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„Aleksander vaid, ja üksnes 
tema, lõi Sulle, Dorpat! Sinu 

noorussära“ – Adalbert Philipp 
Cammerer Tartu üliõpilasest 
koolimeheks ja luuletajaks

Mare Rand

19. sajandi esimesel poolel Baltikumi literaatide hulka kuulunud Adal-
bert Philipp Cammerer (1786–1848) jättis järelpõlvedele üsna arvukalt 
luuleteoseid, mis enamikus on nüüdseks koos oma loojaga unustuse-
hõlma vajunud.1 Meie kultuuriloos väärivad siiski meenutamist tema 
Tartu alma mater’ile ja selle ajaloole 19. sajandi esimese kümnendi 
lõpul pühendatud luuletused, samuti elu lõpul valminud eepiline 
värss teos, mille aine sai hiljem aluseks ühele eesti rahva lemmikraa-
matule. Cammerer väärib tutvustamist ka ajastu poliitilisi sündmusi 
peegeldava ajaluule loojana.2 Tema ajaluule sündis eelkõige patrioo-
tilise reaktsioonina Napoleoni Venemaa-sõjakäigule ja tema armee 
järgnenud langusele. Aja jooksul kaotas selline luule oma aktuaal-
suse, nagu ka kohaliku tähtsusega tähtpäevadele või sõprade ja tutta-
vate elusündmustele (sünd, abiellumine, ristsed, surm jm) pühen-
datud juhuluule, mis on juba oma loomult piiratud levikuga ja seega 
ka kiirelt kaduv. 

Eri kogudes säilinud arhiividokumendid ja trükised võimaldasid 
anda ülevaate selle Saksamaalt Liivimaale asunud, Tartu ülikoolis 

1  Cammereri tööde bibliograafia annavad kõige täielikumalt kaks baltisaksa kir-
jandusajaloo teatmeteost: Redlich 1989: 66–68 ja Gottzmann-Hörner 2007: 324–326.
2  19. sajandi esimesel poolel tekkis saksa kirjanduskäsitlustes ajastu aktuaalseid 
sündmusi ja sotsiaal-poliitilisi olusid käsitleva luule kohta mõiste „Zeitgedicht“ 
(ajaluule) (Wilke 1974: 58 jj).
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õppinud ja siinmail kooliõpetajana leiba teeninud luuletaja elukäi-
gust ja poeesiast.

Elulugu
Saksamaalt Liivimaale
Adalbert Philipp Cam(m)erer (25. juuni 1786 ukj3 – 3. juuli 1848) 
sündis notari ja valitsusadvokaadi Jacob Thomas Cammereri pojana 
ajaloolises piiskopilinnas Bambergis Baierimaal. Ta lõpetas Bambergi 
gümnaasiumi ja pühendus seejärel kahe aasta vältel filosoofiaõpingu-
tele 1803. aastal rajatud Bambergi lütseumis.4 1808. aasta algul liitus 
noormees Prantsusmaalt vabanenud Vene sõjavangide pataljoniga, et 
asuda koos nende paljunäinud ja -kannatanud meestega rännakule 
Venemaale. Üle poole aasta väldanud teekonda kirjeldas Cammerer 
aastaid hiljem, 1824. aastal Bambergis ilmunud reisipäevikus Bruch
stück aus dem Tagebuch einer Studentenreise, durch Winter und Früh
ling von 1808, von Bamberg nach St. Petersburg und weiter (Cammerer 
1824). Sellest leiab autori kohta ka varasemat isikuloolist teavet. 

Liivimaale suundumise äkkotsus sündis Adalbert Cammereril 1808. 
aasta esimesel päeval. Ainsa põhjusena märgib ta reisipäevikus, et 
elu Bambergis oli muutunud liiga üksluiseks. Siirdudes õnneotsin-
gule kaugele põhja ilma raha, passi ja muude dokumentideta, ning 
jättes saatuse hooleks oma lesestunud ema kahe tütrega, oli talle uue 
elu otsingutel toeks üksnes teadmine, et Venemaal olid juba kanda 

3  Sünnikuupäeva 25. juuni 1786 annab DBBL: 1970, tunnistades teistes teatme-
teostes esineva kuupäeva 24. juuli ekslikuks. Neist hoopis erinev sünnikuupäev 
on kantud 1809. aastal Tartu ülikooli matrikliraamatutesse, nimelt 21. juuni 1789 
(Verzeichnis der immatrikulierten Studenten. EAA 402-7-5; sama ka AA 1889: nr 
452), teises käsikirjalises matriklis on tehtud parandus – 24. juuni 1786 (Verzeich-
nis der immatrikulierten Studenten. EAA 402-7-6). Järgnevad daatumid artiklis 
antakse vana kalendri järgi. 
4  Cammereri hingekarjase, lütseumiprofessor Georg Nüsslini Bambergist järele 
saadetud tõend 27. jaanuarist 1808 iseloomustab teda kui erakordselt hea pea ja 
südamega noormeest (Reisezeugnisse u.a. Dokumente der immatrikulierten Stu-
denten. EAA 402-4-50, l. 171). Gottzmann-Hörneri leksikon mainib ka Camme-
reri teoloogiaõpinguid Würzburgis, mille kohta pole aga õnnestunud lähemat 
teavet saada. 
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kinnitanud paljud teadmishimulised ja ettevõtlikud kaasmaalased. 
Keiser Aleksander I positsiooni tõustes Euroopas näisid Vene riigi olud 
senisest veelgi paljutõotavamad. Nooruki hariduspüüdlustest ja kirjan-
duslikest huvidest kõnelevad reisipauna peidetud Shakespeare’i Anto
nius ja Kleopatra ning Julius Caesar, teel lisandusid neile kingituseks 
saadud Schilleri teoste köide ja üks väike atlas. Shakespeare’i hindas 
noormees kui „tragöödiakunsti giganti [...], kelle suurim viga peitus 
selles, et ta polnud saksa rahva poeg“. Ranitsas kaitsesid rännumehe 
selga tema enda „lapsed“ – kimp luuletusi ja proosapalu ning tragöödia 
Adelbert der Babenberger (Cammerer 1824: 2–5). Oma lemmik õpetajalt 
kingiks saadud pärgamendipoognal olid isamaalt lahkuva poja eleegi-
lised värsid Am Neujahrfest von 1808 (Cammerer 1824: 5–9).

Kuna rännaku kestel tehtud päevikumärkmed olid avaldamise 
ajaks suuremas osas kaduma läinud, jõudsid raamatusse pildid pikast 
teekonnast peamiselt meenutustena. Need põimuvad sissevaadetega 
läbitud linnade ning külade aja- ja kultuurilukku.5 Noormees oli 
pikale teekonnale põhja talve poole asunud vähimagi ettevalmistu-
seta. Puudusid mantel ja kuub, peatselt räbaldusid ka sukad ja jala-
varjud. Nälg ja külm seadsid lausa elu ohtu. Oma teekaaslaste keskel 
õppis viletsusse sattunud nooruk tundma vene inimese avalat iseloomu 
ning kinnistusid tema eetilised tõekspidamised. Leppides rahulikult 
rohkete reisiraskuste ja -kaotustega, pidas ta vajalikuks tänada selle 
iseloomuomaduse eest taevast väge ja kreeka filosoofi Epiktetost.6 
Reisipäeviku kaotuski oli nukker tõdemus iseenda hooletusest – „selga 
soojendava“ sisuga ranits reisis lõpuks enamasti veokil ja selle puutu-
matust tulnuks paremini jälgida. Ranitsa omanik pidi paraku alatasa 
kolonni ees pikki maid edasi-tagasi jooksma, et veidigi sooja saada. 
Pealegi kadusid käsikirjalehed pisitasa – nende sisu oli „huvilistele“ 

5  Leipzigis ruttas noormees kalmistule, et külastada Christian Fürchtegott Gel-
lerti viimset puhkepaika, kuid näiteks meenutus Toruńis Mikołaj Kopernikust ja 
tema hauakirjast või Lützenis seal 1632. aastal lahingus langenud Rootsi kunin-
gast Gustav II Adolfist tuginevad arvatavalt hiljem kogunenud teadmistele. 
6  Kreeka filosoofi Epiktetose (u 50 – u 130) õpetus käsitles eelkõige eetika küsimusi, 
mille keskpunktis on inimese kui kõlbelise isiksuse sisemine vabadus ja moraalne 
autonoomia. Ta eristas asju ja olusid, millest ühed on ette antud ja teised inimese 
poolt määratavad. Epiktetose õpetus, mida tuntakse vaid tema õpilase vahendu-
sel, muutus renessansi ajal taas mõjukaks. 
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täiesti huvituseta, kuid väärtuslik oli paber, et pakkida sellesse kala või 
pekki. Toidu hankimiseks tuligi pikal teekonnal igaühel endal pingu-
tada. Cammereri kirjameheandest tulusamaks osutus seejuures tema 
joonistamisoskus, millest sai Pommerimaad läbides oluline elatus-
allikas. Mõnusa huumoriga on „kunstnik“ kirjeldanud oma maalide 
temaatikat ja süžeed ning kunstitegemise tulusust.7 

Kevade hakul jõudis polk Leedu pinnale ja juuli lõpul Tartusse. 
1. augus tist 1808. aastast pärineb Novoginski musketäripolgu porutšiku 
Tartus kirjutatud tõend palvega anda polgus eeskujulikult käitunud 
noormehele välja pass.8 Põhjuseks on toodud noormehe soov Saksa-
maale tagasi pöörduda. Et Cammerer liikus aga Tartust edasi Peter-
buri, selle kohta leidub vihje mälestusraamatu lõpus, kus autor lubas 
teose teises osas käsitleda oma edasist rännakut Peterburi ja sealt 
tagasi pöördumist Liivimaale Tartusse. Teise osa ilmumisest pole 
midagi teada ja nii jääb Cammereri teekonna lõpufaas sisuliselt siiski 
saladuseks. 

Studiosus universitatis Dorpatensis
1809. aasta algul oli Adalbert Cammerer tagasi Tartus, 3. veebruaril 
immatrikuleeriti ta Tartu ülikooli filosoofiateaduskonda. Eelneva 
haridustee kohta oli tal esitada oma õpetaja teatis (vt viide 4) ja Vene 
riigis viibimise kohta kaks dokumenti: Minski kubermanguvalit-
suse luba kubermangu sisenemiseks ja sealt väljumiseks koos Vene 
väe formeeringuga ning juba nimetatud palvekiri Tartus passi saamiseks.9

7  Noa laev, Taaveti võitlus Koljatiga, Saalomoni tempel ja Paabeli torn olid pil-
tidel käsitletud piibliteemad. Tellija soovil tuli tormise ilmaga ekvaatorile jõud-
vale Noa laevale joonistada 300 kahurit ja purje või näidata pildil ka Noa poegi 
– Haami tüürimehena, Seemi kokana ja põllumees Jaafetit kahetsemas väärtus-
liku loomse väetise raiskuminekut. Isegi vikerkaare seitsmele värvile tuli kahek-
sas juurde leiutada. Paabeli torn sai pildil lõpuni ehitatud, kuid Saalomoni templi 
rüüstamine Nebukadnetsari poolt ei leidnud juudi soost ostjaskonna heakskiitu. 
Uuema ajaloo suurkujudest oli jalgsi või ratsa kujutatud Napoleon Bonaparte 
väga minev ja koguni kõige kallim kaup. Vastutõrkuvat neitsi Europet rööviva 
Napoleoni pilt tõi näiteks sisse kaks muna, ühe heeringa ja kolmteist kartulit. Pro-
viandi ülejääki sõduritega vahetades sai hankida endale ka leiba, pekki ja soola 
(Cammerer 1824: 106–109). 
8  EAA 402-4-50, l. 173.
9  EAA 402-4-50, l. 172–173.
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Adalbert Cammereri stuudiumi kohta Tartu ülikoolis leitavad 
andmed iseloomustavad teda kui innukat üliõpilast. Astunud filo-
soofiateaduskonda, külastas ta esimesel semestril professor Gottlob 
Benjamin Jäsche filosoofia ajaloo ja moraalifilosoofia loenguid. Neile 
lisaks valis Cammerer usuteaduskonnas professor Lorenz Ferdinand 
Ewersi sissejuhatuse dogmaatilisse usuteadusesse, võttis professor 
Johann Wilhelm Friedrich Hezeli juures heebrea keele algõpetust ning 
kuulas ka tema loenguid kirjast heebrealastele kreeka keele järgi ja 
esimesest Moosese raamatust heebrea keeles. Huvide muutumise tule-
musel oligi Cammerer teisel semestril juba teoloogiafakulteedi nime-
kirjas. Ta jätkas eelnimetatud õppejõudude loengute külastamist ja 
võttis lisaks professor Hermann Leopold Böhlendorffi homileetika-
loengud.10 Arvatavalt õppetöö käigus jutlustas ta mitmel korral ka 
Tartu Jaani kirikus, kuuludes ise roomakatoliku kirikusse (Inland 
1848, 28, v 608).

1809. aasta sügisel esitas Adalbert Cammerer teoloogiateemalise 
võistlustöö An et quatenus J. Chr. sese, in tradenda religione sua, ad 
ideas suae aetatis erroneas accommodaverit11, mis teenis hõbe medali. 
Üliõpilasi-medalisaajaid registreerivas Arnold Christian Theodor 
Hasselblatti Tartu üliõpilaste „auleegioni“ raamatus on Adalbert 
Cammerer saanud autorilt vastuolulist tähelepanu (Hasselblatt 1893). 
Koos üliõpilase Johann Jakob Friedrich Wilhelm Parrotiga on nad 
ära märgitud kui esimesed medalistid väljastpoolt Balti kubermange 
saabunud üliõpilaste seast.12 Ühtlasi on Cammerer esile toodud kui 
filosoofiateaduskonna esimene auhinnasaaja, jäädes kuni 1822. aastani 
üldse ainsaks selles teaduskonnas. Nii faktiliselt kui ka töö järgi 
tulnuks noormeest arvestada teoloogiateaduskonna üliõpilasena, kus 
sel aastal tunnistati hõbemedali vääriliseks ka Heinrich Georg von 
Jannau võistlustöö. Hasselblatt rõhutas, et Tartu ülikooli kasvandikest 
19. sajandi vältel ülikooliprofessoriteks ja akadeemikuteks saanutest 

10  Lektionskataloge, Verzeichnisse der Zuhörer und Briefwechsel mit dem Vize-
kurator, den Lehrkräften u.a. in Sachen der Vorlesungen. EAA 402-4-45, l. 155–208.
11  „Kas ja kuivõrd Jeesus Kristus kohandas end oma õpetatavas religioonis oma 
ajastu ekslike ideedega“.
12  Hasselblatt on võtnud formaalselt aluseks noore Parroti ilmaletuleku Karls-
ruhes, tegelikult sai Friedrich Parrot koolihariduse Tartus. 
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ligi veerand oli õpingute ajal silma paistnud oma auhinnatöödega. 
Nime küll nimetamata on hilisem gümnaasiumi- ja kreiskooli õpetaja 
ning inspektor Adalbert Cammerer selles tõdemuses esitatud nega-
tiivse näitena – temataolisele olevat üliõpilaspõlve auhind surnud 
varandus ja üksnes mälestus, mis ei elavdanud edaspidi selle saaja 
loovust (Hasselblatt 1893: 55). Karmis hinnangus on tõde sedavõrd, et 
tudengina Tartu ülikoolis mitmeti silma paistnud Adalbert Cammerer 
ei saanud tõepoolest nimeks teadusmaailmas, kuid ei tohiks alahin-
nata tema edasist väärikat pedagoogitööd ja selle kõrval kogu elu 
vältel ilmutatud loovust luuletajana.

Cammereri õpihuvid ülikoolis muutusid veel kord tema stuudiumi 
kolmandal semestril 1810. aastal, mil filosoofiateaduskonnas alustas 
taas loenguid pikalt Euroopa-reisilt naasnud kõnekunsti, esteetika, 
klassikalise filoloogia ning kirjandus- ja kunstiajaloo professor Johann 
Karl Simon Morgenstern. Maksuvaba loengukuulaja õigusega üliõpi-
lane Cammerer kuulas sealtpeale viis korda nädalas tema esteetika-
loenguid ja kolm korda nädalas kunstiajaloo loenguid.13 Järgmistel 
õppesemestritel Cammerer loengukülastajate nimekirjades ei esine. 
Võib arvata, et majanduslikud raskused seadsid õpingute jätkamise 
võõrsil üldse küsimärgi alla. Lahendus leidus aga otsuses püüda 
jätkata haridusteed ja liikuda siinmail edasi pedagoogilisel alal. 

2. juulil 1810. aastal esitas Adalbert Cammerer Volmarist ladina-
keelse avalduse astumaks Tartu ülikooli juures tegutsevasse õpeta-
jate instituuti.14 Instituuti vastuvõtmise otsustasid selle kolm direk-
torit üheskoos. Üks direktoritest, üldise ajaloo, statistika ja geograafia 
professor Georg Friedrich Pöschmann kahtles, kas noorukil jätkub 
nii palju pühendumust, et õpetajaks saada. Luulelembese tudengi 
hindamisel võis Pöschmann lähtuda mingil määral iseenda kogemu-
sest, olles ise asjaarmastaja-värsisepp. Teine direktor, professor Karl 
Morgenstern, tundis Cammereri kui võimekat, juba paljude luule-
tustega tuntuks saanud noormeest, kellele tuleks kindlasti kasuks 
oma silmaringi ja teadmisi veelgi avardada. Morgensterniga nõustus 

13  EAA 402-4-45, l. 241; Subscriptionslisten zu Morgensterns Vorlesungen in Dor-
pat 1803–1836. TÜR 3-CCCXLVI, l. 22–23.
14  Zirkulare und Schreiben der Direktoren, Aufnahmegesuche u.a. betreffend 
den Lehrbetrieb [...]. TÜR 15-6, l. 3–4.
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kolmas direktor, filosoofiaprofessor Gottlob Benjamin Jäsche.15 Sõbra-
likku Morgensterni võibki pidada Adalbert Cammereri olulisimaks 
õpetajaks, isegi mentoriks Tartu ülikoolis. Suhtlemine temaga jätkus 
ka hiljem, kui Cammerer, erinevalt professor Pöschmanni kahtlustest, 
teenis juba leiba koolipõllul.  

Õpetajate instituuti võeti aastas vastu kümme seminaristi, kellele 
maksti ka stipendiumi. Üldiselt värvati seminaristideks andekamaid 
ja usinamaid üliõpilasi, kuid õppima võis pääseda ka väljastpoolt. 
Õppetöö oli peamiselt kolme professori õlul – Jäsche tegi seminaristi-
dega didaktilisi harjutusi, Pöschmann õpetas kasutama ajaloo krono-
loogilisi tabeleid, Morgenstern juhtis ladina keele praktilisi harjutusi. 
Cammereri õpiajal olid Horatiuse oodid ja Homerose Ilias märgitud 
loengukavades eraldi teemadena. Õpiti ka matemaatikat, vene keelt 
ja muidki tulevasele kooliõpetajale vajalikke aineid, soovi korral võis 
võtta joonistustunde (Konks jt 1981).16 Õppetöö kestis tavapäraselt 
kaks aastat, Adalbert Cammerer õppis instituudis vaid kaks semestrit. 
Paljud püüdsidki lahkuda seminarist seda lõpetamata, sest lõpetajad 
olid kohustatud töötama õpetajana kuus aastat. Adalbert Cammerer 
aga sooviski pedagoogiks saada ja loeti ka nähtavasti ametiküpseks, 
sest ülikoolist lahkumise põhjuseks on dokumentides märgitud siir-
dumine tööle kreisiõpetajaks.17 

Adalbert Cammerer õppis Tartu ülikoolis ühtekokku viis semestrit 
ja lahkus 1811. aasta suvel. 15. juulil esitas ta juba tol ajal nõutud tõendi, 
et ülikooli raamatukogusse on kõik laenatud raamatud tagastatud.18 
Raamatukogu laenutusraamatu sissekannetest nähtub, et Cammerer 
oli kasutanud siinset lugemisvara üsna agaralt ja mitmest valdkon-
nast, nagu Horatiuse oodid, Homerose Ilias, William Shakespeare’i, 
Christoph Martin Wielandi ja Friedrich Schilleri teosed, Karl Gottlob 
Sonntagi jutlused, mitmed maailma- ja kirikuajaloo käsitlused, Peter 

15  TÜR 15-6, l. 12–14.
16  TÜR 15-6-7.
17  Matrikliraamatutes on lahknevus ka ülikoolist lahkumise kuupäevades: ühes 
on kirjas 8. august (EAA 402-7-5), teises on see parandatud 11. juuniks (EAA 
402-7-6).
18  Diplome und Zeugnisse der die Universität verlassenden Studenten. EAA 
402-4-253, l. 122.
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Simon Pallase Venemaa-reisikirjad jm.19 Loetud raamatute repertuaar 
peegeldab Cammereri stuudiumi muutusi ja arengut ning seostub 
tema laialdaste ajaloo- ja kirjanduslike huvidega, mis väljenduvad 
hiljem rõhutatult tema luuleloomingus.

Elukutselt kooliõpetaja
Teatmeteoste andmeil oli Tartu ülikoolist lahkunud Adalbert 
Cammerer 1811–1812 kreiskooliõpetaja Haminas Soomes. Ka 29. augus-
tist 1812 pärinevas Tartu ülikooli õpetajate instituudist koolitööle siir-
dunud üliõpilaste nimekirjas esines Adalbert Cammerer kui Hamina 
kreiskooli õpetaja.20 Tema Soome-periood jäi aga lühikeseks. 

1812. aasta sügisel sai Cammerer õpetajakoha Paides, kus ta töötas 
1815. aastani. Väikelinna kool ja olud ei pakkunud talle aga sugugi 
rahuldust. Edasiliikumiseks otsis ta abi oma professorilt Karl Morgens-
ternilt Tartus ja tema eestkostel ka Tartu õpperingkonna kuraatorilt 
Friedrich Maximilian Klingerilt Peterburis. Selles suurlinnas viibimi-
sest saame lähemalt teada tema kirjast Karl Morgensternile Paidest 
28. oktoobril 1814.21 Adalbert Cammerer oli leidnud Klingeri juures 
heatahtliku vastuvõtu, nii et viimane lubas tal isegi oma isiklikku 
raamatukogu kasutada. 1780. aastast Venemaal elanud ja kõrgeid 
ameteid pidanud tormi ja tungi-liikumise nimikirjanik Klinger oli 
kodumaast eemal viibides jäänud hingelt endiselt sakslaseks, kuid 
oma loomingus üksildaseks.22 Siit ehk ka tema osavõtlik huvi noore 
sakslasest luuletaja vastu. Klingeri toetus oli Cammererile loomin-
guliselt tähtis ja edasiviiv, kirjast selgub aga ka kontaktiotsimise 
teine eluline eesmärk. Cammereri sõnul närtsitas vähetasustatud 
õpetajakoht kolkalinnas nii tema vaimu kui ihu. Kreiskooliõpetaja 

19  Verzeichnis der an Herren Studierenden ausgeliehenen Bücher. TÜR 4-1-590.
20  Schreiben der Direktoren, [...], Verzeichnis der in verschiedenen Schulen anges-
tellten ehemaligen Seminaristen [...]. TÜR 15-7, l. 26.
21  Briefe von Gelehrten, Freunden etc. an Karl Morgenstern. Bd. 7. 1812–1827. 
TÜR 3-CCCXLII-7, l. 211–212.
22  Kirjas 24. detsembrist 1815 Christian Gottfried Schützile rõõmustas Klinger, 
et too on oma retsensioonis tabanud tema romaanide mõtet ja mõistnud teda 
esimest korda õigesti, tunnustades teda kui sakslast, kelleks ta alati jääb (Rie-
ger 1896: 174–175). 
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viiesajarublase palga juures tulevat võlgu võtta isegi juba naise riie-
tamiseks.23 Ka olevat tal Paides vaid üks vaimne kaaslane, doktor 
Rinne.24 Peterburis kuulaski Cammerer maad parema õpetajakoha 
saamiseks. Klingeri juhitud Kadetikorpuse õpetajateks olid aga eelis-
tatud vene keele oskajad. Professor Morgenstern andis oma võimekale 
õpilasele soovituskirja Peterburi saksa kooli (nn Peetrikooli) direk-
torile Johann Philipp Weissele,25 kuid seal võis ametisse saamiseks 
tekkida väljavaateid alles kaugemas tulevikus. Nii palus Cammerer 
oma kirjas Morgensternile aidata teda ikkagi siinmail edasi liikuda, 
sest teadis tema sõnal olevat Tartus kaalu.  

Cammereri järgmises kirjas Karl Morgensternile 7. märtsist 1815 oligi 
kõne all tema võimalik siirdumine õpetajakohale Pärnusse.26 Plussiks 
pidas ta seal küll trükikoja ja suurema raamatukogu olemasolu, kuid 
et Pärnu kool oli juba aastaid kehvas kuulsuses, arvas Cammerer 
jäävat seal puudust tundma oma senistest õpilastest. Veel samal aastal 
avanes talle aga tee Tallinna. Teatmeteoste andmeil oli ta Tallinna 
kreiskooli ja tütarlastekooli õpetaja aastatel 1815–1820 ning seejärel 
1820–1823 Riia kubermangugümnaasiumi alamate klasside teaduslik 
õpetaja ja 1822 samas ka kreiskooliinspektor. Pole siiski päris kindel, 
kas Cammerer jõudis 1820. aastal Riias tööd alustada. Tallinna kreis-
kooli õpetajana taotles ta kirjaga Tartu ülikooli koolikomisjonile 29. 
detsembrist 1819 neljakuulist puhkust alates 1820. aasta märtsi algu-
sest, niipea kui mereolud lubavad esimesel laeval välismaale väljuda. 
Pikka aega kodust eemal viibinud poeg soovis jõuda Bambergi ema 
surivoodile ja lahendada seal ühtlasi pere majanduslikke küsimusi. 

23  1810. aastast oli Adalbert Cammerer abielus Elisabeth Amalie von Carlowitziga.
24  Kõne all on 1803–1807 Tartu ülikoolis meditsiini õppinud Heinrich Christoph 
Rinne. 1807. aastal tegutses ta noore arstina Tartu sõjaväelaatsaretis ja oli seal 
saadud nakkusest eluohtlikus seisundis (vt Karl Morgensterni kiri Karl Magnus 
von Lilienfeldile 20. aprillist 1807 (Morgenstern, K. Correspondenz. Bd. 3. 1805–
1808. TÜR 3-DCVII, l. 158–159)). Edasi töötas dr Rinne kreisiarstina Paides, ter-
vise halvenedes ta taandus 1830 ja oli hiljem lähedalasuva Põhjaka mõisa omani-
kuna kihelkonnaarst. Vaimse keskkonna puudumise üle kurtes pidas Cammerer 
nähtavasti silmas haritud eakaaslaste vähesust väikelinnas. Paides elas ja tegut-
ses sel ajal ju ka August Wilhelm Hupel. 
25  Morgenstern, K. Correspondenz. Bd. 5. 1813–1817. TÜR 3-DCIX, l. 112.
26  TÜR 3-CCCXLII-7, l. 213-214.
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Koolikomisjoni pöördumises õpperingkonna kuraatorile iseloomus-
tatakse teda kui üldiselt tunnustatud ja andekat meest, kelle puhul 
tuleb vaid soovida, et ta reisilt tagasi pöörduks ja koolis edasi töötaks. 
Puhkusetaotlus rahuldati keisri allkirjaga kinnitatult koos palga säili-
tamisega. Cammereri reis venis kavandatust siiski kolme kuu võrra 
pikemaks. Selle perioodi tasustamise küsimuses leidub kirju veel 1821. 
aasta algusest, kuid neist ei ilmne, et ta oleks läinud juba üle Riiga.27 

Taas teatmeteoste andmeil pöördus Adalbert Cammerer 1823. aastal 
Riiast tagasi Saksamaale ja naasis 1826 uuesti Baltikumi. Võimalik 
siiski, et tema eemalolek Liivimaalt polnud nii pikk – just aastail 
1823 ja 1825 on ta olnud Riiaga seotud ja Riias trükis ilmunud juhu-
luule poolest kõige viljakam. Aastal 1826 oli Cammerer kooliinspektor 
Kuramaal Jekabpilsis ja 1827–1839 sealse kreiskooli õpetaja. Adalbert 
Cammereri neljas kiri Karl Morgensternile näitab, et oma ülikooli-
linnaga hoidis ta endiselt sidet. See kiri on kirjutatud Jekabpilsis 17. 
juulil 1828. aastal.28 Lubades peatselt ka ise saabuda, saatis Cammerer 
kirja kohaletooja oma kunagise armastatud professori hoole alla Tartu 
ülikooli õpetajate instituuti.

Pensionile jäänuna pöördus Adalbert Cammerer 1839. aastal tagasi 
Riiga, kus elas kuni surmani 3. juulil 1848. 

Luulelooming
Varasemad loomingulised katsetused 
Cammereri varasemad luule- ja proosakatsetused jõudsid kaante 
vahele 1808. aastal, mil Kulmbachis nägi trükivalgust tema luule-
kogu Meine Erholungsstunden (Cammerer 1808). Veelgi varem, 1807. 
aastal, oli Wieland avaldanud mõned tema luuletused oma Weimari 
ajakirjas Der neue teutsche Merkur (Wieland 1807: 263–269). Tundmatu 
noormehe värsid olid nimekasse ajakirja vastu võetud erandkorras 
Bambergi gümnaasiumi professori Johann Christoph Huscheri eest-
kostel. Autor ise sai oma luuletuste ilmumisest soliidses Saksa kirjan-
dusajakirjas teada alles hiljem Tartus (Cammerer 1824: 63). Arvatavalt 

27  Cammerer, Adelbert. EAA 384-1-3807.
28  TÜR 3-CCCXLII-11, l. 27-28.
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valgustas teda siin tema lähimaks õpetajaks saanud professor Karl 
Morgenstern, kes tundis Wielandit isiklikult ja oli ka ise Wielandi 
ajakirjale kaastööd teinud. Neid Schönborni krahvilossi kunstigalerii 
elamuste ajel noore mehe sulest sündinud värsse (näiteks Bildergallerie. 
Erster Saal; Cimon u. Pera. Von Guido Reni; Der sterbende Einsieder 
Anton. Von Rubens; Raphael) oli Morgenstern kahtlemata lugenud ja 
teema pidi teda ka kõnetama. Nautis ju Morgenstern isegi kunstisaa-
lides tundide kaupa suurte kunstnike ja eriti Raffaeli töid ja armastas 
temagi jäädvustada värssides oma elu kauneid hetki ja meeleolusid. 
Cammereri luulekogu sai arvatavalt tema visiitkaardiks Tartus.29 

Luulelinn Tartu 
19. sajandi alguse Tartu akadeemilises keskkonnas olid elustunud 
kunagised luuletraditsioonid. Luulet loeti ja harrastati, luuletasid nii 
professorid kui ka üliõpilased ja teisedki. Siinne luulelembene kesk-
kond oli igati innustav ka Adalbert Cammererile, kes oli kasvanud ja 
kujunenud Fichte kõnede30, Schilleri ajalooliste draamade ja roman-
tikute luule õhustikuga Saksamaal. Venemaal oli Schiller avaldanud 
mõju enam kui ükski teine saksa luuletaja, tema looming oli 18.–19. 
sajandi vahetusel juhatanud siingi sisse vaimse revolutsiooni (Keller 
2010: 187–208). Tartu akadeemilises keskkonnas väärtustati vaba-
dust ja inimväärikust ning valitses eriliselt usk Vene keisrisse nende 
väärtuste tagajana. 

Kodumaal oli Cammerer kuulunud luulet harrastavate Bambergi-
Coburgi noorte meeste ühendusse Concordia (Cammerer 1824: 67) ja 
on üsna tõenäoline tema kiire lähenemine Tartu kirjandusringkon-
nale, tema osavõtt kirjanduslikest seltskondadest või koguni temalt 
saadud impulss mõne sellise üliõpilasringi loomisel. Teadaolevalt 

29  Tartu ülikooli raamatukogu eksemplar pärineb Karl Morgensterni erakogust 
(TÜR Mrg 4230a) ja selles on rohkesti Morgensterni korrektuurimärkmeid. Või-
malik, et ta kavatses Cammereri luulekogu Tartus uuesti välja anda. 
30  Pärast paljude esialgset vaimustust keiser Napoleonist mõistis Johann Gottlieb 
Fichte oma kuulsates kõnedes Reden an die deutsche Nation (1807–1808) Napoleoni 
valitsemise hukka ja kutsus vaimset vabadust nõudes üles poliitilistele uuendus-
tele. Meenutades ühtset saksa algrahvust ja toetudes mütoloogilisele traditsioo-
nile, nägi Fichte saksa rahvast tõelise moraali ja kultuuri kandjana.
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ühe varaseima Tartu tudengite kirjandusliku ühenduse Sängerbund 
lõid 1812. aastal just usuteaduskonna üliõpilased. Selle asutajaliik-
metest kolm – Karl Johann Korb, Ludwig Karl Friedrich Kolbe ja 
David Gottlieb Hassar – olid astunud Tartu ülikooli 1811. aasta teisel 
semestril. Adalbert Cammerer oli küll just ülikoolist lahkunud, kuid 
tema kokkupuuted noorte mõttekaaslastega juba enne seda ja edas-
pidigi on pigem tõenäolised kui välistatud. Kolbe pärines Tartust, 
ka Tallinnast tulnud Korb ja Hassar Valgast võisid siin viibida 
juba varem. Kunagistel Concordia-vendadel Bambergis oli olnud 
töökord, kus oma luule- või proosaloomingut esitati isekeskis krii-
tiliseks läbiarutamiseks. See sai ka Tartu üliõpilaste Sängerbund’i 
kooskäimise põhimõtteks, mis võis pärineda Adalbert Cammereri 
kogemusest (Bienemann 1896: XIV–XVIII; vt ka Salupere 2012: 
150–154). Lähedust nende noormeestega kinnitab Cammereri järele-
hüüe Elegie varalahkunud David Gottlieb Hassarile 1818. aastal 
(Cammerer 1824: 93–96).

On teada, et luulet harrastas ka Adalbert Cammereriga ühel ajal 
Tartu ülikoolis õppinud, hilisem maailmamainega teadlane Karl 
Ernst von Baer. Tema kuulus tudengite noorusideaalides sündinud 
ühendusse Harmonia, mille oli ellu kutsunud 1809–1811 meditsiini 
õppinud Ernst Conrad von Stoffregen (Hausmann 1908: 28). Ühen-
duse hingusele minnes hävitasid „vennad“ 1814. aastal oma arhiivi 
ja pidasid edaspidigi kinni vaikimisvandest. Nii ei saagi me teada, 
kas Adalbert Cammerer võis kuuluda ka nende seltsi. Cammereri 
järgnev kõrgetest ideaalidest kantud ja fantaasiaküllane luule lubab 
teda vähemalt mõtteliselt Karl Ernst von Baeri ja tema aatekaas-
lastega ühendada. 25. juunil 1811. aastal kirjutas Baer oma sõbrale 
Eduard Johann Assmuthile: „Tegelikus elus võib alati olla vähe 
ideaalset, nii peangi ma kauniks toita fantaasia ülevaid pilte oma 
südames, kui me seda meist väljaspool ka kunagi ei peaks leidma. 
[...] Kui vaene oleks meie elu ilma nooruse võluta, ilma selle poee-
siata. [...] Me nimetame seda unistajaks, kes näeb kõike läbi oma 
ideaalide suurendusklaasi, ja tunneme talle kaasa, et ta kõik oma 
ideede ja tunnete vormi surub. Kas pole too aga palju rikkam kui 
armetu enesega rahulolev targutaja, kes pilkab asju, mida ise ei 
suuda mõista“ (Hausmann 1908: 38). 
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Need mõtted ja tunded sobivad iseloomustama ka Adalbert Camme-
reri sisemaailma ning aitavad mõtestada tema loomingut omas ajas 
ja uuel kodumaal, siinses noores arenevas ülikoolis. 

Tartu ülikooli ja Tartu poeet
Juba oma esimesel Tartu-aastal sai Adalbert Cammerer õiguse 15. 
septembril 1809. aastal, keiser Aleksandri kroonimispäeva tähista-
misel akadeemilise publiku ees oma värssidega üles astuda. Luuletus 
Rückblick in die Tage schöner Vergangenheit ilmus peatselt ka trükis. 
Tiitellehe andmetel kandis Cammerer selle ette ülikooli pidulikul 
kogunemisel raamatukoguhoone suures saalis, mis oli enne peahoone 
valmimist mitme aasta vältel ka ülikooli aulaks. Arhitekt Johann 
Wilhelm Krause juhtimisel olid viimastel aastatel kerkinud või kohe 
valmimas teisedki suurejoonelised ehitised, ülikooli õppetöö ja teadus 
arenesid jõudsalt. Keisri toetus ülikoolile oli tuntav kõiges. Piltlikult 
öeldes säras keiser Aleksandri täht Tartus sel ajal silmanähtavalt 
eredalt, mis peegeldus ka meie noore poeedi luules. Kaunite värssi-
dega pühitses üliõpilane Cammerer kunagise pühapaiga varemeile 
kerkinud raamatukoguhoone teaduste ja kunstide templiks (Cammerer 
1809).31 Meenutuseks olgu lisatud, et Toome teadustemplit oli õnnis-
tanud ka hoone sarikapeol 21. oktoobril 1804 ehitusmeistrite esitatud 
tervitusluuletus, mille arhitekt Krause trükki toimetas.32

Keisri kroonimispäeva järgmisel aastapäeval, 15. septembril 1810 
esines üliõpilane Adalbert Cammerer taas, lugedes aulas ette oma 
uue luuleteose Vergangenheit und Gegenwart, auf einem Spazier
gang durch Dorpat’s botanischen Garten. Nagu pealkirjast nähtub, 
leidis autor seekord luuleaine hiljuti uuele asukohale rajama hakatud 
botaanikaaiast. Cammerer alustas meenutusega siinsest ajaloost, mil 

31  Luuletus anti teist korda välja Riias 1810. aastal, eksemplar sellest on olemas 
Läti Rahvusraamatukogus. 
32  Oo, jumal, võta kaitsta seda tööd ja Toomi,  
kus teadustel’ saab tehtud pühalikult ruumi 
me kõigi hüvanguks ja asutaja auks, 
et teda tuli, torm ja teised ohud ealeski ei laastaks, 
et ta võiks kesta kauem veel kui kuussada aastat. (Krause 1804: [8]; tõlge M. 
Rand, vt Rara bibliothecae. 2002: 8).
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Tartu ülikooli botaanikaaia ala oli olnud varasemate sajandite linna-
müüri paigana nii mõnegi verise lahingu tunnistajaks. Jõudes oma 
luuleridades Karl XII ja Peeter Suure vastasseisuni Põhjasõja ajal 
Tartu all sajand tagasi, peitis leidlik poeet linna täieliku hävitamise 
Vene vallutajate poolt kaunite sõnade riimi. Tema lepitav mõte kõlas 
järgmiselt – „laastamine ja kaebed vaikivad, õrn taevane tütar Rahu 
katab sooja mullaga igaveseks kinni oma vaenlased ja oma sõbrad. 
Sajand kadus hiigelsammul ja ükski aastasada ei ärata surnuid üles“ 
(Cammerer 1810: 6). Autor rõõmustas, et nüüd tõid võõramaalasi 
Tartusse kokku kunstid ja teadus ning nad kohanesid siin sama hästi 
nagu võõramaised lilled, põõsad ja puudki, mida võis imetleda hoog-
salt edenevas botaanikaaias. 

Luuletaja näitas oma värssides nii siinse ajaloo tundmist kui ka 
ühtekuuluvust ülikoolis valitseva vaimuga. Ühinedes kõikide lootuse 
ja usuga oma valgustuslikku monarhi, lõpetas ta luuletuse tähtpäeva-
kohaselt panegüüriliselt. Kui vene rahvuslik luule oli jätnud sisutu 
ülistuse maha juba eelmisse sajandisse, elas kõrgelennuline ood balti-
saksa ja ka Peterburi sakslastest autorite luuleloomingus ikka veel 
viljakalt edasi (vt ka Kirjuchina 2010: 159–185). Kõrgele suunatud tänu-
likkuse ja truuduse pateetiline väljendamine on Adalbert Camme-
reri luulele eriti iseloomulik: 

Holder Tag! Wem dank’ ich deine Schöne?
Und wem strahlt, o Prachtgefild, dein Ruhm?
Sag, wer schuf in dieser Blumenscene
Livlands Flora dir dein Heiligthum?
Dort lebt Einer, fern, am Newastrande,
Der die Schönheit hier aus Gräbern rief;
Er, ein Vater seinem Vaterlande,
der noch nie für seine Kinder schlief:
Alexander nur, und Er allein, 
Gab Dir, Dorpat! Diesen Jugendschein.

Õnnis päev! Kel’ võlgneme me sinu ilu?
Kel’ kiirgab oma kuulsust luksusaed?
Kes loonud sellist uhket lillepidu,
Liivimaa Florale saand püha paik.
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See üks seal kaugel Neeva kaldal,
kes haudadele eluilu tõi, 
kes oma laste eest on ikka valvel, 
kui hoolsaks isaks isamaale sai.
Aleksander vaid, ja üksnes tema,
lõi Sulle, Dorpat! Sinu noorussära. 
(Cammerer 1810: 14; tõlge M. Rand)

Mõlemad Adalbert Cammereri nn kroonimispäevade luuletused nägid 
trükivalgust Tartu ülikooli trükkali Michael Gerhard Grenziuse trüki-
kojas, teine neist ilmus ülikooli kulul. Ülikooli nõukogu tegi luule-
teose toimetamise ülesandeks professor Karl Morgensternile, kes selle 
siis trükki aitas. Professori osa üllitise avaldamisküpseks seadmisel 
pidi olema üsna oluline, sest ta on väljaande toimetamise registree-
rinud ka omaenda esimese aastakümne tööde kokkuvõttes.33 Trükis 
valmis operatiivselt. Juba 13. oktoobril saatis ülikooli nõukogu kümme 
eksemplari kuraatorile, kes pidi need Peterburis välja jagama.34 Ülli-
tise levikule aitas professor Morgenstern oluliselt kaasa, saates seda 
kingituseks oma sõpradele kirjanikele ja filoloogidele, kunstnikele ja 
kirjastajatele ning teistele ülikoolidelegi. Eksemplari said kirjanikud 
Klinger, Wieland ja Falk, filoloogid Wolf, Heyne ja Böttiger, kunstnikud 
Kügelgen ja Schnorr von Carolsfeld jpt.35 Raamatukese sai Morgenster-
nilt ka baltisaksa luuletaja Ulrich von Schlippenbach, kes tõstis hiljem 
oma Tartut tutvustavas reisikirjas noort saksa luuletajat tunnusta-
valt esile ja kasutas seal ülikooli botaanikaaia kirjelduse ilmestami-
seks luuleridu Cammereri kõnealusest oodist (Schlippenbach 1818: 44).

Wo nun Flora selbst auf eure Bahre
Ihrer Liebe zarte Pfänder streut;
Wo Natur der Schwester Kunst vermählt
sich zum Brautschmuck diese Flur gewählt.

33  Morgenstern, K. Correspondenz. Bd. 4. 1808–1813. TÜR 3-DCVIII, l. 179 p.
34  Briefwechsel mit dem Kreisschullehrer Adelbert Cammerer in Weissenstein 
und dem Kurator des Dorpater Lehrbezirks betreffend die zwei Gedichte dieses 
Lehrers. EAA 402-4-235, l. 1.
35  Vt K. Morgensterni raamatusaadetiste loetelud TÜR 3-DCVIII, l. 147p, 148, 
208p, 259.
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[...]
Seht, wie stolz die vollen Lebensbäume
Aus den Särgen hin zur Sonne sehn!
Wie ein Freund, das Auge voll Entzücken, 
Sieht der Tod das schöne Leben an; 

Seal, kus Flora ise teie lautsil’
Puistab armastuse õrnu sidemeid,
Seal, kus Loodus õde Kunstile nüüd kaasaks antud, 
On pruudiehteks kaunis aas, Sul neid.
[...]
Vaadake, kui uhkelt sirutuvad
sargast päikesesse võimsad elupuud. 
Nagu sõber vaimustunud pilgul
Kaeb elu kaunist möödaniku surm. 
(Cammerer 1810: 7; tõlge M. Rand)

1810. aastal avaldas Adalbert Cammerer Tartus veel kaks kaastuden-
gitega seotud juhuluuletust, kuid otsekui programmiliselt alustatud, 
Tartu ülikoolile pühendatud luulele siit lahkudes enam lisa ei tulnud 
– Tartu teema kustus Cammereri siirdumisega Soome 1811. aastal.

Paide kooliõpetaja patriootilise luule tagamaad ja tema ajaluule
1812. aasta sügisel viibis Soomest tagasi pöördunud ja Paides kreiskooli-
õpetaja koha saanud Adalbert Cammerer sageli või mõnda aega ehk 
pidevaltki Tartus, mida lubab järeldada ülikooli raamatukogu raamatu-
vara korduv kasutamine.36 Linna oli vallanud ärevus Napoleoni sõja-
tegevuse kandumisega Venemaale, mis puudutas otseselt ka lõuna-
poolset Liivimaad. Riia eeslinnad olid Napoleoni vägede kartuses juba 
juulis maha põletatud ja arvukad põgenikud olid jõudnud Tartussegi. 
Ülikoolis sõjateadust õppivad üliõpilased olid koos oma professoriga sõja-
väkke astunud. Professorid Friedrich Eberhard Rambach ja Andrei Kais-
sarov olid saanud ülesande komplekteerida Vene armee staabi juurde 

36  Laenutused on registreeritud raamatukogu laenutusraamatus vahemikus 14. 
september kuni 4. detsember 1812 (Verzeichnis der an Herren Studierenden aus-
geliehenen Bücher. TÜR 4-1-591).
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rindelehe väljaandmiseks rindetrükikoda. Tartut läbisid lakkamatult 
rindele suunduvate ja sealt tagasipöörduvate haavatute ning vangide 
roodud, meditsiiniüliõpilased ja -professorid abistasid haavatute ravi-
misel Tartus ja Riias. Napoleoni-vastaste meeleolude laialdasele levimi-
sele ning Euroopa lemmikuks saanud keiser Aleksandri kangelaskuju 
loomisele aitasid akadeemilised ja kirjanduslikud ringkonnad kõikjal 
oluliselt kaasa ning seda ka Tartus. Juba 1807. aastal oli kõlanud siin 
professor Rambachi pidukõnes prohvetlik mõte: „Saatuseraamatus on 
kirja pandud, et tulevastel aegadel saavad sõnad „venelane“ ja „Euroopa 
vabastaja“ olema samatähenduslikud“ (Rambach 1807: 32). Nüüd oli see 
tõeks minemas. Ülikoolis ja gümnaasiumis peeti ülistavaid ja innusta-
vaid kõnesid. Trükist ilmusid tuntud literaatide Garlieb Helwig Merkeli, 
Johann August Leberecht Albanuse, Karl Ludwig Struve, Rambachi, 
von Schlippenbachi ja teiste patriootlikud pöördumised, üleskutsed ning 
luuletused. Saksamaal ilmuvate eeskujuandvate patriootlike üllitiste 
(näiteks Achim von Arnimi, Theodor Körneri, Joseph von Eichendorffi jt 
luule- ja draamateosed) operatiivne hankimine Tartu ülikooli raamatu-
kogusse oli sõjatingimustes pärsitud, need võisid levida aga eraviisili-
selt. Kättesaadavad võisid siin olla ka Ernst Moritz Arndti lendlehed ja 
muud propagandistlikud läkitused Peterburist. Arndt oli aastatel 1812–
1813 Peterburis just nende kirjutamise eesmärgil.

Cammereri 1812. aasta sügise ja edasine Paide-aastate looming kuni 
1815. aastani jäi tervenisti Napoleoni langusaega, alates Suure Armee 
purustamisest Venemaa sõjakäigul kuni selle lõpliku hävitamiseni liit-
lasvägede lahingutes Euroopas. Cammereri ajaluule sisu ja üllitiste 
trükkiminekuks vajaliku tsensoriloa kuupäevad näitavad nende sünk-
roonsust Vene hegemoonia all Euroopas arenenud ajaloosündmustega. 
Cammereri ajaluules avalduvad ühised jooned saksa noorte hilisro-
mantikute loominguga kodumaal, kes haaratuna rahvustunde tärka-
misest ja saksa rahva iseteadvuse tõusust pöördusid tagasi germaani 
minevikku ning saksa rahvuse ja keele algete juurde. Uuriti germaani 
müüte ja saagasid ning seostati nende sündmusi ja kangelasi uue aja 
nähtuste ja kangelastega. Sakslasena õilistas Cammerergi oma värs-
sides germaani minevikku ja saksa rahva suurkujusid, Vene riigi 
alamana ülistas ta keiser Aleksandri ettenägelikku tarkust ja kange-
laslikkust ning Vene väejuhtide ennastsalgavat võitlusvaimu. 
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1812. aasta ärevate sügispäevade krooniks valmis Adalbert Camme-
reril patriootiline eleegia Teutschlands Jünglingen ein teutscher Jüng
ling, mis trükiti Tartus. Värssides on Saksamaa ajaloo piltidega ühen-
datud suured Saksa kirjandusnimed Klopstockist Goetheni ning 
Euroopa vabastaja keiser Aleksander. Luuletaja sõnul sündis sellest 
ühendusest lahinguvälk, mis valgustas türannile teed kuristikku, kus 
valvab häbi. Häbi oligi selleks ajaks Napoleoni Suurt Armeed Vene-
maal juba tabanud. Cammereri ajavärsid olid sündinud kiire reakt-
sioonina Napoleoni taandumisele Moskvast, mida kinnitab tsen-
sori trükiloa kuupäev 22. november (Cammerer 1812).37 See Adalbert 
Cammereri luuleteos pälvis tähelepanu veel sajand hiljemgi, kui ilmus 
pealkirjaga Elegia 1812. aasta sündmusi Liivimaal meenutavas mäles-
tuskogumikus (Bienemann 1912: 247–249). 

1813. aasta kevadel, kui Vene-Preisi vägede ülemjuhataja Mihhail 
Kutuzovi põrm toodi Euroopa lahinguväljalt läbi Liivi- ja Eestimaa 
Peterburi, sütitas kangelaslik aines Adalbert Cammereri avaldama 
taas mõtteid ja tundeid oma kahe kodumaa ülistuseks. Professor Karl 
Morgenstern pidas Kutuzovi sarga Tartust läbiviimisel 14. mail kaks 
kõnet – esimese Riia suunalt saabuva protsessiooni peatumisel linna 
tõkkepuu ees ja teise Vene kiriku õuel, kuhu leinarongkäik siirdus 
Riia maanteelt mööda Promenaadi tänavat ja üle turu (Raekoja) platsi 
(Morgenstern 1813). Morgensterni endisel õpilasel, Paide kooliõpe-
tajal Adalbert Cammereril valmis Kutuzovi mälestuseks aga pikem 
luuletus Hermann und Ruthenia, an der Urne Kutusows. Trükiloa sai 
see juba 6. juunil 1813 ja nägi peatselt trükivalgust Tallinnas Johann 
Hermann Gresseli trükikojas (Cammerer 1813). Ruthenia oli Venemaa 
ladinakeelne nimetus, millega aegade jooksul tähistati Venemaa 
erinevaid Ida-Euroopa alasid, enamasti Ukrainat ja Valgevenemaad. 
Nimikangelane Hermann oli roomlaste vastu sõdinud läänegermaani 
hõimu heruskide pealik Arminius.38 Tacitus nimetas teda germaan-
laste vabastajaks. Üldkasutatava nime Hermann sai Arminius Martin 
Lutherilt. Adalbert Cammereri luuleteos kujutas endast Hermanni 

37  Bibliograafia andmetel ilmus sama luuletus peatselt ka Hamburgi ajalehes 
Der Patriot. 20, 15.2.1813, 79–81.
38  Tema võitluste kõrgpunkt oli 9. aastal pKr, mil ta meelitas roomlaste leegio-
nid oma tagalasse ja hävitas need.
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ja Ruthenia dialoogi Kutuzovi sarga juures, milles tõsteti pjedestaa-
lile suur vabastaja Vene keiser ja ülistati Kutuzovi kangelastegusid. 

Draamakirjandusse oli muinasgermaani aine toonud 18. sajandi 
teisel poolel esimesena Friedrich Gottlieb Klopstock oma tragöödia-
tega Hermanns Schlacht, Hermann und die Fürsten ja Hermanns Tod. 
Napoleoni lahingute ajal sai Hermanni võit sakslaste jaoks enese-
kehtestamise ja prantslastest vabastamise sümboliks.39 Heinrich von 
Kleist kirjutas 1808. aastal näidendi Hermannsschlacht. Pärast preis-
laste lüüasaamist võinuks see teos saada rahvale ülestõusu märguan-
deks, ent prantslaste kontrolli all olev Saksa tsensuur ei lubanud teost 
trükki. Näidend ilmus alles 1821. aastal. Ka Tartu professor Friedrich 
Rambach ülistas Hermanni kuju kaudu liitlasvägede võite ja nende 
juhte, eeskätt Vene baltisakslasest väejuhti Ludwig Adolf Peter Witt-
gensteini. 1813. aastal avaldas Rambach viievaatuselise värssnäidendi 
Herrmann. Die Teutoburger Schlacht. Trükise eessõnast võib lugeda, et 
selle esimesed kaks vaatust olid valminud ja ilmunudki juba üksteist 
aastat tagasi Saksamaal, mil Rambach näitas end viljaka näitekirja-
nikuna. Sündmused Euroopas ja võimalik ka, et Cammereri värske 
värssteos innustasid Tartu ülikooli kameralistikaprofessoriks saanud 
Rambachi jätkama oma kunagi pooleli jäänud teost. Tagasihoidlikult 
tõdes ta siiski, et kunstiteost sellest ei saanud ja parim osa pärinevat 
otseselt või kaudselt Klopstockilt (Rambach 1813).

Tartu professorite mainekad etteasted olid Cammererile mõis-
tagi teada. Siiski söandas ta saata oma värske teose eksemplarid 10. 
juulil Tartu ülikooli nõukogule, nimetades seda ise tagasihoidlikult 
„minu muusa nõrk produkt“. Ta olla juba varem kavatsenud ühen-
dada luules lootusrikkalt seda tänast Vene geeniust kunagise sakslaste 
päästjaga. Nüüd saabus selleks sobiv hetk, et toetada ühtlasi üldist 

39  Kõige võimsama mälestusmärgi Hermannile lõi skulptor-arhitekt Ernst von 
Bandel, kes pühendas üldkehtiva rahvusliku sümboli rajamisele kogu oma elu 
ja varanduse. Bandeli idee hakkas arenema juba 1819. aastal, mil mälestus rah-
vaste lahingust Leipzigi all oli veel elav. 1838. aastal kunagises lahingupaigas 
Teutoburgi metsas alustatud ehitis (skulptuuri kõrgus koos alusega on üle 53 m) 
valmis lõplikult 1875. aastal. Hermann on saksa kirjanduse ja kunsti kangela-
seks tänapäevani.
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vaimustuslainet. Ülikooli nõukogu otsusel saadeti eksemplarid ka 
Peterburi keisrile, haridusministrile ja õpperingkonna kuraatorile.40

Järgmiseks luuleteoseks sai Cammerer innustust Euroopa liitlas-
vägede lõplikust edust, mis saabus Pariisi vallutamisega 1814. aasta 
märtsis. Autori sõnul sündis tema fantaasia Traumflug in den Orion, 
oder Die Friedensfeyer Paide surnuaia vaimude maailmas. Orioni täht-
kuju kasutamise idee võis ta saada, lugedes ülikooli raamatukogust 
laenatud teost, milles rootsi müstik Emanuel Swedenborg kirjeldas 
oma nägemusi ja „tutvustas“ teiste planeetide elanikke (Swedenborg 
1770). Cammerer nägi Orioni vaimudemaailmas järjestikku suur-
kujusid alates inimkonna kaugemast ajaloost ja lõpetades taas Alek-
sandri võiduga: „Tervist Sulle, Põhjast tulnud juht, häda sulle, korsik-
lane, kes oma krooni haaras Saksa vabaduse sarkofaagilt!“ (Cammerer 
1815: 6). Keiser Aleksandri ülistuses mainis autor ka tema „viipe peale“ 
taassündinud Tartu ülikooli. Trükivalgust nägid need 1814. aasta 
juulis valminud värsid Peterburi 1. Kadetikorpuse juures 1815. aasta 
algul, arvatavalt selle juhi, Tartu õpperingkonna kuraatori Friedrich 
Maximilian Klingeri kaasabil, kellele Cammereril oli õnnestunud 
1814. aasta kevadel Peterburis viibides läheneda.41 

Die neue Rossiade
Eespool käsitletud kahes Paidest saadetud kirjas Karl Morgenster-
nile ja kolmandas kirjas 23. jaanuarist 1817. aastal Tallinnast42 oli 
Cammereril läbivalt kõne all tollel perioodil pikemalt käsil olnud töö, 
vene luuletaja Mihhail Heraskovi eepilise poeemi teemal kavandatud 
ulatuslikum luuleteos Die neue Rossiade.43 Juba 1814. aasta sügisel oli 

40  EAA 402-4-235, l. 2–3.
41  Tartu ülikooli raamatukogu eksemplar pärineb Klingeri isiklikust raamatu-
kogust (Kling 1245).
42  TÜR 3-CCCXLII-7, l. 215–216.
43  Mihhail Heraskovi on tema kaasaegsed nimetanud vene Homeroseks. Moskva 
ülikooli kuraatoriks olles valmis tal Venemaa kuulsuse ülistuseks kaks pike-
mat eepilist luuleteost: Россияда (1779; 12 laulu) ja Владимир (1785; 18 laulu). 
Россияда oli ülistuslaul Ivan Julma Kaasani vallutamisele 1552. Tatarlaste linna 
Kaasani võtmine kujunes Moskva riigile ülioluliseks. Edasine Kesk-Volga alade 
annekteerimine avas tee Siberisse ja Moskva Venemaast sai paljurahvuseline 
ning multikonfessionaalne riik.
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Cammerer saatnud Morgensternile lugemiseks-kritiseerimiseks selle 
esimesed kümme poognat. Ühtlasi palus ta Morgensterni mõjukat abi 
Tartu tudengite ja professorite seast ettetellijate leidmisel, mis senini 
polnud loodetud tulemust andnud. Täpsemalt kirjeldas Cammerer 
Rossiade valmimise käiku trükisõnas. Nimelt peatus ta 1815. aasta 
algul Peterburis ilmunud Traumflug in den Orion’i järelsõnas ka sellel, 
lugejaile juba tõotatud suurteosel. Ta vabandas Rossiade hilinemist 
rahapuudusega, kuna ükski kirjastaja ei võivat algaja autori puhul 
arvestada suurt läbimüügiedu. Samas teatas ta ka, et algselt lubatud 
nelja laulu asemel on oodata kuut laulu ulatusega 18–19 poognat, ilma 
et teose hinda tõstetaks. Paljudele küll heksameeter ei meeldivat, aga 
kui Rossiade peaks siiski pälvima heakskiitu, on luuletajal julgust 
jätkata, et sellele järgneks ka kuuelaululine Die neue Teotoniade. 

Loometöö jätkus ja 1815. aasta märtsi kirjaga saatis Cammerer 
Morgensternile arvustamiseks vahepeal valminud osa. Seegi pidi 
olema juba trükitud, sest muudatusi, mida autor tahtnuks veel isegi 
teha, olevat nüüd võimalik näidata vaid märkustes teose lõpus. Hiljuti 
saadud uute materjalide najal arvas autor võivat teose kasvatada kuue 
laulu asemel koguni kaheteistlaululiseks, ent olemasolev ilmumis-
lubadus nõudvat teose lõpetamist.44 Lõplik valmimine siiski viibis 
ja teos kasvas samal ajal veelgi. 23. jaanuari 1817. aasta kirjast Karl 
Morgensternile saame teada, et töö eepose kallal on liikunud tublisti 
edasi – „Minu Rossiade ilmub lihavõtteks, ulatusega 24 poognat, 7 
laulu koos kommentaaridega. Ainult et – mul on suured kahjud!“.45 

Ei ole selge, kas Cammereri seitsmelaululine eepos tervikuna üldse 
ilmus, teada pole ühtki tervikeksemplari. Gottzmanni-Hörneri leksi-
koni järgi ilmuski teos Peterburis kahe dateerimata trükisena vaid 
osaliselt – neist 1813. aastal46 ilmunud ulatuslikum väljaanne sisaldab 
kolm esimest laulu ja 209 värssi neljandast laulust. Eeltoodud kirja-
vahetuse järgi vastab see trükis neile kümnele poognale, mille autor 
saatis 1814. aasta sügisel oma õpetajale lugemiseks, ise vabandades, 
et hoolimata kolmekordsest korrektuurist on selles ikka veel mõned 

44  TÜR 3-CCCXLII-7, l. 213.
45  TÜR 3-CCCXLII-7, l. 215p.
46  Teistel andmetel aastal 1815 (Das gelehrte Teutschland, Bd. 22. Lemgo, 1829, 467). 
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jämedad vead. Trükikoht ja -aeg käsitletud kirjade abil kahjuks ei 
selgu, kuid usutavam trükiaasta võiks olla 1814. Bibliograafiates antust 
veidi mahukam eksemplar on olemas Tallinna ülikooli akadeemilises 
raamatukogus. See 92-leheküljeline tiitelleheta (proovi?)trükis47 algab 
proloogiga Das Lied der Weihe48 ja sisaldab neli laulu tervikuna. Võib 
arvata, et professor Morgenstern sai 1815. aasta kevadel teost lugeda 
vähemalt sellises ulatuses. 

Eraldi trükisena ilmus kuuendast laulust Moskva vabastamisele 
pühendatud Lied der Kosacken, bey Befreyung der heiligen Moskwa: 
aus dem Sechsten Gesange der neuen Rossiade. Et see nägi trükival-
gust Peterburis 1. Kadetikorpuse juures, on ilmumine tõenäoline pärast 
Cammereri tutvumist Klingeriga 1814. aasta kevadel. Oma sisult olid 
värsid vapratele vabadussõduritele innustavaks üleskutseks lõplikku 
võidulahingusse ja arvatavasti ilmusidki iseseisva trükisena just sel 
eesmärgil. Laulu tiitlile on lisatud, et see on lauldav Schilleri draa-
mast Wallensteins Lager pärineval ratsanike laulu viisil.49

Nun denn fort in die Flamme der Retterschlacht,
Verloren, du Korse, verloren!
Die Moskwa leuchtet – Romanow wacht, 
Ihn haben die Götter erkoren!
Laβ’t schmettern die Hörner, die Fahnen weh’n,
Es soll uns der Abend am Ziele seh’n!

Nüüd edasi päästjate lahingu tulle,
Oled kadunud, Korsika mees!
Võit valguseks Moskvast, Romanov juhiks on Sulle,
ta jumala tahtel on kõikide ees.
Las’ kaikuda sarved ja lehvida lipud, 
ees kumavad teenitud võidu tipud! 
(Cammerer [1814?]: 4; tõlge M. Rand)

47  Kohaviit: TLÜR XII-395.
48  Ilmus ka iseseisvana 1814 Hamburgi väljaandes Der Patriot.
49  Christian Jakob Zahni 1798. aastal viisistatud Reiterlied Schilleri draamast 
Wallensteins Lager omandas Napoleoni sõdade ajal Saksamaal erilise tähenduse. 
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Pedagoogitööst inspireeritud luule
1814. aasta kevadel Peterburis viibides tutvus Adalbert Cammerer 
Katariina II poolt 1770. aastal rajatud Peterburi kasvatusasutusega, 
mida Paul I troonile tõusmise ajast peale juhtis keisri abikaasa Maria 
Fjodorovna. Saadud muljetest valmis Cammereril hiljem Paides luule-
teos Spaziergang durch die Säle des kaiserlichen Erziehungshauses 
in St. Petersburg. Eepilises luulevormis tutvustas ta selle Pestalozzi 
vaimus50 töötava kooli mitmekülgset tegevust ning ülistas keisriema 
Maria Fjodorovna tarka ja lahket juhtimist, mis lähendas kasvan-
dikke inimvaimu õilistavatele teadustele ja kunstidele. Kooliga tutvu-
mist võis korraldada Friedrich Maximilian Klinger, kes oli haridus- 
ja heategevusega tuntud Maria Fjodorovna lähedane sõber ja ka ise 
Pestalozzi uuenduslike pedagoogiliste vaadete pooldaja (Tohvri 2009: 
107). Trükivalgust nägi üllitis mitu aastat hiljem, 1820. aastal Tallinnas 
(Cammerer 1820). Ilmumisteade ajakirjas Inländisches Museum juhtis 
tähelepanu teosele kui viljatu ainese poeetilisele käsitlusele, millega 
luuletaja oli õnnestunult rinda pistnud (Raupach 1820: 120).51 

Tallinna-perioodist pakub huvi Cammereri omapärane pedagoogi töö 
Die sämmtlichen Präpositionen, oder Verhältnisswörter der teutschen 
Sprache, in Versen (Cammerer 1817). Õpilaste õpingute kergendami-
seks esitas tubli pedagoog saksa keele eessõnad värssidesse põimituna. 
Värsid olid koostatud eraldi madalamatele ja kõrgematele klassidele, 
arvestades õpilaste kasvavaid teadmisi antiigist ja ajaloost üldse. 
Ka aktuaalsed ajaloosündmused olid õppematerjali kaasa haaratud. 
Näiteks olid daativi eessõnad vormitud luuletusse Moskwa, 1812. 
Nagu selgub Cammereri 1817. aasta 23. jaanuari kirjast Morgenster-
nile, oodati koolis väljaande ilmumist kärsitult. Ta palus oma profes-
soril käsikirja vajadusel korrigeerida ja kaasa aidata, saamaks sellele 
Tartus võimalikult kiiresti tsensuuri imprimatur.52 Kõik sujus kiiresti, 
nähtavasti vastasid keerukad värsid ikkagi õpilaste tasemele ja nende 
päheõppimisest loodeti kasu saksa keele grammatika ühe raskema 

50  Šveitsi pedagoogi Johann Heinrich Pestalozzi kooli põhimõtteks oli siduda tava-
pärane haridus ning moraalne ja religioosne kasvatus praktilise tööga. 
51  Väljaannet reklaamis Morgenstern ka Tartu akadeemiliste trükiste seas (Mor-
genstern 1821: 509–510). 
52  TÜR 3-CCCXLII-7, l. 215–215p.
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peatüki omandamisel. Kas need leidsid oma koolist ka laiemat kasu-
tamist, pole teada, kuid trükist leidub veel praegugi rohketes eksemp-
larides nii Tallinna kui Tartu raamatukogudes ja kaugemalgi. Kõrva-
lepõikena olgu lisatud, et aastatel 1819–1820 õppis Tallinna kreiskoolis 
noor Friedrich Reinhold Kreutzwald, kes ilmselt omandas saksa keele 
eessõnad Cammereri käe all ja tema värsside abil. 

Koolitrükiseid on teada ka Cammereri järgnevast, Riia-perioodist. 
Flug im Geiste durch Griechenland on programm-kutse Riia koolide 
avalikele eksamitele 1822. aasta juulis, mida autor oli rikastanud 
ülevaatega kreeka kultuurist (Cammerer 1822). Selle sügavamale tund-
misele oli Cammerer saanud aluse Tartu ülikoolis.53 Samal sügisel 
valmis Kreeka-teemale pühendunud autoril värssteose Für Griechen
land käsikiri. Taas oli tegemist aktuaalse ajaluulega, millega autor 
elas kaasa kreeklaste 1821. aastal alanud vabadusvõitlusele Osmani 
impeeriumi ülemvõimu vastu (Cammerer 1823).54 Kirjutades kreek-
laste vabadusvõitluse toetuseks, asetus Adalbert Cammerer filhellenis-
tide sekka. See uushumanistlik vaimne liikumine Euroopas ühendas 
enamasti klassikalise hariduse saanud noori.

Cammereri juhuluule
Juba 1810. aastal ilmus Adalbert Cammereril Tartus kaks juhuluule-
tust. Üks neist oli 20. veebruaril valminud tänupühendus oma uutele 
sõpradele-kaasüliõpilastele, tähistamaks esimese õnneliku stuudiumi-
aasta möödumist Tartu alma mater’is. Teine oli varalahkunud õpingu-
kaaslase, Soomest pärit Hermann Wegeliuse sarga juures ette loetud 
eleegia. 

Juhuluulet viljeles Cammerer jätkuvalt kogu elu. Bibliograafiate 
põhjal oli juhuluule Riia-perioodidel tema loomingu peamine žanr 

53  Selle märgiks on autori omakäelise pühendusega kinkeeksemplar Tartu üli-
kooli raamatukogus.
54  Osmani impeeriumi ülemvõim oli kestnud juba alates Konstantinoopoli lan-
gemisest 1453. Revolutsioonil oli edu Peloponnesoses ja 21. detsembril 1821 tuli 
kokku kreeklaste esimene rahvuskogu. Suurriigid Venemaa, Inglismaa ja Prantsus-
maa toetasid kreeklasi, kuid igaüks lähtuvalt omaenda riiklikest ja majanduslikest 
huvidest. Revolutsiooni lõppvaatuse määras Vene-Türgi sõda 1828–1830, milles sul-
tani kapitulatsiooni järel määrati nn Londoni protokolliga väikese Kreeka kuning-
riigi rajamine. Suurriikide kokkuleppel sai Kreeka kuningaks Baieri prints Otto I.
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– järelehüüded, õnnitlused tähtpäevadeks nii sõpradele kui ka kõrge-
tele ametiisikutele jms. Värssidega tähistas ta Riias ka Põhjasõja 
rahupüha 100. aastapäeva (1821). Endiselt oli elav Isamaasõja kange-
laste teema, näiteks Liivimaa kubernerile markii Philippo Pauluccile 
mitme erineva tähtpäeva puhul pühendatud luuletustes. Cammereri 
Jekabpilsi-perioodist on tema bibliograafiates registreeritud vaid üks 
juhutrükis. Pöördunud pärast pensionile jäämist 1839. aastal tagasi 
Riiga, pühendus ta teatmeteoste andmetel küll täielikult luulele, kuid 
peale autori viimase eluaasta suurema luuleteose on sellest ajast teada 
siiski vaid neli järelehüüdena sündinud juhuluuletust. Kas puudusid 
suured teemad või ei sütitanud need enam teda, oli ta luulesoon koor-
mavas pedagoogitöös kokku kuivanud või on meil Adalbert Camme-
reri loomingust veel liiga vähe teada? 

Poeedi luigelaul ja selle retseptsioon
Elupäevade lõpul kirjutas Adalbert Cammerer Riias oma ühe mahu-
kama luuleteose. Tema värssjutustus Die Jungfrau von Treiden, ein 
historischromantisches Gemälde aus der Vorzeit Livlands (Cammerer 
1848) andis tõuke, et ka eesti maarahva kirjandusse jõudis kauni Mai 
Roosi traagilise saatuse süžee. 

Adalbert Cammereri värssjutustusel Die Jungfrau von Treiden 
on ajalooline tagapõhi. 1848. aasta algul avaldas Liivimaa õuekohtu 
assessor, Balti karistusõiguse ja kriminaalprotsessi uurija Magnus 
von Wolffeldt mõne nõiaprotsessi materjalide kõrval ka ühe 1620. 
aastal aset leidnud mõrvaloo kohtuaktid, mis tulid päevavalgele Riia 
ordulossi ümberehituse käigus 19. sajandi algupoolel, seega sündmus-
test kolm sajandit hiljem. Kohtuasja sisu näis avaldajale küll pigem 
väljamõeldisena, kuid sobis publitseerida kui rahva seas valitsenud 
ebausu näide (Wolffeldt 1848: 210). 

Väidetavad tõsielufaktid olid jõudnud kohtu ette Turaida lossi valit-
seja abikaasa Hedwig Schildhelmi kirjaga 6. augustil 1620. Need jutus-
tasid lossikirjutaja peres üles kasvanud neiust, kes oli leitud kahe-
kümne aasta eest imikuna ühe tapetud aadlidaami juurest, kui Rootsi 
väed vallutasid lossi. Kauniks ja ontlikuks sirgunud tütarlaps armus 
kenasse ja haritud Sigulda lossi kärnerisse. Noored kohtusid õhtuti 
Koiva kaldal Guttmanni koopa juures ja kavatsesid peatselt abielluda. 
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Neidu armus ka endine Poola armee desertöör Adam Jakubowsky, 
kes ei leidnud aga vastuarmastust. Kättemaksuhimus meelitas ta 
tütarlapse vale abil noorte tavalisse kohtumispaika. Võideldes oma 
au eest võttis neiu viimases hädas appi kavaluse – ta kinkis metsi-
kule noormehele kaelaräti, mille elusäästvat võlujõudu tahtis talle 
ka kohe näidata. Neiu kaela ümber seotud rätist tungis aga ebausu 
küüsis mehe mõõk mõistagi surmavalt läbi. Siis alles taipas vägi-
vallatseja, et oli rumalusest vastu võtnud oma au eest võitleva tütar-
lapse eluohvri. Mõrtsukana langes esialgu kahtluse alla meeleheitel 
peigmees, kuid tõde tuli peatselt päevavalgele.

Adalbert Cammerer pidi ainest tundma enne Wolffeldti raamatu 
trükki, sest juba 1848. aasta Inlandi esimeses numbris avaldas ta 
teadaande oma Mai Roosi-ainelise värssjutustuse ilmumisest hilje-
malt märtsis (Inland 1848, 1, v 16). Värssteose valmimine võttis siiski 
kavandatust veidi enam aega, tsensori trükiluba on sellele antud 4. 
mail. Teose pühendas Cammerer loo esmatutvustajale Magnus von 
Wolffeldtile, kes oli noorusaastatel olnud Cammereri kaasüliõpilane 
Tartu ülikoolis. Die Jungfrau von Treiden jäi Adalbert Cammereri 
luigelauluks.

Huvipakkuv on Mai Roosi loo edasine jõudmine läti ja eesti liht-
rahvast lugeja lauale. 1857. aastal ilmus Riias Juris Dauge jutustus 
Turaidas jumprava (Turaida neitsi), mis sai läti lugejate seas väga 
populaarseks. Jutustuse autor oli Cimze seminari kasvandik, seal 
koolikirjas kui Georg Dauge.55 Arvatavalt oli tema jutustuse aluseks 
Cammereri värssjutustus, ka Dauge ise oli oma jutustusse loonud 
mõned teksti kaunistavad värsid. Möödus veel peaaegu kümnend, 
kui Turaida tütarlapse traagilise armastusloo tõlge Wagga neitsit Mai 
Roos jõudis Tartust Heinrich Laakmanni trükikoja abil eesti lugeja 
lauale (Dauge 1865). Laakmann oskas raamatu menu ette näha ja 
trükkis erakordse tiraaži – 5000 eksemplari. See saigi kiiresti eesti 
lugeja lemmikraamatuks. Juba esimese kümne aastaga müüdi ära 
4300 eksemplari ja järgneval kümnendil saatis Laakmann turule veel 

55  Juris (Georg) Dauge õppis 1853–1856 Cimze seminaris ja sooritas Tartu üli-
kooli juures koduõpetaja eksami. 1856–1857 oli ta koduõpetaja Bonaventuras Riia 
lähistel, 1858–1896 köster ja organist Sankenis Kuramaal (Peterson 1898). 
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1500–2000-eksemplarise röövtrüki. 1895. aastaks oli seegi täielikult 
läbi müüdud (Loosme 1966: 9356). 

Eesti kirjandusloos on probleemi tekitanud raamatu eestindaja 
küsimus. Nimelt seisavad raamatu eessõna all üksnes tõlkija init-
siaalid: M. G. Eesti Biograafiline Leksikon omistas tõlke Mihkel 
Kampmaa andmete põhjal Mats Grantile (EBL 1926: 107; Kampmaa 
1908: 93). Ka läti kultuuriloo uurija Mart Pukits nägi nende nimetäh-
tede taga Orajõe kooliõpetajat Mats Granti, kes eesti-läti rahvuspiiril 
elades oli läti keele ja kirjandusega tuttav ja kellelt jõudis läti keelest 
eesti keelde teadaolevalt mitmeid tõlkeid (Pukits 1938: 484–491). Mõned 
aastakümned hiljem selgitasid kirjandusteaduslikud uurimused, et 
Laakmanni äriraamatutes on tõlkijana ja trükise tellijana kirjas keegi 
M. Gildemann Pärnust (Vinkel 1966: 284; Loosme 1966: 93). Nii on 
M. Gildemann registreeritud Mai Roosi loo tõlkijana nüüd ka Eesti 
Rahvusbibliograafias (Annus 1995: nr 336). See seisukoht vajaks siiski 
revideerimist. M. Gildemanni isikut pole õnnestunud senini kind-
lalt määratleda. Pärnus tegutses 1853. aastast raamatuköitjana kirja-
mees Berend Gildenmann, kes avaldas ka mõningaid sentimentaal-
sete jutukeste tõlkeid. Varem oli ta pidanud koolmeistriametit nagu 
ka isa Mihkel, kuid pole andmeid nende läti keele oskuse kohta. 1852. 
aastal õppis Mats Grant Berend Gildenmanni juures Sauga valla-
koolis (Paatsi 2003: 212). See fakt näitab küll Gildenmannide ja Granti 
omavahelist seost, kuid ei seleta enamat. Küll aga tuleks arvesse võtta 
asjaolu, et kohalikus pärimuses säilis aastaid hiljemgi teadmine Mats 
Grantist Mai Roosi-raamatu tõlkijana.57 

Nüüdseks näib olevat tekkinud segadus ka selle rahvaraamatu autor-
susega. Eesti kirjandusloo varasemates käsitlustes on selleks peetud 
Juris Dauget (M. Pukits, A. Vinkel), Eesti Rahvusbibliograafias aga on 
Wagga neitsit Mai Roos registreeritud Adalbert Cammereri raamatu 
tõlkena (Annus 1995: nr 336). Kohtuaktide väljaande, Cammereri 
värssteose, Dauge lätikeelse jutustuse ja Mai Roosi loo eestikeelse 
väljaande võrdlemisel ilmnes aga selgelt, et eesti keelde on tõlgitud 

56  Vt ka: Verlags-Conto 1839–1880, EKLA 72-M 12, l. 194; Laoraamat, 72-M 10, 
l. 110; Trükiste laoraamat, 72-M 9, l. 200.
57  ERA RKM II 58, l. 416–419. Tänan folklorist Rein Saukast vihje eest sellele 
faktile.
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Juris Dauge proosajutustus, mitte Adalbert Cammereri värssjutustus. 
Turaidas jumprava ja Adalbert Cammereri värss jutustuse võrdleva 
analüüsi tulemusel oli ka läti kirjandusteadlane Ingrida Kiršentāle 
veendunud, et Juris Dauge oli kasutanud küll valmis süžeed, kuid 
loonud iseseisva originaalteose (Dauge 1987: 76). Kokkuvõtteks tulekski 
järeldada, et Mats Grant tõlkis eesti keelde Juris Dauge Mai Roosi-
raamatu, mis oli valminud Adalbert Cammereri värssjutustuse ainetel. 

Mai Roosi loo eestikeelsest tõlkest sai aastakümneteks eesti lugeja 
meelisraamat. See ilmus veel sajandi lõpul 1891 ja 1894 Tallinnas 
H. Mathieseni trükikojas (Annus 1995: nr 337) ning 1907, 1910 ja 1926 
ka Tartus M. Hermanni trükikojas (Annus 1993, nr 519). Viimased on 
Eesti Rahvusbibliograafias registreeritud kui uus tõlge läti keelest, 
selleks tuleks aga lugeda ka sajandi lõpus Tallinnas ilmunud välja-
anded. Kõik need erinevad ülesehituselt ja tekstilt Juris Dauge jutus-
tusest tunduvalt, samuti on jutustusse põimitud värsid uued, varase-
mast tõlkest on laenatud vaid mõni üksik erand. Selgitamist vajab, kas 
uueks tõlkeks peetu aluseks oli ka mõni uus lätikeelne väljaanne või 
on ikkagi tegemist Juris Dauge jutustuse algse tõlke ümbertöötlusega.

Kokkuvõtteks
1808. aastal Baierimaalt Bambergist Liivimaale jõudnud Adalbert 
Cammerer õppis aastatel 1809–1811 Tartu ülikoolis. Filosoofiateadus-
konnas alustanud noormees läks peatselt üle teoloogiastuudiumile 
ja õppis viimase aasta Tartu ülikooli õpetajate instituudis. Ülikoolis 
paistis ta silma nii auhinnaväärilise võistlustööga teoloogia alal (1809) 
kui ka ülikooliainelise panegüürilise luuleloominguga. Kahel aastal 
(1809, 1810) kirjutas Cammerer keisri kroonimispäeva piduüritusel ette-
lugemiseks ülikooli ja keisrit ülistavad luuleteosed, mis nägid ülikooli 
trükikojas ka kiiresti trükivalgust. Cammereri mentoriks ülikoolis oli 
professor Karl Morgenstern. Viimasele saadetud kirjadest ilmneb, et 
Cammerer sai temalt töö ja loominguga seotud tuge ka hiljem, kui 
teenis pedagoogileiba Haminas, Paides, Tallinnas, Riias ja Jekabpilsis. 

Nooruspäevil Saksamaal alustatud luulekatsetustest kujunes 
kutsetöö kõrval Cammereri teine oluline eluosa. Oma Paide-perioodi 
luuleloomingus 1812–1815 elas Adalbert Cammerer kaasa nende aastate 
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ajaloolistele sündmustele alates Napoleoni lüüasaamisest Venemaal 
kuni tema armee täieliku hävitamiseni Euroopas. Panegüürilisele 
ja patriootlikule ajaluulele andsid sisu keiser Aleksander I ja Vene 
väejuhtide kangelaslikkus Euroopa vabaduse kaitsel ning saksa 
rahvustunnet õhutav germaani minevik. See temaatika kerkis tema 
luules korduvalt üles hiljemgi. Venemaa kuulsuse trubaduur saavutas 
mõningase tuntuse, tema aktuaalne ajaluule ja sihitisega juhuluule 
aitasid ta teatud määral edasi ka karjääriredelil. Peterburis tutvus 
Cammerer Tartu õpperingkonna kuraatori kirjanik Friedrich Maxi-
milian Klingeriga, kes abistas teda mitme luuleteose trükkitoimeta-
misel ja pedagoogiametis edasiliikumisel.

Viimasel eluaastal valmis Adalbert Cammereril ajaloolise põhjaga 
värssjutustus, mis andis aine läti ja eesti populaarsele rahvaraama-
tule Turaida tütarlapsest Mai Roosist. 
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„Alexander nur, und Er allein, Gab Dir, 
Dorpat! Diesen Jugendschein“ – Adalbert 

Philipp Cammerer vom Dorpater Studenten 
zum Schullehrer und Dichter

Zusammenfassung
Im Februar 1809 wurde an der Kaiserlichen Universität Dorpat ein 
deutscher Jüngling – Adalbert Philipp Cammerer – immatrikuliert. 
Er war als Sohn eines Notars und Regierungsanwalts Jacob Thomas 
Cammerer am 25. Juli 1786 in der Bischofsstadt Bamberg in Bayern 
geboren. In Bamberg absolvierte er das Gymnasium und studierte 
zwei Jahre am Lyzeum Philosophie (EAA 402-4-50, Bl. 171). Dabei 
schwärmte er für Literatur und dichtete auch selbst. Am 1. Januar 1808 
schloβ sich Adalbert Cammerer an die aus der französischen Gefan-
genschaft zurückkehrende russische Soldatentruppe an und machte 
sich auf die harte Wanderung zu Fuß in den weiten Norden. Das Leben 
in Bamberg war für seinen Geist viel zu eng geworden (Cammerer 
1824). Das unter Kaiser Alexander I. in Europa in den Vordergrund 
rückende Ruβland war das gelobte Land, das schon die neue Heimat 
vieler jungen begabten Deutschen geworden war. 

Die Erlebnisse und Schwierigkeiten des halbjährigen Marsches 
beschrieb Cammerer im 1824 erschienenen Tagebuch (Cammerer 1824). 
Anfang August 1808 hielt das Regiment beim Durchmarsch in Dorpat 
(Tartu) an. Die hiesige deutschsprachige und -gesinnte Universität am 
Rande Ruβlands zog den jungen Mann an. Am 3. Februar 1809 wurde 
Adalbert Cammerer an der Philosophischen Fakultät der Universität 
Dorpat immatrikuliert. Er besuchte Vorlesungen des Philosophie-
professors Jäsche sowie Veranstaltungen der Professoren Ewers und 
Hezel an der Theologischen Fakultät, zu der er im zweiten Semester 
überging (EAA 402-4-45, Bl. 155–208). Er nahm sein Studium sehr 
ernst und reichte schon im selben Semester die Preisschrift An et 
quatenus J. Chr. Sese, in tradenda religione sua, ad ideas suae aetatis 
erroneas accommodaverit ein, die die silberne Medaille erhielt. Im 



Mare Rand

220

dritten Semester beteiligte sich der nach vielseitigen Kenntnissen stre-
bende Student Cammerer an Vorlesungen über Ästhetik und Archäo-
logie Karl Morgensterns, die der aus zweijähriger Reise nach Europa 
zurückgekehrte Professor in der Philosophischen Fakultät wieder zu 
lesen begann (EAA 402-4-45, Bl. 241; TÜR 3-CCCXLVI, Bl. 22–23). 
Am 2. Juli 1810 bewarb sich Cammerer um die Aufnahme in das an 
der Universität Dorpat gegründeten Lehrerinstitut (TÜR 15-6, Bl. 3–4). 
Die befürwortende Stellungnahme Professor Morgensterns gewähr-
leistete ihm einen Studienplatz, der durch ein Stipendium unterstützt 
wurde, und innerhalb zweier Semester studierte Cammerer mehrere 
für einen zukünftigen Schullehrer nötigen Fächer.

Im Herbst 1811 trat Adalbert Cammerer als Kreisschullehrer in Fred-
rikshamn (Hamina) in Dienst. Nach der einjährigen Arbeitsperiode 
in Finnland wurde er im Herbst 1812 Kreisschullehrer in Weissenstein 
(Paide) in Estland. Ein niedriges Gehalt und sonstige Verhältnisse der 
Kleinstadt befriedigten ihn nicht. Um auf dem Gebiet der Schulbildung 
weiterzukommen, ersuchte er um Hilfe bei seinem Mentor Morgen-
stern und beim Kurator des Dorpater Lehrbezirks, dem Schriftsteller 
Friedrich Maximilian Klinger in St. Petersburg. Im Frühling 1814 
nahm Klinger den jungen Mann wohlwollend an, konnte ihm aber 
in St. Petersburg kein Amt geben (TÜR 3-CCCXLII-7, Bl. 211–212). Die 
Laufbahn Cammerers entwickelte sich allmählich in Est-, Liv- und 
Kurland weiter. 1815 bis 1820 war er Kreisschullehrer und Lehrer der 
Töchterschule in Reval (Tallinn), 1820 bis 1823 der wissenschaftliche 
Lehrer der niedrigen Klassen im Gouvernementsgymnasium in Riga, 
1826 Schulinspektor und 1827 bis 1839 Kreisschullehrer in Jakobstadt 
(Jekabpils). Nach der Pensionierung lebte Adalbert Cammerer wieder 
in Riga, wo er am 3. Juli 1848 gestorben ist. 

Nachdem Cammerer 1808 Deutschland verlieβ, besuchte er seine 
Heimat wieder im Jahr 1820 (EAA 384-1-3807). Der Sohn eilte sich 
zum Sterbebett seiner Mutter und erledigte in Bamberg die Fami-
lienangelegenheiten mit seinen Schwestern. Nach Angaben einiger 
Nachschlagewerke soll er in den Jahren 1823 bis 1826 längere Zeit in 
Deutschland geweilt haben.

Viel tiefere Spuren, als durch die Tätigkeit auf dem pädagogischen 
Gebiet, hätte er hier durch seine dichterische Schöpfung hinterlassen 
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sollen. Immerhin ist er auch als Dichter längst vergessen und findet 
sich nur in Nachschlagewerken für deutschbaltische Literatur. Man 
muβ den Grund im Charakter seiner Dichtung suchen – er schuf 
vor allem Zeit- und Gelegenheitsgedichte, die sich mit der Zeit nicht 
mehr bewährten. Als er Student der Universität Dorpat wurde, waren 
seine ersten dichterischen Versuche schon im Druck erschienen. 1807 
hatte Christoph Martin Wieland die ihm vom Bamberger Professor 
Johann Christoph Huscher geschickten Versen Cammerers in seiner 
Zeitschrift Der neue teutsche Merkur (Wieland 1807: 263–269) veröf-
fentlicht. Viel wichtiger war für ihn aber seine erste Gedichtsamm-
lung Meine Erholungsstunden (Cammerer 1808). 

In Dorpat schien sich Cammerer auf einmal inmitten von Lieb-
habern der Dichtkunst zu befinden. Im Bann der Dichtkunst waren 
sowohl Professoren und Studenten als auch sonstige Stadtbürger und 
–bürgerinnen. Historische Dramen Schillers und die Poesie der deut-
schen Romantiker beeinfluβten den nach Freiheit und Menschenwürde 
strebenden Geist. Als Träger dieser Lebenswerte sah man in Ruβland 
den jungen Kaiser Alexander. Das Aufblühen der 1802 mit seiner 
Unterstützung neugegründeten Universität Dorpat und ihre frühere 
Geschichte wurden Inhalt der nächsten Dichtwerke Cammerers. Am 
Krönungstag des Kaisers, am 15. September 1809, trat der Student Adal-
bert Cammerer im groβen Hörsaal des Bibliotheksgebäudes mit dem 
Gedicht Rückblick in die Tage schöner Vergangenheit auf. In seinen 
Versen würdigte er festlich das auf heiligen Trümmern entstandene 
Bibliotheksgebäude als einen Tempel für Wissenschaften und Künste 
(Cammerer 1809). Ein Jahr später feierte er den Krönungstag mit dem 
neuen Dichtwerk Vergangenheit und Gegenwart, auf einem Spazier
gang durch Dorpat’s botanischen Garten. Der neue botanische Garten 
der Univeristät entwickelte sich im Gebiet der alten Stadtmauer, die 
während Jahrhunderten ein Zeuge blutiger Kämpfe gewesen war. Der 
Dichter verweilt versöhnend bei der völligen Vernichtung der Stadt im 
Nordischen Krieg und freut sich, daβ heute nicht mehr Kriege sondern 
Wissenschaften und Künste Ausländer herbeilocken (Cammerer 1810). 
In deutschbaltischen Kreisen war die hochherzige Ode immer noch 
beliebt, und die pathetische Machttreue wurde auch dem jungen 
Cammerer eigen. So lautete auch das panegyrische Ende seiner Ode:  
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Holder Tag! Wem dank’ ich deine Schöne?
Und wem strahlt, o Prachtgefild, dein Ruhm?
Sag, wer schuf in dieser Blumenscene
Livlands Flora dir dein Heiligthum?
Dort lebt Einer, fern, am Newastrande,
Der die Schönheit hier aus Gräbern rief;
Er, ein Vater seinem Vaterlande,
der noch nie für seine Kinder schlief:
Alexander nur, und Er allein, 
Gab Dir, Dorpat! Diesen Jugendschein.

In seinen Studentenjahren veröffentlichte Adalbert Cammerer in 
Dorpat auch zwei Gelegenheitsgedichte. Wieweit er die Tätigkeit der 
unter Studenten vorgehenden Sängerbünden beeinfluβte, oder ob er 
einigen selber angehörte, kann man nicht beweisen. Als er Dorpat 
verlieβ, verschwand das Universitätsthema aus seiner Dichtung. 

Während der Weissensteiner Periode seit 1812 beobachtete die Dich-
tung von Cammerer die Niederlage Napoleons und seiner Groβen 
Armee. Es erschienen hierzulande patriotische Sendschreiben, Anmel-
dungen, Aufrufe und Gedichte vieler deutschbaltischer Literaten, 
wie Garlieb Merkel, August Albanus, Karl Ludwig Struve, Ulrich 
von Schlippenbach, Friedrich Rambach. Ruβlandspatriotische Zeit-
gedichte Adalbert Cammerers offenbarten auβerdem eine gemein-
same Linie zu den Werken junger Spätromantiker in Deutschland, 
die zurück zur germanischen Vergangenheit und zu Keimen der deut-
schen Nation und Sprache kehrten. In seinen Zeitgedichten sang 
Cammerer gleichzeitig ein Loblied der vorausschauenden Weisheit 
und dem Heroismus von Kaiser Alexander und den berühmtesten 
Männern aus der germanischen Urzeit und der deutschen Kultur. 
Den schmählichen Rückzug Napoleons aus Moskau zeichnete Adal-
bert Cammerer mit der patriotischen Elegie Teutschlands Jünglingen 
ein teutscher Jüngling (Cammerer 1812) nach. Zur Erinnerung an den 
Ober befehlshaber Russisch-Preuβischer Truppen, Michail Kutusow, 
veröffentlichte Cammerer im Sommer 1813 ein längeres Gedicht 
Hermann und Ruthenia, an der Urne Kutusows (Cammerer 1813). 
Hermann, einen Helden aus der Urzeit der Germanen, hatte in der 2. 
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Hälfte des 18. Jahrhunderts Friedrich Gottlieb Klopstock mit seinen 
drei Tragödien in die deutsche Dramatik gebracht. Das Hermanns-
Thema aktualisierte sich für Cammerer, als der Leichnam Kutusows 
aus Polen nach St. Petersburg gebracht wurde und die Prozession am 
14. Mai in Dorpat anhielt. Cammerer schickte Exemplare seiner dialo-
gisierten Dichtung am 10. Juli an die Universität Dorpat, von hier 
gelangten einige nach St. Petersburg an den Kaiser, an den Minister 
für Volksaufklärung und an den Kurator des Lehrbezirks (EAA 402-4-
235, Bl. 2-3). Nachdem die verbündeten Truppen am 31. März Paris 
einnahmen und Napoleon am 6. April abdankte, verfaβte Adalbert 
Cammerer für die Siegesstimmung der Zeit eine Phantasie Traumflug 
in den Orion, oder Die Friedensfeyer (Cammerer 1815). 

Schon in Weissenstein sammelte Cammerer Materialien für ein 
längeres episches Gedicht Die neue Rossiade, wofür er das epische 
Poem des russischen Dichters Michail Heraskow als Vorbild im 
Auge hatte. In den frühen Briefen an seinen ehemaligen Professor 
Karl Morgenstern war Rossiade immerwährend die Rede (TÜR 
3-CCCXLII-7, Bl. 211–216). Cammerer hatte beschloβen, das klassische 
Versmaβ, den Hexameter, zu verwenden. Im Herbst 1814 schickte er 
die ersten zehn Bögen zum Lesen und Kritisieren an den besten Sach-
kenner, Professor Morgenstern. Zuerst hatte Cammerer das Poem in 
vier Gesängen im Sinne, aber das Material nahm ständig zu, und die 
dichterische Arbeit zog sich in die Länge. Dabei machte ihm die Geld-
knappheit grosse Sorgen. Im Brief vom 23. Januar 1817 gab Cammerer 
Morgenstern bekannt, dass die Rossiade in sieben Gesängen zu Ostern 
erscheint (TÜR 3-CCCXLII-7, Bl. 215v). Es ist fraglich, ob Die neue 
Rossiade als Ganzes erschien, denn es ist kein volles Exemplar zu 
finden. Das bisher vollständigste Exemplar mit vier Gesängen befindet 
sich in der Akademischen Universitätsbibliothek Tallinn. 

Poetische Inspirationen fand Cammerer sogar in seinem Berufsleben. 
1814 besuchte er in St. Petersburg die von Katarina II. gegründete Erzie-
hungsanstalt, die seitdem Paul I. den Thron bestieg, unter der Leitung 
seiner Ehefrau Maria Fjodorowna arbeitete. Die vielseitige Tätigkeit 
im Geist von Pestalozzi sowie die kluge und gefällige Leitung der 
Schule begeisterten den jungen Pädagogen. 1820 erregte das Aufsehen 
der Leser das längere epische Gedicht Cammerers Spaziergang durch 
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die Säle des kaiserlichen Erziehungshauses in St. Petersburg. „Sein 
Talent an solchen unfruchtbaren Gegenstand poetischer Bearbeitung 
verwenden, heisst wahrlich es versuchen. Dennoch hat unser Dichter 
ihm eine schöne Seite abgezwungen [...]“, beurteilte die Buchwerbung 
das dichterische Resultat Cammerers (Raupach 1820: 120). In seiner 
Revaler Periode verfaβte Cammerer Die sämmtlichen Präpositionen, 
oder Verhältnisswörter der teutschen Sprache, in Versen (Cammerer 
1817). Die Präpositionen wurden getrennt für niedrigere und höhere 
Lehrstufen präsentiert, je nach Kenntnissen der Schüler in der Antike 
und der allgemeinen Geschichte. Zum Beispiel waren die Präposi-
tionen mit dem Dativ im Gedicht Moskwa, 1812 zusammengefaβt. 
Allem Anschein nach erleichterte das kleine Lehrmittel das Lernen 
dieses grammatischen Pensums und wurde in Schulen verbreitet. Man 
findet heute diese Druckschrift in gröβeren Bibliotheken Estlands in 
mehreren Exemplaren. Als Rigaer Schullehrer erlebte Cammerer den 
griechischen Unabhängigkeitskrieg gegen das Osmanische Reich mit 
einer Schulschrift Flug im Geiste durch Griechenland (Cammerer 
1822) und einem Zeitgedicht Für Griechenland (Cammerer 1823) mit. 

Bekannterweise beschränkte sich seine weitere dichterische Schöp-
fung auf Gelegenheitsdichtungen. Erst ganz am Ende seines Lebens 
erschien seine längere Verserzählung Die Jungfrau von Treiden, ein 
historischromantisches Gemälde aus der Vorzeit Livlands (Cammerer 
1848). Der Schwanengesang des Dichters beruhte auf historischer 
Wirklichkeit, die sein ehemaliger Kommilitone aus Dorpater Studen-
tenzeit, der Forscher des baltischen Strafrechts und Strafprozesses, 
Assessor des Livländischen Hofgerichts, Magnus von Wolffeldt ans 
Licht gebracht hatte. Die reine Liebe zwischen zwei jungen Leuten, 
in die sich ein Bösewicht einmischt, und die Treue des Mädchens, 
das dafür durch Aberglaube ihr Leben opfert, ergab eine fesselnde 
Geschichte. 1857 erschütterte der Stoff den einfachen lettischen Leser 
(Dauge 1857) und 1865 auch den estnischen Leser. Das estnischspra-
chige Volksbuch Wagga neitsit Mai Roos (Dauge 1865) hatte groβen 
Erfolg, den der Dorpater Buchdrucker Heinrich Laakmann voraussah. 
5000 Exemplare war damals eine auβerordentliche Auflagenhöhe, die 
der Raubdruck um 1500 bis 2000 Exemplare noch mehr erhöhte. In 
dreiβig Jahren waren die Vorräte Laakmanns völlig vergriffen (Loosme 
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1966: 93) und bis 1926 hatte das nach dem Stoff Adalbert Cammerers 
verfaßte Lieblingsbuch der Esten noch fünf neue Auflagen. 

In der Frage innerhalb der estnischen Literaturwissenschaft um den 
Autor des Urtextes und den Übersetzer des Volksbuchs Wagga neitsit 
Mai Roos vertritt die hiesige Autorin den Standpunkt, daβ der letti-
sche Hauslehrer Juris Dauge aufgrund der Verserzählung von Adal-
bert Cammerer eine Erzählung Turaidas jumprava verfaβte, die der 
Schulmeister in Orrenhof (Orajõe), Mats Grant, ins Estnisch übersetzte.


