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Varane eesti sonett: aeg ja ruum

Rebekka Lotman

Sonett, lääne kultuuri üks vanemaid ja levinumaid kanoonilisi 
luulevorme, sündis 13. sajandi esimesel poolel Sitsiilias. Eesti keelde 
jõudis sonett üle 650 aasta hiljem – esimesed eestikeelsed sonetid 
pärinevad 19. sajandi lõpust. Sonetiuurija Paul Oppenheimeri järgi 
märkis soneti leiutamine täiesti uue, modernse mentaalsuse sündi 
lääne kultuuris.1 Eesmärgiga vaadelda seda aega ja ruumi, mille 
sonett oma esimestel aastakümnetel eesti luules lõi, samuti toonaste 
sonettide luulemina suhet ümbritsevasse ning mentaalsust, heidab 
käesolev artikkel Oppenheimeri teooria taustal pilgu eestikeelsele 
sonetile 19. sajandi lõpukümnendeil. Taustaks kirjeldatakse põgu-
salt varast eesti sonetti ümbritsevat aega ja ruumi ehk ümbrust, 
millesse see uue nähtusena ilmus. Ent alustuseks soneti sünnist, 
ruumist, mille sonett loob, ning selle jõudmisest eesti kirjandusse. 

Giacomo da Lentini ja soneti sünd
Sonett leiutati imperaator Friedrich II (Federico II) õukonnas, kes 
valitses Sitsiilia üle aastatel 1197–1250. 1230. aastatel oli Friedrich II 
notarina2 ametis Giacomo (Jacopo) da Lentini (Giacomo Lentinist), 
kellest sai Scuola Siciliana ehk Sitsiilia koolkonna tähtsaim esindaja. 
Giacomo da Lentinist on teada suhteliselt vähe.3 Tema sünniaasta 

1  Paul Oppenheimer. The Birth of the Modern Mind. Self, Conciousness, and 
the Invention of the Sonnet. New York, 1989. 
2  Tuleb märkida, et toonane notar ei tähendanud notarit tänapäevases 
mõttes – notarid võisid olla ühelt poolt valitsejate isiklikud sekretärid, teisalt 
riigisekretärid. 
3  Põhjalikumalt Giacomo da Lentini elu kohta vt: Ernest F. Langley (Ed.). 
The Poetry of Giacomo da Lentino. Sicilian Poet of the Thirteenth Century. 
Cambridge, Massachussets, 1915, lk xxi. Vt ka: Ernest Hatch Wilkins. 
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suhtes ollakse eri meelt: selleks on märgitud aastat 1188,4 aga on 
ka tõdetud, et kindel saab olla üksnes selles, et sonetivormi leiu-
taja sündis enne 1210. aastat.5 Samuti ei ole teada tema surma-
daatum – üldiselt ollakse ühel meelel, et luuletaja suri tõenäoliselt 
1240. aastate alguses.6 Oletatakse, et Giacomo da Lentini ei olnud 
üksnes imperaatori notar, vaid ka tema usaldusalune ja sõber. 
Ajalukku läheb ta aga ennekõike soneti leiutajana7 – selle luule-
vormi lõi ta ajavahemikus 1220–1230. Peale luuletuste on autorilt 
säilinud ainult kolm dokumenti, millest ühel leidub ka Giacomo 
da Lentini allkiri.8

Giacomo da Lentini leiutatud vorm, sonett, koosneb neljateist-
kümnest värsireast, värsimõõduks oli algupäraste sonettide puhul 
endecasillabo ehk üksteistsilbik. Luuletused on riimilised ning 
riimiskeem jagab luuletuse kaheks ebavõrdseks osaks: esimese 
poole moodustab oktaav (või kaks katrääni), mida da Lentini 
riimis ABABABAB,9 sellele järgneb sekstett (või kaks tertsetti) 
ning siin varieerib esimene sonetist nelja skeemi vahel. Autorile 
omistatud kahekümne kuue soneti kuuikud jagunevad järgmi-
selt: CDE CDE (15), CDCDCD (9) ja AABAAB (1).10 Milline tema 

The Invention of the Sonnet. – The Invention of the Sonnet and Other Studies 
in Italian Literature. Roma, 1959, lk 11–39; Francesco Torraca. Il notaro Giacomo 
da Lentini. – Studi su la lirica italiana del duecento. Bologna, 1902, lk 1–85. 
4  F. Torraca, Il notaro, lk 171.
5  E. F. Langley. The Poetry, lk xxi; Michael R. G. Spiller. The Development of 
the Sonnet. An Introduction. London, 1992, lk 13. 
6  E. F. Langley. The Poetry, lk xxi; P. Oppenheimer. The Birth, lk 171.
7  Tegu ei olnud seejuures esimese luulevormiga, mille notar leiutas. 
Oppenheimer on Giacomo da Lentinit nimetanud luule-Picassoks, kelle leiutlev 
loomus ühtis tema väljendusandega. P. Oppenheimer. The Birth, lk 176. 
8  Vt ka kaht teineteist täiendavat käsitlust Giacomo da Lentini elust ja sonettide 
sünni kontekstist: Paul Oppenheimer. Frederick II, Giacomo da Lentino, and 
the Earliest Sonnets. – The Birth of the Modern Mind. Self, Conciousness, and 
the Invention of the Sonnet. New York, Oxford, 1989, lk 13–25; samuti Michael 
R. G. Spiller. Sicilians and Citizens: the Early Sonnet. – The Development of 
the Sonnet. An Introduction. London, New York, 1992, lk 11–27. 
9  Siin ja edaspidi on suurtähtedega riimiskeemides märgitud nais-, väikeste 
tähtedega meesklauslid. Algupärane itaalia sonett oli läbivalt naisriimiline.
10  Traditsiooniliseks itaalia sonetiks peetakse aga ennekõike Giacomo da 
Lentini ühe kuulsama järgija, Francesco Petrarca (1304–1374) sonetti, kus 
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sonettidest esimene oli, ei ole võimalik kindlaks määrata – pole 
jälgi katsetustest, luuletused on vormilt, aga samuti temaatiliselt 
väga ühtsed. Kõik sonetid peale ühe räägivad armastusest, kõigis 
kõneleb ‘mina’, kes pärineb sageli Lentino linnast. „Jahmatav, et 
da Lentini näib olevat leiutanud soneti silmapilkselt täiuslikuna: 
vaid üks tema sonettidest, „Lo viso, e son diviso da lo viso“ („Näen 
nägu, ent ometi olen sellest lahus“) näib igati primitiivne, kuuiku 
riimid kordavad oktaavi oma, ABAB ABAB AAB AAB, võte, mis 
hägustab oktaavi ja seksteti fundamentaalset erinevust,“ märgib 
sonetiuurija Spiller.11

Soneti ebasümmeetriline kaheosaline struktuur (8+6 värssi) 
kannab oma loogikat, mille tagajärjed avalduvad ka sisus.12 Oppen-
heimeri teooria järgi peitus kõnealuse vormi loomises Giacomo da 
Lentini katse leida mõistuspärane, loogiline vastus emotsionaal-
setele küsimustele, ennekõike armastusele, mida enam ei pidanud 
lihtsalt kuulutama või väljendama, vaid sai nüüd vormiloogika abil 
lahendada. Soneti struktuuri kaheks ebavõrdseks osaks jagunemist 
võibki pidada selle olemuslikemaks jooneks – esimesele osale, mis 
vastab struktuurilt 8-realisele strambotto’le (ehkki strambotto’s süli-
riimi ei kasutatud, seal olid levinuimad skeemid ABABABAB ja 
ABABABCC), liitis Giacomo da Lentini seksteti (levinuimaks skee-
miks on CDE/CDE). Niisuguse ülesehitusega soosib vorm juba ise 
luuleteema kahetist käsitlust, nt võib selleks olla küsimus-vastus, 
liikumine telgedel sisemine-väline, kirjeldus-pöördumine jne.

Oppenheimeri järeldusel oli sonett esimene Rooma impeeriumi 
lagunemise järgne luulevorm, mis oli mõeldud omaette lugemi-
seks, mitte muusika saatel esitamiseks või publiku ees ettekandmi-
seks.13 Nii leiab Oppenheimer, et Giacomo da Lentini saatis sonetti 
luues korda midagi enamat: ta muutis viisi, kuidas inimesed oma 
tundeid ja mõtteid peegeldasid ning ennast väljendasid. Sonett tõi 

nelikutes kasutatakse süliriimi ABBA/ABBA.
11  M. R. G. Spiller. Sicilians and Citizens, lk 14.
12  Soneti struktuuri mõjust selle sisule vt nt: John Fuller. The Sonnet. London, 
1972, lk 2–3; M. R. G. Spiller. The Development, lk 15–18; Stephen Burt, David 
Mikics. The Art of the Sonnet. Cambridge, Massachusetts, 2010, lk 7.
13  P. Oppenheimer. The Birth, lk 3.
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kirjandusse uutmoodi vaikuse, sisekaemuslikkuse, aga ka enese-
teadvuse. Seepärast nimetabki Oppenheimer sonetti uue, modernse 
mentaalsuse sünniks kirjanduses.14 

Niisuguse luuleuuenduse sündi just Friedrich II õukonnas 
soodustasid nii imperaatori isiksus kui teda ümbritsev õhustik. 
Valitseja oli äärmiselt huvitatud kunstidest, filosoofiast ja teadu-
sest, ta rääkis kuut keelt (ladina, sitsiilia, saksa, prantsuse, 
kreeka ja araabia) ning armastas joonistada ja luuletada. Tema 
õukonnas oli tunda tärkamas renessansivaimu: loeti antiikmõt-
lejaid, eelkõige Platonit ja Aristotelest, samuti toetus imperaator 
pigem antiikrooma kui religioossele arusaamale õiglusest. Üldse 
valitses Friedrich II ajal õhkkond, mis soosis muutusi ja novaator-
lust, kui neist võis saada uusi teadmisi – näiteks lubas imperaator 
anatoomia uurimise eesmärgil lahata laipu. Teda köitsid eksperi-
mendid teadmiste nimel.15 

Sonett hakkas Giacomo da Lentini lähikondlaste seas kohe 
levima. Veel enam – selles ei hakanud luuletama mitte ainult 
õukond, vaid ka Friedrich II ise. Koos Giacomole omistatud kahe-
kümne kuue sonetiga on Scuola Siciliana’st säilinud 58 sonetti. 
Soneti levikule aitas kaasa imperaatori õukonnas sündinud 
omanäoline kirjavahetuse vorm – nii pidas notar da Lentini sonet-
tides dialoogi L’Abate i Tiboliga. Sama tegi Jacopo Mostacci Pier 
della Vignaga, kelle debatti sekkus kolmanda häälena Giacomo 
da Lentini sonett „Amor è un desio che ven da core“. Peagi laienes 
niisugune tegevus kaugemale, dolce stil nuovo ehk „uue maheda 
stiili“16 autorite hulka, ning seda uut kirjandusliku kirjavahetuse 
vormi kasutas ka Dante Alighieri koos Brunetto Latini, Cino da 
Pistoia ja Guido Cavalcantiga.17

14  Samas, lk 40.
15  Samas, lk 20.
16  „Uue maheda stiili“ kohta vt pikemalt nt Rein Raud. Sissejuhatus. – Dante 
Alighieri. Vita nova. Uus elu. Tlk Rein Raud. Tallinn, 2012, lk 19–34.
17  P. Oppenheimer. The Birth, lk 38.
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Uus kinnisvorm eesti luuleruumis
Soneti sündides oli sel uuel värsivormil luuletuse sisutasandile 
tähtis mõju ning Oppenheimeri hinnangul tõi just vormiline 
uuendus kaasa ka uue mentaalsuse. Ent 19. sajandi viimastel aasta-
kümnetel eestikeelsesse kirjandusse jõudes oli sel vormil peaasja-
likult (Charles Sanders Peirce’i mõistes) sümboolne ehk konvent-
sionaalne tähendus. 

Sonetti ei saa kirjutada juhuslikult. Soneti jõudmine luulekultuuri 
märgib laiema kultuurivälja osaks olemist ning asjaolu, et selles 
keeles luuletajad tunnevad sonetti kui luulekeelt. Samuti kannab 
sonett endas lääne luulevormidest kõige tugevamalt traditsiooni-
tunnet.18 Nii kuulutas soneti jõudmine eesti luulesse, et eesti keeles 
on samuti võimalik luuletada sarnaselt itaalia, saksa, prantsuse, 
vene keelega. Nagu sõnastab oma 1938. aastal kaitstud magistri-
töös „Eesti soneti ajalugu“ Bernard Kangro: „Soneti tulek tähendas 
kohase kirjandusliku pinnase olemasolu ja üheõiguslusele jõud-
mise esimest märki teiste rahvaste kirjandustega võrreldes.“19

Väärib märkimist, et sonett ei jõudnud eesti kirjandustead-
vusse tõlgetena, vaid siin sündisid kõigepealt algupärased eesti-
keelsed sonetid. Eestisse jõudis sonett ennekõike saksa kultuuri 
kaudu,20 Martin Opitzi poeetikast või selle käsitlustest. Mõistagi 
loeti palju ka saksakeelset luulet, mistõttu mõjutas 19. sajandi 
teise poole Eesti luuletajaid Heinrich Heine ja Nikolaus Lenau 
looming, kes mõlemad muu hulgas sonette kirjutasid21. Lisaks 

18  Vt ka W. E. Yates. Tradition in the German Sonnet. Bern, Frankfurt am 
Main, Las Vegas, 1981, lk 9.
19  Bernard Kangro. Eesti soneti ajalugu. Tartu, 1938, lk 27.
20  Saksa luulesse tuli sonett samuti suhteliselt hilja, 1620. aastatel ehk ligi 
sada aastat hiljem kui inglise, hispaania ja prantsuse luulekultuuris esimesed 
sonetid kirjutati. Saksa luulesse jõudis sonett eeskätt läbi Prantsuse, Itaalia ja 
Madalmaade luule ning esimesteks autoriteks olid siin Martin Opitz ja Georg 
Rodolf Weckherlin.
21  Näiteks on leitud Jakob Liivi, 19. sajandi kõige olulisema eesti sonetisti 
puhul, et „kõige rohkem äratasid vastukaja ta hinges Lenau laulud, kelle sügav 
ja kurb toon talle paistis olevat õige omane”. Mihkel Kampmann. Jakob Liiv. – 
Eesti kirjandusloo peajooned. Näidete varal seletanud M. Kampmann. Teine 
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avaldasid meie luuletajaile mõju vene autorid, sonetikirjutamisel 
eeskätt Mihhail Lermontov ja Aleksandr Puškin. Impulss võidi 
saada ka F. R. Kreutzwaldilt, kes kirjutas ühe saksakeelse soneti, 
„Der Sommermorgen“.22 Esimesed sonetid Eesti pinnal pärinesid 
aga sakslaselt Reiner Brockmannilt (1609–1647), kelle loomingust 
leiab seitse saksakeelset sonetti. Esimene eesti soost sonetist on 
Kristjan Jaak Peterson (1801–1822), kes oma surma-aastal kirjutas 
samuti saksakeelse soneti, mis ilmus esmakordselt 1823. aastal 
väljaandes „Zeitung für die elegante Welt“,23 ent 19. sajandil ei 
olnud eesti autorid veel sellega tuttavad.

Eesti keelde jõudis sonett 1880. aasta paiku. Juba ühest keelest 
teise liikudes toimub soneti vormis oluline transformatsioon – 
sonett saab omale vastavale keelele sobiva värsimõõdu, sõltudes 
selle keele omadustest, ennekõike prosoodiast.24 Nagu öeldud, oli 
algupärase itaalia soneti värsimõõduks silbilisse värsisüsteemi 
kuuluv endecasillabo ehk üksteistsilbik, prantsuse luules sai selle 
vasteks kaksteistsilbik. Martin Opitz nägi oma 1624. aastal ilmunud 
manifestses teoses „Buch von der deutschen Poeterey“ sonetile 
sobiva värsimõõduna kuuikjambi.25 Teos kujunes edasist luule-
kultuuri määravaks tekstiks mitte ainult saksa luules, vaid sellest 
sai ka eesti kunstluule alustekste. Kahes aspektis oli saksa sonett 
tugevalt Clément Marot’ jt Plejaadi luuletajate mõju all: esiteks 
riimide mees- ja naisklausli vaheldumise nõudes, teiseks oli Opitzi 
soneti kolmikute eelisriimiskeemiks toodud prantsuse sonetile 

jagu. [Kolmas ümbertöötatud ja kirjandusteaduse uuematele seisukohtadele 
kohandatud trükk.] Tartu, 1933, lk 215.
22  Eesti keeles Ellen Niidu tõlkes „Suvehommik”. Friedrich Reinhold 
Kreutzwald. Laulud. Tallinn, 1953, lk 331.
23  Gedichte des Esthländers Iaak Petersohn. – Zeitung für die elegante Welt. 
Leipzig, 1823, nr 57, vg 453–454.
24  Vt ka Rebekka Lotman. Sonnet as a closed form and open process. – 
Interlitteraria, 2013, nr 18 (2). [Ilmumas.]
25  Martin Opitz. Buch von der deutschen Poeterey. Nach der Edition von 
Wilhelm Braune neu herausgegeben von Richard Alewyn. Tübingen, 1963. 
Värsimõõtu nimetati siin ka aleksandriiniks, aga saksa aleksandriin tähendaski 
silbilis-rõhulisse värsisüsteemi kuuluvat kuuikjambi. Vt ka Jaak Põldmäe. Eesti 
värsiõpetus. Monograafia. Tallinn, 1978, lk 26.
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omane CCD/EED, s.t oluline oli, et 9. ja 10. värsis oleks paarisriim. 
Lubatud olid siiski ka variatsioonid. Katräänis nägi Opitzi skeem 
ette süliriimi ABBA/ABBA.

Eesti rahvalaulu värsimõõduks oli kvantiteeriv trohheiline neli-
mõõt, 19. sajandil hakkas aga üha enam valitsema silbilis-rõhuline 
värsisüsteem. Nagu kirjutab Põldmäe:

Peaaegu kogu meie kunstluule ajalugu seostub silbilis-rõhulise värsisüstee-
miga. See süsteem tuli eesti luulesse juba 1637. aastal R. Brocmanni juhu-
luuletuses „Carmen Alexandrinum Esthonicum“ [...], seega 13 aastat pärast 
M. Opitzi raamatu „Buch von der deutschen Poeterey“ ilmumist, mille järel 
saksa luule läks üle silbilis-rõhulisele süsteemile. Uus süsteem juurdus eesti 
luules ja sai praktiliselt ainuvalitsejaks; seda seisundit ei kõigutanud ka 
regivärsiharrastus möödunud sajandil. H. Peebu andmeil hõlmasid ajavahe-
mikul 1883–1903 silbilis-rõhuline trohheus ja jamb 78,4% luuletustest (seal-
hulgas langes neliktrohheuste arvele 36,5%); lisades sellele 4,1% ternaarmõõte, 
samuti silbilis-rõhulised logaöödid ja polümeetria, saame protsentarvu, mis 
ei jäta muudele süsteemidele erilist eluõigust.26 

Samuti iseloomustas kunstluulet erinevalt alliteratiivsest regilau-
lust valdav lõppriimilisus. Konservatiivsemad kriitikud nõudsid ka 
eesti kunstluules nimelt rahvalaululike elementide säilitamist. Nii 
leidis 1885. aastal ilmunud artiklis „Eesti laulikud“ Juhan Kunder, 
et oma esivanemate luulele omasest kahest elemendist, trohheili-
sest mõõdust ja alliteratsioonist, ei tohi loobuda: 

Teise sõnadega üteldud: Meie luuletused piavad oma vormi poolest Eesti 
rahva-laulu põhjal seisma. Seda põhja üle pea ja kaela maha jätma, oleks meie 
luuletuste paradiisis üks patulangemine, mis surma oma tagajärjeks tooks.27

Sonett oli vormilt rahvalauludega võrreldes maksimaalselt 
“võõras“. Võõrana mõjus see aga ka kunstluule konteksti ilmudes, 
sest ehkki silbilis-rõhuline värsisüsteem oli siin soneti ilmumi-
seks hõivanud kunstluules keskse koha, oli värsimõõduks jäänud 
siiski enamasti rahvalaulule omane trohheus. Samuti oli regivär-
sist säilinud värsijalgade arv: põhiliselt eelistasid autorid endiselt 

26  J. Põldmäe. Eesti värsiõpetus, lk 116.
27  [Juhan Kunder.] Eesti laulikud I. – Meelelahutaja, 1885, nr 23, lk 75–76.
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nelikvärssi. 19. sajandi sonettide puhul torkabki silma, et värss 
on autoritel sageli harjumatult pikk ning palju kasutatakse täite-
sõnu. Teisalt aga tarvitatakse algriimide asemel läbivalt lõppriime. 

19. sajandi eesti sonetid arvudes
Esimese eesti keeles kirjutatud soneti täpne aastaarv on lahtine. 
Jakob Liivilt leiab ühe soneti dateeringuga 1878, kuid trükivalgust 
nägi see alles 1886. aastal ning koos dateeringuga veelgi hiljem, 
1902. aasta täiendatud kordustrükis.28 Esimesed eestikeelsed sonetid 
trükiti väga lühikese perioodi jooksul 1881. aastal: esmalt juunikuus 
Matthias Johann Eiseni sulest sonett „Õnnesoov isamaale“ tema 
enda koostatud kogumikus Eesti Kirjameeste Seltsi väljaandes,29 
mõni kuu hiljem ilmus Eesti Postimehes Jaan Bergmanni neljaso-
netiline seeria „Lein ja lootus“30 ning veel sama aasta detsembris 
samas lehes Lydia Koidula sonett „Omal teul“31 (üks kahest Koidula 
sonetist), mida Kangro peab järelärkamisaja kõige huvitavamaks 
ja sügavamaks sonetiks.32 

Kokku ilmus 19. sajandil, selle kanoonilise luulevormi esimestel 
aastakümnetel üle 170 algupärase eestikeelse soneti33 ning kümme-
kond tõlkesonetti. Mis puudutab tõlkeid, siis enim on ootuspäraselt 

28  Vt Rebekka Lotman. Kas Jakob Liiv kirjutas esimesed eestikeelsed sonetid? 
– Keel ja Kirjandus, 2012, nr 6, lk 401–416.
29  M[atthias] J[ohann] Eisen. Õnnesoow isamaale. – M. J. Eisen (koost). Eesti 
Luuletused. Tartu, 1881, lk 38.
30  –g– [Jaan Bergmann]. Lein ja lootus. I–IV. – Eesti Postimees, 1881, nr 37, 
lk 146.
31  [Lydia] Koidula. Omal teul. – Eesti Postimees, 1881, nr 51, lk 201.
32  B. Kangro. Eesti soneti, lk 31.
33  Täpset arvu on raske tuua, kuivõrd mitmed 19. sajandil kirjutatud sonetid 
ilmusid 20.  sajandi algul. Näiteks on siia hulka arvestatud Jakob Liivi 
1900. aastal trükist tulnud luulekogu „Jakob Liiw’i Laulud. Wiru-kandle III. 
anne“ sonetid, mis on selgelt kirjutatud 19. sajandil; ka raamatu tiitellehe 
siseküljel on märge, et tsensor on seda 1899. aasta novembris lugenud. Teisalt 
ilmus suur hulk sonette perioodikas – enam kui kolmandik jäigi perioodil 
vaid leheveergudele. Käesoleva artikli tarvis on sonettide katalogiseerimiseks 
kasutatud digiteeritud eesti ajalehtede andmebaasi DEA, kuid kuna kõik 
lehenumbrid ei ole selles kättesaadavad, võib leiduda veel üksikuid sonette. 
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tõlgitud saksa autoreid: mitu Heinrich Heine sonetti, seejuures 
ilmus sonetist „Emale“ kaks tõlkeversiooni,34 üks sonett on eestin-
datud Saksa sõjamehest luuletajalt Carl Theodor Körnerilt,35 samuti 
Gottfried August Bürgerilt36, Austria poetessilt Betty Paolilt 
(kodanikunimega Barbara Elisabeth Glück)37 ja Carmen Sylvalt 
(Rumeenia kuninganna Elisabeth zu Wiedi pseudonüüm). Sonetti 
sisaldab ka leheveerul ilmunud Gregor Samarowi (kodanikunimega 
Oskar Meding) katke ajaloolisest romaanist.38 Arvatavasti saksa 
keele vahendusel eestindas Peeter Jakobson Miguel de Cervantese 
soneti.39 Tõlgiti ka vene autoreid, eestindatud on sonett nii Puški-
nilt kui Lermontovilt.40 

Tõlkesonetid hakkasid ilmuma peamiselt 19. sajandi viimasel 
kümnendil, mil sonetivorm oli eesti keeles juba üsna levinud. Sone-
tivormiga katsetasid sel perioodil pea kõik tolle aja nimekamad 
luuletajad (lihtsam on välja tuua erandeid, näiteks Anna Haavalt 
me sonette ei leia), samuti mitmed diletandid. Kõige enam, üle viie-
kümne soneti pärineb ülemöödunud sajandist Jakob Liivilt, üle 
kümne soneti kirjutasid veel Jakob Tamm ja Martin Lipp, kümme 
või veidi alla selle pärineb Georg Eduard Luigalt, Peeter Jakobso-
nilt, Hans Pöögelmannilt ja Andres Rennitilt. Kaarel Krimmilt 
leiab kuus, Johannes Alpilt ja Jaan Bergmannilt viis sonetti. Üksi-
kuid sonette kohtame Elise Auna, Lydia Koidula, Jakob Jänese, 
Voldemar Grünstammi, Martha Pärna, Matthias Johann Eiseni, 
Mihkel Kampmanni, Juhan Liivi, Lydia Koidula, Jaan Jõgeveri, 

34  Emale. Heine j. O. Grossschmidt – Olevik, 1896, nr 10, lk 241; I. Ilmola 
laulud. Unenägu. H. Heini järele. III–IV. [Tlk Jaan Jõgever.] – Oma Maa, 1891, 
nr 1, lk 32; Georg Eduard Luiga. Emale. Heine järele. – G. E. Luiga Laulud. 
Tartu, 1888, lk 61.
35  Elust lahkumine. (Saksa lauliku Th. Körneri laul, mida ta pärast lahingit 
sõjaplatsilt, kuhu ta ennast arwas surewat, on luuletanud.) [Tlk. Jaan Parw]. 
– Olevik, 1891, nr 17, lk 357.
36  Armastus koduta. (G. A. B. järel A. Tõeleid). – Sakala, 1888, nr 27, lk 3.
37  Lauliku loos. Betty Paoli järele E. A. [Elise Aun]. – Postimees, 1889, nr 47, lk 2.
38  Gregor Samarow. Mäeharjal ja kuristiku põhjas. – Sakala, 1887, nr 15, lk 2.
39  Sonett. Cervantes’e järele P. Jakobson. – Linda, 1899, nr 23, lk 379–380.
40  Georg Eduard Luiga. Laulikule. A. Pushkini järele. – G. E. Luiga Laulud, 
lk 8; Georg Eduard Luiga. Palwe. (Lermontowi mõte.) – Samas, lk 74.
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Otto Grossschmidti, Gustav Wulff-Õie, K. Kindlami, P. Ranguri jt 
loomingus. Lisaks avaldati sonette mitmete pseudonüümide all, 
mille autorid ei ole teada.

Nii arvuliselt kui ka luuletuste tasemelt kujunes eestikeelsete 
sonettide keskuseks Lääne-Virumaa rühmitus, nn Väike-Maarja 
parnass, kuhu kuulusid eri aegadel mitmed ülalnimetatud autorid: 
Jakob Liiv, Peeter Jakobson, Kaarel Krimm, Mihkel Kampmann ja 
Jakob Tamm. 

Lühidalt ka toonaste sonettide vormist. Bernard Kangro andmeil 
oli 88% järelärkamisaja sonettidest kirjutatud jambis, 11% trohhe-
uses ja 1% daktülis.41 Jambid olid valdavalt 5-jalalised, ent esines 
ka heteromeetrilist jambi: kõige sagedamini vaheldusid siin 5- ja 
6-jalalised värsijalad, vähem leidus ka 4-jalalisi jambe. Kõige 
erandlikumaks on Martha Pärna sonetid – kaks heteromeetrilist 
7–8–9-jalalist trohheust ning üks paisur.

Stroofivormilt vastab 19. sajandi eesti sonett itaalia sonetile – sel 
perioodil ei ilmunud eesti keeles ühtegi inglise sonetti. Sellel on 
kaks põhjust: esiteks tugines enamik eesti autoreid otse või kaude 
saksa autoritele, eelkõige Martin Opitzile. Opitz ei osanud inglise 
keelt, sestap ta seda sonetivormi ei käsitlenud ning saksakeelses 
luules valitses itaalia sonett. Teiseks ei kuulunud ingliskeelsed 
autorid ka 19. sajandi lõpu eesti luuletajate eeskujude hulka – nagu 
öeldud, loeti ja tõlgiti saksakeelse luule kõrval ennekõike vene 
luulet, kus samuti oli omaks võetud eeskätt itaalia soneti vorm. 

Eesti soneti esimestel aastakümnetel valdasid nelikutes süli-
riimid: abba/abba, seejuures ei tekkinud siin erinevalt saksa ja 
selle eeskujust prantsuse sonetist klauslite alterneerumise reeglit 
– positsioonil A on küll enamasti naisriim, ent positsioonilt B leiab 
ühtviisi nii mees- kui naisriimi. Võib lisada, et positsioonil A asuvad 
pigem täisriimid ning positsioonil B võib tihemini kohata riime, kus 
kokku langevad üksnes sõna viimased tähed (nt Kaarel Krimmil: 
õrnake : ehtesse : laiale : omale)42, nii et sageli on 19. sajandi soneti 

41  B. Kangro. Eesti soneti, lk 38.
42  Kaarel Krimm. Ma kohkun. – Postimees, 1890, nr 110, lk 2.
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riimiahelaid isegi raske riimina tajuda. Vähemal määral, ent siiski 
kasutatakse nelikutes skeemi abab/abab.

Kolmikutes prevaleerib skeem cde/cde, ent leidub ka kõiki teisi 
kombinatsioone. Vahel on need üles ehitatud vaid kahele riimile: 
cdcdcd. 

Pühendussonetid inimestele 
19. sajandi teise poole luules oli muude teemade kõrval endiselt 
tähtsal kohal juhuluule. Luuletusi avaldati perioodikas nii erine-
vate tähtpäevade kui sündmuste puhul ning sageli olid need pühen-
datud mingile inimesele (matusepäevaks, pulmadeks jne). Sajandi 
viimastel kümnenditel tehti seda 17. sajandil saksa luules tekkinud 
juhusonettide traditsioonist mõjutatuna sageli nimelt sonetivormis. 
Nii moodustavad ka 19. sajandi eestikeelses sonetis temaatiliselt 
märkimisväärse rühma erinevad pühendussonetid. 

Esimene osa toonastest pühendussonettidest on kirjutatud mingi 
tähtpäeva või sündmuse puhul, ent neid on pühendatud ka lähe-
dastele, nt emale,43 isale,44 sülelapsele,45 samuti sõpradele-kollee-
gidele46 ja õpetajatele47 ning vaimselt lähedastele inimestele, 
aga ka iseendale pulmapäevaks.48 Ennekõike pühendati sonette 
siiski eesti kultuuri suurnimedele, nagu näiteks Friedrich Rein-
hold Kreutzwaldile, kellele on pühendatud kaks sonetti,49 Johann 

43  Jakob Liiv. Soneti pärg minu emale. 1.–2. – Wiru-Kannel. 2. anne. Jakob 
Liiw’i Laulud. Rakvere, 1891, lk 72–73; Jakob Liiv. Emale. – Olevik, 1890, nr 
42, lk 1020. Ema poole pöörduvad ka nt need sonetid: Jaan Leppik. Laps ema 
haual. – Linda, 1892, nr 44, lk 713 ja G. Õis. Ema. – Postimees, 1889, nr 91, lk 3. 
44  Jakob Liiv. Isale 50 aastaseks sündimise päevaks. – Wiru-Kannel. 1. jagu. 
Luuletanud Jakob Liiw. Tallinn, 1886, lk 27–28.
45  Mihkel Kampmann. Sülelapsele. – Kandle hääled. Helistanud M. Kampmann. 
Viljandi, 1896, lk 51.
46  Jakob Liiv. Sonetid Peeter Jakobson’i haual. 1.–2. – Wiru-Kannel. 3. anne. 
Jakob Liiw’i Laulud. Tallinn, 1900, lk 9–10; Jakob Tamm. Sonetid Peeter 
Jakobson’i matmise mälestuseks. – Postimees, 1899, nr 163, lk 2.
47  Jakob Liiv. Sonetid, lk 10. 
48  -dt II. [Otto Grossschmidt]. Pulmapäewaks. – Postimees, 1893, nr 225, lk 2. 
49  Martin Lipp. Lauluisa Dr. Fr. Kreutzwaldi mälestuseks. – Kodu kannid. 
[1. kimp.] Kimbuks köitnud ja sugurahwale soowinud M. Lipp. Jurjev, 1897, 
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Voldemar Jannsenile,50 Lydia Koidulale,51 Jakob Hurdale,52 Mihkel 
Veskele,53 Friedrich Robert Faehlmannile,54 Johann Kölerile.55 
Samuti on pühendatud sonett Victor Hugole,56 Saaremaa piisko-
pile R. J. Winklerile uue elumaja sissepühitsemiseks57 jt.

Just pühendussonettides Eesti kultuuri alusepanijatele ulatub 
ajatelg kõige kaugemale minevikku, eriti määratluse „aastasadu“ 
kaudu. Samuti nähtub neist luuletustest mineviku nägemise viis. 
Mineviku iseloomustamisel võib täheldada kolme läbivat kujundit. 
Esiteks, minevik on pime aeg. Iseloomulikuks näiteks on siin 
Jakob Liivi 1890. aastal Jannseni matusepäevaks kirjutatud soneti 
esimene nelik: 

Silmawesi orja lapsi toitis, 
Pilk’ne pimedus neid wangistas; 
Aastasajad waikselt hingamas, 
Wõeras wõim neid oma kasuks hoidis.58 

Pimedus on siin mõistagi negatiivne ning seostub lisaks teadma-
tusele vangistuse ja orjapõlvega. Niisuguse kujundi juurde kuulub 

lk 47; Jakob Liiv. Isa Kreutzwald’i ja isa Jannsen’i matuse päewaks. – Wiru-
Kannel. 2. anne. Jakob Liiw’i laulud. Rakvere, 1891, lk 16–17.
50  Samas, lk 16–17.
51  Elise Aun. Koidula pildi ees. 12. Dets. – Laane linnuke. Tartu, 1889, lk 77.
52  M[artin] Lipp. Dr. J. Hurtile, tema 50nendaks sündimise-päewaks 10. Juulil 
1889. – Kodu kannid. [1. kimp.] Kimbuks köitnud ja sugurahwale soowinud 
M. Lipp. Jurjew, 1897, lk 46.
53  Martin Lipp. Dr. M. Weske mälestuseks. – Mihkel Veske. Dr. Weske Laulud. 
Õndsa lauliku järele jäänud paberitest kokku kogunud M. Weske. Viljandi, 
1899, lk 1.
54  Martin Lipp. Dr. F. R. Fählmann’i mälestuseks, tema 100-aastaseks 
sündimisepäewaks, 20. jõulukuu päewal 1898. – Kodu Kannid. 2. kimp. Kokku 
köitnud ja sugurahvale soovinud M. Lipp. Peterburi, 1899, lk 51.
55  X. – Isa Köler’i seitsmekümnendaks sündimise päewaks. 24. webruaril, 
1896. – Postimees, 1896, nr 45, lk 2.
56  Peeter Jakobson. Viktor Hugole. – P. Jakobson’i Luuletused. Teine anne. 
Rakvere, 1885, lk 37.
57  Martin Lipp jt. Önne soow Saaremaa Luth. usu Piiskopile. Kaarma koguduse 
õnnesoow kõrgeste auustatud piiskopi herrale R. J. Winkler uue elumaja 
sissepühitsemiseks. 1. Augustil 1884. – Saarlane, 1884, nr 37, lk 1.
58  J. Liiv. Isa Kreutzwald’i, lk 16–17.
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seegi, et on keegi, kes valgust toob, ning valgustajaks osutub isik, 
kellele sonett on pühendatud. Nii on Jakob Liivi sonetis valgusta-
jaks Kreutzwald:

Pimeduse wõim, mis ilmas wisa, 
Selle wastu wõidelnud ta wahwaste [...]. 59

Samuti Lydia Koidula Elise Auna sonetis „Koidula pildi ees“: 

Sind ehin sünnipäewal, luuletaja, 
Sa Eesti naeste paleuse päike /.../.60 

Samast semantilisest kompleksist pärineb tegevus, mida Eesti 
inimesed „aastasadu“ pimeduses tegid – loomulikult nad magasid. 
Uni ja magamine moodustavadki teise tähtsa mineviku kujundi. 
See seostub vahetult ärkamisaja metafoorikaga, mille juured 
omakorda asuvad lääne kultuuris läbi aegade levinud ärkamis-
retoorikas.61 Siia kuulub ka ärataja kujund, kellele ongi luuletus 
pühendatud. Jakob Liivi luules magasid esmalt ka äratajad ise, 
näiteks Jannsenile pühendatud soneti teine ja kolmas stroof kirjel-
davad Jannseni ärkamist ja seejärel kaasmaalaste äratamist:

Vaimuvallas kuldne hommik koitis
Jannsen ärkas... Leidis uinumas
Sugurahwa unes sügawas –
Sest ta waimu valulõke loitis.

Taara mäele tuletungla süütis, 
Uin’jad lapsed unest üles hüüdis, 
Waikist walgust kutsus waatama.62

59  Samas.
60  E. Aun. Koidula, lk 77. See tsitaat on oluline teiseski mõttes – 19. sajandil 
kirjutasid sonette vaid kaks poetessi, nendeks olidki Elise Aun ja Koidula, 
ning viimasele pühendatud luuletuses ongi sisse toodud nimelt naistemaatika. 
Artikli lõpus tuleb juttu veel ühest omapärasest naishäälest vaadeldava 
perioodi sonettides.
61  Ärkamisretoorikast lääne kultuuris vt Kalevi Kull, Mihhail Lotman. 
Semiotica Tartuensis: Jakob von Uexküll ja Juri Lotman. – Mihhail Lotman. 
Struktuur ja vabadus I. Semiootika vaatevinklist. 1.1. Tartu–Moskva koolkond: 
tekstist semiosfäärini. Tallinn, 2012, lk 81–102.
62  J. Liiv. Isa Kreutzwald’i, lk 17.
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Martin Lipu sonetis oli äratajaks Faehlmann, kes ei äratanud 
aga (orja)rahvast, vaid nende vara, keele: 

Kui kalmu kütkes Kalewite wara
Weel uinus orjarahwa okasteel, 
Siis awasid ta arwamata sära, 
Oh kuldne Fählmann, kurtwa kodu eel.

Kui keelemeister kaalusid sa ära,
Kui rikas, kallis Eesti emakeel,
Ta põldu panid kuldse seemne tera,
Mis ema põuelt pärind lapse meel.63

Keele äratamine avas ka rahvaluule hinge. Nii kannab Jakob 
Tammel avasoneti järgi terve luulekogu nime „Ärganud hääled“ 
(1892) (sellest sonetist veidi pikemalt järgmises alapeatükis). 

Kölerile pühendatud sonetis peab aga rahvas ise suurkuju sünni-
päeva puhul esimeses värsis ärkama („Mu isamaa, mu sugurahwas 
ärka“). Kolmikute avavärsis näeme, et Köler on ka olnud ärataja 
(„Kui isa, on ta äratand noortsugu“).64 

Kolmandaks – sageli ei tule rahvas unest, vaid surnust üles 
äratada. Nii kutsub Koidula sonetis „Omal teul“ rahvast hauast 
välja. Nagu eelmises näites seostub siingi ärkamine keelega: 

Kes meile vabastanud keele kida 
ja hauast äratanud elu iha, 
ning meelde tuletanud oma liha 
ja vere hõlbuks vabaduse wida /.../.65

Sama motiivi leiame Martin Lipu Kreutzwaldile pühendatud 
sonetist: 

Siis Wanemuise kandle kätte wõtsid 
Sa, lauluisa, kulda keeltega, 
Ja kuldawiisi panid kõlama, 
Et põrgu warjud põgenema tõtsid. 

63  M. Lipp. Dr. F. R. Fählmanni, lk 51.
64  X, Isa Köler’i, lk 2.
65  Koidula. Omal teul, lk 201.
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Ja ime! surnuluisse tuli elu, 
Ja Eesti ärkas, märkas, et ta elab, 
Et Kalewite põues püham ilu.66

Niisiis see, mis oli ajaliselt („aastasadu“) enne, on surm või 
surmauni.67 

Kreutzwaldile pühendatud sonettide puhul tuleb esile tuua üht 
huvitavat aspekti, nimelt on nii Martin Lipu kui Jakob Liivi sonetis 
kasutatud ebasonetilikke, pigem rahvalaulule omaseid elemente 
– samu, millest Kunder ei lubanud loobuda, ehk alliteratsiooni ja 
assonantsi ning trohheilist värsimõõtu –, suhestudes nii vormi 
kaudu autometapoeetiliselt luuletuse temaatikaga, Kreutzwaldi 
kui rahvaluule eest seisjaga. Martin Lipu Kreutzwaldi luuletuses 
leiame ohtralt alliteratsiooni ja assonantsi (nt: „Kui mustad pilved 
Maarja maada matsid, / ja tema orud olid okkassa“ jne); Jakob Liivi 
oma on aga kirjutatud sonetile ebaharilikus trohheuses (nt: „Istub 
kuulsa laulikute keskel / Kallis Eesti lauluisa waim, / Mängib 
muinast Wiru laulu wiisi.“).

Kes on aga nendel puhkudel ’mina’, kes suurmeeste poole luulega 
pöördub? ’Mina’ ei ole poeet-äravalitu, vaid kuulub enamasti rahva 
sekka, väljendades oma tagasihoidlikku, alandlikku tänu rahva 
häälena. Teisal kirjutab ’mina’ isamaa nimel, nt Martin Lipu Jakob 
Hurdale pühendatud sonetis:

Oh kuldne mees, sind täna tervitada 
Nüüd tänu meelel tahab isamaa, 
Ehk sündisid Sa waesel wainula, 
Me rikkus olid poole aastasada.68

66  M. Lipp. Lauluisa, lk 47.
67  Ent magaja võib olla ka surnu, keda ei saa äratada, vt Jakob Liivi sonetti, 
mis algab nelikuga: „Sugurahwas, Eesti tütred, pojad, / Mälestage kuulsaid 
magajaid, / Kes siin tuhat raskust tunda sai’d, / Et teil woolaks wabaduse 
ojad.“ – Jakob Liiv. Sugurahwas, Eesti tütred, pojad. – Wiru-Kannel. 2. anne. 
Jakob Liiw’i laulud. Rakvere, 1891, lk 17–18.
68  M. Lipp. Dr. J. Hurtile, lk 46.
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Siin on isamaa positsioonil kõnelev luulemina vaene, rikku-
seks on Hurt.

Leidub ka sonette, milles on pöördutud Jumala poole. Kaks selle 
ajastu sonetti kannavad nime „Palwe“ – lisaks mainitud Luiga 
vabale tõlkele Lermontovi sonetist ka Peeter Jakobsoni luuletus 
1885. aastal ilmunud kogust.69 Huvitav on Jakobsoni palve sisu. 
Nelikutes kirjeldatakse Looja vägevust, näiteks teises katräänis:

Sa saadad ilmadelle walgust, sooja 
Ja waatad lahke looja silmaga, 
Kui rõemu maitseb põrmus roomaja.
Su sunnil tõuseb päike – läheb looja.

Siingi näeme opositsiooni valgus vs põrm. Viimases kahes 
stroofis tuuakse sisse ’mina’, kes esimeses kolmikus palub oma 
palvet kuulda võtta, mis teises esitatakse:

Kõik paleused, mis ju kaugest ajast
Nii kõrges kujudes mu silma paistwad,
Oh anna jõudu mull’, et saan neid kätte!

Nii võib siingi näha pühendust eelkõige Eesti suurmeestele, kelle 
vaimu kõrgusele tahaks luulemina palve kaudu jõuda. 

Jumala poole pöördub ka nt P. Ranguri sonett „Wiimane soow“, 
kus palutakse, et surmatunnil saaks „Helmi armastatud käsi / 
kord palwes wiibida mu pääl“, ühtlasi ei paluta andeks Juma-
lalt, vaid Jumalal palutakse teha nii, et Helmi luuletajale viimsel 
tunnil andestaks.70

Rohkem kui Jumala poole leiab pöördumisi taimede ja looduse 
poole, näiteks Jakob Liivi mitmeosalises sonetis „Tuhande aastane 
tamm“71 („Ei kohuta sind tormid ega äike“ jne). Mitmel puhul 
tekib looduslüürikasse sakraalne mõõde. Peeter Jakobsoni sonetis 
„Pärna puu all 8. Augustil 1882“ küsitakse pärnalt ja tammedelt, kas 

69  Peeter Jakobson. Palwe. – P. Jakobson’i Luuletused. Teine anne. Rakvere, 
1885, lk 54.
70  P. Rangur. Wiimane soow. Sonett. – Postimees, 1892, nr 179, lk 2. 
71  Jakob Liiv. Tuhande aastane tamm. 1.–3. – Wiru-Kannel. 2. anne. Jakob 
Liiw’i laulud. Rakvere, 1891, lk 4–6.
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aastasadade möödudes, „kui meie mälestus ju ammu kustunud“, 
kuidas meie käisime puudevilus istumas ning „Kas meie lastel 
kuulutate, / Siin templis lauldud lauludest?“72 Niisiis moodustavad 
puud, mille poole pöördutakse, ka pühakoja – templi.

Armastussonetid
Soneti tähtsaimaks teemaks on peetud romantilist armastust, kuid 
eesti 19. sajandi sonetis ei ole see teema levinud. Eriti huvitav on 
selles kontekstis Peeter Jakobsoni luuletus „Petrarka sonett“,73 mis 
vormilt üldse sonett ei ole – luuletus on paarisriimiline ja jaguneb 
kaheks võrdseks stroofiks (aabbcc/ddeeff), värsimõõdult on tegu 
4-jalalise jambiga. Petrarca sonetiks on autor seda aga nimetanud 
just temaatikast lähtuvalt: „Oh neiu, ütle kellega / Ma wõiksin 
sind küll võrrelda? /.../ Ma ütlen: Waat see neiuke, / Ta on soneti 
sarnane, / Petrarka tulest hiilgaw kuld, / Täis loitwat armastuse 
tuld, / Nii et ta oma iluga / Wõib südant ära nõiduda.“ Niisiis ei ole 
algupäraste itaalia sonettide iseloomulikke jooni lugejale esitatud 
sugugi mitte sonetivormis. 

Ehkki perioodi eesti sonetis väljendatud armastus kuulub 
eelkõige suurmeestele, luulele endale, samuti erinevatele paika-
dele, eriti kodumaale ning ’mina’ ei ole individuaalne kõneleja, vaid 
on ümbritseva loodud ja väljendab kollektiivsemat häält, leidub 
erandeid. Mitu armastussonetti leiame Jakob Liivilt, näiteks „Neiu 
süda“74 ja kaheosaline intiimne sonett „Otsus“.75 Viimane on huvi-
tava semantilise mehhanismiga, esimene katrään esitab küsimuse, 
mille järel tekib vaikus: 

72  Peeter Jakobson. Pärna puu all 8. Augustil 1882. – P. Jakobson’i Luuletused. 
Esimene anne. Rakvere, 1884, lk 18. 
73  Peeter Jakobson. Petrarka sonett. – P. Jakobson’i Luuletused. Teine anne. 
Rakvere, 1885, lk 59.
74  Jakob Liiv. Neiu süda. – Wiru-Kannel. 2. anne. Jakob Liiw’i laulud. Rakvere, 
1891, lk 20.
75  Jakob Liiv. Otsus. 1.–2. – Linda, 1899, nr 32, lk 522.
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Mul sundis süda kartes sõnad suhu.
Ma hüüdsin: „Kallim, armastad sa mind?“
Nüüd waikis kohe oksal künnilind
Ja mets kui kuulaks, tuuleõhk ei puhu.

Seesugune vaikne tardumus läbib tervet esimest sonetti. Helid 
ja liikumine tulevad teise soneti avavärsiga („Silm avaneb. Ja 
wali waatesära“) ja jätkuvad järgmistes. Suuremat osa vanema 
Liivi sonetiloomingut iseloomustab distantseeritud pilk, tugevaid 
tundeid lubatakse kollektiivsete väärtuste suhtes, nagu kodumaa, 
keel või kultuuri suurkujud, kõnealused kaks sonetti on aga erand-
likud nii oma pihtimuslikkuse kui ka allegoorilisuse poolest.76 
Teise soneti esimene kolmik toob sisse väga isikliku kogemuse, 
põletava ja mäsleva hingepiina:

Sääl üksi hulumas on torm ja maru.
Kurb süda loodusest weel wõtab lisa
Ja kohutava pildi kokku seab.

Ning viimane kolmik toob lahendusena mõistmise: 
Kus silm on silma kõnet mõistma visa,
Sääl sõna all kõik muutumata jääb...
Oh miks ei saanud ma sest enne aru!

Paraku on see sonett ilmunud ainult leheveergudel, oma luule-
kogudesse ei ole Liiv seda hiljem arvanud. Huvitaval kombel on 
teisedki romantilised armastussonetid, mida tollest perioodist 
üldse napilt leidub, jäänud vaid leheveergudele: pseudonüümi 
-er. avaldatud sonett „Sinu silmadele“,77 Peeter Jakobsoni „Neiu 
Alt’ile“78 ja sonett „Sõbrannale“, mille autoriks on märgitud Sulew,79 
veel mitmed Jakob Liivi sonetid jm.

Alajaotusse kuulub ka üks täiesti omanäoline kirjanduslik sone-
tivormis mäng Kaarel Krimmi ja Jakob Liivi vahel, mis ilmus 

76  Selles mõttes on see kahene sonetiseeria võrreldav Jakob Liivi luulele 
pühendatud sonettidega, mis samuti mõjuvad väga isiklike läbielamistena.
77  -er. Sinu silmadele. – Postimees, 1895, nr 263, lk 2.
78  Peeter Jakobson. Neiu Alt’ile. – Postimees, 1888, nr 93, lk 3.
79  Sulew. Sõbrannale. – Saarlane, 1898, nr 23, lk 3.
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ajalehes Postimees. Eespool oli juttu da Lentini ja ta kaaskond-
laste iselaadsest sonetivormis kirjavahetusest. Lõbusaks parallee-
liks eesti luules võiks tuua Postimehes peetud luulevormis kirjava-
hetuse aastal 1890, osapoolteks Kaarel Krimm ning Mari nime all 
kirjutav Jakob Liiv. Et Mari nime all kirjutas Jakob Liiv, ei jätnud 
saladusse ka Liiv ise, avaldades kirjavahetuse koos allmärkusega 
„Vaidlus luuletaja K. Krimm’iga „Postimehes“ 1890. a.“ oma teises 
„Wiru-Kandles“80 ning hiljem pikema seletusega oma kogus „Lüüri-
lised laulud“. Liiv selgitas siin:

Et oma surnud sõpra ja luuletajat K. Krimmi mälestada, sellepärast võtan 
selle vaidluse, mis mul temaga 1890. a. „Postimehes“ oli, oma laulukogusse. 
Mari, kelle kohta Krimm laulab ja kellega lahkuminek Krimmi poolt tuli, 
oli mulle tuttav, ja nõnda võisin Mari seisukohalt asja pääle vaadata. Isegi 
Krimm pidas esiotsa Marit oma vastaliseks.81

Kirjavahetus algas Kaarel Krimmi luuletusega „Tuttav tee“,82 
millele vastas Mari luuletusega „Sind palun“83 – mõlemad koos-
nevad kolmest süliriimilisest katräänist, värsimõõduga 5-jalaline 
jamb. Eriti märkimisväärne on see, et Mari vastusluuletuses on 
kasutatud mitte ainult Krimmi luuletusega samu riimiahelaid, vaid 
enamik värsiridu lõpeb suisa sama lekseemiga riimipositsioonil. 
Seega on siin esmakordselt eesti luules tegu omanäolise riimi-
mänguga – bouts-rimés, mille juured ulatuvad 17. sajandi Prant-
susmaale, kus Dulot’-nimeline luuletaja mõtles välja poeetilise 
mängu luuletada etteantud riimidele. Käesoleva artikli kontekstis 
pakuvad huvi seeria järgmised luuletused. Nimelt sai Mari vastus 
Kaarel Krimmilt omakorda vastuse, sedapuhku sonetivormis, peal-
kirjaga „Kuula kaski“:84 

80  Jakob Liiv. Wiru-kannel. 2. anne. Jakob Liiw’i laulud. Rakvere, 1891, lk 40.
81  Jakob Liiv. Lüürilised laulud. Tartu, 1929, lk 251.
82  K[aarel] Krimm. Tuttav tee. – Postimees, 1889, nr 107, lk 2.
83  Mari. Sind palun. – Postimees, 1889, nr 112, lk 3.
84  K[aarel] Krimm. Kuula kaski. – Postimees, 1889, nr 119, lk 3.
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Miks keelad endsest õnnest laulu luua: 
Kui süda teab – miks waikib sellest huul? – 
Ei nõnda närtsi õied elupuul.
Et nad ei kõlba waatamiseks tuua. 
 
Miks keelad hinge mälestustest juua 
Kus lainil mängitas meid koidu tuul? –
Kui mõruks läinud see su õrnal’ suul’, 
Kuis wõis ta ükskord meile leeki luua?

Oh kuula kaski! – kuda kohisewad 
Nad hellal keelel meie armu a’ast: 
Nad jutustawad meie rõõmu-walu. 

Ja kui mu huuled wiimaks waikinewad, 
Kui katkiselt mu kandle leiad maast: 
Kas lased maha raidu kase salu? –

Sellele vastas kaheosalise sonetiga „Ma kuulan kaski“ all Mari. 
Toon siin ära vaid esimese osa :85 

Ma kuulan kaski, – kuulan waikist kaja 
Weel hinges Sinu endseist sõnadest, 
Need käiwad walul läbi südamest 
Ja teewad kalgiks endse õnne aja. 

Sääl astub ette weike waletaja – 
Kes kuldsel keelel rääkis woorusest 
Ja lubas truuiks jääda igawest, 
Ning minu omaks teha enda maja. 

Neid nimetad Sa õiteks elupuus, 
Ja lubad waatamiseks ette tuua, 
Kus kõige ilmale wist „iluks“ saawad? 

Nad olid magusad kord Sinu suus, 
Kuid mulle wõisid pikka piina luua, 
Ja nüüdgi ’polnud muud kui hinge haawad. 

85  Jakob Liiv. Ma kuulan kaski. I–II. – Wiru-Kannel. 2. anne. Jakob Liiw’i 
laulud. Rakvere, 1891, lk 43–44.
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Nii põimis Liiv taas oma vastuse riimid Krimmi sonetiga, kasu-
tades kolmikutes positsioonil cD samu riimsõnu, mida Krimm 
oli kasutanud nelikutes (AbbA/AbbA). Krimmi soneti viimast 
riimiahelat (valu : kasesalu) jätkab aga Liiv oma järgmises sonetis, 
alustades viimase riimsõna kordamisega („Las’ seista raiumata 
kasesalu“). Samas vaimus luule-, sh peamiselt sonetivormis avalik 
kirjavahetus kahe sõbra, Kaarel Krimmi ja Mari ehk Jakob Liivi 
vahel jätkus.86 Ent see kirjavahetus väärib juba eraldi käsitlust.

Isamaalised sonetid
Nagu nägime, oli sarnaselt nimekate Itaalia eelkäijatega, soneti-
vormi kuulsaks kirjutanud poeetide Francesco Petrarca ja Dantega 
ka Jakob Liivil oma õnnetu armastus, oma Laura või Beatrice, ning 
tema luule lätteks võib pidada just seda noorukieas kogetud tunnet. 
Liivi südame murdjaks oli rikka kaupmehe tütar Leena Allik, kes 
lõpetanud suhte just noormehe vaesuse tõttu – polnud mõtet jätkata 
suhet varatu renditaluniku pojaga.87 Temale kirjutas teismeline 
Jakob Liiv tõenäoliselt oma esimesed tõsisemad luuletused ning 
temast luuletas ka eluõhtul, tunnistades luuletuses „Unistused“, et 
just südamevalu matmiseks otsustas ’mina’ terve ülejäänud elu töö 
– milleks oli peamiselt kirjutamine – alla matta.88 Samuti selgub, 
et Leena põletas tema esimesed luuletused („Sa, Leeni, põletasid 

86  Luulevormis kirjavahetust vt: K[aarel] Krimm. Ei nuta tamm. – Postimees, 
1890, nr 90, lk 2; Mari. Kahekesti. I–II. – Postimees, 1890, nr 99, lk 2; Mari. 
Kuis walu awab taewa. – Postimees, 1890, nr 102, lk 2; K[aarel] Krimm. Ma 
kohkun. – Postimees, 1890, nr 110, lk 2; K[aarel] Krimm. Kas selle pärast? – 
Postimees, 1890, nr 110, lk 3; Mari. Mitte selle pärast. – Postimees, 1890, nr 123, 
lk 2; K[aarel] Krimm. Ma nägin ilmsi. – Postimees, 1890, nr 123, lk 2; Mari. 
Miks kaebad. – Postimees, 1890, nr 134, lk 2.
87  Oskar Kuningas (koost). Jakob Liivi elust ja loomingust. – Jakob Liiv. Valitud 
teosed. Tallinn, 1960, lk 9.
88  Jakob Liiv. Unistused. (Väikesi sonette.) – Jakob Liiv. Päikese veerul. Rakvere, 
1933, lk 51.
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minu laulud“).89 Samast õnnetust armastusest kõnelevad 1891. aastal 
ilmunud kolmeosalise sonetiseeria „Kihlused“90 esimesed nelikud: 

Kord oli aeg, kus kauni kandle keeli 
Noor käsi sundis rõõmu mängile, 
Silm waatas õnnes tulewikusse, 
Ja armu mõte mõlgutas mu meeli. 

 Nüüd kumiseb mu kannel kurba wiisi, 
Et kaotasin selle südame, 
Kes lubas seltsiks olla alate 
Mind saates paleuste paradiisi.

Kuid soneti kolmikutes ilmneb pöördena, et õnnetu armastus 
on luulemina juhatanud õnneliku armastuseni, ning uuele armas-
tatule ongi Jakob Liiv, kelle luulet teinekord liiga kaalutletuks ja 
emotsioonituks peetakse,91 pühendanud seeria „Kihlused“. Tegu 
on äärmiselt kirglike armastussonettidega ning kui eespool toodud 
sonettides oli tegu kirgliku valuga, siis siin on tegu lõõmavate 
tunnetega armastatu vastu. Uut armastatut palutakse pruudiks, 
lubatakse talle igavest truudust jne. Armastatu nimi selgub puän-
teerivalt esimese soneti viimases värsis: 

Waid sulle, sulle luban oma hinge, 
Ja kihlan ennast sinuga 
Mu kõige kallim püha Isa maa.

Teise olulise rühma pühendussonettidest moodustavadki kohta-
dele ja ruumile kirjutatud sonetid, põhiliseks pühendusobjektiks 
on Eestimaa. Tsiteeritud Jakob Liivi sonetist selgub, et ’Isa maa’ – 
nagu maa üldse paljudes mütoloogiates – on naissoost, ning seeria 
järgmises osas palub ’mina’ teda juba naiseks: 

89  Samas, lk 52.
90  Jakob Liiv. Kihlused. – Wiru-Kannel. 2. anne. Jakob Liiw’i laulud. Rakvere, 
1891, lk 8–10.
91  Vt nt Johannes Aavik. Jakob Liiv. Elu. – Jakob Liiv. Lüürilised laulud. Tartu, 
1929, lk 14–15.
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Nüüd olen wõitnud, kõik on unust’ud, – 
Ja uuest’ olen ennast kihlanud 
Ning pruudiks wõtnud, isamaa, su pinda. 

Ehk räägitaks mu üle tuhat laimu, 
Sa oled mulle kõikumata truu, 
Kui kõige parem armsam abikaasa.

Ning viimases värsis: 

Su hõlma tulen õhtul hellalt tasa. 

Seeria lõpusonetist leiame ajastule omase alandliku lauliku posit-
siooni – ainus, mida ma anda saan, on mu laul, sonetid, millele siin 
autometapoeetiliselt osutatakse, ning needki pole ’Sinu’ väärilised: 

Mis wõin ma sulle pruudianniks tuua, 
Mu üliarmas kallis isamaa? 
Küll tahaksin sind truuilt teenida, 
Sul armsa naese õnne-põlwe luua. 

Sonettidest sull’ punuks pruudi pärge, 
Kui oleks taewas kõrge andega 
Mu hinge wõtnud ilmas kaunista’, 
Ja laulaks sulle kiitust ühte järge. 

Kuid waim on nõrk sull’ õnneaega tuues, 
Hing aate-aher kiidu laulu luues, 
Mis wõiksid wastu wõtta armuga. 

Siis lepi sellegagi, mis ma jõuan, 
Ja tea, et ma üksi seda nõuan: 
Su kasuks püüda ilmas elada.

Enese madaldamise kõrval levib isamaale pühendatud luules 
siinsete kehvade olude näitamine. Viletsad on nii materiaalsed 
väärtused kui kliima. Ilmneb aga, et kogu viletsus tõestabki 
isamaa väärtust. See garanteerib isamaa-armastuse isetuse – kuigi 
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olukord on kehv, ma ei reeda sind. Näiteks Jaan Leppiku sonetis 
„Isamaa armastus“:92 

Kus on mu armas, kallis isa talu? 
Ta pidin mina waene andma ära! 
Mu meeles on weel tema lille sära: 
Oh kuidas tunneb minu süda walu! 

Ei ole nüüd mull enam põldu, palu, 
Ei wähematki warandust, ei pära. 
Wist isamaa mind külmalt tõukab ära, 
Mull wõeral piiril annab uue elu.

Nelikud jutustavad, et ’mina’ pidi isa talu ära andma, samuti ei 
kuulu ’minule’ ei põllud ega mingit muud varandust. 7. värss jõuab 
suisa tõdemusele, et „Wist isamaa mind külmalt tõukab ära“. Pööre 
tuleb kolmikutes, kus kinnitatakse, et kuigi isamaa võib ’mind’ 
paljalt maha jätta, ei hülga ’mina’ teda kunagi: 

Ei kodumaad ma iial jätta suuda; 
Kui jätabki mind tema paljalt maha, 
Ei iial minu meelt ta jõua muuta. 

Ja kui mu elu lõpu poole tõttab, 
Ei wõerass’ hauda mina heita taha. 
Küll kallis kodu muld mind wasta wõtab.

Isamaa lahkuseks jääbki siin muld, mis pärast surma põrmu 
vastu võtab. Sarnaseid motiive näeme ka Georg Eduard Luiga 
luuletuses „Isamaale“,93 kus öeldakse esimeses katräänis samuti, 
et isamaast ei kuulu ’mulle’ midagi: 

Ei isamaast omaks mul lapikest wainu, 
Ta rikkust ja warandust ’pole mull’ annud; 
Ei mureta elusse elama pannud, 
Ei auule, ei kuulsusel’ teinudgi lainu.

92  Jaan Leppik. Isamaa armastus. – J[aan] Leppik. Kaste Tilgad. Luuletanud 
ja wälja annud: J. Leppik. Viljandi, 1889, lk 11.
93  G[eorg] E[duard] Luiga. Isamaale. – G. E. Luiga laulud. Tartu, 1888, lk 55.
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Teises nelikus kinnitatakse aga, et siiski on ’mina’ talle alati truu. 
Pöördena tuuakse esimeses kolmikus põhjendus, et kui ’minul’ 
olekski nurmed-põllud, hiilgavad hooned ja tõllad, siis süda oleks 
selle sära kütkes:

Kui oleks mul nurme ja laialist põldu
Ja hiilgawaid hooneid ning toredaid tõldu:
Ehk nende pääl ainult mu süda siis komaks.

Et aga ei waata ma rikkuse säralt,
Mu armastus terwelt on isamaa päralt,
Ja isamaad laia kõik tunnistan omaks.

Kuna ’minul’ ei ole mitte midagi, siis saab armastada isamaad 
tervikuna – kui sul ei ole midagi, siis on sul kõik. 

Eestimaad on vastandatud teiste maadega, näiteks Luiga sonetis 
„Teretus“.94 Võõral maal võib küll olla mingeid eeliseid kodumaa 
ees, ent see on üksnes väline hiilgus ning tegelikult kannab endas 
vastupidist väärtust, isegi lõunamaa soojus hoopis külmetab: 

Ehk lõunas palawalt küll paistab päike, 
Arm siisgi warsti külmetas sääl ära, 
Mu südamesse haawu jättis ainu.

Kus põhjas tali suur ja suwi wäike, 
On närtsimata armastuse sära:
Siin leidsin armu, mis ei ial painu.

Isamaa on personifitseeritud, tema poole pöördutakse kui 
inimese poole. Ta ei pea inimesele midagi materiaalset pakkuma 
ning on andnud ’minale’ elu, südame, luuletajahääle. Isamaa on 
„juhatan’d mind mõistusele“ ning „awan’d armastusele mu rinna“. 
Isamaa lohutab: „Sa pühid pehme käega pisart silmas.“95 Isamaa 
ongi ’minu’ suurim rikkus ning mõistagi on ’mina’ valmis tema 
eest surema. 

94  G[eorg] E[duard] Luiga. Teretus. – Samas, lk 58.
95  G[eorg] E[duard] Luiga. Eesti maale. – Samas, lk 56. 
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Isamaalisi sonette läbib seega motiiv, et Eestimaa on ’minu’ 
loonud – mitte luuletaja ei loo oma lauluga Eestimaad, vaid tema 
loob ’mind’, sh annab ’mulle’ hääle, nagu Jakob Tamme soneti 
„Pühendus“ kolmikutes.96 

Mu Eestimaa, kõik mõtteid, mis ma märkand, 
Ja sinult saanud sisse hingata – 
Nüüd jälle sinu ette saadan ma. 

Nad on mu hinge põues häälteks ärkand, 
Nad tõtwad sulle, nad on selleks tärkand, 
Et hinge tänu sulle ütelda.

Ere erand on Lydia Koidula sonett „Laulu kohus“ (1883):97 

Nad taguwad su tüwi sisse talwa, 
Mu Eestimaa! Ei lillelaulu luua,
Mull enam sünni teretusi tuua 
Ei lindudele! Hüüa, sarw, ja walwa! 

Kui enne sa ei ehitanud halwa: 
Kus nüüd nad rahwaelu üdi juua, 
Su paleusi püüdwad wõlla puua – 
Mu nõder luule, helise ja salwa! 

Miks wärised, et wäeti sa ja vaene? 
Kui sinus kiirgab tõsiduse loit, 
Siis sinu säde nagu ehalaene: 

Tall taewast tärkab noore elu toit! 
Ei wõida enam pimeduse paene – 
waid üle ilma lendab kõrge koit!

Tegu on ainsa 19. sajandi sonetiga, kus Eestimaa ei loo ’mind’, 
vaid vastupidi, ’minu’ luulel lasub kohustus kodumaa ees – mida 
küll ajastule omaselt mittevääriliseks, käesoleval juhul nõdraks 
on nimetatud. Enam ei sobigi luua looduslüürikat („Ei lillelaulu 

96  Jakob Tamm. Pühendus. – Jakob Tamm. Ärganud hääled. 1. anne. Tartu, 
1892, lk 3. 
97  [Lydia] Koidula. Laulu kohus. – Oleviku Lisaleht, 1883, nr 39, lk 2.
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luua, / Mull enam sünni teretusi tuua / Ei lindudele!“), luule vastu-
tusega kaasnevad tagajärjed („Mu nõder luule, Helise ja salwa!“).

 Luuletuste ajalise telje juures väärib märkimist ajamääratluste 
ulatumine aastasadadeni minevikust rääkides, samas kui isamaa 
tulevikku 19. sajandi sonettides ei kujutata. Luuletused kirjel-
davad möödunud aegu nende pimeduse, surmaune ja põrguga. 
Aega, kuhu ärkamine juhatama peaks, ei kirjeldata või tehakse 
seda võimalikult napisõnaliselt, nagu vältides otse välja ütlemist. 
Enim väljendab isamaalisi tulevikuunistusi Matthias Johann Eiseni 
sonett „Õnnesoov isamaale“98 (esimene trükis ilmunud eestikeelne 
sonett): 

Mis saatnud sulle pikad aastasajad, 
Mu isamaa ja püha Eesti pind, 
Mis kaua, kaua kurwastanud sind, 
Sult kustutagu ära oma rajad. 

Mis aga igatsenud kõik su majad, 
Mis nõuab taga iga põue, rind, 
Mis on su elu kõige ülem hind, 
Sull’ kandku kätte kiirest’ uued ajad.

Õnn, rahu, rõõm kus walitsegu wara, hilja 
Su rahwast ühenduse õli täitku, 
Et kaswaksid ja igaweste kannaks wilja. 

Noor wabadus su poegi hellalt toitku, 
Su tütril äratuseks walgust näitku 
Ja kõiki elutee pääl järjest hoidku!

Suurmeestele pühendatud lauludes kostis luuletaja hääl rahva 
seast. Luuletaja kõneles, tänas luuletajaid ja keelemehi ka isamaa 
nimel. Isamaa poole pöördudes räägib ’mina’ ainult enda, lauliku 
nimel ning see ’mina’ on tühine ja alandlik, ümbritseva poolt 
loodud ja sellelt hääle saanud. 

98  M. J. Eisen, Õnnesoow, lk 38.



Rebekka Lotman

224

Looduslüürika ja sisekaemus
Eestile pühendatud sonettide kõrval leiab paljudele erinevatele 
konkreetsetele kodumaa paikadele kirjutatud sonette. Luuletajat 
sonettides ümbritsev füüsiline ruum on enamasti loodus, maastik, 
kui mitte kodumaja, mis samuti kesk loodust asub. Sagedase mude-
lina antakse nelikutes edasi looduskirjeldus. Iseloomulik on Jakob 
Tamme sonett „Õhtul“99 oma ohtrate alliteratsioonide ja assonant-
sidega, samas on lõppriimid üsna ebapuhtad.

Päew puhkusel; mets magab unes magusasti, 
Õrn õhtueha kumendab weel kauguses; 
Lill uinund kaste hõlmas lehku külwades 
Ja wäljad, aasad, luhad hingwad wagusasti. 

Õhk jahtunud on juba õhtu õrnuses;  
Ööwaikus asub uinund ilma agarasti... 
Weel üksi ööpik laseb laulu ladusasti, 
Kui kiidaks kadund koitu eha kiiredes.

Kolmikutes tuuakse sisse ’mina’, kes asub selle looduse keskel 
ning loob nähtu põhjal üldistava soovi või mõtte. 19.  sajandi 
lõpu eesti sonettide luulemina kõnnibki tihti looduses, vaatleb 
ja mõtiskleb selle üle, mitmel puhul pöördub looduse poole ning 
ühendab kujunditega ümbritseva talle tähtsate teemadega. Selles 
näites viib loodus mõtted inimese elukaarele, lapsepõlvele ja vana-
dusele: 

Ma seisan wäljal, seisan mõttes mälestawas 
Ja waatan waikselt ehawalgust taewa-teel; 
Mul kadund kuldne koit ka mõlgub meeles weel; 

Ta on kui lapsepõlw, mis luules lehwitawas 
On waigistaja wanaduses wajutawas, 
Kui pime ööne wilu haigutab ju eel...

99 Jakob Tamm. Õhtul. – Jakob Tamm. Ärganud hääled. 1. anne. Tartu, 1892, 
lk 95–96. 
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Sarnaselt tõmmatakse Johannes Alpi looduslüürilises sonetis 
„Jõe ääres“ pärast katräänides antud jõe kirjeldust paralleel 
inimeluga:100 

Sa woolad läbi mitme maa ja metsa 
Ja läbi nurme, läbi heinamaa, 
Ning enne ialgi sa jäe hingama
Kui saadad mere sülle oma otsa.

Säält tõtwad tormilised laened sulle wastu, 
Mis wististe sa ei teadnud aimata, 
Kuis elurada sind wõib juhtida, 
Sa lööd tal siiski kiirel käigil wastu. 

Ka jõe kombel woolab meie elu 
Nii läbi mitme aja astmete, 
Kus puhtal hiilgel näeme elu magust mängi. 

Ja aimamata tunneb elu jõgi maru 
Ning laened käiwad üle walude 
Ja jõe kombel kaome ära nagu merde.

Looduslüürika seondubki sageli filosoofiliste mõtisklustega, 
ümbritsevat keskkonda vaadeldes tekivad küsimused olemise 
kohta, üldistused ning ka sisekaemus. Soneti struktuurist tingitud 
pööre nelikute ja kolmikute vahel märgibki eeskätt liikumist üldi-
selt üksikule või vastupidi, samuti liikumist väliselt sisemisele. 
Näiteks Andres Renniti sonetis „Nurmelt ja niidult“ jalutab taas 
’mina’ kesk loodust, korjates lilli ja silmitsedes ümbritsevat ilu:101

Kui kõndisin ma peenral pikkamisi, 
Ehk astusin wa’st halja aasa pääl, 
Kus õhus hõiskas linnukeste hääl 
Ja rohu ladwal läikis kaste-wesi. 

100  J[ohannes Alp]. Jõe ääres. Sonett. – Tunde Luule. J. Alp’i järele jäänud 
kirjadest trükkimiseks toim. M. Alp. Jurjev, 1894, lk 41.
101  A[ndres] Rennit. Nurmelt ja niidult. – Nurmelt ja niidult. Luuletanud 
A. Rennit. Viljandi, 1894, lk 3.
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Siis noppis nurme-lille nupukesi 
Ja armsaid aasa ehtekesi tääl, 
Mis silma juhtusiwad siin ja sääl, 
Ning köitis kimbukeseks minu käsi. 

Siis aga kõnetatakse kolmikutes pöördena isamaad: 

Toon sulle, isamaa, oh wastu wõta, 
Need lihtsad lillekesed lahkel käel, 
Mis pühendab sul’ süda, soe ja truu. 

See olgu tunnistuseks, et ei jäta 
Sind armastamast, kui ka waljul wäel 
Sull’ laulu luua sulgutaks’ mul suu.

Näide on iseloomulik veel seetõttu, et siin kohtame lihtsuse sidu-
mist Eestiga ja ühtlasi lihtsuse väärtustamist („lihtsad lillekesed 
lahkel käel“). Sageli omakorda aususe ja siirusega seotav lihtsus 
on eri ajal kirjutatud Eesti isamaaliste luuletuste sage kujund. 
19. sajandile omane on aga ka sonetis esitatud paralleel lillede ja 
laulu vahel. Helina või laulu kõrval olid lilled luuletamise levinuim 
metafoor: luuletusi nimetatakse – tõenäoliselt taas saksa luule 
eeskujul – õiteks või lilledeks, luulekogusid aga kimpudeks (nt 
Jakob Liivi luulekogu „Leina-lilled. Kimbuks köitnud Jakob Liiw“ 
aastast 1894). Luuleseeriad moodustavad pärgi, mida tänuks kingi-
takse (nt Liivil: „Sonettidest sull’ punuks pruudi pärge“). Luule kui 
heli puhul on iseloomulikuks näiteks Kampmaa luulekogu peal-
kiri „Kandle-hääled. Helistanud M. Kampmann“ (Viljandi, 1896).

Armsad paigad seonduvad ajaga nii mälestuste kui igatsuste 
kaudu. Juhan Liivi 1885. aastal ilmunud tundlikus sonetis „Mai 
kuu öö“,102 mis oli üldse tema esimene trükis ilmunud luuletus,103 
kerkib järve pinnalt rinda igatsus:

Õrn Mai kuu hommik ime ilul koitis
Ja lahkelt laulis linnukeste koor.
Maapinda kattis kaste hõbeloor – 
Mis muru rinda rikkalikult toitis.

102  Hiljem ilmunud ka nimega „Mai hommik“, siin on toodud sonett esmatrükist: 
J[uhan] Liiv. Mai kuu öö. – Virulane, 1885, nr 36, lk 3.
103  Jüri Talvet. Juhan Liivi luule. Monograafia. Tallinn, 2012, lk 42 jj.
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Ja järwe pinnal koidu walgus läikis
Ning tasa liikus kuldne laeneke – 
Ja wete woodes uinus kalake....
Mu mõte kaugel õnnemeres uitis.

Siis täitis magus soow mu südame,
Oh et nii waikne oleks armu tee,
Kui selles otsatumas sini saalis!

Ja siiski – tormid tõusid kohinal,
Ja järwe pinda peksid mässawal.
Mu süda – nõnda arm end sulle maalis.

Katräänides on taas lugejaile manatud loodusidülli, kolmikutes 
aga jõutakse sisekaemuse ning armuigatsuseni. Noorema Liivi 
sonett paistab teiste seast välja ka oma hääle poolest – tegu on 
intiimse luuletusega, kus luulemina väljendab oma isiklikke kirgi 
ja unistusi.

Minevikku juhatab Juhan Liivi vanema venna Jakobi sonett 
„Kallid kohad“,104 ning siin ühendub see taevasega. Nelikud 
maalivad idüllilise pildi lapsepõlvest:

Sa wäike ojake ja waikne salu,
Ei ma teid ial unustada wõi.
Säält ema mulle kaunid lilled tõi
Kui paterdasin palja jalu.

Sääl pärast poole lustil püüdsin kalu,
Kui minu kaitsel kari aasal sõi.
Sääl esimest kord süda armus lõi,
Sääl hiljem tundsin lahkumise walu.

Teisalt on need kohad kui pühakojad, vt sama soneti viimane 
stroof:

Mu süda nagu sala imewäega
Sääl uuesti saab nooreks, kergemaks
Ja lapseline palwe tõuseb hingest taewa.

104  Jakob Liiv. Kallid kohad. – Wiru-Kannel. 2. anne. Jakob Liiw’i laulud. 
Rakvere, 1891, lk 56.
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Ehkki eesti 19. sajandi sonettide ruumi kuulub ka religioosne 
mõõde, ei kõnele luuletaja kaudu Jumal, luuletaja ei ole prohvet. 
Luuletajale annab õiguse laulda isamaa:105

Neid tundmusi nüüd liidan lauludesse
Kui lubab isamaa, et laulda tohin,
Mis hinge peitis lahke lapsepõlw.

Jakob Liiv pühendaski mitmeid sonette luulele ning oma luule-
mina ja luule suhtele. Näiteks kaheosalise sonetiseeria „Minu 
luule“106 nelikutes kirjeldatakse, kuidas luule ’minu’ juurde tuli 
ning ’mina’ selle lapsena vastu võttis („Mul oli woorus ülem elu 
hind“) – luule on siin maisest kõrgem ning selle vastuvõtmine 
märgib loobumist tavaelust. Ent kolmikutes kirjeldatakse, kuidas 
aja möödudes valiti teine tee („Ma aate ilmast ära lahkusin / Ja 
jätsin paleuste paradiisi“) ning hakati teiste inimeste sarnaseks 
(„/.../ keda enne põlgasin / ja omandasin nende elu viisi.“). Niisiis 
leiame siit luule samalt positsioonilt kui eelvaadeldud luuletustes 
näiteks Eestimaa, kuid taas asub mudeli teises otsas ’mina’. Luule 
on korraga and, kingitus, aga ka kohustus (vt Koidula sonetti „Laulu 
kohus“). Olla luuletaja võib olla ka paine: Jakob Tamme luulekogu 
„Ärganud hääled“ avasonetis „Eessõna“ on Vanemuine pannud 
luuleminale kohustuse olla „häälte hüüdjaks sinu laste soos“ ning 
„selles on mu waim sul truu’ust wandnud“. Ent ülesande täitmine 
nõuab vaeva ja kannatusi: 

Ma olen kindlalt waimu-wannet täitnud, 
Ehk wintsutab mind wali saatus siin 
Ja põues asub alaline piin.107 

Võib niisiis öelda, et toonaste sonettide luulemina iseloomustab 
alandlikkus elu, kaaskondlaste ja kodumaa, kuid samuti ka keele ja 

105  Jakob Liiv. Kodukoht. 2. – Wiru-Kannel. 3. anne. Jakob Liiw’i Laulud. 
Tallinn, 1900, lk 5.
106  Jakob Liiv. Minu luule. I–II. – Postimees, 1894, nr 105, lk 2.
107  J. Tamm. Eessõna. – Jakob Tamm. Ärganud hääled. 1. anne. Tartu, 1892, lk 2.
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luule ees, mis kõik asuvad vertikaalsel teljel luuleminast kõrgemal 
ning sestap on iseloomulik ka oma luule(mina) madaldamine. 

Kokkuvõtteks
Paul Oppenheimeri teooria järgi sündis koos esimeste vaikseks 
lugemiseks loodud luuletustega 13. sajandi Itaalias ka kaasaegne 
mentaliteet. Selle tekkes mängis tähtsat rolli ka soneti kaheks jagu-
nemine, mis soodustas oma emotsioonide ja tunnete üle mõtisk-
lemist ning aitas luua renessansi individualistlikku vaimu. Soneti 
esimestel aastakümnetel eesti luules avaneb aga hoopis teistlaadi 
pilt. Mõistagi oli juba kontekst teine – 19. sajandi eesti kirjanduses 
olid väga levinud pühendusluuletused nii inimestele kui paikadele, 
sh isamaale, ning sama tendents peegeldub ka sonettides. 

Nägime, et soneti kaheks jagunemisel avalduvad ka varajastes 
eesti sonettides tagajärjed sisutasandil. Pöördega nelikute järel 
antakse neis esitatud temaatikale kolmikutes uus perspektiiv – 
näiteks liigutakse looduskirjelduselt mõtiskluse juurde. Ent ilmnes 
seegi, et kuigi ’mina’ või ’meie’ on kohal pea kõigis ajastu sonettides, 
ei saa veel rääkida eneseteadvusest individuaalsuse mõttes. Sonet-
tides ei väljendata isiklikke kahtlusi või kirglikke tundeid armsama 
vastu. Eelkõige armastatakse sonettides seda, mis ei kuulu ainult 
’mulle’. Privaatse on toonastes sonettides loonud ümbrus – selleks 
võib olla vaimne ruum keele ja isamaa näol, aga ka füüsiline ruum 
ehk loodus. Nii ei ole luulemina enamasti toonastes sonettides 
iseseisev subjekt, vaid kõneleb tänu end ümbritsevale ja selle kaudu. 
’Mina’ on alandlik ja tänulik, isegi tänu väljendav tekst ei vääri 
’minu’ andetuse tõttu ainest. Seesuguse hoiakuga haakub kujun-
dite keel – valitsevad metafoorid, eriti rohkelt leidub laiendatud 
metafoore, mis aitavad võimendada pühenduse objekti. Üldiselt 
puuduvad iroonia, nali ja mäng (kui kõrvale jätta Liivi-Krimmi 
sonetivahetus Postimehe veergudel), sonettide toon on tõsine või 
koguni pühalik. Ei tohiks aga unustada, et niisugusest stiilist ei 
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saa teha järeldusi nende autorite ega nende hoiakute kohta108 – 
tegu on selle luulekultuuri sonettides valitsenud retoorikaga,109 
mille luuletajad sonette kirjutades omaks võtsid.

Seega võib järeldada, et sonetivorm ei toonud eesti luulesse sise-
nedes kaasa seda mentaalsust, mida Oppenheimer sonetivormile 
selle sünnil omistas. Ühtlasi osutab aga siinne analüüs ka sellele, 
et soneti äärmiselt pingestatud luulekeel pakub rikkalikult võima-
lusi erinevate aegade ja ruumide vaimu avaldumiseks.

Early Estonian Sonnet: Time and Space

Summary
According to Paul Oppenheimer’s theory, published in his The 
Birth of the Modern Mind: Self, Consciousness, and the Invention of 
the Sonnet, the sonnet was not only the first lyric form since the 
fall of the Roman Empire meant for silent reading (instead of oral 
performing), but this verse form also invented the modern mind 
and literature. The sonnet’s bipartial and asymmetrical structure 
(8+6 or 4+4+3+3) itself has an effect on its meaning, Oppenheimer 
argues that this form is created to the self in conflict and to explore 
self-consciousness.

The current article focuses on the early sonnets in the Esto-
nian language, describing Estonian sonnets’ first two decades at 
the end of 19th century. We can see a rather different picture in 
early Estonian sonnets. The form has an impact on the sonnet’s 

108  Vrd nt samade autorite samal perioodil kirjutatud kriitikaga, kus kohtab 
tihti irooniat ja künismi, samuti üleolevat hoiakut. 
109  Vt ka Rein Raua dolce stil nuovo autorite kohta kirjutatut: „/.../ „uue maheda 
stiili“ tekstidest õhkuv ebamaisus ja viis, kuidas nende autorid soovisid nähtud 
olla, ei ole mitte meist kauge mineviku inimestele omane teistsugusus, vaid 
teatav esteetiline ideaal, mille nad olid enda jaoks esikohale seadnud /.../“. 
R. Raud. Sissejuhatus, lk 33.
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poetical world in Estonian as well – here also a new perspective on 
the thematics is given in the sonnet’s last two stanzas. But in the 
Estonian sonnet it is not related to the self in conflict, but rather, 
for example, the poem often turns in volta from the description of 
nature to philosophical questions, turning from outward to inward. 
Also, although in almost every early Estonian sonnet ’I’ or ’us’ is 
present, in most cases these words mark the opposite to the indi-
vidual expression. The Estonian sonnets in the 19th century do 
not express any personal hesitations or romantic and passionate 
feelings towards a loved person. The loved one in these sonnets is 
the one who doesn’t belong to me – it is the mental room (Esto-
nian language or ’my’ Fatherland) or physical room, nature. ’My’ 
fatherland, ’my’ country and ’my’ language have created me, I own 
my personality to them. Therefore ’I’ is not an individual and an 
independent subject, it can only speak thanks to its mental and 
physical surroundings, and through them. Moreover, ’I’ tends to 
be humble and grateful. In many cases, ’I’, the persona, feels that 
his/her words are not even worthy of the poem’s subject – because 
’I’ is giftless. So in early the Estonian sonnet we can see the exact 
opposite of early Italian sonnets, in which, according to Oppen-
heimer, the modern mind and self-consciousness were born. There-
fore a sonnet – which is an extremely intense language of poetry 
– can be the mental room where very different spirits of time may 
open up.


