimase osana
esitame reisialbumi editsiooni koos tõlke ja 
kommentaariga.

Seni on album tähelepanuta jäänud mit-
mel põhjusel. Eelkõige tuleb osutada reisial-
bumite uurimise traditsiooni nõrkusele või 
pigem puudumisele Eestis, kui mitte arves-
tada Vello Helgi kirjutisi väliseesti ajakir-
janduses. Kõrvale ei saa jätta ka 20. sajandil 
valitsenud eri riigikordade mõju ning neist 
tulenevat n.-ö. sotsiaalset tellimust,3 eeskätt 
keskendumist eestikeelsele ja eestlastega 
seotud ainesele ning pikaajalist katkestust 
antiikse ja humanistliku kirjakultuuri uurimi-
ses. Lähtudes sellest, et siinsed kultuuriring-
konnad ei olnud albumit tuvastanud ega enda 
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jaoks teadvustanud, ei jõudnud selle kohta 
informatsiooni ei rahvusvahelisse 16. sajandi 
reisialbumite kataloogi, Interneti-andmebaasi 
Repertorium Alborum Amicorum ega ka välis-
eestlase Vello Helgini, kelle tutvustavate kir-
jutiste vahendusel jõudis teave Eesti albumite 
kohta Euroopa teadusavalikkuseni.4

Varased reisialbumid

Reisialbumite pidamine sai tõenäoliselt alguse 
1540. aastate Wittenbergist, kus juhtivatelt 
reformaatoritelt Martin Lutherilt, Philipp 
Melanchthonilt jt. hakati paluma mälestuseks 
käsikirjalisi pühendusi nt. piibli- või lauluraa-
matusse. Esimesed pühendsissekanded olid 
pigem napid, sisaldades valdavalt Piibli ekse-
geesiga seotud tsitaate, sissekandja nime, sisse-
kande kohta ja daatumit. Sissekandja ja albu-
miomaniku vahelist suhet ei peetud vajalikuks 
isikliku pühendusena jäädvustada.5 Nappide 
sissekannete kõrval sisaldasid varased albumid 
ka väga mahukaid, mis koosnesid peamiselt 
piiblitsitaadist ja selle selgitusest.6 Et tegemist 
oli puhtalt humanistliku õpetlaskultuuri feno-
meniga, kasutati selliste peamiselt eri õpin-

gukohtadest kogutud pühendsissekannetega 
köidete kohta ladinakeelseid nimetusi album 
amicorum [sõbraalbum], philotheca [sõbra-
kogu], philothecon [sõbrakogu], thesaurus 
amicorum [sõprade varamu] jne.7

Esimene teadaolev reisialbum pärineb 
1545. aastast ja kuulus Claude de Senar-
clens’ile.8 Tänapäeval on varaseimatest Wit-
tenbergi reisialbumitest tuntuim ajaliselt kol-
mas, mis kuulus teoloog Abraham Ulrichile 
(1526–1577). Tuntuse põhjuseks on asjaolu, 
et album kuulus kohalikule õpetlasele ning 
jäi pärast tema stuudiumi lõppu Wittenbergi, 
kus albumit kasutas hiljem tema poeg David 
(1561–1623?).9 Ulrichite mahukas reisial-
bum sisaldab kuulsate kaasaegsete sissekan-
deid nende õpingu- ja tööajast Wittenbergis, 
reisidelt Ungarisse (1553) ja Prantsusmaale 
(1557).

Reisialbumite komme levis tõenäoliselt 
üliõpilaste vahendusel kiiresti eelkõige pro-
testantlikes piirkondades. Esimesest 15 levi-
kuaastast (1545–1559) on säilinud vähemalt 58 
albumit umbes 2000 sissekandega. 16. sajandist 
tervikuna on aga teada umbes 1500 albumit.10 
Sissekannete hulgas on protestantide pühen-

4  V. Helk. Album amicorum. Reisialbumitest ja nende eestikeelsetest sissekannetest. – Tulimuld 1973, nr. 3,  
lk. 141–150; V. Helk. Album amicorum. Reisialbumitest ja nende eestikeelsetest sissekannetest. (Järg [1]). 
– Tulimuld 1973, nr. 4, lk. 205–211; V. Helk. Album amicorum. Reisialbumitest ja nende eestikeelsetest sis-
sekannetest (Järg [2]). – Tulimuld 1974, nr. 1, lk. 24–29; V. Helk. Album amicorum II. – Tulimuld 1975, nr. 1,  
lk. 28–31; V. Helk. Album amicorum III. – Tulimuld 1977, nr. 3, lk. 150–154; V. Helk. Lisandusi perekond 
Hornungi kohta. – Tulimuld 1992, nr. 42, lk. 51–53; V. Helk. Baltische Stammbücher und Alben mit Eintragungen 
aus dem Baltenland vor 1800. – Ostdeutsche Familienkunde 1976, nr. 7:1, lk. 265–273; nr. 7:3, lk. 329–336; nr. 
7:4, lk. 377–385; V. Helk. Stambogsskikken i det danske monarki indtil 1800: med en fortegnelse over danske, 
norske, islandske og slesvig-holstenske stambøger samt udlændinges stambøger med indførsler fra ophold i 
det danske monarki. (Odense University studies in history and social sciences, 237). Odense, 2001; W. Klose. 
Corpus Alborum Amicorum – CAAC. Beschreibendes Verzeichnis der Stammbücher des 16. Jahrhunderts. 
(Hiersemanns Bibliographische Handbücher, 8). Stuttgart, 1988; Repertorium Alborum Amicorum http://www.
raa.phil.uni-erlangen.de/ (21.12.2011).

5  Vrd. C. L. Heesakkers. Das Album amicorum als Reisebegleiter. – Frühneuzeitliche Bildungsreisen im Spiegel 
lateinischer Texte. Hrsg. von G. Huber-Rebenich und W. Ludwig. Erfurt, 2007, lk. 139, 155.

6  Vrd. nt. Philipp Melanchthoni, Martin Buceri, Johannes Bugenhageni, Caspar Crucigeri, Johannes Brenzi, 
Petrus Martyr Vermigli, Heinrich Bullingeri ja Rudolf Gwaltheri 2–7-leheküljelisi sissekandeid teadaolevalt 
esimeses reisialbumis: F. Heinzer. Das Album amicorum (1545–1569) des Claude de Senarclens. – Stammbücher 
des 16. Jahrhunderts. Hrsg. von W. Klose. (Wolfenbütterler Forschungen, 42). Wiesbaden, 1989, lk. 115–122. 
Vrd. ka L. Kurras. Zwei österreichische Adelige des 16. Jahrhunderts und ihre Stammbücher: Christoph von 
Teuffenbach und Johann Fernberger von Egenberg. – Samas, lk. 129.

7  Teisi nimetusi vt. K. Kaju. Vive hodie, lk. 25–26.
8  W. Klose. Corpus alborum amicorum, lk. XVII. Albumi enese kohta vt. F. Heinzer. Das Album amicorum.
9  Wittenberger Gelehrtenstammbuch. Das Stammbuch von Abraham und David Ulrich. Benutzt von 1549–1577 

sowie 1580–1623. Hrsg. von Deutsches Historisches Museum Berlin. Bearbeitet von W. Klose. Bd. 1–2. Halle, 
2000; elektroonilises vormis: http://www.dhm.de/texte/stammbuch/. Praegu asub reisialbum erakätes.

K. Kaju, K. Viiding / Vanim humanistlik album amicorum Eestis: Alciato „Embleemid” Georg Locameruse reisialbumina
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duste kõrval sissekirjutusi nii Saksamaa kato-
liiklikult poolelt (nt. Ingolstadt) kui ka mujalt 
Euroopast (Pariis, Bourges, Orléans, Padova). 
Pühenduse kirjutamise komme ei tekitanud 
kuskil võõristust,11 nii on esimesed Witten-
bergi-välised albumisissekanded teada näiteks 
1551 või 1554 Padovast, 1556 Ingolstadtist, 
Bourges’ist ja Orléans’ist, 1557 Straßburgist, 
1558 Nürnbergist jne.12 Albumi omanikeks 
jäid aga enamasti ikkagi saksa protestantlikust 
kultuuriruumist (Madalmaad, Poola, Ungari, 
Skandinaavia) pärit isikud, katoliiklaste ja 
mujalt piirkondadest pärit isikute albumeid 
on teada suhteliselt vähe.13

Varaste reisialbumite hulgas olid eriti 
populaarsed trükitud raamatud, mille ette, 
taha või keskele olid köidetud tühjad lehed, 
kuhu paluti sissekanne kirjutada.14 Nende 
kõrval olid kasutusel eri formaadis tühjade 
lehtedega albumid, mis 17. sajandi algul muu-
tusid kaheks sajandiks domineerivaks albu-

mivormiks. Trükitud raamatute ning tühjade 
lehtedega albumite kõrval kasutati reisial-
bumina ka käsikirju.15 Ettetrükitud albumite 
seas kujunesid lemmikuks embleemiraama-
tud: eelkõige Itaalia humanisti ja juristi And-
rea Alciato oma, aga ka Nicolaus Reusneri, 
Claudius Paradinuse (Claude Paradin), 
Johannes Sambucuse, Hadrianus Juniuse jt. 
embleemiraamatud, ning Jost Ammani puu-
lõigetega illustreeritud raamatud.16 Teine 
sageli reisialbumina kasutatud trükiseliik 
olid õpetlaste portreeraamatud, nn. icones või 
imagines, kus igale portreele oli lisatud mõne 
humanistliku autori lühike ladinakeelne epi-
gramm kujutatava isiku välimuse ja moraalse 
olemuse kirjeldusega.17 Kuulsamad portree-
raamatute autorid olid nt. Théodore de Bèze, 
Nicolaus Reusner, Theodor Zwinger ja Jean-
Jacques Boissard. Embleemi- ja portreeraa-
matute kõrval kasutati kõikvõimalikke muid 
trükiseid, mis olid albumi omanikule mingil 

10  W. Klose. Stammbucheintragungen im 16. Jahrhundert im Spiegel kultureller Strömungen. – Stammbücher 
des 16. Jahrhunderts. Hrsg. von W. Klose. (Wolfenbütterler Forschungen, 42). Wiesbaden, 1989, lk. 14.

11  Küll aga polnud reisialbumi sissekandetavaga veel 1580. aastail kursis juudid, vt. W. Ludwig. Stammbücher 
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Kontinuität und Verbreitung des Humanismus. (Noctes Neolatinae. Neo-
Latin Texts and Studies, 18). Hildesheim, 2012, lk. 22–26.

12  Reisialbumikombe leviku kohta 16. sajandi keskel vt. W. Klose. Corpus Alborum Amicorum, lk. XVII–
XVIII.

13  Wittenberger Gelehrtenstammbuch, lk. 13–14; M. A. E. Nickson. Early Autograph Albums in the British 
Museum. London, 1970, lk. 10, 19; M. A. E. Nickson. Some early English, French and Spanish contributions 
to albums. – Stammbücher des 16. Jahrhunderts. Hrsg. von W. Klose. (Wolfenbütterler Forschungen, 42). 
Wiesbaden, 1989, lk. 63–64, 72–73; W. Ludwig. Stammbücher vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, lk. 9–77.

14  Eriti armastatud olid trükised 1550.–1560. aastatel, mil need moodustasid säilinud albumitest üle poole, 
vt. W. Klose. Stammbucheintragungen im 16. Jahrhundert im Spiegel kultureller Strömungen, lk. 31, jn. 5. 
Emblemaatiliste albumite kohta vt. ka C. P. Warncke. Über emblematische Stammbücher. – Stammbücher 
als kulturhistorische Quellen. Hrsg. von J.-U. Fechner. (Wolfenbütteler Forschungen, 11). München, 1981, 
lk. 197–225.

15  Vt. W. Klose. Corpus Alborum Amicorum, lk. X, XIII; L. Kurras. Zwei österreichische Adelige, lk. 132–133.
16 16. sajandi reisialbumikataloogis on registreeritud 111 Alciato-albumit, 35 Reusneri-albumit, 29 Paradinuse-

albumit, 25 Ammani-albumit, 23 Sambucuse-albumit ja 19 Juniuse-albumit, vt. W. Klose. Corpus Alborum 
Amicorum, lk. 364; vt. ka W. Klose. Stammbucheintragungen im 16. Jahrhundert im Spiegel kultureller 
Strömungen, lk. 15–17, tabelid 1–2. Interneti-andmebaasis RAA on registreeritud veel 23 Alciato-albumit, 
mis ei kajastu Klose kataloogis. Embleemiraamatute kujunemisloo ja eesmärkide kohta vt. Emblemata: 
Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Taschenausgabe. Hrsg. von A. Henkel und 
A. Schöne. Stuttgart, Weimar, 1996, lk. IX–XX. Lühidalt vt. ka M. A. E. Nickson. Early Autograph Albums in 
the British Museum, lk. 11–12. Huvitaval kombel ilmusid nii embleemiraamatud kui ka reisialbumid Euroopa 
haridus- ja kultuurimaastikule enam-vähem samal ajal ning mõlemad traditsioonid sulandusid 1555. aasta paiku  
(M. A. E. Nickson. Early Autograph Albums in the British Museum, lk. 11; W. Klose. Stammbucheintragungen 
im 16. Jahrhundert im Spiegel kultureller Strömungen, lk. 17).

17  Portreekogumike juurde kirjutatud epigrammide eeskujuks olid epigrammid Kreeka antoloogiast (Anthologia 
Graeca), Varro kaduma läinud teos „Portreed” (Imagines) ning Ausoniuse epigrammid. Vt. P. O. Rave. Paolo 
Giovio und die Bildnisviterbücher des Humanismus. – Jahrbuch der Berliner Museen 1959 = Jahrbuch der 
Preussischen Kunstsammlungen. Neue Folge, 1, lk. 119–154.
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põhjusel olulised. Olgu nimetatud nt. Philipp 
Melanchthoni „Teoloogilised mõttekohad” 
(Loci theologici – teadaolevalt esimene trü-
kitud raamat, mida 1548. aastal reisialbu-
mina kasutati)18 jt. tema raamatud, nagu ka 
kirjutised Melanchthoni elu ja moraalifilo-
soofia kohta, Hans Holbeini „Surmapildid”
(Imagines mortis), Johannes Posthi nelikvär-
sid Ovidiuse „Metamorfooside” teemadel, 
Aisopose valmid, ladinakeelne „Reinecke 
Fuchs”, Georg Sabinuse „Luuletused” 
(Poemata), Guillaume Rondelet’ „Arstimite 
kaalust” (De ponderibus medicamentorum), 
Niels Hemmingseni raamat abielust, abielu-
lahutusest ja -rikkumisest, katekismus koos 
selgitustega, erinevad palveraamatud, eri-
nevate autorite luulendatud psalmid, vana-
sõnaraamatud jne.19 Embleemiraamatuist 
kujundatud reisialbumite suurt populaarsust 
on püütud seletada eelkõige nende omanike 
deklaratiivse sooviga näidata enda kuulumist 
haritlaste, n.-ö. vaimuaadli hulka, aga ka 
sooviga omada isiklikku embleemikogumik-
ku.20 Oli ju enamik embleemiraamatuid oma 
eetilise sisu tõttu väga kõrgelt hinnatud nii 

humanistlik-pedagoogilise käsiraamatuna kui 
ka abivahendina nii nõudlikuma literatuuri 
kui ka tarbekirjanduse, eelkõige juhuluule ja 
-proosa loomisel – viimane kuulus varauusajal 
enesestmõistetavalt hariduse omandamise ja 
haritud inimese väljendusvahendite hulka.

Osa ettetrükitud reisialbumeid olid mit-
mekeelsed ja nii ilmus 1573. aastal koos 
nendega käibesse ka saksakeelne nimetus 
Stammbuch,21 mis kinnistus nähtuse peami-
sel levialal sedalaadi raamatute nimetusena 
sajandeiks. Saksakeelset terminit Stammbuch 
on kasutatud aga mitme erineva nähtuse 
tarbeks, alates aadlike suguvõsaraamatuist 
(Geschlechterbuch) külalisteraamatuteni 
välja, ning hoolimata saksa teadlaste kat-
seist leida koondav määratlus Stammbuch’i 
eri aspektide jaoks pole see seni rahuldaval 
moel õnnestunud. Reisialbumi kui žanri defi-
neerimise raskuse põhjuseks on peetud tõsi-
asja, et nende pidamine ei olnud allutatud 
kindlatele reeglitele, et nad olid amatöörli-
kud, väga tihedalt seotud mõttekohtade (loci 
communes) süsteemiga ning äärmiselt isikli-
kud.22 Aja jooksul kujunesid küll välja teatud 

18  V. Musvik. Word and Image. Alciato’s Emblemata as Dietrich Georg von Brandt’s Album amicorum. 
– Emblematica 2002, nr. 12, lk. 143.

19  Reisialbumina registreeritud trükiste nimekirja vt. W. Klose. Corpus Alborum Amicorum, lk. 359–364.
20  Vt. W. Klose. Corpus Alborum Amicorum, lk. XIV; W. Klose. Stammbucheintragungen im 16. Jahrhundert 

im Spiegel kultureller Strömungen, lk. 17.
21  C. Egenolff. Flores hesperidvm. Pvlcherrimae plerorvmqve Graeciae comicorum Sententiae, cum duplici earum 

versione Latina, .... Stam- oder Gesellenbuch. Mit vil schönen Sprüchen, auch allerley offnen Bürgerlichen 
Schildten und Helmen. Franckfurt, 1574.

22  V. Musvik. Word and Image, lk. 142, 145. Teistes Euroopa maades, nt. Madalmaades ja Tšehhis, on nähtuse 
tähistamiseks kasutusel kas ladinakeelne album amicorum või siis mõnd reisialbumi üksikaspekti kajastav 
nimetus, nagu autograph album ingliskeelseil mail. Eestikeelse vaste varauusaegsele album amicorum’ile võttis 
kasutusele Vello Helk ning seda kasutas oma mahukas käsitluses eesti-, liivi- ja kuramaalaste ülikooliõpinguist 
ka A. Tering (V. Helk. Album amicorum jt tema artiklid; A. Tering. Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa 
ülikoolides 1651–1800. Tartu, 2008, lk. 24). Seevastu Indrek Jürjo tarvitas oma Hupeli-monograafias nimetust
mälestusalbum (I. Jürjo. Liivimaa valgustaja August Wilhelm Hupel 1737–1819. Tallinn, 2004, ill. lk. 256 juures) 
ning Eda Kalmre kasutas varaste albumite tähistamiseks nimetusi salmialbum ja sõbra raamat, millest viimane 
on tõlge reisialbumi ladinakeelsest nimekujust album amicorum (E. Kalmre. Roos närtsib, marmor puruneb... 
Valik salme, nalju, mõtteteri ja ennustamisi tüdrukute albumitest. Tallinn, 1999, lk. 105). Ükski käibele too-
duist ei sisalda kaugeltki kõiki saksa Stammbuch’i tähendusvälju ega kasutusaspekte ja see pole ka vajalik, 
sest albumite puhul oli algselt ja ennekõike tegemist humanistliku ladinakeelse kultuuri nähtusega. Kuna ühe 
olulisema Saksa reisialbumiuurija W. Klose hinnangul oli reisimine või reisil kasutamine selliste albumite üks 
olulisimaid tunnusjooni (W. Klose. Stammbücher, lk. 51–52), sobib reisialbum suurepäraselt vähemalt kuni 
18. sajandi lõpuni peetud albumite kohta. Algsetest ladinakeelsetest nimetustest lähtudes võiks eesti keeles 
varaste albumite kohta kasutada ka nimetusi sõbra- või sõprusalbum. Mälestusalbumil, mis muutus saksakeelses 
kultuuriruumis populaarseks nimetuseks alles 18. sajandil (Gedenkbuch, Denkelbuch, Freundschafts-Denkmal 
jne.), on sarnaselt moodustatud sõna mälestuskogumik tõttu eesti keeles tugev konnotatsioon omaniku mä-
lestust jäädvustava tekstikogumikuga, ent selline funktsioon puudus reisialbumitel sootuks (vrd. K. Ross. Ad 
fontes. – Akadeemia 2011, nr. 11, lk. 2142–2147).
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kaanonid nii sissekannete hankimiseks kui 
ka albumi ja sissekande vormistamiseks, kuid 
nende järgimine ei olnud kohustuslik. 

Reisialbumeid peeti aktiivselt 18. sajandi 
lõpuni, komme taandus 19. sajandil naiste 
ja laste mälestusalbumiks (side reisimisega 
kadus) ning mandus 20. sajandil tüdrukute 
salmikuks.23 Seega oli reisialbumi(te) pida-
mine au sees umbes kaks ja pool sajandit. 
Kuna ei ole teada, kui palju reisialbumeid 
– nii käsikirjalisi kui ka ettetrükituid – on 
üldse säilinud,24 rääkimata nende massili-
sest analüüsist, mis lubaks esitada täpsemaid 
sisulisi ja ajalisi määratlusi, ongi siiani püü-
tud kindlaks teha pigem selle traditsiooni 
kõrghetki kui perioode. Varaseid, 16. sajandi 
(mõnikord ka 17. sajandi alguse) albumeid 
peetakse reisialbumite esimeseks õitseajaks.25 
1988. aastal ilmus Euroopa ja Põhja-Amee-
rika raamatukogude baasil W. Klose koos-
tatud ja hõlmavusele püüdlev kataloog 16. 
sajandi reisialbumite kohta, ent selle ilmu-
misele järgnenud lisanduste tulv näitab, et 
isegi reisialbumite varase perioodi kohta on 
esialgu veel lootusetu kompleksseid sisulisi 
järeldusi sõnastada.26

Georg Locamerus ja reisialbumi 
sisseseadmine

Koostamisaja ja trükitud embleemiraa-
matu kasutamise poolest sarnaneb Tartu 
ülikooli raamatukogus hoitav reisialbum 
teiste varaste Euroopa reisialbumitega. 

Nagu käsikirjaline märge embleemiraamatu 
tiitellehel (vt. illustratsiooni 1) ning sisse-
kannete allkirjad näitavad, kuulus vaadel-
dav album Saksamaalt Pfalzi ja Elsassi pii-
rilt pärit Georg Locamerusele (Lochamer, 
Lockhamer, Loccamer, Lochmar, Lochmeir, 

23  Juba alates 17. sajandist andis reisialbumikomme põhjust kriitikaks ja ka halvustavaks suhtumiseks, seda 
nii saksa kultuuriruumis kui ka väljaspool. Vt. M. Lilienthal. Schediasma Critico-Literatium De Philothecis 
varioque earundem Usu Et Abusu, vulgo von Stamm-Büchern. Regiomonti 1712, lk. XX; J. H. Zedler. 
Grosses vollständiges Universal Lexicon aller Wissenschafften und Künste. Bd. 39. Leipzig, Halle, 1744, vrg. 
1063–1064; M. A. E. Nickson. Early Autograph Albums in the British Museum, lk. 10–11.

24  Üldiselt arvatakse, et säilinud on 25 000–30 000 reisialbumit, vt. W. Klose. Corpus Alborum Amicorum,  
lk. VII; W. Klose. Stammbücher – eine kulturhistorische Betrachtung. – Bibliothek und Wissenschaft 1982, 
nr. 16, lk. 54.

25  W. W. Schnabel. Das Stammbuch. Konstitution und Geschichte einer textsortenbezogenen Sammelform bis 
ins erste Drittel des 18. Jahrhunderts. (Frühe Neuzeit, 78). Tübingen, 2003, lk. 43. vt. ka V. Helk. Album 
amicorum, lk. 140–141. Järgneva(te) tõusulaine(te) osas taolist üksmeelt ei valitse: nii on reisialbumite tei-
seks kõrgajaks peetud kord tervet 17. sajandit, kord aastaid pärast 1740. aastat, kord 1750.–1850. aastaid või 
ka kogu 18. sajandit jne. Madalmaade albumite periodiseeringut vt. C. L. Heesakkers, K. Thomassen. Die 
niederländischen Stammbücher aus dem 16. Jahrhundert. – Stammbücher des 16. Jahrhunderts. Hrsg. von 
W. Klose. (Wolfenbütterler Forschungen, 42). Wiesbaden, 1989, lk. 62.

26  Meie lähiregioonist vt. nt. Tartu Alciato-albumiga analoogset leidu Moskvas Venemaa Riigiraamatukogus: 
V. Musvik. Word and Image, lk. 141–163.

Illustratsioon 1. Andrea Alciato embleemiraamatu 
tiitelleht koos Georg Locameruse omanikumärgiga. Repro
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Lockheimer),27 kes pidas seda väga lühikest 
aega 1583. aasta 12. oktoobrist kuni 1584. aasta 
5. veebruarini. Erinevalt oma kuulsaks juristiks 
saanud pojast Georg Davidist28 ei jõudnud 
Georg Locameruse elulugu omaaegsetesse 
biograafilistesse väljaannetesse. Teadaolevalt
sündis ta 1557. aasta paiku Elsassis Hunsbachis 
luterliku pastori Georg Locameruse pojana.29 
Tema allkirjades sageli esinev päritolumärge 
Neustadtist tulenes pastorist isa järgmisest 
töökohast Neustadti diakonina – isa kind-
laksjäämine luterlusele sundis teda sageli 
töökohta vahetama ja peret pidevalt kolima.30 
Locamerus sai hea humanistliku hariduse, 
olles aastail 1574–1580 Hornbachi vürstliku 
kooli (fürstliche Landesschule) stipendiaat. 
Hornbachi kooli õppeplaan, aga ka stipendiu-
mite süsteem, oli korraldatud Straßburgi güm-
naasiumi ja akadeemia järgi. Laialdaselt olid 
kasutusel Johannes Sturmi kirjutatud õpikud. 
Igal aastal sai 48 õpilast pfaltskrahvilt stipen-
diumi, kusjuures kolmandik neist pidid olema 
aadlikud ja spetsialiseeruma hiljem õigustea-
dusele, kaks kolmandikku kodanikuseisusest 
ja spetsialiseeruma teoloogiale. Stipendiumi 
saamisega oli seega kindlaks määratud Georg 
Locameruse tulevane elukutse. Hornbachi 

kooli plaan nägi ühtlasi ette, et kooli lõpetajad 
saadetakse esmalt kaheks aastaks Straßburgi 
akadeemiasse ning seejärel mõnda teise Saksa 
ülikooli, eelistatult Wittenbergi, kraadi oman-
dama, sest Straßburgi õppeasutusel ei olnud 
veel õigust anda akadeemilisi kraade kõrge-
mates teaduskondades.31 Locameruse edasine 
elukäik kujuneski justkui kooli õppeplaanis 
sätestatu täideviimiseks, sest aastail 1580–1583 
õppis ta Straßburgi akadeemias, töötas pärast 
disputeerimist mõne kuu Hornbachi kooli 
abiõpetajana ja suundus lõpuks neljaks kuuks 
Heidelbergi ülikooli.

Ülikooliõpingute alguses esines ta Straß-
burgis pika ladinakeelse eleegilistes distih-
honides sakraalse luuletusega „Laul tarkade 
saabumisest meie päästja Jeesuse Kristuse 
hälli juurde, seejärel tema põgenemisest 
Egiptusesse Herodese salasepitsuste tõttu 
ning lastetapmisest Petlemmas”.32 Poeemile 
lisatud eessõnast nähtub, et Locameruse 
õpinguid toetas sellal endiselt pfaltskrahv 
Johann. 1582. aastast on teada filosoofiadis-
puut „Straßburgi akadeemias teoloogiadok-
tor Johannes Pappuse koostatud korralise 
dispuudi peatükid vabast tahtest, mille üle 
väitles päästja Kristuse abiga 31. märtsil ja 

27  Nimekujud: T. Kaul. Die untergegangenen evangelischen Pfarreien in Burrweiler, Roschbach und Wernersberg. 
– Blätter für pfälzische Kirchengeschichte 1975, nr. 42, lk. 41.

28  Georg David Locameruse (ka Lochamer, Landau 1588 – Straßburg 1637) kohta vt. J. H. Zedler. Grosses 
vollständiges Universallexicon, Bd. 18. Halle, Leipzig, 1738, lk. 48; Nouveau dictionnaire de biographie 
alsacienne. Vol. 24. Commission de réd.: C. Baechler, J.-P. Kintz. Strasbourg, 1994, lk. 2409j; H. Witte. 
Memoriae jurisconsultorum nostri seculi clarissimorum renovatae decas secunda. Frankfurt am Main, 1676 
(= J. O. Tabor. Bitschio-Locameriana Memoria. Argentorati, 1637).

29  Järgneva biograafia aluseks on peamiselt G. Biundo. Die evangelischen Geistlichen der Pfalz seit der
Reformation. Neustadt/Aisch, 1968, nr. 3183; T. Kaul. Die untergegangenen evangelischen Pfarreien.

30  Tema samanimelisel isal oli magistrikraad Heidelbergist (immatrikuleeritud 21.11.1548, baccalaureus artium 
12.06.1550, magistrikraad 22.08.1553); pärast diakoni- ja kooliõpetaja-aastaid Neustadtis (kuni 1562) töötas ta 
luterliku diakoni ja pastorina Pfalzi ja Elsassi erinevates paikades. G. Locamer vanem pidi olema surnud enne 
14.07.1588, mil tema lesk abiellus teistkordselt (T. Kaul. Die untergegangenen evangelischen Pfarreien, lk. 41).

31  Vt. A. Schindling. Humanistische Hochschule und freie Reichstaat: Gymnasium und Akademie in Strassburg 
1538–1621. Wiesbaden, 1977, lk. 39–42. G. Locameruse õpingute täpset algusaega Straßburgis ei ole võimalik 
kindlaks teha, sest kooli varase perioodi matrikkel pole säilinud. Locameruse kohta ei leia materjali ka hilise-
matest provisoorsetest üliõpilasnimekirjadest, mis on valminud ülikooli teiste varaste allikate ja trükiste põhjal. 
Vt. G. Meyer. Zu den Anfängen der Straßburger Universität. Neue Forschungsergebnisse zur Herkunft der 
Studentenschaft und zur verlorenen Matrikel. Aus dem Nachlaß des Verfassers herausgegeben und bearbeitet 
von H.-G. Rott und M. Meyer. (Historische Texte und Studien, 11). Hildesheim, 1989. Aastate 1579–1585 
kohta valitseb teoses lünk nii bakalaureuste kui ka magistrite nimistus.

32  De magorum ad Christi Iesv servatoris nostri cunas adventu: tvm illius ob insidias Herodis in Aegyptum 
fuga: et infantum Bethleemiorum internecione Carmen, Deo Deique ter opt. terque max. amantibus sacrum 
dedicatumque. Scriptum ac recitatum in celebri Argentoratensium Academia sub finem anni M D CCX A
Georgio Locamero Neostadio. Argentorati, 1580. Locameruse poeem on 604 värsi pikkune.
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7. aprillil Georg Locamerus Neustadtist 
Pfalzist”.33 Straßburgi õpingute lõppjärgus 
omandas Locamerus magistrikraadi, nagu 
kinnitab tema kõnetamine vastava tiitliga 
reisialbumisissekannetes oktoobris 1583. 
Vähem kui kuu aega pärast viimast albu-
misissekannet Straßburgis immatrikuleerus 
Locamerus juba 15. novembril 1583 Heidel-
bergi ülikooli teoloogiaüliõpilaseks.34 Albu-
misissekannete järgi viibis ta Heidelbergis 
veel 1584. aasta veebruaris. 4. märtsil 1584 
abiellus Locamerus teoloogiadoktori, Hei-
delbergi endise luterliku superintendendi ja 
kirikuõpetaja Peter Patiensi (Gedultig) tütre 
Margarethaga.35 Abielust sündis neli tütart ja 
üks poeg.36 Kuna kirikuraamatus ei ole abi-
elusissekande juures G. Locameruse nime 
järele märgitud tema ametikohta, polnud ta 
selleks ajaks veel kirikuametisse saanud, kuigi 
arvestades abieluga kaasnevaid kohustusi pidi 
konkreetne ametikoht olema juba sihikul.37 
Järgnesid kirikuõpetaja-aastad: 1584–1591 
Burrweileris,38 1593–1598 (1603?) Landau 
St. Juliani koguduse juures.39 Locameruse 
täpne surmaaeg pole teada, kuid hiljemalt 

oma tütre Christina pulmadeks 3. veebruaril 
1611 oli ta Landau raeprotokolli järgi oma 
maise teekonna lõpetanud.40

12. oktoobril 1583, vahetult enne Straßbur-
gist lahkumist, seadis Georg Locamerus sisse 
oma reisialbumi; viimane sissekanne on pärit 
5. veebruarist 1584. Selleks võttis ta kasutu-
sele 1577. aastal Antwerpenis mõjuka huma-
nisti ja raamatutrükkali Christophe Plantini 
(Christophorus Plantinus, 1520–1589) trüki-
kojas ilmunud Alciato „Embleemide” välja-
ande.41 Seni teadaolevalt on see ainus 1577. 
aasta editsiooni kasutus reisialbumina terves 
Euroopas, samas kui 1567. aastal Frankfurdis 
ilmunud Alciato-väljaanne oli reisialbumina 
konkurentsitult populaarseim.42

Esimese pühenduse palus Locamerus 
Straßburgi teoloogiaprofessorilt Johannes 
Pappuselt, kelle sissekanne asub albumis 
ka esimesel, väärikaimal kohal. Ülejäänud 
Straßburgi-sissekanded (6) on tehtud kolme 
päeva jooksul, 15.–17. oktoobril 1583. Mõle-
mad Heidelbergi-sissekanded pärinevad 5. 
veebruarist 1584 ja nendega album ka lõpeb.43 
Üheksa sissekannet vaevu nelja kuu jooksul 

33  De libero arbitrio Capita disputationis ordinariae, proposita in Academia Argentoratensi, a Iohanne Pappo 
Doctore Theologo. Respondit de his, Christo servatore iuuante, prid[ie] Cal[endas] et VII Id[us] April[es] 
Georgius Locamerus Neostadiensis, Palatinus. Argentorati, 1582.

34  Die Matrikel der Universität Heidelberg. Teil 2: Von 1554–1662. Anhang V. Matriculum studiosorum theologiae 
de anno 1556–1685. Hrsg. von G. Toepke. Heidelberg, 1886, nr. 549: Anno 1583. decano Jacobo Schoppero 
nomina sua facultati theologiae dederunt: .... M. Georgius Lochamer, Neostadianus 15. Novembris.

35  Pärast õpinguid Straßburgi akadeemias ja ordineerimist 1558. aastal oli Peter Patiens 1558–1578 diakon 
Landaus, 1571–1576 Maini-äärses Frankfurdis (Barfüßerkirche), 1578–1579 Heidelbergi Pühavaimu kiriku 
pastor, alates 1580. aastast Heidelbergi kindralsuperintendent ja professor, kuid vabastati 17.01.1583 luter-
lasena ametist; 1582 promoveeriti ta samas teoloogiadoktoriks. Suri Maini-äärses Frankfurdis 13.10.1584. 
Margaretha Patiens oli tema tütar teisest abielust (G. Biundo. Die evangelischen Geistlichen, nr. 3940). Peter 
Patiensi teoloogiliste vaadete kohta vt. T. Kaul. Peter Patiens. Der hierzulande „unübliche Papst”. – Blätter 
für Pfälzische Kirchengeschichte 1970/71, lk. 373jj.

36  T. Kaul. Die untergegangenen evangelischen Pfarreien, lk. 42.
37  Samas, lk. 42.
38  Burrweiler rekatoliseeriti pärast evangeelsete maahärrade Dahnide meesliini väljasuremist 1603. aastal  

(T. Kaul. Die untergegangenen evangelischen Pfarreien, lk. 25), nii et Georgil tuli – nagu varem tema isalgi 
– usutunnistuse pärast elu- ja töökohta vahetada.

39  G. Biundo. Die evangelischen Geistlichen, nr. 3183.
40  T. Kaul. Die untergegangenen evangelischen Pfarreien, lk. 43, märkus 84.
41  1577. aasta väljaanne on digiteeritud varauusaegsete tekstide korpuses „CAMENA“, http://www.uni-mannheim.

de/mateo/itali/autoren/alciati_itali.html (16.03.2012).
42  Vt. W. Klose. Corpus Alborum Amicorum, lk. 359; V. Musvik. Word and Image, lk. 145–146.
43  Kõik üheksa sissekandjat on oma pühenduse dateerinud ja viis ka lokaliseerinud. Nelja sissekande juurest 

(Junius, Beyer, Hutter ja Brettius) puudub sissekandekoht, kuid Juniuse ja Brettiuse puhul on see võimalik 
välja lugeda allkirja muudest osistest: esimene osutab oma ametile Straßburgi akadeemia rektorina, teine 
aga ütleb, et Locamerus kiirustab Straßburgist lahkuma. Beyeri ja Hutteri sissekandekoht tuletatakse teiste 
samal kuupäeval tehtud sissekannete alusel.
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on vähe ka võrdlemisi varaste reisialbumite 
kohta, nagu seda on Locameruse oma.44 Sis-
sekannete nappus tuleneb albumiomaniku 
lühikeseks ja paikseks jäänud haridusteest 
ning stuudiumi katkemisest abielu tõttu. 
Klassikalises mõttes akadeemilist õppereisi 
(peregrinatio academica), mille saatjaks rei-
sialbum tavaliselt oli, Locamerus ei teinudki. 
Kahtlemata mõjutasid sissekannete hulka ka 
muud, eelkõige konfessionaalsed tegurid, sest 
16. sajandist on hulgaliselt säilinud lühikest 
aega paikselt peetud, ent rohkete sissekan-
netega albumeid.45

Locameruse reisialbumi raamatuloolised 
ja paleograafilised aspektid

Locamerusele kuulunud Alciato embleemi-
raamat on puitkaante ning ploki eeslõikele 
murtud servadega pärgamentköide, mis on 
tagasihoidlikult dekoreeritud pimetrükis 
joon- ja taimornamendiga ja mille plokilõige 
on ornamenteeritud puntsimistehnikas. 
Köide on väga heas seisukorras, pärgament 
on tõenäoliselt valguse mõjul natuke värvi 
muutnud. Esi- ja tagakaane kaunistused 
– kasutatud on üksikornamente – on ident-
sed, köite selg aga kaunistamata. Reisialbumi 
esi- ja tagakaas kaunistati sageli omaniku init-
siaalide ja/või aastaarvuga, millal album sisse 
seati, kuid Locameruse omal need elemen-
did puuduvad. Nende asemel on embleemi-
raamatu tiitellehel Locameruse omakäeline 
märkus Georg. Locamerus aº R. O. 15 # 83 
ehk Georg Locamerus 1583. lunastatud maa-
ilma aastal (vt. illustratsiooni 1). Esi- ja taga-
kaanel on näha nahast seospaelte jäänused. 

Naharibale põimitud kahevärvilised kaptaalid 
(valge ja kuldne/helepruun?) on luitunud ja 
määrdunud. Nahkköitmed (4) on 16. sajandi 
pärgamentköidetele iseloomulikult nähtaval; 
seljal on aja jooksul nähtavale tulnud paaris 
nahkköitmed. Köite selga on tugevdatud õhu-
keste pärgamentribadega.

Lehekülgede 196 ja 623 vahel on iga emb-
leemi ette köidetud tühi leht (kokku 148), 
millest üheksale, ülekaalukalt köite tagu-
misse poolde jäävale lehele on kirjutatud 
kas ladina- või kreekakeelne pühendus. Kas 
vahelehtede paigutus just nimetatud lehekül-
gede vahemikku oli Locameruse enda soov 
või raamatuköitja valik, ei ole võimalik enam 
öelda, sest täpset köitmisaega ega -kohta 
pole õnnestunud välja selgitada. Tavaliselt 
käibisid valgetele lehtedele kirjutatud rei-
sialbumid esialgu köitmata kujul; reisialbu-
miks kasutatud trükiteosed köideti lisa- või 
vahelehtedega koos juba albumipidamise alg-
faasis.46 Samale praktikale näib Locameruse 
albumi puhul viitavat esiteks asjaolu, et raa-
matu vahelehed on läbivalt teise vesimärgiga 
paberil.47 Teiseks pole ühegi sissekandelehe 
tekstiserv hilisema köitmise tõttu köitealasse 
jäänud, vaid on alati kirjutamiseks sobiva 
taandega. Ka trükitud embleemikommen-
taari ja paigutuselt (mitte ajaliselt) viimase 
sissekande tihe seotus tõestavad, et see pidi 
olema tehtud juba köidetud raamatusse. 
Kuna kõik Straßburgi sissekanded on tehtud 
ajaliselt niivõrd lähestikku, et köitmine sama-
del päevadel vaevalt kõne alla oleks tulnud, 
on Locameruse reisialbum koostatud algusest 
peale valmisköitesse.

Albumi sissekanded ei ole paigutatud mitte 

44  Vrd. nt. Georg Dietrich von Brandti albumit Alciato „Embleemide” 1567. aasta väljaandes, kuhu nelja kuu 
jooksul, 1568. aasta märtsist juulini tehti 48 sissekannet (V. Musvik. Word and Image, lk. 145).

45  Vt. W. Klose. Corpus Alborum Amicorum.
46  Vt. V. Musvik. Word and Image, lk. 147.
47  Albumi vahelehtede jaoks on kasutatud samas regioonis toodetud paberit. Vesimärk jääb siin köite väiksuse 

tõttu köitealasse. Vesimärgi ülapoolel on kujutatud topeltkontuurilist valitsussaua (Baselstab) vapil, vapi 
ülaosas kroon (selgemaid kujutisi nt. lk. 250–251, 258–259 või 276–277 vahel). Vesimärgi alumisel poolel on 
kujutatud portaali ja müürisakkidega torni, mille külgedel on ristimärk (teravamaid kujutisi nt. lk. 322–323 
vahel). Torn kahe ristiga külgedel viitab Thurneysenite paberiveski toodangule Baselis, vt. W. F. Tschudin. 
The ancient paper-mills of Basle and their marks. Hilversum, 1958, lk. 160, vesimärk nr. 232; selgitus  
lk. 131; Thurneysenite paberiveski kohta vt. P. Tschudin. Schweizer Papiermühlen. Basel, 1991, lk. 38. Euroopa 
suurima vesimärgikollektsiooni, Wasserzeichensammlung Piccard online fondis J340 seda vesimärki ei leidu 
(vt http://www.piccard-online.de/?nr=33599 (12.04.1012)).
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järjestikustele vahelehtedele, vaid on kaheksal 
juhul üheksast sisuliselt sobiva embleemipildi 
või -selgituse juures. Ainsaks erandiks on 
Nicolaus Reusneri pühendus. Enamik sisse-
kandeid asub vahelehe recto-küljel ja vaid üks 
verso-küljel, samuti on enamik sissekandeid 
paigutatud embleemi pildiosa kõrvallehekül-
jele, nende hulgas ka Leonhard Hutteri sisse-
kanne verso-küljel. Seevastu Paulus Alberuse 
pühendus ei asu mitte uue embleemipildi kõr-
val vahelehe verso-küljel, vaid hoopis sellele 
eelneva embleemi selgitusega külgneval lehe-
poolel. Seesugune valik on otseselt tingitud 
embleemiselgitusest – sissekandeteksti võib 
käsitada selle kommentaari ja täiendusena. 
Sissekannete pikkus ei sõltu valitud vahelehe 
poolest – recto-poole sissekanded pole pike-
mad kui ainus verso-poole oma. Trükitud lehe-
külgedele ääremärkusena tehtud sissekandeid 
Locameruse albumis ei leidu.48

Kõik sissekanded Locameruse albumis on 
sõnalised – puuduvad nii pildilised sissekan-
ded (vapp, maastikud, kostüümid vmt.) kui ka 
sümboliteks lühendatud initsiaaliread, nagu 
nt. A. S. M. ehk Arte Sorte Marte (Kunsti/hari-
duse, saatuse ja sõjakunstiga). Nii albumijoo-
nistused kui ka initsiaaliread olid 16. sajandil 
iseloomulikud pigem aadlike albumitele ja 
sissekannetele49 ning nende puudumine siin-
sest albumist on ootuspärane, ehkki vähemalt 
kaks sissekandjat (Nicolaus Reusner ja Leon-
hard Hutter) on teistesse albumitesse lasknud 
joonistada kas oma vapi või portree.50

Kõigile sissekandeile on sõltumata kee-

lest ühtmoodi iseloomulik erakordselt selge, 
puhas ja kergesti loetav käekiri, ebaharilike 
lühendite ning sodimisteta väheste tekstipa-
randuste korral. Käekirja suurus varieerub 
miniatuursest Johann Hartmann Beyeri ja 
Paulus Alberuse puhul kuni suureni Nico-
laus Reusneri sissekandes. Melchior Juniuse 
sissekanne on kalligraafiline. Varauusaegsete
reisialbumite puhul on täheldatud, et huma-
nistlikult haritud sissekandjaile oli tähtis ka 
pühenduse esteetiline pool ja loetavus, samas 
kui ülejäänud ühiskonnakihtide esindajate 
sissekanded olid sageli loetamatud.51 Nii on 
ka Locameruse albumi kõik sissekandjad 
püüdnud juba paleograafiliselt rõhutada oma
humanistlikke veendumusi.

Peale pühenduste vahelehtedel sisaldab 
embleemiraamat hulga käsikirjalisi lisan-
dusi ja allajoonimisi trükitud tekstis, suure 
osa neist võib käekirja põhjal omistada 
Locamerusele endale, ent erineva käekirja 
ja saksa keele kasutamise tõttu võib osa 
märkusi pidada (mõne) hilisema omaniku 
omaks. Märkused näitavad, et läbi on tööta-
tud eelkõige Claudius Minose eessõna, aga 
ka mõne embleemi selgitused. Teemadest 
ehk nn. locus communis’test on albumi- resp. 
embleemiraamatu omanikule huvi pakkunud 
eelkõige religioon, voorused, nagu usk ja aru-
kus, pahed, nagu luksus, jõudeaeg ja ahnus, 
aga ka õnn või saatus, sõprus ja vaenulikkus.52 
Läbitöötatud embleemidest enamiku juures 
ei ole reisialbumisissekannet, erandiks ainult 
embleem nr. 191 Reverentiam in matrimonio 

48  Vahelehestatud trükitud albumites kirjutati sissekanne mõnikord ka ad marginem, vt. nt. M. A. E. Nickson. 
Some sixteenth century albums in the British Library. – Stammbücher als kulturhistorische Quellen. Hrsg. 
von Jörg-Ulrich Fechner. (Wolfenbütteler Forschungen, 11). München, 1981, lk. 23–36, siin lk. 29.

49  Initsiaaliridu eelistasid aadlikud esoteerilistel ja kirjutusökonoomilistel põhjustel, vt. W. Ludwig. Stammbücher 
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, lk. 29.

50  Vrd. Reusneri portreed Michael Wehenmayeri reisialbumis ja koloreeritud vapijoonist Nikolaus von Vickeni 
reisialbumis (vastavalt Hertsoginna Anna Amalia raamatukogu Weimaris, Stb 9, lk. 149; Stralsundi kultuu-
rilooline muuseum, Inv. Nr. A 1993, Mag. 27, l. 202) ning Hutteri koloreeritud vapijoonist Daniel Praschi 
albumis (Württembergi liidumaa raamatukogu Stuttgardis, Cod. Don. 898, l. 89).

51  W. Ludwig. Stammbücher vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, lk. 65.
52  Embleem nr. 1 Ad illustriss. Maximil. Ducem Mediolan. super insigni Ducatus Mediolanensis (Silmapaistvaimale 

Milano hertsogile Massimilianole Milano hertsogiriigi tunnusmärgi kohta); nr. 6 Ficta religio (Vale usk); nr. 7 
Non tibi, sed religioni (Mitte sulle endale, vaid usule); nr. 13 Nec quaestioni quidem cedendum (Isegi piinamisel 
ei tohi alla anda); nr. 16 νῆφε, καὶ µέµνης´ ἀπιστεῖν. ἄρθρα ταῦτα τῶν φρενῶν (Ela mõõdukalt, ära usu 
kõike. Need on hinge kõõlused); nr. 72 Luxuria (Luksus); nr. 80 Desidia (Jõudeistumine); nr. 86 In aulicos 
(Õukondlaste vastu); nr. 87 In sordidos (Räpaste vastu); nr. 119 Fortuna virtutem superans (Saatus seljatab 
vooruse); nr. 162 Gratiae (Graatsiad); nr. 163 In detractores (Laimajate vastu).
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requiri (Abielus on vaja lugupidamist), mis ka 
lõpetab plaanitud reisialbumisektsiooni. 

Reisialbum selektiivse ja idealiseeritud 
sotsiaalse võrgustiku peegeldajana

Sissekandjate ring Locameruse albumis on 
võrdlemisi homogeenne nagu varaste albu-
mite puhul üldiselt tavaks.53 Sissekandjad 
võib jagada kahte gruppi: Straßburgi aka-
deemia professorid54 (3) ning kaastudengid 
Straßburgi (4) ja Heidelbergi kõrgkoolist (2). 
Ülikoolivälistel isikutel, sealhulgas naistel, ei 
lasknud Locamerus oma albumisse kirjutada 
ei Straßburgis ega Heidelbergis.55 Kuna rei-
sialbumi tuumiku moodustavad sissekanded 
Straßburgi akadeemiast (7) – kusjuures kaks 
sealseist sissekande teinud professorist olid 
lõpetanud sama akadeemia –, võib käesole-
vat albumit nimetada kahtlemata Straßburgi 
albumiks. Arvestades asjaolu, et klassikaliste 
ülikoolide tudengid hoidsid õppereiside ajal 
juriidiliselt ülikooli ja gümnaasiumi vahele 
jäävast Straßburgi õppeasutusest kõrvale, 
kartes degradeerimist üliõpilasest õpilaseks,56 
on Locameruse album oluliseks täienduseks 
selle varauusaegse kombe eripära uurimisel 
Straßburgis.

Õppejõududest sissekandjate profiili ise-
loomustavad teoloogia, õigusteadus ja retoo-
rika; Straßburgi kaasüliõpilased esindasid 
õppeasutuse tollasest staatusest sõltuvalt filo-

soofiastuudiumile pühendunuid, Heidelbergi-
aegsed aga usuteaduskonna kasvandikke, nagu 
Locamerus vastavais õpingupaigus isegi. Sar-
naselt enamiku 16.–17. sajandi reisialbumitega 
peegeldab Locameruse oma üldjoontes seisus-
likku ühiskonnakorraldust – professorite kui 
kõrgemal sotsiaalsel positsioonil olnud isikute 
pühendused paiknevad tudengite omadest 
eespool. Professorite sissekannete järgnevus 
vastab teaduskondade üldlevinud hierarhiale 
varauusaegsetes ülikoolides: teoloogia, õigus-
teadus, kunstide teaduskond. Johann Sturmi 
seatud ideaal retoorikast kui tähtsaimast kõigi 
teaduste seas57 ei suutnud kõigutada aka-
deemia tavapärast sotsiaalset struktuuri isegi 
hoolimata asjaolust, et aastail 1538–1593 oli 
Straßburgi retoorikaprofessor ühtlasi ka rektor. 
Ka hilisemate albumitega võrreldes on rektori 
sissekande nihkumine üsna tavatu. Võimalik, 
et selline järjestus on tingitud sissekandeteks-
tide ja embleemide temaatilisest seotusest.

Sissekandjate valiku puhul torkab silma 
albumiomaniku range selektiivsus. Tollase 
akadeemia 19 professorist on sissekannet 
palutud üksnes kolmelt,58 kusjuures igapäe-
vases õppetöös oli Locamerus tihedalt kokku 
puutunud neist vaid kahega, teoloog Pappuse 
ning retoorikaprofessor Juniusega.

Prominentseim Locameruse tegelike õppe-
jõudude seas oli Straßburgi luterlaste juht ja 
luterliku ortodoksia eest võitleja Johannes 
Pappus (1549–1610).59 1578. aastast oli ta 

53  C. L. Heesakkers. Das Album amicorum als Reisebegleiter, lk. 141, vrd. ka Braunschweig-Lüneburgi hertsogi 
August II reisialbumeid 16. sajandi lõpust: Alciato embleemiraamat oli kasutuses akadeemilistest ringkondadest 
pärit isikute sissekannete jaoks, Theodor de Bry oma aga kõrgaadlike ja kõrgete riigiametnike sissekannete 
jaoks. 

54  Straßburgi akadeemia esimese rektori Johann Sturmi (1507–1589) sissekannet Locameruse reisialbumist ei 
leia, ehkki oma õpinguid sealses koolis alustas ta just Sturmi rektoraadi ajal. Albumi sisseseadmise ajaks oli 
Sturm oma ametist juba tagandatud, kuid oli linnas endiselt väga autoriteetne isik. Locameruse kokkupuu-
teid Sturmiga pole õnnestunud välja selgitada. Võimalik, et Locamerust juhendanud Pappuse ning Sturmi 
konfessionaalsed vastuolud osutusid takistuseks reisialbumisissekande saamiselgi. Heidelbergi professoreil 
Locamerus oma albumisse kirjutada ei palunud, põhjuseks tõenäoliselt konfessiooniküsimustest tingitud 
segadused sealses usuteaduskonnas.

55  Naiste sissekannete puudumine või vähesus kodanikuseisusest meeste albumeist on samuti üks varaste reisi-
albumite tüüpjooni, vrd. C. L. Heesakkers. Das Album amicorum als Reisebegleiter, lk. 139.

56  A. Schindling. Humanistische Hochschule, lk. 37.
57  Samas, lk. 169–170.
58  Neli teoloogi, neli juristi, kaks arstiteadlast ja üheksa filosoofiateaduskonna professorit (Samas, lk. 385).
59  Pappuse kohta vt. ADB, Bd. 25. 1887, lk. 163–164; J. H. Zedler. Grosses vollständiges Universallexicon, Bd. 

26. Leipzig, 1740, vrg. 707–708; C. G. Jöcher. Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Bd. 3. Leipzig, 1751, vrg. 
1242–1243.
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Straßburgi teoloogiaprofessor ning 1581. aastal 
valiti ta sealse kirikukogu (Prediger-Convent) 
presidendiks. Kuna Straßburgi vana usutunnis-
tuse, nn. Tetrapolitana asemel taheti kasutusele 
võtta suurt hulka luterlikke piirkondi ühendav 
formula concordiae, tõusis Pappuse ja rektor 
Sturmi vahel terav tüli ja sõnasõda, mis lõppes 
1581. aastal Augsburgi usutunnistuse kehtesta-
mise ja Sturmi tagandamisega rektoriametist. 
Hiljem kitsendati Pappuse mõjul Straßburgis 
olulisel määral kalvinistide õigusi ja vabadusi, 
sh. keelati neil osaleda luterlaste jumalateenis-
tustel. Teoloogiaprofessorina pidas Pappus mh. 
kirikuloo loenguid – teda peetakse selle õppe-
aine rajajaks saksa kultuuriruumis – ning koos-
tas õpilaste soovil oma loengute põhjal kom-
pendiumi „Kirikuloo kokkuvõte” (Historiae 
Ecclesiasticae .... Epitome, Straßburg, 1584), 
millest sai Saksa alade üks mõjukamaid kiri-
kulooõpikuid.60 Akadeemilise õpiku kõrval oli 
sellel raamatul veel teinegi oluline eesmärk: 
see pidi näitama tõelise õpetuse püsimist ja 
rasketel aegadel trööstima.

Teine professorist sissekandja oli Straß-
burgi akadeemia kõnekunstiprofessor ja 
pärast Sturmi tagandamist rektoriks saanud 
Melchior Junius (1545–1604).61 Junius järgis 
Sturmi propageeritud ja Cicerost lähtunud 
retoorikaõpetust, seda mõningal määral 
modifitseerides. Antiikautorite tekstide käsit-
lemise kõrval pööras ta erilist tähelepanu üli-
õpilaste praktilistele kõneharjutustele, mille 
teemad pärinesid sageli Aristotelese „Polii-
tikast” ja antiikajaloolastelt. Kuigi Juniuse 
lähenemisel neile tekstidele puudus veel 

juriidiline käsitlusvorm, aitas ta siiski kaasa 
poliitikateaduse õitsengule 16.–17. sajandi 
vahetusel. Cicero, Aristotelese, ajalookirju-
tajate jt. teosed, mida Junius õppetöös käsit-
les, peegelduvad ka tema säilinud kirjalikus 
pärandis: (harjutus)kõnedes, kirjutistes kõne-
kunstist, locus communis’te kogumikus jne.

Kolmandat sissekannet professorilt, 
humanistlikult õigusteadlaselt, polühistorilt 
ja poeedilt Nicolaus Reusnerilt62 (1545–
1602) kannab arvatavasti albumiomaniku 
taotlus näidata oma sotsiaalset võrgustikku 
esinduslikumana, kui see tegelikkuses oli. 
Reusner oli Straßburgi saabunud kõigest 
mõni päev enne Locameruse lahkumist, 
avaliku ametisseastumisloengu pidas ta 
kuus päeva pärast sissekannet Locameruse 
albumisse, nii et isiklikke kokkupuuteid 
õppetöö raames, millest albumisse mälestus 
jätta, neil olla ei saanud.63 Reusner oli pigem 
esindusisik (Autoritätsperson), nagu neid esi-
neb kõigis varauusaegsetes reisialbumites. 
Humanistlikes ringkondades oli Reusner 
oma sotsiaalsete kontaktide hulgalt, aga ka 
kirjandusliku laiahaardelisuse poolest võrrel-
dav eelmise põlvkonna mõjukaimate isikute 
Desiderius Erasmuse, Martin Lutheri ja 
Philipp Melanchthoniga. Reusneri väga ula-
tuslik kirjanduslik pärand hõlmab poeetilisi, 
retoorilisi, juriidilisi, ajaloolisi, biograafilisi,
filosoofilisi ja isegi loodusteaduslikke teoseid.
Tema kirjutistest oli olulisim ja suurim mõju 
humanistlikule kirjandusele ja haridusele eri-
nevatel embleemi- ja symbolum’i-raamatutel, 
ulatudes järgmistessegi sajanditesse.

60  A. Schindling. Humanistische Hochschule, lk. 364–371; M. Pohlig. Zwischen Gelehrsamkeit und konfessioneller 
Identitätsstiftung: lutherische Kirchen- und Universalgeschichtsschreibung 1546–1617. (Spätmittelalter und 
Reformation, N.R. 37). Tübingen, 2007, lk. 400.

61  Juniuse kohta vt. NDB, Bd. 10. Berlin 1974, lk. 690; C. G. Jöcher. Allgemeines Gelehrten-Lexicon, Bd. 2. 
Leipzig, 1750, vrg. 2027; J. H. Zedler. Grosses vollständiges Universallexicon. Bd. 14, vrg. 852 ja A. Schindling. 
Humanistische Hochschule, lk. 227–234.

62  Reusneri kohta vt. Literatur Lexikon. Bd. 9. Hrsg. von W. Killy unter Mitarbeit von H. Fromm. Gütersloh, 
München, 1991, lk. 400–401; C. G. Jöcher. Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Bd. 3, vrg. 2033–2034; ADB, Bd. 
28. 1889, lk. 299–303. Bibliograafia ja keiserlikuks poeediks kroonimise kohta vt. J. L. Food. Poets Laureate
in the Holy Roman empire. A Bio-bibliographical handbook. Vol. 3. Berlin, 2006, lk. 1656–1670. Reusneri 
laiahaardelisust humanistliku kirjanikuna pole veel monograafia tasemel käsitletud, kuigi artikleid tema
üksikteoste kohta leidub arvukalt. Reusneri Straßburgi-perioodi kohta vt. A. Schindling. Humanistische 
Hochschule, lk. 311–313.

63  Vt. W. Ludwig. Das Studium der holsteinischen Prinzen in Straßburg (1583/84) und Nicolaus Reusners 
Abschiedsgedichte. – Zeitschrift für Gesellschaft für Schleßwig-Holsteinische Geschichte 1994, nr. 119,  
lk. 121, m. 38. 
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Kuus kaasüliõpilast, kellelt Locamerus 
sissekande palus, olid pärit Saksimaalt, 
Sileesiast, Frankimaalt ja Elsassist, seega tüü-
pilistest Straßburgi akadeemiale kasvandikke 
andnud piirkondadest. Ainus ootamatus on 
Straßburgist endast pärit üliõpilaste esinda-
matus.64 Sissekandjate sarnase regionaalse 
kuuluvuse asemel seob pühenduse kirjutajaid 
pärinemine luterlikest ja humanistlike vaade-
tega, valdavalt kodanlikku päritolu peredest. 
Paljude sissekandjate pered olid seejuures 
väga mõjukad. Nii oli Johann Hartmann 

64  Vt. G. Meyer. Zu den Anfängen der Straßburger Universität lk. 17–30.
65  Hartmann Baieri (Beyer 1516–1577), teoloogi, matemaatiku ja astronoomi kohta, kellest sai 1545. aastal Mai-

ni-äärses Frankfurdis jutlustaja ning kes esindas rangelt ortodoksset luterlust, vt. NDB, Bd. 2, lk. 203–204.
66  Melchior Pistoris von Seuselitz (snd. 1563) oli selle juristide suguvõsa tuntuimate esindajate Simon Pistoris 

von Seuselitzi pojapoeg ja Modestinus Pistoris von Seuselitzi poeg esimesest abielust (http://www.geneall.net/
D/per_page.php?id=1909204 (13.04.2012)). Vanaisa ja isa kohta vt. ADB, Bd. 26. Leipzig 1888, lk. 186–194. 
Melchior Pistoris von Seuselitz immatrikuleerus 30. mail 1583 Heidelbergi ülikooli (Matrikkel Heidelberg II, 
lk. 107), 1587. aastal viibis ülikooli immatrikuleerumata Wittenbergis, õnnitledes ühes sealses dissertatsioonis 
kaasüliõpilast Theodor von Brincki.

67  Hutteri kohta vt. Deutsche biographische Enzyklopädie. Bd. 5. Hrsg. von W. Killy und R. Vierhaus. Mün-
chen, 1997, lk. 238; ADB, Bd. 13. Leipzig 1881, lk. 476–479; NDB, Bd. 10, lk. 104–105; J. H. Zedler. Grosses 
vollständiges Universallexicon, Bd. 13, vrg. 683; C. G. Jöcher. Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Bd. 2, vrg. 
1790–1791. Hutter õppis alates 1581. aastast Straßburgis ning omandas seal 1583. aastal magistrikraadi nagu 
Locameruski. Hiljem oli ta tunnustatud õppejõud Wittenbergis, polemiseeris kalvinistide ja katoliiklastega 
ning võitles konkordiavormeli (formula concordiae) eest, millele ta omistas jumaliku inspiratsiooni, ja 

Baier (ka Beyer) mõjuvõimsa Frankfurdi 
pastori Hartmann Baieri poeg,65 Melchior 
Pistoris von Seus(e)litz pärines kuulsate 
juristide Pistoris von Seus(e)litzide suguvõ-
sast Saksimaalt.66 Reisialbumi väärtust tõstab 
enim asjaolu, et vähemalt kahest sissekande 
teinud üliõpilasest sai hiljem Saksamaal väl-
japaistev isik: Ulmist pärit teoloogist Leon-
hard Hutterist (1563–1616) sai Wittenbergi 
ülikooli professor ja ortodoksse luterluse 
juhtfiguur67 (vt. illustratsiooni 2) ning Maini-
äärsest Frankfurdist pärit Johann Hartmann 

Illustratsioon 2. Leonhard 
Hutteri sissekanne Locameruse 
reisialbumis.
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Beyerist (1563–1625) loodusteadlane, kes 
võttis Saksamaal esimesena kasutusele küm-
nendmurrud.68 

Ülejäänud üliõpilastest sissekandjaist 
esindab n.-ö. reahumanisti saatust And-
reas Brett(ius) (ca. 1560 – mitte enne 1616) 
Sileesiast Nysast (sks. Neisse), kes naasis 
pärast õpinguid Straßburgis kodukanti, töötas 
seal humanistlike koolide õpetaja ja rektorina 
ning oli regionaalse tähtsusega luuletaja uus-
ladina ja kreeka keeles.69 Paulus Alberuse70 
ja Petrus Aldenhoviuse (Altenhof)71 edasise 
elutee kohta ei õnnestunud andmeid leida.

Sissekandjad käsitlesid Locameruse 
humanistlikku elitaarsusetaotlust ilmselt 
erinevalt. Õppejõudude allkirjad on imper-

sonaalsed nagu varastes reisialbumites sageli 
ega peegelda albumiomaniku ja sissekandja 
vahelist isiklikku sidet – professor lisas tsitaa-
dile oma nime, akadeemilise kraadi või posit-
siooni ning pühenduse kirjutamise aja ja/või 
koha. Ükski õppejõud ei pidanud vajalikuks 
põhjendada oma sissekannet ega iseloomus-
tada allkirjaosas oma suhet albumiomani-
kuga. Kaasüliõpilastest seevastu ei jätnud 
keegi esile tõstmata Locameruse magistri-
kraadi ning enamasti pöörduti adressaadi 
poole sõnadega ornatissimus dominus magis-
ter ehk kõige ehitum magistriisand (Hutter, 
Pistoris von Seuselitz, Alberus).72 Erinevaid 
laiendatud variante esindavad Aldenhoviuse, 
Beyeri ja Brettiuse pöördumised – adressaati 

 „Üksmeeleraamatu“ (Liber concordiae; Konkordienbuch) eest. Saksimaa kuurvürsti Christian II käsul avaldas ta 
1610. aastal teose „Compendium locorum theologicorum ex Scripturis Sacris et libero Concordiae collectum” 
(Pühadest kirjutistest ja „Üksmeeleraamatust“ kokku kogutud teoloogiliste kirjakohtade kompendium), mis 
tõrjus Kuur-Saksimaa koolidest välja Philipp Melanchthoni raamatu „Loci communes“ ja mida võib pidada 
tema peateoseks. Suurte teenete eest luterliku kiriku heaks hakati Hutteri kohta kasutama hüüdnime Lutherus 
redivivus (taaselustunud Luther) või anagrammi Redonatus Lutherus (tagasiantud Luther).

68  Beyeri kohta vt. Deutsche Biographische Enzyklopädie. Bd. 1. München, 1995, lk. 506; NDB, Bd. 2. Berlin, 
1955, lk. 204. Pärast õpinguid Straßburgis ja Tübingenis sai temast Maini-äärse Frankfurdi arst, raehärra ja 
bürgermeister. Arstina sai ta kuulsaks tänu nn. Frankfurdi pillidele (pilulae angelicae Francofurtenses, nende 
kohta vt. J. H. Zedler. Grosses vollständiges Universallexicon, Bd. 28, vrg. 119). Meditsiini kõrval tegeles ta 
süvitsi ka matemaatikaga (teos: Logistica decimalis, 1621). Ta oli kirjavahetuses oluliste meedikute ja matemaa-
tikutega, sh. Johannes Kepleriga. Pärast ülikooliõpinguid oli Beyer kirjavahetuses ka oma Straßburgi-aegsete 
õpetajate Johannes Pappuse ja Melchior Juniusega – Beyeri kirjakogus on esimeselt säilinud neli ja teiselt 
üks saksakeelne kiri (Maini-äärse Frankfurdi ülikooli raamatukogu, Ms. Ff. J. H. Beyer).

69  Wrocławis õppinud Brettius viibis Straßburgi akadeemias 1581–1586 (G. Meyer. Zu den Anfängen der 
Straßburger Universität, lk. 80), 1586 sai temast Goldbergi (Złatoryja, Złotoryja) kooli õpetaja, alates 1588/89. 
aastast aserektor (G. Bauch. Valentin Trozendorf und die Goldberger Schule. (Monumenta Germaniae 
Paedagogica, 57). Berlin, 1921, lk. 275). 1593–1605 jätkas Brettius Löwenbergi (Lwówek Sląski) kooli rek-
torina, 1605 kolis tagasi Goldbergi ja jäi sinna kuni 1616. aastani elama lihtsa linnakodanikuna (G. Bauch. 
Valentin Trozendorf und die Goldberger Schule, lk. 311–312). Brettiuse luuletegevuse kohta vt. S. J. Erhardt. 
Presbyterologie des evangelischen Schlesiens. Bd. 3,1. Liegnitz, 1783, lk. 393–394. Traditsiooniliste isiklike 
tähtpäevade kõrval luulendas ta ka nt. 1613. aastal Goldbergi laastanud tulekahju ja 1600. aasta katku üleelamisi 
(Elegia Threnorum sive Carmen lugubre: De horribili incendio et aliis magnis calamitatibus, quae Goldbergae 
acciderunt. Lignicii, 1614; Leoridis ἐυχαριστικὸν προσκλὴτικον καὶ ἐυκτικον. Pro felici auspicio revocandi 
coetus scholastici in Paedevterium Leobergense, et exoptato ineuntis Anni M.DC curriculo, periculo jam Luis 
pestiferae clementer a Patre Misericordiarum propulso. Lignicii, 1601).

70  Paulus Alberus Hagenaust disputeeris 1586. aastal Straßburgi teoloogiaprofessori Erasmus Marbachi eesis-
tumisel teesidega evangeeliumist (Theses de evangelio. Ad quas .... praeside Erasmo Marbachio D. Respondebit 
Paulus Alberus. Bertramus, 1586). Sugulussuhet saksa luterlike pastorite Erasmus Alberuse ega Matthias 
Alberusega pole õnnestunud kindlaks teha.

71  Petrus Aldenhovius sündis 1565. aasta paiku St. Johannisbergis, immatrikuleerus 14.07.1582 Heidelbergi 
õigusteaduskonda, väitles samas Matthaeus Enslini eesistumisel (De servitutibus realibus, eksemplar Max 
Plancki Euroopa õigusajaloo instituudis (Frankfurt am Main)) ja promoveerus juuradoktoriks 07.12.1584 
(Matrikkel Heidelberg II, 101 ja 602). Vt. ka F. Ranieri. Biographisches Repertorium der Juristen im Alten 
Reich 16.–18. Jahrhundert. (Ius commune, 40). Frankfurt am Main, 1989, kd. A., lk. 76, 260.

72  Professorite ja tudengite sissekanded 16. sajandi albumites erinevadki eelkõige allkirjade poolest (imperso-
naalne versus personaalne), vt. H. Henning. Zu Entstehung und Inhalt der Stammbücher des 16. Jahrhunderts. 
Stammbücher des 16. Jahrhunderts. Hrsg. von W. Klose. (Wolfenbütterler Forschungen, 42). Wiesbaden, 1989, 
lk 33–50, siin lk. 33, 43.
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nimetatakse vastavalt kõige õpetatumaks ja 
kõige ehitumaks meheks,73 vagaks ja õpetatud 
meheks või silmapaistvalt vooruslikuks ning 
teadmiste elegantsuse tõttu silmapaistvaks 
magistriisandaks. Kaasüliõpilaste aupaklik-
kusele liitub alati isikliku sideme rõhutamine. 
Albumisse kirjutati kas (igavese) mälestuse 
(3) või sõpruse (1) või mõlema (1) pärast.74 
Sõnavalik osutab sügavamale tutvusele kau-
gemas või lähiminevikus, nt. Aldenhovius 
viitab ühisele koolipõlvele75 ja Brettius vara-
semale suhtlusele, Aldenhovius, Pistoris von 
Seuselitz ja Brettius aga äsjasele lauakaaslu-
sele, s. t. samas konviktis elamisele. Erilist 
isiklikku sidet on tunda Brettiusega, kes on 
pühendatud albumiomaniku tulevikuplaa-
nidesse ja väljendab seda ka oma allkirjas 
Straßburgist lahkumist rõhutades. Kuigi 
Locamerus kogus ka kaasüliõpilaste sisse-
kandeid äärmiselt valivalt, peegeldavad need 
sissekandjate väärtustamise kõrval ka albu-
miomaniku tegelikku sotsiaalset võrgustikku 
õpingupaikades.

Locameruse albumis kajastuva sotsiaalse 
võrgustiku tihedust kinnitavad sissekandjate 
ülejäänud humanistlikes tüüpžanrides loo-
dud tekstid: kirjavahetus ja leinajutlused. 
Teisi tekste kaasates ilmneb, et sõpruskonna 
võtmetegelaseks võis olla õpingukaaslane 
Johann Hartmann Beyer (millest ka tema 
esipositsioon üliõpilassissekannete seas). 

Tema ning Pappuse ja Juniuse hilisemale 
kirjavahetusele on eespool juba osutatud. 
Beyeri isa Hartmann Beyer oli aga paljude 
teiste protestantide ja humanistide hulgas kir-
javahetuses Melchior Pistoris von Seuselitzi 
onu, tuntud juristi Hartmann Pistoris von 
Seuselitziga76 ning tundis ka Locameruse äia 
Peter Patiensi, kes kirjutas pärast Hartmann 
Beyeri surma tema auks leinajutluse, mille 
esmalt avaldas ladina keeles ja seejärel ka 
saksa keeles.77 Selle põhjal võib oletada, et 
vähemalt Locamerust, Beyerit ja Pistoris von 
Seuselitzi kui teise ja kolmanda põlve protes-
tante sidusid tänu sarnastele religioossetele 
ja humanistlikele vaadetele sel ajal juba ka 
perekondlikud sidemed.

Locameruse väikese sissekandjaskonnaga 
albumis peegelduvad seega tihedad sotsiaal-
sed sidemed sarnaste ideede ja maailma-
vaatega sõpruskonna raames. Album eris-
tub selgelt arvukate sissekannetega, mõneti 
tänapäevaste Facebook’i sõpruskondadega 
sarnanevaist reisialbumeist, kus tähtsam on 
n.-ö. sõprade arv kui sarnased põhimõtted.

Reisialbumi keeleline ja kirjanduslik 
profiil

Käesoleva albumi eripära suure hulga vara-
uusaegsete žanrinäidete seas on selle süs-
teemne kujundamine humanistliku albumina. 

73  See (doctissimo et ornatissimo viro) oli 16. sajandi albumites kõige tavalisem allkirjades kasutatud vormel 
(Samas, lk. 42).

74  Sõprus ja mälestus olid kaks olulisemat motiivi, mida allkirjades välja toodi. Esimene neist oli iseloomulik 
eelkõige kaastudengite allkirjadele ja seda eelistasid kasutada pigem kodanlikku päritolu sissekandjad  
(H. Henning. Zu Entstehung und Inhalt der Stammbücher des 16. Jahrhunderts, lk. 43), ent see võis seostuda 
ka humanistliku sõprusekontseptsiooniga, varaste albumite puhul ka konfessionaalse ühtekuuluvustundega. 
Mälestuse jäädvustamine seevastu oli tava, mille juured ulatuvad keskaega, selle kohta vt. lähemalt L. Kurras. 
Zwei österreichische Adelige, lk. 133–135.

75  Kunagine kaasõpilane võib osutada sellele, et Locamerus ja Aldenhovius õppisid koos kas Hornbachi koolis 
või Straßburgi akadeemias.

76  Frankfurdi ülikooli raamatukogus on kuus Hartmann Pistorise kirja Hartmann Beyerile aastaist 1548–1574 
(signatuur: Ms. Ff. J. H. Beyer).

77  Resolutio aliquot locorum sacrae scripturae .... Authore Petro Patiente, Ecclesiaste Francofurtensi. .... Accessit 
narratio de vita et obitu M. Hartmanni Beyeri, Ecclesiastis Francofurtensis primarij, eodem authore scripta, 
Frankfurt am Main 1577; Historia Mag. Hartmann Beyers, seligen, weylandt Euangelischen Predicanten zu 
Franckfort am Mayn, wie es vmb sein gantzes Leben vnd Wesen gethan, vnd wie er von diesem Jammerthal 
seliglich abgeschieden. Vor diser zeit in Latein beschriben, durch Petrum Patientem, Euangelischen Predicanten 
daselbst, vnd nun durch denselben auch verteutscht, vnd gemehret. In der Vorrede wirt auch das Christlich 
Leben vnnd Ende Frauw Marien, Herrn Antony Elers, alten Burgermeisters Haußfrauwen, seligen, kürtzlich 
vnd gantz tröstlich beschrieben, Frankfurt am Main, 1578.
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Juba täheldatud vormistusliku perfektsuse 
ning sissekandjate sotsiaalse ja konfessio-
naalse selekteerituse kõrval ilmneb see sel-
gelt ka pühendtekstide keeles ja sisus. Kui 
jagada säilinud albumid domineeriva sisse-
kandevormi järgi humanistlik-ladinakeelse 
tuumosaga ning mittehumanistlik-saksakeelse 
tuumikuga albumeiks,78 võib Locameruse 
oma nimetada humanistlikuks albumiks selle 
ideaalkujul.

Pühendusteks valitud keelte seas on 
Locameruse albumis esindatud üksnes kaks 
humanistlikku põhikeelt – kreeka ja ladina. 
Tsitaadile järgnev isiklikum allkirjaosa on 
seejuures alati ladina keeles. Läbivat huma-
nistlikku ideaali rõhutab esiteks rahvakeelte 
puudumine. Teiseks rõhutab humanistlikku 
ideaali ka ladina ja kreeka keele võrdne 
esindatus sissekannetes: kuue kreekakeelse 
sissekandeosa kõrval leidub seitse ladina-
keelset. Rõhutatult luterlikult meelestatud 
Locameruse albumis võinuks eeldada ka 
heebrea keele kasutamist – oli see ju üks 
viise, kuidas oma protestantlikku meelsust 
väljendada –, ent siin selliseid sissekandeid 
ei ole.79

Keelelise profiiliga on kooskõlas sisse-
kandeks valitud katkendite päritolu ja vorm. 
Kolmeteistkümnest katkendist 11 on tsitaadid 
antiik- ja varauusaegsete autorite sulest, kaks 
ilmselt varauusaegse kaasüliõpilase omaloo-

ming ad hoc. Täiesti puuduvad varastes rei-
sialbumites tavapärased piiblitsitaadid ning 
kesk- ja kaasaegsete teoloogide teosekatked 
Piibli eksegeesi, konfessionaalsete erimeel-
suste ja eelistuste kohta. Kuigi usutunnistus 
määras reisialbumi sissekandjate ringi, ei 
määranud see tsitaatide valikut.80 Albumist 
ei leia ka ühtki kindla autorsuseta mõttetera 
ega vanasõna, mis moodustasid varauusaeg-
setes albumites enamasti vähemalt veerandi 
sissekannetest. Orienteeritust kirjandusteos-
tele ja sedakaudu ka õpetatusele on seejuures 
enamjaolt rõhutatud autorimärgistuse lisami-
sega – see oli jällegi humanistlike albumite 
tavajoon ja erandlik aadlike albumeis.81

Valitud autoritsitaadid jagunevad viie 
kreeka, nelja Rooma ja nelja varauusaegse 
autori vahel, kui arvestada viimaste hulka ka 
Nicolaus Reusneri enese tsitaat ja Brettiuse 
kahest omaloomingulisest katkest koosnev 
sissekanne. Tüüpiliselt humanistlik on kesk-
sete Rooma ja varauusaegsete autorite valik: 
Cicero, Seneca, Horatius ja Juvenalis ning 
üks protestantlike sissekandjate lemmikuid 
Erasmus.82 Kreeka autorite seas leidub lisaks 
tavapärastele Homerosele, Sophoklesele ja 
Nazianzose Gregoriosele kaks vähemtuntut, 
Palladios ja Hipparchos, mõlemad seejuures 
autoriviiteta. Iga autorit on albumi väikesest 
mahust tingituna ootuspäraselt tsiteeritud 
vaid ühel korral.83

78  W. Ludwig. Stammbücher vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, lk. 26.
79  W. Klose. Stammbucheintragungen im 16. Jahrhundert im Spiegel kultureller Strömungen, lk. 22. Heebrea 

keel kui Piibli algkeel kuulus luterlike teoloogide õppeprogrammi.
80  Paljudes 16. sajandi albumites, aga ka hiljem, olid usutunnistusele viitavad tsitaadid võrdlemisi tavalised. Eriti 

sageli võib neid leida 16. sajandi lõpul Hollandi uutes ülikoolides õppinute albumitest, kuna Madalmaade 
ülikoolid pakkusid peavarju õpetlastele, kes olid pidanud religioossete vaadete pärast kodukohast lahkuma, 
vt. M. A. E. Nickson. Early autograph albums in the British Museum, lk. 18.

81  W. Ludwig. Bildungsreise und Stammbuch des Schlesiers Wolfgang von Rechenberg zu Pürschkau und 
die Tübinger Adelsakademie im frühen 17. Jahrhundert. – Supplementa neolatina. Ausgewählte Aufsätze 
2003–2008. Edenda curavit Astrid Steiner-Weber. Hildesheim, 2010, lk. 711–780, siin lk. 765.

82  Vt. nt. W. Ludwig. Beispiele interkonfessioneller Toleranz im 16.–18. Jahrhundert: zwei humanistische 
Stammbücher und die christlichen Konfessionen. Hildesheim, 2010, lk. 87.

83  Locameruse albumis tsiteeritud antiikautorite Cicero, Seneca, Horatiuse ja Homerose ning kirikuisa 
Nazianzose Gregoriose teosed kuulusid 16. sajandil armastatuimate tsitaadiallikate hulka. Kaasaegseist au-
toreist aga eelistati ülekaalukalt Melanchthoni ja Lutheri tekste, mida Locameruse kui luterlase albumis ei 
tsiteerita üllataval kombel kordagi. Seda ja humanistlikku haridust peegeldavate tekstide eelistamist silmas 
pidades võib oletada, et Locameruse eesmärk ei olnud albumiga deklareerida oma religioosset maailmavaadet 
– see ilmneb vaid varjatud kujul. Eelistatuimate autorite kohta vt. W. Klose. Stammbucheintragungen im 16. 
Jahrhundert im Spiegel kultureller Strömungen, lk. 19–22, tabelid 4–5; Weimari 16. sajandi albumites tsiteeritud 
autorite kohta vt. W. Henning. Zu Entstehung und Inhalt der Stammbücher des 16. Jahrhunderts, lk. 48–49.
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Vormilt domineerivad pühendtekstide 
seas värsid; üksnes kolm 13 sissekandeosast 
on proosas. Albumi väikest mahtu arvestades 
on värsivormide varieeruvus tohutu: eleegi-
line distihhon (3), jambiline trimeeter (3), 
heksameeter (2), jambiline dimeeter (1) ja 
Phalaikose üksteistsilbik (hendecasyllabus, 
1). Rohkem kui poolte värsstsitaatide puhul 
(6) jääb valitud katkend poole kuni poole-
teise värsi piiridesse, nii et lugemisel ei adugi 
sageli värsivormi. Ka ülejäänud neljal juhul 
on luuletsitaat võrdlemisi lühike, nelja kuni 
kuue värsi pikkune. Luuletekstide eelista-
mine annab tunnistust luulekunsti väärtusta-
misest ja poeesiaõpetuse laiahaardelisusest 
Straßburgi akadeemias.

Locameruse albumi humanistlike sisse-
kannete puhul leiab kinnitust teisteski sama 
perioodi reisialbumites täheldatud temaati-
line kirjusus võrreldes mittehumanistlike rah-
vakeelsete sissekannetega.84 Kui lähtuda iga 
sissekandeosa puhul ühest kesksest teemast 
(locus communis), jagunevad sissekanded viie 
teema vahel. Neljal korral puudutavad sisse-
kanded religioosset sfääri (nr. 1, 2c, 4, 6a), 
kolmel korral isiklikke ja ühiskondlikke väär-
tusi (hea valitseja nr. 3, rahu nr. 5, sõprus nr. 
6b), kahel korral (kannatus/kannatlikkus nr. 
2a, 2b) pakub sissekanne kahest tõlgendusvõi-
malust mõlemas kontekstis. Nende kõrval on 
kahel korral esindatud abieluteema (nr. 8a, 
9), ühel korral humanistlik haridusideaal (nr. 
7) ning saatuse teema (8b). Ideelises mõttes 
on kõik sissekanded ühtsed, propageerides 
ajastutüüpilist haritud vagaduse (eloquens 
pietas) ideaali. Täiesti puuduvad aadlike albu-
meile iseloomulikud aadlieetika märksõnad 

84  W. Ludwig. Stammbücher vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, lk. 65–66.
85  Gereti eksliibrise (umbes aastast 1750, 94 x 57 mm) tekst: Bibliothecae Christophori HeINRIci Andreae Geret, 

S. Maj. Prussicae in Judicio Regni Sacro, Principis item Onoldini in rebus Sanctioribus, Consiliarii, Sacrorum 
repurgatorum eorumdemque Ministerii apud Thorunenses Primarii et Senioris [Tema Majesteedi Preisimaa 
kuningriigi vaimuliku kohtu ja ka Ansbachi vürsti usuasjade nõuniku, ja Thorni puhastatud usutalituste  
(s. t. reformeeritud) ja nende konsistooriumi priimase ja vanema Christoph Heinrich Andreas Gereti raa-
matukogust].

 Geret pärines Saksamaalt Rothist Nürnbergi lähistel vanast teoloogide perekonnast, tema vanaisa Johann 
Samuel, isa Johann Samuel ja vend Johann Georg olid samuti pastorid. Geret õppis Ansbachi gümnaasiu-
mis ja hiljem Jena ülikoolis teoloogiat. Gereti elu ja tegevuse kohta vt. lähemalt G. G. Dittmann. Beyträge 
zur Geschichte der Stadt Thorn aus guten und zuverlässigen Quellen gesammelt. Erster Band. [s. l.] 1789,  
lk. 19–32; Freytag. Das geistige Leben Thoruns um 1755 in der Schilderung eines Zeitgenossens. – Mitteilungen 
des Copernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn. 23. Heft, Nr. 1. Thorn, 1915, lk. 2–32.

aadellikkus (nobilitas), vaprus (fortitudo), au 
(honor), kuulsus (gloria), surm (mors), raha 
(pecunia). Silmapaistvalt humanistlik on eitav 
suhtumine sõjasse Hutteri sissekandes, kus 
aadlialbumeile iseloomuliku sõjalise vapruse 
ideaali asemel kohtab suhtumist sõtta kui 
isiklikku katastroofi. Isikliku ja eripärase
varjundi annab albumile abieluteema kor-
duv käsitlemine, mis on luterlike üliõpilaste 
varastes reisialbumites pigem haruldane. 

Humanistlikule albumile omaselt on kõik 
sissekanded sisult kergesti mõistetavad ega 
sisalda keerukaid varjatud tähendusi.

Reisialbumi teekond Tartu ülikooli 
raamatukokku

Kuidas aga jõudis Georg Locameruse 
Alciato-album Tartu ülikooli raamatukokku? 
Locamerusel endal puudusid teadaolevalt iga-
sugused sidemed Eesti- või Liivimaaga. Ühe 
vihje raamatu teekonnale siia annab Thorni 
(Toruń) Maarja kiriku pastori, sealse kon-
sistooriumi priimase ja vanema, veendunud 
luterlase ja katoliiklaste vastase Christoph 
Heinrich Andreas Gereti (1686–1757) eks-
liibris (vt. illustratsiooni 3).85 Millal ja mis 
asjaoludel Geret Alciato embleemiraamatu 
omandas, ei ole teada – raamatust puudub 
tema omakäeline sissekanne raamatu oman-
damise aja ja/või koha kohta –, ent võib ole-
tada, et ajendiks oli pigem embleemiraamat 
ise kui selle varasem kasutus reisialbumina. 
Enne Geretit oli sellel raamatul veel vähe-
malt üks omanik, sellele osutavad aasta-
arv 1690 esimesel eeslehel üleval paremal 

K. Kaju, K. Viiding / Vanim humanistlik album amicorum Eestis: Alciato „Embleemid” Georg Locameruse reisialbumina



58 Tuna  1/2014

K Ä S I T L U S E D  

nurgas ning sama lehe keskel kiri 1 fl. ehk 
1 kulden. Siit võib järeldada, et vahepealne 
omanik hankis Alciato embleemiraamatu 
mõnelt avalikult oksjonilt või raamatukaup-
mehelt, nagu see toona sageli kombeks oli. 
Selle kasuks kõneleb asjaolu, et embleemi-
raamatud olid veel 17. sajandi lõpus kõrgema 
hariduse omandamisel, eelkõige retoorika-, 
poeetika- ja moraaliõpetuses käsiraamatuna 
kasutusel. Samas ei ole välistatud, et Alciato 
„Embleemid” jõudsid Gereti raamatukokku 
pärandina, pärast tema ülikooliõpinguid 
Jenas või alles siis, kui ta pidas pastoriametit 
Thornis.

Gereti eksliibrisega köited Tartu ülikooli 
raamatukogus näitavad, et tema raamatu-
kogu sisaldas kirjandust väga erinevate tee-
made kohta, nii leidus seal teoseid medit-
siini, ajaloo, kaasaegsete ühiskondlik-polii-
tiliste olude, fortifikatsiooni, õigusteaduse,
loodusteaduse jm kohta.86 Tema raamatu-
kogu kui terviku suuruse kohta on 18. sajan-
dist teada vaid George Gottlieb Dittmanni 
üldsõnalised andmed: Gereti raamatukogu 
olevat olnud ebatavaliselt suur ja oivaline. 
Ta olevat ostnud oma eelkäija, Thorni 
Maarja kiriku seeniori Ephraim Praetoriuse 
raamatukogu ja seda rohkem kui 30 aasta 
jooksul nii palju täiendanud, et pärast tema 
surma trükitud raamatukataloog hõlmas 
kolm oktaavköidet (in 3 Octav-Bänden).87 
Raamatukogu olevat olnud Thorni suurim 
ja seal olevat leidunud palju suurepäraseid 
ja haruldasi teoseid.88 

Gereti raamatukogu edasine saatus oli 
aga üsna komplitseeritud. Pärast C. H. A. 
Gereti surma pärandus osa tema raamatu-
kogust tema pojale Samuel Luther Geretile, 
teise osa raamatukogust ostis Poola piiskop 
Józef Andrzej Załuski89 ja see liideti Załuski 
avaliku raamatukoguga Varssavis. Enamik 
sealseid raamatuid põles 1944. aastal ära, 
päästetud raamatud asuvad Poola rahvus-
raamatukogus Varssavis. Kas nende hulgas 
on ka mõni Geretile kuulunud raamat, ei ole 
praegu teada. Samuel Luther Geretile kuu-
lunud raamatud aga müüdi 1798. aastal ja 
kogu kanti laiali. Osa Gereti raamatukogust 
pärit raamatuid jõudis 18. sajandil Thorni 
gümnaasiumi raamatukokku, Thorni lin-
naraamatukokku ning 1867. aastal Płocki 
vaimulikku seminari, Krákowi Czartoryski 
raamatukogu Germanica kogus on u. 3400 
Gereti raamatukogust pärit trükist (peami-
selt leina- ja pulmatrükised), ning osa jõu-

Illustratsioon 3. Christoph Heinrich Andreas Gereti 
eksliibris.

86  TÜR KHO, F. 4, n. 1, s. 252, Schultzi annetatud raamatute nimestik. Alciato embleemiraamatu kõrval päri-
nevad Gereti raamatukogust veel vähemalt 27 raamatut, nagu eksliibriste põhjal õnnestus kindlaks teha.

87  Dittmanni nimetatud kolmeköitelise kataloogi olemasolu tuvastada ei õnnestunud.
88  G. G. Dittmann. Beyträge zur Geschichte der Stadt Thorn, lk. 26.
89  Vt. Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart: Bibliographie. Bd. 2: Religion, Buch, 

Presse, Wissenschaft, Bildung, Philosophie. Wiesbaden, 2000, lk. 454, nr. 27017; S. L. Gereti kohta vt. lühi-
dalt G. G. Dittmann. Beyträge zur Geschichte der Stadt Thorn, lk. 25–26. S. L. von Geret oli Thorni viimane 
bürgermeister enne Poola esimest jagamist.
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dis 1804. aastal koos samuti Thornist pärit 
meditsiinidoktori J. G. Schultzi raamatu-
annetusega Tartu ülikooli raamatukokku.90 
Millal ja mis teid pidi omandas Schultz vähe-
malt mitukümmend C. H. A. Gereti raama-
tut, ei ole teada, ent tõenäoliselt toimus 
see Samuel Luther Gereti raamatupärandi 
lagunemise ajal. Samamoodi ei ole teada, 
miks Schultz oma raamatud siinsele raama-
tukogule kinkis. Ülikooli nõukogu (Conseil) 
1803. aasta 12. septembri üldprotokollist ilm-
neb, et dr. Schultz saatis raehärra Werneri91 
vahendusel rektorile kirja selle kohta, et 
ta kingib ülikoolile Koperniku teose „De 
revolutionibus orbium coelestium” ning et 
ta lisab juurde kataloogi raamatuist, mida 
ta ülikoolile kingiks pakub. Järgnevas kor-
ralduses on raehärra Wernerit nimetatud 
selle kingituse ajendajaks (Veranlasser dieses 
Geschencks).92 

Kuidas olid omavahel seotud J. G. Schultz 
ja Tartu raehärra Werner, selle kohta andmed 
puuduvad, ka ei ole seni õnnestunud Schultzi 
täpsemalt identifitseerida. Keiserliku ülikooli
25. aastapäeva puhul välja antud ülevaateteo-
ses ei ole samuti täpsemaid asjaolusid mai-
nitud, öeldakse vaid, et „ka võõrad näitavad 
asutuse vastu head tahet, nagu nt. Thornist 
pärit hr. Dr. Schultz, kes tõi siia oma 1410, 
enamasti meditsiinilise ja loodusteadusliku 
sisuga köidet...”93

90  http://134.76.163.162/cgi-bin/wiki.pl?Czartoryski-Bibliothek%28Krakau%29 (20.03.2012); Piotr Paweł Czyżi 
e-kiri Katre Kajule (22. märts 2012). Poola rahvusmuuseumis (Varssavi) on Dominik Witke-Jeżewski eksliib-
risekollektsiooni hulgas säilinud ka Christoph Heinrich Andreas Gereti eksliibris. Tõenäoliselt leidub Schultzi 
kingitud raamatute hulgas veel teisigi Geretile kuulunud raamatuid (Kaspar Kolgi e-kiri Katre Kajule, 17. 
november 2011).

91  Tõenäoliselt on silmas peetud Elbingist pärit Michael Gottfried Werner von Dresdenit (1754–1829), tema kohta 
vt. R. A. von Lemm. Dorpater Ratslinie 1319–1889 und das Dorpater Stadtamt 1878–1918. Ratspersonen, 
Beamte und Angestellte des Rates und des Stadtamts von Dorpat von 1319–1918. (Wissenschaftliche Beiträge 
zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas, 48). Marburg/Lahn, 1960, lk. 153.

92  EAA, f, 402, n. 12, s. 7, l. 272; samas on ära toodud ka nõukogu otsus tänada Schultzi avalikult Peterburi 
ajalehes St. Petersburgische Zeitung. Tartu ülikooli raamatukogule annetatud raamatute kataloogide jm. 
materjali hulgas leidub Karl Morgensterni märkus 24. märtsist 1806, mille järgi tuli trükkida sedelid kirjaga 
Bibliotheca Schulziana, et need siis raamatutesse kleepida (EAA, f. 402, n. 10, s. 3, l. 14). Sellest võib järeldada, 
et Schultzi raamatud jõudsid Tartusse hiljemalt 1806. aasta algul. Gereti raamatukogust pärit raamatutes aga 
sellist kleebist ei ole – oletatavasti ei peetud topeltmärgistust vajalikuks.

93  Die Kaiserliche Universität zu Dorpat: fünfundzwanzig Jahre nach ihrer Gründung. [Hrsg. von J. P. G. Ewers]. 
Dorpat, 1827, lk. 21. Sama mainib ka H. Tankler. Erakogud Tartu Ülikooli Raamatukogu komplekteerimis-
allikana 19. sajandil. – Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 1996, lk. 115–132, siin lk. 118. Ülikooli 
raamatukogu direktor Karl Morgenstern (1770–1852) aga ei maini ei oma kirjades ega päevikutes Schultzi 
annetust mitte kordagi (TÜR KHO, F. 3, Mg. DXCII, DXCIII, DCVI, DCVII).

Editeerimispõhimõtted

Georg Locameruse reisialbumi editeerimisel 
on tekst edasi antud ortograafiat ja kirjava-
hemärgistust muutmata. Sissekannete ruumi-
paigutust ei ole säilitatud; reapiirid on tähis-
tatud püstkriipsuga. Nii kreeka- kui ka ladi-
nakeelsetes sissekannetes esinevad ligatuurid 
on avatud. Lühendid on samuti avatud, kuid 
markeeritud seejuures nurksulgudega. Nurk-
sulge on kasutatud ka editeerijate täienduste 
ja selgituste märkimiseks. Ilmsed kirjavead, 
ehkki need ei ole seotud sissekandja õige-
kirja-alaste veendumuste ega kõikuva orto-
graafiaga, on jäetud parandamata ja neile
osutatakse hüüumärgiga nurksulgudes [!]. 
Ladinakeelsetes tekstides esinevatest dia-
kriitilistest märkidest (akuut, graavis, tsir-
kumfleks) on editsioonis loobutud, sest need
ei kanna ei sisulist ega meetrilist tähendust, 
erandiks vaid tsirkumfleks Nicolaus Reusneri
sissekandes. Kreeka tekstides on rõhumär-
gid edasi antud nende algsel kujul. Suurtähe 
ortograafia on editsioonis jäetud muutmata,
kuid tõlkes seda edasi ei anta. 

Igale reisialbumisissekandele järgneb 
editsioonis tõlge ja kommentaar. Et enamasti 
on tegemist kontekstist välja rebitud katke-
tega, võib see mõnikord tõlke sisu mõjutada. 
Varasemate tõlgete kasutamisel on tõlkijale 
osutatud nurksulgudes. Latiniseeritud isikuni-
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mede puhul on nii tõlkes kui ka artiklis kasu-
tatud kõige tunnustatumat nimekuju; vähe-
tuntud isikute puhul on jäädud latiniseeritud 
nimekuju juurde.

Kommentaariosa algul määratletakse sis-
sekande teemad (locus communis, lühendina 
LC), esitades esmalt sissekande juures oleva 
embleemi teema embleemiraamatu lõpus 
oleva registri järgi ning seejärel sissekande-
teksti teemad. Teiseks püütakse tuvastada 
sissekande päritolu ja kontekst päritoluteo-
ses, võimalikud vaheallikad ja sissekande 
osade omavaheline suhe. Seejärel leitakse 
sissekande ja embleemi seos, mille juurde 
see on kirjutatud, uurides sissekande sõltu-
vust embleemi üldteemast (locus communis), 
embleemi pildielemendist või embleemi 
juurde kirjutatud kommentaarist. Lõpuks 
tõstatatakse küsimus iga sissekande ajaka-
jalisuse, personaalsuse ja traditsioonilisuse 
kohta, jälgides sama isiku teisi teadaolevaid 
sissekandeid reisialbumites.

Artikkel on valminud ETF-i grandi 7861 
raames. Autorid tänavad abi ja kommen-
taaride eest Kaspar Kolki, Marju Lepajõed, 
Piret Lotmani, Tiia Nurmsalut, Janika Pälli, 
Arvo Teringut, Ivo Volti; Walther Ludwigit 
Hamburgist, Friedhelm Hansi Landaust, 
Marta Vaculínovát Prahast, Veronika Karlakit 
Wroclawist, Uwe Kahli Zittaust, Sybille 
Köpket Stralsundist, Peter Germann-Bauerit 
Regensburgist, Annelies Hüssyt Bernist, 
Magdalene Popp-Grillit ja Erwin Frauenknechti 
Stuttgardist, Christine Sauerit ja Lena Kleeri 
Nürnbergist, Eva Raffelit Weimarist, Matthias 
Nistalit Oldenburgist, Piotr Paweł Czyżi Vars-
savist, Iris Lorenzit Berliinist ning Straßburgi 
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Georg Locameruse reisialbum 
Andrea Alciato embleemiraamatus. 
Editsioon ja tõlge

1. Vahelehe recto külg lk. 252 ja 253 vahel embleemi LXV Fatuitas [Alpus] juures.

SISSEKANNE:

Νανζιανζηνοῦ [!]
Νήπιος, ὅστις ἄνακτα θεού λόγον ἀιὲν ἐόντα

Ου σέβετ᾿ ἰσοθέως, οὐρανίοιο πατρὸς. 
Νήπιος, ὅστις ἄνακτα λόγον βροτὸν ἔνθα φανέντα

Oυ σεβετ᾿ ἰσοθέως οὐρανίοιο λόγου.
Τέµνει δ’ ἢ µεγάλοιο πατρὸς λόγον ἠὲ λόγοιο 

Μορφὴν ἀνδροµέην, καὶ πὰχος ήµέτερον.
Joh[annes] Pappus D[octor] scr[ibebat] Argen- | torati 12 octobr[is] 1583.

TÕLGE:

Nazianzose [Gregoriose värsid]
Rumal on see, kes Jumala igikestvat valitsevat Sõna
ei kummarda Jumala, taevase Isaga võrdselt.
Rumal on see, kes valitsevat Sõna, sealt ilmunud surelikku inimest
ei kummarda Jumala, taevase Sõnaga võrdselt.
Selline lahutab Sõna suurest Isast või siis Sõnast
nii inimeseks saanud kuju kui ka meie tihke aine. 
kirjutas doktor Johannes Pappus Straßburgis 12. oktoobril 1583.

KOMMENTAAR:

LC: Stultitia; Deus sive religio.
Johannes Pappuse autorimärgistusega tsi-

taat on veidi muudetud kujul pärit 4. sajandi 
kreeka kirikuisa Nazianzose Gregoriose elee-
gilistes distihhonides kirjutatud „Õpetuslikest 
lauludest“ (Carmina dogmatica), täpsemalt 
11 laulust inimesekssaamise kohta (Περὶ 
Ἐνανθρωπήσεως).1 Pappus on kas ümber-
kirjutamise käigus või mälu järgi tsiteerides 

teinud paar tüüpilist viga, mis on tingitud 
sarnases värsipositsioonis asuvatest sarnastest 
sõnadest. Teise värsi lõpu asemel on originaalis 
samatähenduslik fraas Πατρὸς ἐπουρανίου; 
neljandas värsis on Pappus algselt kirjutanud 
ἐπουρανιοιο – tõenäoliselt originaali teise 
rea eeskujul –, kuid seejärel eesliite ἐπ- maha 
tõmmanud.2 Teoloogiaprofessorile kohaselt on 
ta oma sissekandes rumaluse teema sidunud 

1  Sancti patris nostri Gregorii Theologi vulgo Nazianzeni, archiepiscopi Constantinopolitani, opera quae exstant 
omnia. T. 3. (Patrologia Graeca, 37). Paris, 1862, lk. 470–471.

2  Sama Gregoriose-tsitaadi kirjutas Pappus 1580. aastate Straßburgis veel Paul Jenischile, ent seesuguseid vigu 
nagu Locameruse albumis seal ei esine, vt. Stammbuch Paul Jenisch, später Joseph Jenisch (Württembergi 
liidumaa raamatukogu Stuttgardis, Cod.hist. 4o 299, l. 148p.; digiteeritud albumit vt. http://digital.wlb-stuttgart.
de/purl/bsz323945740 (20.01.2012)). Info Pappuse ja ülejäänud sissekandjate teiste sissekannete olemasolu kohta 
pärineb peamiselt reisialbumite andmebaasist RAA, Hertsoginna Anna Amalia raamatukogu reisialbumite 
kataloogist (http://www.inka.uni-tuebingen.de/stamm.php), Saksamaa pärandite ja autograafide kataloogist
„Kalliope” (http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/) ning kataloogidest Die Autographensammlung des  



62 Tuna  1/2014

K Ä S I T L U S E D  

religiooniga, kasutades selleks Gregoriose 
võitlevat luuletust ariaanide vastu. See vara-
sest kirikuloost tuntud sekt esindas seisukohta, 
et Isa, Poeg ja Püha Vaim ei saa olla võrdselt 
jumalikud, sest nende jumalikkus väheneb gra-
datsiooniliselt. Gregoriose järgi on kõik kolm 
aga võrdsed. See Gregoriose seisukoht sobis 
varauusajal ortodokssete luterlaste vaadetega, 
mida esindas ka Pappus. Viimases värsis esi-
nev iseloomustus „meie tihke aine” esindab 
Gregoriose uusplatonistlikke arusaamu: mida 
kaugemal on mingi asi oma languses, seda 
paksem, tihkem on tema koostis. 

Pappuse ülejäänud säilinud reisialbumi-
sissekannete põhjal ilmneb, et ta eelistaski 
albumitesse kirjutada just Gregorioselt pärit 
tsitaate. Seni teadaolevast seitsmest sisse-

kandest viis sisaldab Gregoriose tekstikatket, 
millest neli ei kattu siia kirjutatuga.3 Pappuse 
armastust Nazianzose Gregoriose kui varase 
kirikuisa teoste vastu tõendab ka tema säili-
nud raamatukogu, kus leidub hulgaliselt kiri-
kuisade, s. h. Gregoriose väljaandeid.4 

Sissekandeteksti valik lähtub Alciato 
embleemi alpuse ja lolluse teemast ning side 
sellega ilmneb eriti selgelt embleemiraamatu 
registri vahendusel – siinne embleem on pai-
gutatud märksõna Stultitia (rumalus) alla; 
Gregorioselt valitud tsitaat algab aga samatä-
hendusliku kreekakeelse sõnaga. Sisulist sidet 
embleemiselgituse ja valitud tsitaadi vahel ei 
ole. Samas ei ole võimatu, et Pappus kasutas 
mõnes teises käsiraamatus märksõna stultitia 
alla paigutatud materjali.

2. Vahelehe recto külg lk. 332 ja 333 vahel embleemi XCVI Doctorum agnomina 
[Õpetlaste lisanimed] juures.

SISSEKANNE:

Φέρε, καὶ φέρου
Fer, sic fêrre, quod est | necesse ferre.
Sophoclis
Χρὴ ἐκ θεῶν τὸ | µὲν φέρον καλῶς φέρειν.
Nicolaus Reusne- | rus V[triusque] J[uris] D[octor] | scr[ibebat] Argentinae | Jdib[us] 
Octobr[is] MD | XXCIII.

TÕLGE:

Kanna ja sind kantakse.
Kanna (nõnda kantakse sindki), mida tuleb paratamatult kanda!

 Stuttgarter Konsistorialdirektors Friedrich Wilhelm Frommann. (1707–1787). Beschrieben von Ingeborg 
Krekler. (Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Sonderreihe, 2). Wiesbaden, 
1992; Stammbücher bis 1625, beschrieben von Ingeborg Krekler. (Die Handschriften der Württembergischen 
Landesbibliothek Stuttgart. Sonderreihe, 3). Wiesbaden, 1999. 

3  Vrd. Pappuse sissekannet Joachim Andreas von Schlicki (Zittau Christian Weise raamatukogu, B 145, l. 67), 
Rudolph Ampelanderi (Berni Burgerbibliothek, Mss. h.h. VII.142, l. 273), Jacob Scheurli (Saksa rahvusmuu-
seum Nürnbergis, Hs. 128.793, l. 53) ja Christoph Schellhammeri (Niedersachseni liidumaa arhiiv Oldenburgis, 
Best. 297 J, Nr. 25, l. 121) reisialbumis; Annelies Hüssy kiri Katre Kajule (11.01.2012). Paul Jenischi albumis 
järgneb kattuvale Gregoriose-tsitaadile 4. sajandi askeedi ja teoloogi Pelusiumi Isidoruse mõttetera πράττε 
λογικῶς, καὶ λέγε πρακτικῶς (sõnamäng, mida võiks tõlkida nt. järgmiselt: tee, nagu räägid, ja räägi, nagu 
teed). Et Pappuse sissekandega leht on sarnaselt paljude teistega Jenischi albumisse kleebitud, ei ole teada, 
milliseid teid pidi Jenisch selle omandas (Württembergi liidumaa raamatukogu Stuttgardis, Coc. hist. 4o 
298.299, l. 148p.; Stammbücher bis 1625, lk. 39, 59). Suure tõenäosusega pärineb ka Heinrich Westendorpi 
albumis leiduv kreekakeelne tsitaat Gregorioselt (Nürnbergi linnaraamatukogu, Will VII, 125b, l. 271). Zedler 
ja Jöcher seevastu toovad oma leksikonis välja, et Pappus armastas reisialbumitesse kirjutada mõttetera AD 
fIneM sI qVIs se parat, ILLe sapIt (Arukas on see, kes valmistub oma surmaks), millesse peidetud kronogramm 
vastab tema surma-aastale (1610), vt. J. H. Zedler. Grosses vollständiges Universallexicon, Bd. 26, lk. 708; C. 
G. Jöcher. Allgemeines Gelehrten-Lexicon, Bd. 3, vrg. 1242.

4  A. Schindling. Humanistische Hochschule, lk. 368.
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KOMMENTAAR:

LC: Gula, Patientia, Deus sive religio, fatum.
Kõik kolm sissekandeosa on loodud saa-

tuse ja kannatlikkuse teemast lähtudes. Sis-
sekande esimene, kreekakeelne fraas on üks 
kahest Nicolaus Reusneri motost,5 milleks 
on tsitaat „Kreeka antoloogias” (Anthologia 
Graeca) säilinud kreeka epigrammatiku 
Palladase epigrammi avavärsist.6 Palladase 
epigrammi pani Reusner hiljem täiskujul 
koos ladina tõlkega oma logogriifide välja-
ande tiitellehele.7 Oma kreekakeelset tun-
nuslauset kasutas Reusner korduvalt nii 
trükiväljaannetes8 kui ka käsikirjalistes reisi-
albumisissekannetes (vähemalt kümnel korral 
13 teadaolevast sissekandest).9

Teise osa moodustab Phalaikose üksteist-
silbikus värsirida, mille avapoole jaoks (fer, 
sic ferre) on Reusner tõlkinud oma kreeka-
keelse moto ladina keelde. Tõlge, täpsemalt 
sõna ferre, ilmestab Reusneri detailset ladina 
keele valdamist ja innovatiivsust. Ferre pole 
siin mitte oleviku infinitiivi vorm tähendu-
ses ’kandma’, vaid antiikaja ladinakeelses 
kirjanduses atesteerimata oleviku ainsuse 2. 
pöörde vorm passiivis tähenduses ’sind kan-
takse’, mis tavagrammatikas on tuntud kujul 
fereris. Reusner on tavavormi fereris esmalt 
sünkopeerinud kujule ferris, joondudes ilm-
selt vormi ainsa antiikse esinemiskorra järgi 
Ausoniuse 112. epigrammis,10 ning seejärel, 

5  Teine, nn. sakraalne tunnuslause oli Fortitudo, et Laus, et Salus mea Dominus (Issand on mu tugevus ja kiituslaul 
ja pääste), mille aluseks on 118. psalmi 14. värss. Vt. T. Crusius. Symbolotheca docta. Jena, 1721, lk. 136–137.

6  Anthologia Palatina 10.73; Reusnerile kättesaadavas väljaandes nr. 1.13.9 märksõna „Inimelu” all.
7  εἰ τὸ φέρον σε φέρει φέρε καὶ φέρου εἰ δ̉ ἀγανακτεῖς |καὶ σαυτὸν λυπεῖς, καὶ τὸ φέρον σε φέρει. |Si te fert, 

quod fert, Fer Ferreque, ferre recusans, / Si male fers, quod fert, te quoque se male fert (Kui saatus sind kannab, siis 
kannata seda ja lase end kanda; kui sa vastu puikled, piinad sa ennast, aga saatus kannab sind ikkagi). Nicolai 
Reusneri Griphologia sive Logogriphorum Sylvula. – Johann Lauterbach. Aenigmata. Additis simul Nicolai 
Reusneri .... Aenigmatis. Francofurti 1601.

8  Nt. portree ja selgitusepigrammiga varustatuna kogumikus „Kuldaväärt embleemid” (Aureola Emblemata, 
Straßburg 1587); digiteeritud korpuses „CAMENA”, http://www.uni-mannheim.de/mateo/camena/reus4/jpg/
s175.html (04.01.2012).

9  Reusneri sissekanne Joachim Andreas von Schlicki reisialbumis, 7. aprill 1589 (Zittau Christian Weise raamatuko-
gu, Mscr. B 145, l. 60); Heinrich Westendorpi albumis, 8. juuli 1591 (Nürnbergi linnaraamatukogu, Will VII 125b, 
l. 221); Nikolaus von Vickeni albumis, 18. mai 1599 (Stralsundi kultuurilooline muuseum, inv. nr. A 1993: 160, 
Mag. 27, l. 202); Daniel Praschi albumis, 27. detsember 1591 (Württembergi liidumaa raamatukogu Stuttgardis, 
Cod. Don. 898, l. 93); kolm albumilehte Friedrich Wilhelm Frommanni autograafide kogust Württembergi liidu-
maa raamatukogus Stuttgardis: Chr. Pfisterile, veebruar 1583 (Cod. hist. 2° 889-32, l. 40); tundmatule omanikule,
31. juuli 1593 (Cod. hist. 2° 889-34, l. 99); J. Ehingerile, 28. september 1596 (Cod. hist. 2° 889-34, l. 101); Anton 
Weihenmayeri albumis, 1582, ning Johann Hieronymus Kreß von Kressensteini albumis, 13. september 1597 
(Saksa rahvusmuuseumis Nürnbergis, vastavalt Hs. 123.725, l. 8 ja Hs. 113.306, l. 155); tundmatule omanikule, 
mai 1597 (Ludwig Darmstaedteri autograafide kogus Berliinis Riigiraamatukogus: Slg. Darmstaedter 2h 1589:
Reusner, Nikolaus). Seni on Reusnerilt teada vaid kolm sissekannet, kus ta ei ole kasutanud oma tunnuslauset, 
üks neist asub Michael Weihenmayeri reisialbumis aastaist 1559–1579 (Hertsoginna Anna Amalia raamatukogu 
Weimaris, Stb 9, lk. 149), sissekanne koosneb koloreeritud vapipildist ja selle kohal asuvast deviisist Quo fugiam! 
Nisi ad te Deus meus (Kuhu ma peaksin põgenema, kui mitte sinu juurde, mu Jumal?). Teine ilma tunnuslau-
seta sissekanne asub Paul Jenischi albumis (Württembergi liidumaa raamatukogu Stuttgardis, Cod.hist. 4o 299,  
l. 79p), kuhu on valitud Codex Iustinianus’est pärit tsitaat (1.5.4.1), mille järgi usuvastane kuritegu kahjustab kõiki 
inimesi ja mis varauusajal oli võrdlemisi laialt tuntud. Kolmas ilma kreekakeelse tunnuslauseta sissekanne asub 
Sulzbachi pfaltskrahvi Otto Heinrichi reisialbumis (Württembergi liidumaa raamatukogu Stuttgardis, Cod. hist. 
4o 42, l. 205) ning koosneb ainult ladinakeelsest tekstist (Magdalene Popp-Grilli kiri Katre Kajule, 20.01.2012).

10  Ausoniuse haruldast vormi tõstavad esile varauusaegsed sõnaraamatud, nt. Aegidius Forcellini. Lexicon totius 
latinitatis. Secunda impressio ... quartae editionis a. 1864–1926 Patavii typis mandatae cum appendicibus.  
Vol. II. Patavii 1965, lk. 455–459, s.v. fero.

Sophokleselt:
Tuleb suursuguselt kanda seda, mis on jumalaist antud.
Kirjutas mõlema õiguse doktor Nicolaus Reusner Straßburgis oktoobrikuu iididel [= 15. 
oktoobril] 1583.

K. Kaju, K. Viiding / Georg Locameruse reisialbum Andrea Alciato embleemiraamatus. Editsioon ja tõlge
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teades et passiivi oleviku 2. pöörde vormis 
võivad paralleelselt esineda pöördelõpud 
-ris ja -re, loonud ferris vormi kõrvale uuen-
dusliku ferre-vormi. Eristamaks kaht eritä-
henduslikku ferre-vormi, tähistas Reusner 
avasilbi e tsirkumfleksiga (ê). Suulise esituse 
puhul kaks eritähenduslikku vormi aga ei 
eristugi. Samakujuliste, kuid eritähenduslike 
vormide kõrvutiesinemisest tulenevat sõna-
mängu kasutas Reusner sageli, näiteks oma 
moto ja vapikilbi selgituseks loodud eleegi-
lises distihhonis.11 Ka siinse albumi ladina-
keelse sissekande teine pool („mida tuleb 
paratamatult kanda”) põhineb just samal 
sõnamängul ning kuulub lauseehituslikult 
kokku esimese käskivas kõneviisis vormiga 
„kanna”. Ilmselt ei tahtnud Reusner see-
juures lahutada oma tunnuslause osi ja nii 
on lõppresultaati lauseehituslikult keeruline 
mõista. 

Sissekande kolmanda osa moodustab 
autorimärgistusega, kuid ilmselt Reusneri 
enda poolt jambilisse trimeetrisse mugan-
datud katkend Sophoklese (5. saj. e. Kr.) 
tragöödia „Oidipus Kolonosest” (Oidipus 
Coloneus) värssidest 1693–1694. Reusneri 
muganduse aluseks on käsikirjatraditsioonis 
ja sellele toetuvalt 16. sajandi Sophoklese väl-
jaannetes esinenud tekstivariant: 

τὸ φέρον ἐκ θεοῦ, καλῶς
φέρειν χρὴ...12

Reusneri eksimus θεῶν pro θεοῦ võib 
ühelt poolt viidata kiirustavale ja mälu järgi 
tsiteerimisele – kreeka keele puudulikku 
oskust ei ole Reusneri puhul põhjust oletada 

–, teisalt aga võib tegemist olla hüperkorrekt-
siooniga, mis lähtus teadmisest, et erinevalt 
kristlastest uskusid kreeklased paljudesse 
jumalatesse. Sophoklese tsitaat oli Reusnerile 
nähtavasti oluline, sest see kordas tema isik-
liku tunnuslause ja vapikilbi juurde kirjutatud 
mõtet (vt. eestpoolt).

Kolme samateemalise tsitaadi valik ja 
kombineerimine on tingitud esiteks sisse-
kandja eneseesitlussoovist – oma isiklikku 
kreekakeelset motot ja selle ladinakeelset 
selgitust kasutas Reusner ka teistesse albu-
mitesse kirjutamisel.13 Ent teadaolevalt ei 
kombineerinud Reusner kõiki kolme tsitaati 
üheski teises reisialbumis. Sophoklese tsitaati 
võis lisama ajendada soov, et Locamerus 
mõistaks sissekannet tervikuna kindlasti teo-
loogilises võtmes, soovitusena kanda vapralt 
kõike Jumala poolt saadetut. On ju teada, et 
Reusneri kaasaegsed humanistid (nt. Paul 
Melissus Schede, Martin Crusius, Johannes 
Posthius jt.), kes kirjutasid Reusneri tun-
nuslause tõlgendamisel luuletusi selle seku-
laarse tähenduse rõhutamiseks, mõistsid 
seda kui üleskutset olla tolerantne teiste ini-
meste suhtes.14 Teiseks võis mõju avaldada ka 
nimetopos (locus nominis): albumiomaniku 
pruudi perekonnanimi oli Patiens/Gedultig 
(kannatlik). Tõenäoliselt oli Locameruse 
ja Patiensi suhe Straßburgi akadeemilistes 
ringkondades ning Reusnerilegi teada, selle 
kasuks kõnelevad Locameruse kaastudengite 
sissekanded. 

Sidet Alciato embleemi ja selle teemaga 
– Alciato registri järgi Gula (prassimine) – ei 
õnnestunud kindlaks teha.

11  Stella quid haec? Fatum. Leo quid? Mens celsa, quid istuc?/ FER, SIC FERRE, iubet ferre quod ipse Deus. (Mis 
on täht? Saatus. Mis on lõvi? Suur vaim. Kuidas see [mõeldud on vapikilbi kohale kirjutatud kreekakeelset 
motot] siia puutub? Kanna (nõnda kantakse sindki), mida Jumal ise käsib kanda). N. Reusner. Aureola 
emblemata. Vrd. ka nt. Reusneri sissekannet tundmatu isiku albumis 1597. aasta maist: Ferri vis – / Ferre 
memento ([Kui] soovid, et sind kantaks, [siis] pea meeles, et kannad [ka ise] [?]; Saksa Riigiraamatukogu 
Berliinis, Slg. Darmstaedter 2h 1589: Reusner, Nikolaus).

12  Nt. saksa keeleruumi varaseimas Sophoklese teoste koondväljaandes Σοφοκλέους τραγῳδίαι ἑπτά. 
Sophoclis Tragoediae Septem cum commentarijs interpretationum argumento Thebaidos Fabularum Sophoclis.  
Ed. J. Camerarius. Haganoae, 1534, lk. X5.

13  Vrd. nt. Reusneri sissekannet Joachim Andreas von Schlicki reisialbumis, 7. aprill 1589 (Zittau Christian 
Weise raamatukogu, Mscr. B 145, l. 60).

14 Reusneri symbolum’i kohta loodud luuletusi nii temalt endalt kui ka teistelt humanistidelt vt. N. Reusner. 
Opera, Pars III. Jena, 1593, lk. 497–499 (http://www.uni-mannheim.de/mateo/camena/reus2/jpg/s521.html) 
ning T. Crusius. Symbolotheca docta. Lipsiae, 1721, lk. 136–138.
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3. Vahelehe recto külg lk. 480 ja 481 vahel embleemi CXLIII Princeps subditorum 
incolumitatem procurans [Alluvate heaolu eest hoolitsev valitseja] juures.

SISSEKANNE:

Seneca
Pulchrum eminere est inter illustres viros: 
Consulere patriae: parcere afflictis: fera
Caede abstinere: tempus atque irae dare: 
Orbi quietem: seculo pacem suo. 
Haec summa Virtus: petitur hac coelum via. 
Melchior Junius Witebergen- | sis rector Argent[oratensis] Acad[emiae] | scribebat 16 
Octob[ris] | 1583.

TÕLGE:

On kaunis silma paista suurte meeste reas,
hoolt sünnimaa eest tunda, säästa vaevatuid,
end hoida mõrvast, lasta raevul lahtuda,
rahu anda ajale, kindel järg maailmale.
See suurim voorus, see on tee, mis taeva viib. [Tlk. F. Puksoo].
Kirjutas Melchior Junius Wittenbergist, Straßburgi akadeemia rektor, 16. oktoobril 1583.

lõik peegeldab varauusajal levinud ja laialt 
propageeritud eetilisi tõekspidamisi, mida 
korrati nii valitsejapeeglites,15 embleemi-
raamatutes kui ka florileegiumites ja erine-
vates sententsikogumikes. Üheks võimali-
kuks allikaks, mille vahendusel Junius oma 
pühenduse kirjutas, võis olla Octavianus 
Mirandula antoloogia „Illustrium poetarum 
flores” (Silmapaistvaimate poeetide õied,
Straßburg, 1538),16 mida anti 16. sajandil 
korduvalt välja ja mis mõjutas väga tuge-
valt hilisemate florileegiumite tekstivalikut.
Mirandula tekstivalimikus on see Seneca 
tsitaat paigutatud märksõna De coelo (Tae-
vast) alajaotusesse Caelum virtutibus homi-
nes adipiscuntur, non pecunia ehk inimesed 
jõuavad taevasse vooruste, aga mitte raha 
abil. Mirandula antoloogia kõrval olid nii 
Junius kui ka Locamerus Straßburgi aka-
deemia kasvandikena ning Junius ka õppe-

15  Keskajal ja varauusajal populaarsed manitsevad ja õpetlikud kirjutised, mille adressaadiks olid kuningad 
ja vürstid ning nende pojad ja kus käsitleti kristliku valitseja voorusi ja kohustusi ning õige valitsemise 
põhimõtteid. Valitsejapeeglite juured asuvad antiikkirjanduses (Aristoteles, Plutarchos, Cicero, Plinius 
noorem jt.).

16  Octavianus Mirandula. Illustrium poëtarum flores, Per Octauianum Mirandulam collecti, & in locos communes
digesti. Lugduni, 1559, lk. 151.

KOMMENTAAR:

LC: princeps; virtus, pax, Deus sive religio. 
Autorimärgistusega jambilises trimeetris 

tsitaat on pärit tragöödiast „Octavia” (värsid 
472–476), mis on säilinud samas käsikirjas 
Rooma stoiku ja tragöödiakirjaniku Seneca 
tragöödiatega, ent mis Nero surma ennusta-
mise ja Seneca surma järel toimunud sünd-
muste kujutamise tõttu, aga ka erinevast 
kujutamistehnikast tulenevalt peab olema 
kirjutatud pärast Seneca ja Nero surma 1. 
sajandi lõpul p.Kr. Juniuse tsiteeritud värssi-
dega alustab tragöödia teise vaatuse dialoogis 
oma repliiki Seneca, pärast seda, kui keiser 
Nero on ähvardanud kõrvaldada oma kasuõe 
ja esimese abikaasa Octavia. Seneca seisab 
vägivalla vastu põhjendusega, et juba keiser 
Augustus valis rahu tee ning et saatus tõi ka 
Nero võimule ilma vereta, rahva ja senati 
üksmeelel.

Locameruse albumisse valitud teksti-

K. Kaju, K. Viiding / Georg Locameruse reisialbum Andrea Alciato embleemiraamatus. Editsioon ja tõlge
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jõuna selle tsitaadiga tõenäoliselt kokku 
puutunud Johannes Sturmi õpiku „Kuus 
köidet luuletusi” (Poetica sex volumina) 
vahendusel, kus leiduvad tsitaadi 2.–5. 
rida.17

Tsitaadivalik lähtub ilmselgelt embleemi 
teemast, ehkki Senecat ega vastavat tekstikat-
ket selle selgitavas osas ei mainita. Emblee-
mist lähtumise kasuks kõnelevad ka Juniuse 
teised reisialbumisissekanded, mida on tea-
daolevalt säilinud kuus – üheski neist ei ole 
„Octaviat” tsiteeritud, küll aga nt. Seneca 
moraalikirju ja Augustinust, ning neis ei puu-
dutata nii selgelt ühiskondlik-poliitilisi tee-
masid, pigem arukust.18 Sissekandja isiklikku 
sidet reisialbumi omanikuga sissekandest ei 
peegeldu, pigem lähtub tsitaat sissekirjutanu, 
M. Juniuse huvidest ühiskonna- ja poliitika-
teemade vastu.

16. sajandi teist poolt peetakse seoses 
Michel de Montaigne’i, Justus Lipsiuse jt. 
töödega Seneca retseptsiooni kõrgajaks 

Euroopas.19 (Pseudo)-Seneca „Octavial” kui 
ainsal antiikaegsel ladinakeelsel ajaloolise 
sisuga tragöödial oli seejuures eriline tähtsus 
renessansiaegse uusladina ja rahvuskeelse 
draama kujunemisel nii teemade, motiivide, 
keelekasutuse, dramaturgiliste elementide 
kui ka stseenide tasandil. „Octavia” kuju-
nes poliitilise tragöödia mudeliks, millest 
17. sajandil kasvas välja ka ajalooline ooper 
alates Monteverdi „Poppaea kroonimisest” 
(L’incoronazione di Poppea, 1642–1643). 
Nero ja Seneca vaheline dialoog teise vaatuse 
alguses, kust pärineb ka Juniuse sissekanne, 
oli renessansiaegses Euroopas hästi tuntud 
ning leidis mitmeid jäljendajaid, eelkõige 
Inglismaal.20 „Octavia” rolli varauusaegsete 
reisialbumite tsitaatide allikana ei ole seni 
põhjalikult uuritud. Wolfgang Klose on 16. 
sajandi albumeid analüüsides leidnud üks-
nes kaks tsitaati „Octaviast”, reisialbumite 
kataloogis RAA on identifitseeritud vaid üks
katkend aastast 1708. 

17  J. Sturm. Poetica sex volumina. Vol. 2. Straßburg, 1565, nr. 80, lk. 24–25.
18  Sissekanne Joachim Andreas von Schlicki reisialbumis (Zittau Christian Weise raamatukogu, Mscr. B 145, 

l. 66); Paul Jenischi ja S. Galli albumis (Würtembergi liidumaa raamatukogu Stuttgardis, vastavalt Cod. hist. 
4° 299, l. 189p ja Cod. hist. 2° 889-18, l. 83); Rudolph Ampelanderi albumis (Berni kodanikeraamatukogu, 
Mss. Hist. Helv. VII 142, l. 273); Jacob Scheurli albumis (Saksa rahvusmuuseum Nürnbergis, Hs. 128.793, 
l. 63).

19  J. Dingel. Seneca. Der Neue Pauly. Bd. 11. Stuttgart, 2001, vrg. 417–418.
20  Octavia, attributed to Seneca. Edited with Introduction, Translation, and Commentary by A. J. Boyle. Oxford, 

2008, lk. lxxv–lxxxvi; W. Schubert. Octavia. – Der Neue Pauly. Supplemente 7. Die Rezeption der antiken 
Literatur. Kulturhistorische Wertlexikon. Hrsg. von C. Walde. Stuttgart, 2010, vrg. 904–910.

4. Vahelehe recto külg lk. 554 ja 555 vahel embleemi CLXXII Justa vltio [Õiglane 
kättemaks] juures.

SISSEKANNE:

Homer[us] in Βατραχ[οµυοµαχίᾳ]
ἔχει θεὸς ἔκδικον ὄµµα.
Haec pio doctoque D[omino] M[agistro] Geor- | gio Locamero in p[er]petuam | sui 
memoria[m] scripsit Johan- | nes Hartmannus Beier Fra[n]- | cofurtensis | 17. Cal[endas] 
Nov[embris] | An[no] MDLXXXIII.

TÕLGE:

Homerose „Konnade ja hiirte sõjas”
... kuid õiged on alati jumala silmad. [Tlk. Jaan Bergmann, redigeerinud Henrik Visnapuu].
Need [sõnad] kirjutas vagale ja õpetatud magistriisandale Georg Locamerusele igaveseks 
mälestuseks endast Johann Hartmann Beyer Frankfurdist novembrikuu 17. kalendidel [= 
16. oktoobril] 1583. aastal.
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KOMMENTAAR

LC: Vindicta; justitia Dei.
Autori- ja teosemärgistusega tsitaat päri-

neb ekslikult Homerose teoseks peetud, 
anonüümse hellenistliku heksameetrilise loo-
maeepose „Konnade ja hiirte sõda” (Batra-
chomyomachia) 97. värsi teisest poolest. Tege-
mist on hiirepoeg Psicharpaxi (Raasukorjaja) 
uppumis- ja surmaeelse kättemaksuähvar-
dusega reetlikule konnale Physignathosele 
(Punnpõsele), kes sukeldub tema turjal istu-
vast hiirest hoolimata vee alla. Teos oli 16.–17. 
sajandil erakordselt populaarne ja andis ainest 
mitmetele töötlustele (nt. Georg Rollenhageni 
„Froschmeuseler” (1595); Jacob Balde viie 
raamatu pikkune ladinakeelne töötlus 1637. 
aastast jt.). Enamjaolt tõlgendati teost satiirilis-
poliitilises võtmes.21 

Tsiteeritud värss kuulus varauusajal „Bat-
rachomyomachia” tuntuimate värsside hulka, 
nagu vihjab kahes teose Eestis säilinud ek-
semplaris rea kõrvale leheservale trükitud 
osutav sõrm või vinjett.22 Populaarsuse põh-
juseks on võimalus tõlgendada rida kristlikus 
võtmes. Rida kasutati varauusaegses Euroo-
pas võrdlusena mitme piiblikoha kommen-
teerimisel, aga ka nt. isiklikes kirjades oma 
usuliste vaadete selgitamisel.23

Beyeri valitud tsitaat haakub teemalt Al-
ciato embleemiga, kuid ajastu traditsiooni 
kohaselt lisandub temalgi Alciato õiglase 
kättemaksu teemale jumaliku kättemaksu 
nüanss.

Seni teadaolevatel andmetel on praegu-
seks registreeritud veel vaid üks Beyeri reisi-
albumisissekanne,24 mis arvestades tema tun-
tust meediku ja matemaatikuna on üllatav. 

21  R. Glei. Batrachomyomachia. – Der neue Pauly. Bd. 2. Stuttgart, 1997, vrg. 496. 
22  Ülejäänud ridadele sellist osundust lisatud ei ole. Vt. Homeri Odyssea. Argentorati [1525]; ΟΜΗΡΟΥ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑ = Homeri Odyssea. Eiusdem Batrachomyomachia, Hymni, aliaque eius opuscula, seu catalecta, 
Omnia Graece & Latine edita quam emendatissime, cum praefatione, scholijs & indice D. Giphanij. Argentorati 
[1572].

23  Vrd. nt. Psalmid 34:17; Nutulaulud 4:16; Johannes Döringi kiri Ulrich Zwinglile (Ulrich Zwinglis sämtliche 
Werke. Bd. 8. (Corpus Reformatorum, 95). Leipzig, 1914, lk. 613–614).

24  Beyeri sissekande olemasolu Sigismund Schnitzeri reisialbumis (Hertsoginna Anna Amalia raamatukogu, 
Stb. 143 V) on registreeritud 18. sajandil albumi hilisema omaniku koostatud nimekirjas, album ise on aga 
jäljetult kadunud. Eva Raffeli kiri Katre Kajule, 23.01.2012.

5. Vahelehe verso külg lk. 564 ja 565 vahel embleemi CLXXVI Pax [Rahu] juures.

SISSEKANNE:

Erasmus. lib[er] 6. Apoph[thegmatum] Croesum Lidorum regem, hac ratione pacem | bello 
praetulisse affirmat, quod pacis tempore | filii sepelirent patres: in bello contra patres | 
sepelirent liberos.
Haec ornatissimo D[omino] M[agistro] Georgio | Locamero, τῆς µνείας ἕνεκα | scripsit 
Leonhartus Huterus | Ulmensis. 17. Cal[endas] Novemb[res] | An[no] MDXXCIII.

TÕLGE:

Erasmuse „Apophthegmata” kuues raamat kinnitab, et lüüdialaste kuningas Kroisos eelistas 
sõjale rahu sel põhjusel, et rahu ajal matavad pojad isasid, sõja ajal seevastu matavad isad 
lapsi.
Need [sõnad] kirjutas ehituimale magistriisand Georg Locamerusele mälestuseks Leonhard 
Hutter Ulmist. Novembrikuu 17. kalendidel [= 16. oktoobril] 1583. aastal.

KOMMENTAAR:

LC: pax.
Autorimärgistusega, ent ebatäpse tsitaadi 

allikaks on eelmise põlvkonna humanisti Rot-
terdami Erasmuse (1466–1536) apophtheg-

K. Kaju, K. Viiding / Georg Locameruse reisialbum Andrea Alciato embleemiraamatus. Editsioon ja tõlge
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ma25 märksõna all Pax bello potior (6.10: Rahu 
on sõjast võimsam).26 Erasmuse „Apopht-
hegmata’s” toodud lookeste, aga ka anek-
dootide peamiseks lähtekohaks on omakorda 
kreeka autori Plutarchose „Apophthegmata”,27 
ent kuuenda raamatu apophthegma’d on 
Erasmuse enda sõnul pärit erinevaist allikaist. 
Ehkki „Apophthegmata” otseseks adressaa-
diks oli Cleve hertsog William, pidas Erasmus 
ise silmas märksa laiemat publikut, leides 
oma raamatu eessõnas, et see on eriti sobi-
lik koolides ja ülikoolides kasutamiseks, sest 
neis anekdootides ja lookestes on ühendatud 
nii meelelahutus kui ka retoorika- ja moraali-
õpetuslik pool.28 16.–17. sajandil oli Erasmuse 
„Apophthtegmata” väga populaarne, seda anti 
välja korduvalt ja tõlgiti mitmesse keelde – nt. 
ingliskeelne tõlge oligi kasutusel Inglise kooli-
des – ning seal leidunud sententsid või aforismid 
jõudsid hiljem paljudesse florileegiumitesse, sh.
kõige mõjukamasse, Joseph Lange omasse.29 

Erasmus oli kujunenud üheks tsiteeritui-
maks varauusaegseks rahu eest võitlejaks tänu 
oma teosele „Rahu kaeblus” (Querela Pacis 
undique gentium ejectae profligataeque, Basel 
1518).30 Rahu pooldavaid mõtteavaldusi lei-

dub aga ka tema teistes „Apophthegmata” 
raamatutes, nt. märksõna Pax bello parta 
(Rahu sünnib sõjast) all, ning vanasõnaväl-
jaandes „Adagia”.31 

Enamik Hutteri teadaolevatest reisialbu-
misissekannetest (9) on pärit ajast, mil temast 
oli saanud Wittenbergi ülikooli professor, ja 
Erasmust ta neis enam ei tsiteeri. Ainus vara-
sem, ülikooliõpingute ajast pärit sissekanne 
Leipzigis Daniel Praschi albumis sisaldab 
sarnase teemaga tekstiosa kõrval ka koloree-
ritud vapipilti.32 

Hutteri valitud tsitaat Locameruse albumis 
lähtub nii embleemi teemast kui ka ajastu üldi-
sest sise- ja välispoliitilisest rahupüüdlusest. 
Selles peegeldub Straßburgi akadeemilises kir-
jasõnas 16. sajandi lõpukolmandikul propagee-
ritud rahuarmastava Saksamaa kuvand, nagu 
see väljendus ülejäänud tollases akadeemilises 
kirjasõnas (näiteks 1564. aastal teoloogiapro-
fessor Pappuse eesistumisel peetud väitluses 
Euroopat ähvardavast türklaste-ohust, mida 
tõlgendati Johannese Ilmutusraamatus ennus-
tatud maailmalõpu märgina; kõnekunstipro-
fessor Juniuse eesistumisel peetud kõneseerias 
rahu kaitseks jne.).33 Seda paralleelmaterjali 

25  Apophthegma on antiikkirjandusest pärit retooriline võte, milles mõni nimepidi mainitud ajalooline isik 
(harvem mütoloogiline tegelane) annab mingile olukorrale või küsimusele reageerides lühikese, elutarga ja 
tabava hinnangu, enamasti sententsi, vanasõna või aforismi kujul. 

26  Erasmus Roterodamus. Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribus per D. Erasmum 
Roterodamum collectorum, libri octo. Köln, 1547.

27  E. Rummel. Erasmus as a translator of classics. Toronto, 1985, lk. 121.
28  Samas, lk. 122.
29  Hoolimata suurest populaarsusest ei olnud „Apophthegmata” nii armastatud lugemisvara kui „Adagia” – sel-

lele osutab nt. Erasmuse-kollektsiooni koosseis Wolfenbütteli Hertsog Augusti raamatukogus, kus „Adagia” 
väljaannete hulk ületab mitmekordselt „Apophthegmata’te” oma, vt. The Erasmus collection in the herzog 
August bibliothek. Ed. by E. Rummel and D. Schrag. Wiesbaden, 2004.

30  Vt. W. Ludwig. Der Dreißigjährige Krieg und Schweden in drei zeitgenössischen Stammbüchern deutscher 
Studenten. – Neulateinisches Jahrbuch 2010, nr. 12, lk. 225–260, eriti lk. 234.

31  Erasmus Roterodamus. Apophthegmatum 5.26: Meneclides invidens Epaminondae gloriae, suasit populo, ut 
pacem haberent bello potiorem. Cui Epaminondas: Fallis, inquit, cives tuos, qui ocij nomine eos ad servitutem 
vocas. Pax enim bello paratur, nec eam tueri licet, nisi cives sint ad bellum instructi [Menekleides, kes kadestas 
Epaminondase kuulsust, veenis rahvast rahu sõjast paremaks pidama. Epaminondas ütles talle: „Sa petad 
oma kodanikke [ja] meelitad nad rahuaja nime all orjusesse. Ent rahu saavutatakse sõjaga ja seda [sc. rahu] 
ei ole võimalik säilitada, kui kodanikud ei ole sõjaks ette valmistatud.”]; Erasmus Rotterodamus. Adagia 4.1.1 
Dulce bellum inexpertis (Sõda on meeldiv üksnes kogenematutele).

32  Württembergi liidumaa raamatukogu Stuttgardis, Cod. Don. 898, l. 89; Magdalene Popp-Grilli e-kiri Katre 
Kajule (12.01.2012).

33  Johannes Pappus. Dissertatio theologica de fato flagelli Turcici fatalique luce divinae irae ottomanica tela
in Christianos hactenus vibrantis, causas limitesque perpendens. Argentorati, 1564 (vrd. A. Schindling. 
Humanistische Hochschule, lk. 369, 382); Melchior Junius. Orationum quae Argentinensi in Academia  
exercitii gratia scriptae et recitatae ab illustr., generos., nobil. et aliis: ad tractandum vero proposita fuerunt 
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silmas pidades võib sissekannet interpretee-
rida hoiatusena mitmel pool Euroopas usu-
tülide tõttu puhkenud sõjategevuse eest, mis 
Edela-Saksamaal ja Elsassis kui protestan-

tismi, kalvinismi ja katoliikluse vahel kõikuvas 
piirkonnas oli pidevalt päevakorral,34 aga ka 
manitsusena Türgi-vastase sõja levimise eest 
Ungarist mujale Euroopasse.

 a Melchiore Junio .... tomi tres. Argentorati, 1606. Viimase avaköide algab kuue rahuteemalise kõnega „De 
pacis et concordiae studio, vitandoque bello orationes sex, ad Hermocratis Syracusani apud Thucydidem 
libro quarto imitationem institutae” (Kuus kõnet rahu ja üksmeele poole püüdlemisest ning sõja vältimisest, 
mis põhinevad sürakuusalase Hermokratese jäljendamisel Thukydidese neljandast raamatust). Erasmuse 
mõttekäiku (Apophthegma 6.21), mida Hutter Locameruse albumisse kirjutas, neis kõnedes ei esine. 

34  Albumiomanikul oli seda lapsepõlves tulnud korduvalt kogeda, kui ta protestantlikust pastorist isa pidi maa-
isanda vahetumisega muutunud usutunnistuse (cuius regio, eius religio põhimõte) tõttu töökohta vahetama. 
G. Locameruse järgmises peatuspaigas Heidelbergi ülikoolis vahetus usutunnistus 1584. aasta suvel pärast 
Locameruse lahkumist protestantlikust taas kalvinistlikuks.

35  Metafoori pingere verba (sõnu maalima, ehtima, kunstipäraselt väljendama) kohta vt. Basilius Faber Soranus. 
Thesaurus Ervditionis Scholasticae: Sive Supellex instructissima vocum, verborum, ac locutionum: tum rerum, 
sententiarum, adagiorum et exemplorum: quae docentibus juxta atque discentibus ad intelligendos solutae 
ac ligatae orationis. Lipsiae, 1696, vrg. 1729 s.v. pingo: .... Idem [= Cicero] de Claris Oratoribus c. 37 extr. 
Pingere verba et illuminare sententias, per translationem, die worte schmücken und mahlen. Vrd. ka Cicero Ad 
Quintum fratrem 2.14.2 ja Ad Atticum 2.21.4. Väljend lubab Brettiuse soovi tõlgendada nii humanistlikult ilusa 
käekirja kui ka kunstipärase väljendusviisi tähenduses; välistatud pole ka pildi lisamise soov.

6. Vahelehe recto külg lk. 588 ja 589 vahel embleemi CLXXXII Antiquissima quaeque 
commenticia [Kõik muistseimad (on) väljamõeldised] juures.

SISSEKANNE:

Χ[ριστός ?]
ἡ µὲν, ἐν τοῖς τοῦ θεοῦ, ἀλήθεια | ἡ δὲ, ἐν τοῖς τῶν ἀνθρώπων, φρό- | νεσις.
Haec, quod amicorum fert consuetudo recepta, 
Et tibi, picta meae sint monumenta manus.
O mihi quem Virtus, Doctrinaque fecit amicum,
Et placiti mores, cum probitate pari. 
Vive diu felix, quotandemcunque locorum 
devenias, Summo te comitante DEo.
Haec Virtute spectata, et literarum | elegantia weneranda [sic!] d[omino] Magistro | Georgio 
Locamero, in sui, et pristi- | nae conversationis memoriam, Ar- | gentorato propediem 
discessuro, scri- | bebat Andr[eas] Brettius, Vratislavien- | sis, Sil[esius] die Octobris 15. 
Anni la- | bentis Christiani. MDLXXXIII.

TÕLGE:

Kristus.
Tõde on Jumalaga seotud [asjades], arukus inimestega seotud [asjades].
Kuna sõpradel on saanud üldlevinud tavaks,
olgu sullegi need kaunid [sõnad]35 meenutuseks minu käest.
Oh sina, kellest sai mu sõber tänu voorusele ja 
õpetatusele ning väärikatele kommetele koos samaväärse tublidusega! 
Ela kaua õnnelikuna, mis paika iganes 
sa jõuad! Saatku sind kõrgeim Jumal!
Selle kirjutas silmapaistvalt vooruslikule ning teadmiste elegantsuse tõttu austusväärsele 
magistriisandale Georg Locamerusele, kes ruttab Straßburgist lahkuma, mälestuseks endast 
ja kunagisest suhtlusest Andreas Brettius Wroclawist Sileesias oktoobrikuu 15. päeval käes-
oleval 1583. Kristuse aastal.
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KOMMENTAAR:

LC: Scientia; Deus sive religio; veritas; amici-
tia.

Autorimärgistuseta kreekakeelne osa on 
seotud embleemi tõe ja väljamõeldise tee-
maga ning embleemiraamatu registris on 
see embleem paigutatud märksõna scientia 
(teadmine, tarkus) alla. Sissekandja manit-
seb lugejat eristama inimmaailma kuuluvat 
arukust Jumala juurde kuuluvast tõest ning 
teadvustama, et me ei saa iialgi kogu tõde 
teada.

Sõpruseteemaline ladinakeelne osa on 
eleegilistes distihhonides ja autorimärgistu-
seta ning esindab 16. sajandi lõpuveerandil 

Euroopa humanistlikus kirjakultuuris levinud 
spetsiaalselt reisialbumite jaoks kirjutatud 
sõprusluulet.36 Arvestades Brettiuse aktiiv-
set juhuluulepraktikat – ta kirjutas kuni kõrge 
eani nii ladina- kui ka kreekakeelset luulet –, 
võib mõlema tekstikatke puhul olla tegemist 
omaloominguga. Üliõpilasluulele viitab ladi-
nakeelse luuletuse puhul seegi, et autor on 
kasutanud antiikluulest pärinevaid tüüpilisi 
värsivormeleid.37

Ladinakeelsel sissekandeosal puudub seos 
Alciato embleemiga. Erinevalt Reusneri ja 
ilmselt ka Pistoris von Seuselitzi mitmeosa-
listest, kuid sisuliselt seotud sissekannetest 
ei haaku Brettiuse valitud tekstilõigud oma-
vahel.

7. Vahelehe recto pool lk. 616 ja 617 vahel38 embleemi CLXXXIX Dives indoctus 
[Rikas loll] juures.

SISSEKANNE:

Πολύ γ᾿ ἐστὶ κτῆµα τιµιώτατον,
Ἅπασιν ἀνθρώποισιν ἐις τὸ ζῇν τέχνη.
Τὰ µὴν γὰρ ἄλλα καὶ πολεµος καὶ µεταβολαὶ 
τύχης ἀνάλωσαν, ἡ τέχνη δὲ σώζεται.
Doctissimo et ornatissimo Viro, | D[o]m[i]n[o] M[agistro] Georgio Locamero, com- | 
mensali et olim condiscipulo sua- | vissimo amicitiae ergo adscri- | psi Petrus Aldenhovius | 
Heidelb[ergae] Non[iis] Feb[ruariis] 1/84.

TÕLGE:

Teadmised on kõikidele inimestele eluks
[kõikidest asjadest] kõige hinnatavam asi.
Sest muu võtavad ära sõda ja saatuse
muutused, ent teadmised jäävad alles.
Õpetatuimale ja ehituimale mehele, magistriisand Georg Locamerusele, oma lauakaaslasele 
ja kunagisele kaasõpilasele kirjutasin meeldivaima sõpruse tõttu [mina,] Petrus Aldenhovius. 
Heidelbergis veebruarikuu noonidel [= 5. veebruaril] 1584.

36  Tuntuim esindaja saksa kultuuriruumis oli Friedrich Taubmann oma valimikuga „Philothesia” (avaldatud teoses: 
Melodaesia sive Epulum Musaeum. Ludi Iuveniles Martinalia et Bacchanalia. Cum productione Gynaecei. 
Lipsiae, 1597, lk. 511–527). Fr. Taubmann oli sellesse koondanud 40 eri värsimõõtudes sõprusluuletust, mida 
ta varasemail aastail oli eri isikute reisialbumite jaoks kirjutanud.

37  3. värsi puhul vrd. Horatius Saturae 2.5.33 .... tibi me virtus tua fecit amicum; 5. värsi algusvormeli vive diu 
juurde vrd. Tibullus Elegiae 1.6.63, Statius Silvae 2.3.43 jt.; 6. värsi lõpuvormeli juurde vrd. Propertius Elegiae 
4.3.16 comitante Deo.

KOMMENTAAR: 

LC: Ignorantia, ars, fortuna, bellum. 
Ebatäpne pealkirja ja autorimärgistuseta 

tsitaat kreeka uue komöödia esindaja Hip-
parchose (3/2. sajand e.Kr.) teisest fragmen-
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dist Ζώγραφος (esimesest värsist on välja 
jäänud sõna πάντων enne sõna κτῆµα).39 
Tsitaat oli 16. sajandil tuntud tänu Johan-
nes Stobaiose antoloogiale, kus see on pai-
gutatud kunste käsitlevasse kõnesse „῾Υπερ 
τεχνῶν”.40 Aldenhovius valis Locameruse 
albumisse kirjutamiseks kreekakeelsed ori-
ginaalvärsid hoolimata sellest, et Conrad 
Gesneri nii kakskeelseid kui ka ainult ladi-
nakeelseid Stobaiose-väljaandeid oli selleks 
ajaks ilmunud mitu trükki. Et kreeka auto-
reid tsiteeriti varauusajal sageli just ladina 
keeles, sunnib see küsima sissekandja keele-
eelistuste kohta. Küsimus jääb aga vastuseta, 
kuna seni ei ole Aldenhoviuse sulest teada 
mitte ühtegi teist reisialbumisissekannet ega 
juhuluuletust.

Temaatiliselt haakub Aldenhoviuse vali-
tud tsitaat renessansi ajal oluliseks muutunud 
ning 17. sajandil ülimalt populaarse kunsti/
hariduse ja sõja vastandamisega (arte vel 
Marte). See topos seostus ühelt poolt tugevalt 
aadlieetosega, mille järgi sõjaline kuulsus oli 

hariduse kaudu saavutatud tuntusest parem. 
Haritlased-humanistid seevastu olid vastupi-
disel arvamusel. Siin peegeldub pärusaadli 
ja vaimuaadli ehk haritlaste vastasseis, mis 
muutus 16.–17. sajandil aktuaalseks eelkõige 
seoses absolutismi esilekerkimisega. Vara-
uusaegsetes valitsejapeeglites aga olid oluli-
sed mõlemad aspektid: valitseja pidi olema 
haritud ja valdama ka sõjakunsti, esimest tuli 
au sees hoida rahu ajal, teine oli vajalik sõja 
ajal.41 Ka 16.–17. sajandi reisialbumisisse-
kannetes oli sõja ja kunsti/hariduse vastan-
damine sage motiiv. Kui tavaliselt piirduti 
selle topose puhul nimetatud kahe teemaga, 
siis Hipparchose fragmendis on sisse toodud 
saatuse motiiv, mis kuulus heitlike poliitiliste 
ja konfessionaalsete olude tõttu juba varasei-
mate reisialbumite teemade hulka, eeskujuks 
enamasti antiikkirjandus.

Aldenhoviuse valitud katkend on vastu-
pidine embleemi teemale, rõhutades rumala 
rikkuseideaali vastaspoolusena oskusi ja hari-
dust kui tõelist rikkust. 

8. Vahelehe recto külg lk. 618 ja 619 vahel embleemi CXC In fidem uxoriam 
[Abielutruudusest] juures.

SISSEKANNE:

Maritale coniugium sic comparatum | est natura, ut non solum iucundissima, verum | etiam 
utilissima vitae societas iniretur, et ne | genus humanum temporis longinquitate | occideret: 
propter hoc mas cum femina | est coniunctus. 
Fortuna non mutat genus.
Ornatissimo d[omi]no M[agistro] Geor- | gio Locamero commensali | iucundissimo in 
perpetuam sui me- | moriam haec reliquit Mel- | chior Pistoris a Seuseliz | Heid[elbergae] 
non[is] Feb[ruariis] a[nn]o 84.

TÕLGE:

Abielu on looduse poolt sisse seatud nõnda, et astutakse ühtlasi nii meeldivaimasse kui ka 

38 Algselt ekslikult juurde köidetud kaks vahelehte, millest esimene on hoolikalt ära lõigatud.
39  ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ = Ioannis Stobaei Florilegium recognovit August Meineke. Vol. II. 

Lipsiae 1855, nr. 60.2; Poetae Comici Graeci. Vol. V. Ed. by R. Kassel, C. Austin. Berlin, New York, 1986, lk. 606.
40  ΚΕΡΑΣ ΑΜΑΛΘΑΙΑΣ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΩΝ. 

Ioannis Stobaei Sententiae ex thesauris Graecorum delectae, quarum authores circiter ducentos et quinquaginta 
citat: et in Sermones sive Locos communes digestae, a Conrado gesnero Doctore Medico Tigurino in Latinum 
sermonem traductae, sicut Latina in Graecis e regione respondeant. Tiguri, 1559, lk. 377. Sermo LVIII Pro 
artibus teine tsitaat Hipparchi in Pictore.

41  Arte vel/et Marte kontseptsiooni kohta varauusajal vt. W. Kühlmann. Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat,  
lk. 351–363. Vt. ka E. R. Curtius. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, München, 1967,  
lk. 186–188.
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kasutoovaimasse elukaaslusesse ning et inim-
sugu aegade kestvuses ei häviks. Seepärast on 
mees ühendatud naisega.

Õnn ei muuda päritolu.
Ehituimale magistriisandale, meeldivai-

male laudkondlasele Georg Locamerusele 
jättis need [read] igaveseks mälestuseks 
endast Melchior Pistoris von Seuselitz. Hei-
delbergis veebruarikuu noonidel [5. veebrua-
ril] [15]84.

KOMMENTAAR:

LC: matrimonium; fortuna.
Esimese autorimärgistuseta tsitaadi alu-

seks on Cicero hävinud tõlge Xenophoni 
teosest „Majapidaja” (Oeconomicus, 7.19 
jj.). Xenophoni teos oli renessansiajal üli-
populaarne ja sellest tehti arvukalt tõlkeid 
rahvakeeltesse. See Cicero tõlkekatkend on 
säilinud 1. sajandil elanud Rooma põlluma-
janduskirjaniku Columella teose „Põlluma-
jandusest” (De re rustica) viimase, 12. raa-
matu sissejuhatuse alguses.42 Varauusaegsed 
autorid käsitlesid seda siiski Cicero tsitaadi-
na.43 Sisult kuulub mõttekäik 16.–18. sajandil 
saksa kultuuriruumis populaarseks muutunud 
majaisandakirjandusse (Hausväterliteratur) – 
see oli kompilatiivne nõuandekirjandus, kus 
saksa pastorid andsid Martin Lutheri eesku-
jul maa-aadlikele nõu kõigis majapidamisega 
seotud valdkondades maaviljelusest, looma-
kasvatusest, jahindusest, mesindusest abielu 
ja lastekasvatuseni välja. Tsitaati kasutati ka 
Piibli kommenteerimisel. 

Pistoris von Seuselitz on valitud tsitaati 
mugandanud ja lühendanud. Katkend lähtub 
embleemi teemast, mille juurde sissekanne on 
kirjutatud, kuigi Cicerole (ega Columellale) 
embleemi kommentaaris ei osundata. Tsitaat 
on väga isiklik ning selle valik lähtus albumi-
omaniku eelseisvatest pulmadest. 

Teine, autorimärgistuseta tsitaat jambili-
ses dimeetris on täpne ja pärineb Horatiuse 
epoodist (4.6), milles Horatius taunib üht 
kaasaegset, kes oli saanud orjast uusrikkaks 
ja kes pidas end seetõttu ka päritolult kõr-
gemaks. Värssi kasutati varauusajal sageli 
vanasõnana44 ja tõenäoliselt leidis see tee ka 
reisialbumitesse. Kahe tsitaadi võimaliku seo-
tuse korral mõjub Horatiuselt võetu manit-
susena, et albumiomanik ei hakkaks end 
eesootava abieluõnne (fortuna) tõttu pidama 
suursugusemaks. Üldisemal tasandil tõlgen-
dades väljendab tsitaat soovi, et adressaat 
jääks hoolimata saatusest kindlaks oma pärit-
olule ning seega ka oma usutunnistusele.

9. Vahelehe recto külg lk. 622 ja 623 vahel embleemi CXCI Reverentiam in 
matrimonio requiri [Abielus on vaja lugupidamist] viimase lehekülje järel.

SISSEKANNE:

Nil foedum dictu, visuque haec limina tangat, | Intra quae puer est.
Ornatissimo D[omi]no Mag[istro] Georgio | Locamero, scribebat memoriae | et amicitiae 
ergo | Paulus Albe- | rus Haynensis. Argent[orati] A[nn]o 83 | 17 Oct[obris].

42  Vrd. Columella de re rustica 12.1: Xenophon Atheniensis eo libro, Publi Silvine, qui Oeconomicus inscribitur, 
prodidit maritale coniugium sic comparatum esse natura, ut non solum iucundissima, verum etiam utilissima 
vitae societas iniretur: nam primum, quod etiam Cicero ait, ne genus humanum temporis longinquitate occideret, 
propter hoc marem cum femina esse coniunctum (Oo Publius Silvinus [Columella teose adressaat], ateenlane 
Xenophon näitab raamatus pealkirjaga „Majapidaja”, et abielu on looduse poolt sisse seatud nõnda, et astutaks 
ühtlasi nii meeldivaimasse kui ka kasutoovaimasse elukaaslusesse ning et inimsugu aegade kestvuses ei häviks. 
Sest esiteks selleks, nagu ütleb ka Cicero, et inimsugu pika aja jooksul ei häviks, on mees ühendatud naisega). 

43  Hugo Grotius. Annotata ad Vetus Testamentum. Tomus 1. Lutetiae Parisiorum, 1644, lk. 6. Grotius tsiteeris 
Cicero Xenophoni-tõlget mõnevõrra pikemalt (Cicero ex Oeconomicis Xenophontis), kommenteerimaks Esi-
mese Moosese raamatu kirjakohta (2:18), kus Jumal leiab, et inimesel ei ole mitte hea üksi elada, ja otsustab 
luua talle abilise, kes oleks tema sarnane.

44  Vt. H. Walther. Proverbia sententiaeque Latinitatis medii ac recentioris aevi. Bd. 2. Göttingen, 1964, Nr. 9860. 
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TÕLGE:

Ärgu astugu üle selle läve, millest seespool on laps, midagi kõnelemiseks ega nägemiseks 
rüvedat.
Ehituimale magistriisandale Georg Locamerusele kirjutas mälestuse ja sõpruse tõttu Paulus 
Alberus Hagenaust. Straßburgis 17. oktoobril 1583.

45  Johannes Sturm. Poetica sex volumina. Vol. 6. Straßburg 1565, nr. 23, lk. 23–24.
46  Vrd. Paul Alberi sissekannet Hector Meichti reisialbumis, 26. märts 1584 (Niedersachseni liidumaa arhiiv  

Oldenburgis, Best. 297 J, Nr. 6, l. 117).

KOMMENTAAR:

LC: Matrimonium; reverentia; parentes boni.
Mugandatud autorimärgistuseta tsitaat 

1.–2. sajandi poeedi Juvenalise heksameet-
rilisest satiirist (14.44–45), mille teemaks 
on vanemate eeskuju olulisus laste kasva-
tamisel (parentes boni), sest pahed, selle 
satiiri kui terviku puhul eelkõige ahnus, 
kanduvad vanematelt üle lastele. Impulsi 
tsitaadi valikuks on sissekandja leidnud 
Alciato embleemist, täpsemalt selle selgi-

tusepigrammi viienda värsi juurde kirjuta-
tud märkusest sissekande vastasleheküljel  
(lk. 625): Maxima debetur thalamo reverentia] 
Imitatus est Iuvenal. illud e Satyr. 14. Maxima 
debetur puero reverentia, si quid | turpe paras. 
Juvenalise teoses moodustavad värsid 44–49 
tervikliku mõttekäigu (embleemiraamatusse 
trükitud tsitaat on siin alla joonitud, sellest 
lähtuv käsikirjaline sissekirjutus paksus kir-
jas):

Nil dictu foedum, visuque haec limina tangat
intra quae pater/puer est. Procul, a procul 
inde puellae
lenonum et cantus pernoctantis parasiti.
Maxima debetur puero reverentia, si quid
turpe paras, nec tu pueri contempseris 
annos,
sed peccaturo obstet tibi filius infans.

Ärgu astugu üle pereisa/lapse läve midagi 
kõnelemiseks ega nägemiseks rüvedat. 
Eemal, eemal olgu sealt kupeldajate tüd-
rukud ja ööd veetva parasiidi laul.
Laste puhul on vaja ülimat lugupidamist, 
kui sa plaanid midagi inetut. Ja ära jäta 
arvestamata lapse iga, vaid hoidku su lap-
seeas poeg sind patust eemal.

Reisialbumi sissekandes esinev asen-
dus puer (poiss, laps) pro pater (isa) värsis 
45 viitab ilmselt vaheallikale, milleks on 
Straßburgi akadeemia õppetöös kasutusel 
olnud Sturmi õpik „Poetica sex volumina”, 
kus leidub antud satiirist pikem lõik, värsid 
26–49.45 

Tsitaadivaliku põhjuseks on albumioma-
nikku eesootav isikliku elu sündmus – abielu 
ja perekonna rajamine. Alberuselt on teada 
veel vähemalt üks reisialbumisissekanne, 
ent antiikkirjanduse asemel on seal tsiteeri-
tud Iiobi raamatut ja Pauluse esimest kirja 
korintlastele.46
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