Fredrik Pacius und Richard Faltin –
zwei Universitätsmusikdirektoren in Helsinki
—
Seija Lappalainen

Fredrik (Friedrich) Pacius wurde am 19. März
1809 in Hamburg geboren. 2009 wird in
Finnland mit Festbüchern und Ausstellungen
das 200. Jubiläum unseres (und Estlands)
Nationalhymnenkomponisten („Vårt land“,
„Unser Land“) gefeiert. Aus diesem Anlass
versuchen wir neue Informationen, Briefe usw.
zu finden.
   Pacius war zunächst ein konzertierender
Geiger in Deutschland und Schweden (dort
in der Hofkapelle). Er war Schüler von Louis
Spohr und Moritz Hauptmann. 1834 wurde
Pacius als Universitätsmusikdirektor nach
Helsinki berufen. Er gestaltete das Musikleben
in Helsinki völlig neu und sehr sachkundig,
organisierte Symphonie- und Oratorienkonzerte,
Singvereinigungen sowie Studentenchöre und
komponierte z. B. die Oper Kung Karls Jakt (Die
Jagd König Carls von Schweden), ein Violinkonzert
(unter dem Einfluss von Spohr und Mendelssohn)
und viele Festkompositionen für patriotische
und kaiserliche Familienfeste. Seine nächsten
Freunde waren die Nationalpoeten Johan Ludwig
Runeberg und Zachris Topelius. War Pacius’
Musik finnisch oder deutsch? Wie schwer war
es, sich als ein junger Immigrant in Finnland
anzupassen? Wie gestalteten sich die Kontakte
mit den deutschen musikalischen Kreisen und
den russischen Musikern in Helsinki?
   Nach Pacius, der am 8. Januar 1891 starb,
wurde Richard Faltin Universitätsmusikdirektor.
Er wurde am 5. Januar 1835 in Danzig geboren
und studierte in Dessau und Leipzig. Faltin
lebte von 1856 an in Vyborg als Musiklehrer,
konzertierender Musiker und Dirigent. Er hatte
sehr viele Kontakte nach St. Petersburg.
Nachdem Faltin 1869 nach Helsinki gezogen
war und u. a. an der Universität zu arbeiten
begonnen hatte, organisierte er viele Konzerte
mit russischen Musikern. Er war auch Komponist
(von Kirchenmusik, Promotionskantaten, Liedern)
und Organist. Faltin starb am 1. Juni 1918.
   Ohne diese zwei deutschen Fachmänner wäre
das Musikleben in Helsinki im 19. Jahrhundert
arm gewesen.

mõningaid meloodiaid kunstmuusikas, kusjuures
1582. ja 1625. aasta väljaannete laule kantakse
ette nii häälte kui ka pillidega. Traditsioon esitada
„Piae cantionese” laule kontsertmuusikana sai
alguse 1911. aastal, kui soome koorijuht Heikki
Klemetti seadis mõned laulud kogumikust oma
ajale iseloomulikul moel segakoorile. Klemetti
seaded on veel praegugi Soomes käibel. Tänu
tema tegevusele on laiem publik tihti arvamusel,
nagu oleks „Piae cantiones” midagi ürgsoomelikku. Üldiselt küll teatakse, et paljusid neist
viisidest on leitud ka Saksamaal, Böömimaal ja
Taanis, kuid liiga tihti tehakse lõppjäreldus, et
ülejäänud viisid on pärit Soomest. Tuleb rõhutada,
et umbes poolte viiside päritolu on teadmata.
   Enne 1911. aastat lauldi kogumiku laule
Soomes ainult mõnedes ladinakoolides ja
võib öelda, et „Piae cantiones” oli vanemail
aegadel laiemale publikule täiesti tundmata.
Nii võib pealkirja „Piae cantiones” leida näiteks
Soome päevalehtedes 1771–1890 ainult kaks
korda. 1853. aastal Henrik Reinholmi kirjutatud
esimeses ülevaatlikus soome muusikaloos pole
seda kogumikku üldse mainitud. Nagu juba
öeldud, kuulus „Piae cantiones” üksikute koolide
traditsiooni juurde.
   1582. aasta väljaande tiitellehel loetakse üles
koolid „in Inclyto Regno Sueciae” ja üks neist oli
„Schola Aboënsis” praeguses Soomes. See kool
asutati tõenäoliselt aastal 1276 ja on olemas veel
praegugi, küll täiesti kaasaegse gümnaasiumina
(Katedralskolan i Åbo). 16. sajandil oli seal mõned
aastad rektoriks preester Jacob Finno, kes oli ka
välismaal õppinud. Üks õpilasi Finno ajal oli Turu
(Åbo) linnakodaniku poeg Hemming Henriksson
Hollo, kes samuti õppis hiljem välismaal. Alates
1586 tegutses Hemming Turu lähedal Masku
koguduse pastorina ja teda nimetatakse sageli
„Hemming Maskulainen” ehk Masku Hemming.
Hemming on praegugi tuntud kui tähtis soome
keele edendaja. 1605. aastal avaldas ta soome
lauluraamatu „Yxi Wähä Suomenkielinen
Wirsikirja”, ja aastal 1616 „Wanhain Suomen
maan Piispain ja Kircon Esimiesten Latinan
kielised laulut”, umbkaudu tõlkides – vanade
soome piiskoppide ja prelaatide ladina laulud
(pilt 2). Raamat on Stockholmis trükitud ja see
on tegelikult 1582. aasta „Piae cantionese” tõlge
soome keelde. Laulude valik pole aga päris sama.
Kui 1582. aasta väljaanne sisaldab 74 ladinakeelset laulu, siis Hemmingi väljaandes on
75 soomekeelset laulu. 69 laulu leidub mõlemas
väljaandes, kuid esimene laul on Hemmingil laulu
„Ave pulcerrima regina” soomekeelne tõlge, mis
puudub „Piae cantionese” 1582. aasta väljaandes.
See leidub 15. sajandi lõpust pärinevas
„Rostocker Liederbuchis”. Ka laulude liigitus
on Hemmingil teine kui Theodoricusel. Soome
kirikumuusika professor Erkki Tuppurainen tegi
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(tõlkinud Anu Sõõro)

Laulukogumiku „Piae cantiones” esimese trüki
koostas aastal 1582 üliõpilane Theodoricus
Petri (Rutha) ja see trükiti Greifswaldis (pilt 1).
Kogumik oli mõeldud kasutamiseks Rootsi
koolides, sealhulgas ka praeguse Soome ala
koolides. Theodoricus oligi pärit Soomest
Uusimaalt (Nyland), ta käis Viiburi gümnaasiumis
ja oli seejärel immatrikuleeritud Rostocki ülikooli.
   Kogumik „Piae cantiones” koosneb 74 ladinakeelsest laulust, neist 12 on mitmehäälsed –
kahele kuni neljale häälele. Umbes pooli neist
lauludest tuntakse reformatsioonieelsetes
versioonides ja nende sisu tuli muidugi
kohandada uutele nõudmistele. Ka mõningate
ilmalike laulude tekste „parandati” – selle
toimetustöö autorina nimetatakse 1782. aasta
väljaande eessõnas „Turu piiskopkonna väljapaistvat meest”, kelleks oli ilmselt Jacob Finno.
Tõenäoliselt peegeldab „Piae cantiones”
ladinakoolide traditsiooni, eelkõige nii, nagu
see oli välja kujunenud Turus (Åbos) ja Viiburis.
Umbes poolte laulude puhul võib leida paralleele
Mandri-Euroopa repertuaarist ja sealjuures
võis rolli mängida Rostocki traditsioon, sest
just Rostockis kirjutas Theodoricus kogumikule
eessõna. 1582. aastal trükitud versiooni mõned
tekstid sisaldavad akrostihhoneid, nõnda et
värsiridade algustähed annavad kokku nime
või muud tähenduslikku – võib-olla mõne vihje
kohalikele oludele. Oletatakse, et akrostihhon
ajaloolises laulus „Ramus virens olivarum”
– Ragualdus – seostub ühega Turu kahest
keskaegsest piiskopist. Mõningate meloodiate
(nagu „In vernali tempore”) jälgi ajades võib jõuda
Taani ja oletatavasti õppis väljaandja Theodoricus
neid tundma oma taani vanaisa kaudu. Neli
laulu on leitud käsikirjadest praeguse Rootsi
ja kaks praeguse Soome aladelt. Theodoricuse
viisikogule pole küll veel lõplikku hinnangut
antud, kuid rootsi hümnoloog Folke Bohlin käsitab
seda kogumikku tõendina Läänemere-äärse
elanikkonna kultuurilisest kokkukuuluvusest.
„Piae cantionese” teine trükk järgnes aastal
1625 ja selles olid ka noodid. Siit leiame Rostocki
Maarja kiriku kantori Daniel Friderici mõned
sellele ajale iseloomulikud mitmehäälsed seaded,
Rostockis raamat ka trükiti.
   Tänapäeva Soomes võib „Piae cantionese”
meloodiaid kuulda kahes kontekstis: esiteks
kasutatakse viise, mis on võetud ka soome
koraaliraamatusse; teiseks kasutatakse
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kindlaks, et Hemmingi tõlked on väga vabad.
Ta püüdis järele aimata rahvalikku keelt ning tema
tõlgetes võib leida palju algriime ja alliteratsioone
nagu soome rahvaluules. Hemmingi väljaande
eessõnas nimetatakse 1582. aasta „Piae
cantionese” väljaandjana Jacob Finnot, mitte
Theodoricus Petrit. Üldiselt on oletatud,
et põhjus oli siin poliitiline – Theodoricus oli
sel ajal Rootsis persona ingrata. Hemmingi
väljaannet võiks vaadelda kui soome tekstilisa
Theodoricuse väljaandele. Ilmselt eeldati, et
lauljad või vähemasti director cantus valdavad
repertuaari ladina keeles. Kõik laulupealkirjad
on Hemmingil kirjutatud ladina keeles, kuigi
tekst on soomekeelne (pilt 3). Tuppuraineni
järgi oli Hemmingi väljaande levik väga piiratud.
Ma oletan, et Hemmingi sihtgrupp olid sellised
preestrid, directores cantus ja köstrid, kes
tegutsesid Soomes soomekeelsetes kogudustes.
   1683. aastal anti välja väike tekstivihik
Hemmingi kaheksa tõlkega, ilmselt Turus. Identne
trükk järgnes 1686. Pealkiri kõlab: „Muutamat
Jumaliset Joulu Laulut / Suomen Kielisest
Carminalest ulosprändätyt monen anomuxen
jälken” (Mõned jumalakartlikud jõululaulud,
trükitud paljude nõudmiste peale „Carminale”
järgi soome keeles; pilt 4). „Paljude nõudmiste
peale” on ilmselt tõend selle kohta, et Hemmingi
tõlked või vähemalt kaheksa neist olid praktikas
käibel. Kahjuks on „Muutamat ...” väljaandjad
tundmatuks jäänud ja ainult kahes trükis (1681,
1766) on eraldi nimetatud ka trükkimise koht:
Turu. Ma oletan aga, et ka ülejäänud väljaanded
on tehtud Turus. Peaaegu iga laulu juurest võib
leida viite mõnele „Piae cantioneses” olevale
laulule: näiteks „Weisataan Cuin: Angelus
emittitur” (lauldakse nagu „Angelus emittitur”).
   Üheks põhjuseks, miks vanemas „Piae
cantionese” teemalises kirjanduses „Muutamat
Jumaliset Joulu Laulut” trükke vähe on käsitletud,
võib olla vihikute veidi eksitav katalogiseerimine
Soome rahvusraamatukogus: need võib leida
kategooriast „Arkkiveisuja”, rootsi keeles
„Skillingtryck”, umbkaudu „Rahvaraamatud”.
Ka nende vihikute pealkiri on eksitav. Ainult
„Muutamat Jumaliset Joulu Laulut” 1683. ja
1686. aasta väljaannetes on pealkiri enamvähem korrektne. Nendes ilmunud kaheksast
laulust on seitse tõelised jõululaulud, nimelt
„Angelus emittitur” (Engeli lähetetän), „Verbum
caro factum” (Isän sana sai lihan), „Ecce novum
gaudium” (Cazo cuului camala), „Puer nobis
nascitur” (Pilti pyhä syndynyt), „Congaudeat
turba” (Jumalisten jouckot), „Dies est læticiæ”
(Herran ilmestuxesta) ja „Ave maris stella

divinum” (Christe Herra hyvä). Veel leidub neis
väljaannetes üks eraldiseisev laul „Scribere
Proposui” (Lah laula olen aicon), mida ei saa
pidada jõululauluks ja Hemmingi väljaandes on
see liigitatud rühma „Ihmisen elämän vaevoista”
(Inimliku elu vaevast).
   1701. ja 1702. aasta väljaanded on tunduvalt
mahukamad ja sisaldavad temaatiliselt
mitmekesiseid laule, kuigi pealkiri on ikka
„Muutamat Jumaliset Joulu Laulut”. Neis võib
leida ka ühe kannatuslaulu, kolm laulu inimelust,
kaks kevadlaulu ja ühe laulu, mis Hemmingi
1616. aasta väljaandes on liigitatud kategooriasse
„De vita scholastica”, nimelt „In stadio laboris”
(Kiistan kyll mennän juoxeman). Kokku oli laule
neis väljaannetes viisteist. Huvitav on veel, et
nende esimest laulu ei leidu ei „Piae cantioneses”
ega Hemmingi väljaandes. See on üks palvelaul,
mille teksti kirjutas 1648. aastal Wilhelm II
Sachsen-Weimarist ja selle tõlkis rootsi keelde
Turu piiskop Johannes Gezelius noorem
1695. aastal. Gezelius oli Tartus sündinud
ja tegutses mõned aastad Narvas praostina.
Laulu nimi on „HERra JEsu Christ suas tygöm
käänn”, rootsi keeles „HErre JEsu Christ tigh
til os wänd”, ja väljaandes võib leida ka viite
meloodiale „Weisatan cuin HErre JEsu Christ”
(pilt 5). Anonüümse soome tõlke võib leida ka
1701. aasta soome lauluraamatust, ja meloodia
vastavalt 1702. aasta soome koraaliraamatust
„Yxi tarpellinen nuottikirja”. Raamatukoguhoidja
Fredrik Wilhelm Pippingi andmetel, kes avaldas
saja viiekümne aasta eest soomekeelsete trükiste
bibliograafia, ilmusid „Muutamat Jumaliset Joulu
Laulut” väljaanded ka 1734 ja 1738, kuid neid pole
kahjuks säilinud.
   Niipalju kui ma tean, ilmus „Muutamat
Jumaliset Joulu Laulut” viimane väljaanne
1766. aastal. See oli veel kord tunduvalt mahukam, sisaldades 30 laulu mitmest liigist, näiteks
ka ajaloolisi laule. Umbes samal ajal avaldati
Soomes „Piae cantionese” laulud uuesti ka
ladina keeles, kõigepealt ilmus 1761. aastal
tekstiväljaanne ja siis 1776 nootidega väljaanne.
Väljaandja oli Johan Lindell, Turu (Åbo) Katedraalikooli director cantus ja ka toomkantor
(pildid 6 ja 7). Allikatena on selles mainitud
Greifswaldi 1582. aasta väljaannet ja 1679. aasta
rootsi väljaannet, niinimetatud Wisingsburgeri
väljaannet, milles koostaja Johannes Kankel
kasutas 1582. aasta tekste ja lisaks olid trükitud
ainult tühjad noodijooned. Võib-olla oli sel
pedagoogiline eesmärk: võimalik, et õpilased pidid
ise noodid kirjutama. Huvitav, et Lindell ei maini
üldse „Piae cantionese” 1625. aasta väljaannet,
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mis sisaldab mõningaid Rostocki Maarja kiriku
kantori Daniel Friderici koorilaule. On võimalik,
et sel väljaandel oli vaid kohalik tähtsus Viiburis.
   15 aasta jooksul trükiti Turus niisiis kolm
vihikut „Piae cantionese” lauludega: Lindelli
ladinakeelne tekstiväljaanne 1761, „Muutamat
Jumaliset Joulu Laulut” soome tekstidega 1766
ja Lindelli ladinakeelne nootidega väljaanne 1776.
Huvitav on neid kolme vihikut omavahel võrrelda
(tabel 1).
   Lindelli kahe vihiku sisu pole niisiis päris
identne ja kogumiku „Muutamat...” valik on
tunduvalt suurem. Ainult üksteist laulu
kogumikust „Muutamat...” võib leida ka Lindellil.
Üks oletusi on, et tegu on kahe traditsiooniga:
Lindelli puhul Turu Katedraalikooli traditsiooniga
ja kogumiku „Muutamat...” puhul soome keelt
kõnelevate köstrite ja teiste kirikutegelaste
traditsiooniga.
   Lindelli 1776. aasta väljaande esilehelt
leiame pildi, mis kujutab tantsu vibudega
(Bogentanz; pilt 7). Ilmselt on meil tegu väga
vana traditsiooniga: juba Olaus Magnus avaldas
oma 1555. aastal Roomas trükitud Põhja
rahvaste ajaloos sellesarnase tantsiva grupi pildi.
Mõningates 19. sajandi mälestustes on sellist
tantsu kirjeldatud seoses koolide jõulupidudega.
Seesuguseid mälestusi on näiteks Oulust,
Porist, Porvoost ja Turust ning alati mainitakse
sealjuures jõululaulu „Ecce novum gaudium”
kogust „Piae cantiones”.
   Väga põhjaliku kirjelduse mõnedest
„Piae cantionese” lauludest, mille järgi tantsiti,
on kirjutanud Carl Ferdinand Nordlund. Tema
kirjeldab ilmselt Turu Katedraalikooli 1830. aasta
paiku, kui vana traditsioon oli veel puutumatu.
Nordlund sai hiljem Pori kooli rektoriks ja paistab,
et vana jõulutraditsioon polnud ka seal 19. sajandi
lõpus veel katkenud, kuid võib-olla mõjutas seda
Nordlund. Igatahes kirjeldab Johan Inberg, vana
koolitraditsiooniga otseses seoses olevate „Piae
cantionese” viiside viimane väljaandja, tantsu
umbes samuti nagu Nordlund. Inberg õppis seal
1870. aasta paiku ja temast sai hiljem Helsingis
klaverihäälestaja. Tema 1900. aasta väljaande
eesmärk oli edendada just vana „Piae cantionese”
traditsiooni (pilt 8). Väljaanne sisaldab „Piae
cantionese” kaheteistkümne jõululaulu teksti
ja noote ning tema allikateks olid eessõna järgi
Theodoricus Petri ja Lindelli väljaanded (vastavalt
1582 ja 1776). Tekstid on ladina keeles, kuid
lisatud on tõlked soome ja rootsi keelde. Soome
tõlked on luuletajalt August Valdemar Forsmanilt
(Koskimies), kes võttis aga huvitaval kombel üle
ühe Hemmingi 1616. aasta tõlke. Tõlked rootsi

keelde tegi Helsingi ladina keele professor Fridolf
Gustafsson ja ta töötas väga vabalt. Mõnedel
hetkedel mõjutas Gustafssoni ilmselt uus
poliitiline situatsioon Soomes. Veebruarimanifest
1899 oli ju vene suurvürstkonna autonoomiat
Soomes tugevalt kärpinud. Gustafssonil võib leida
mõningaid tekstiridu, mida vaevalt saab seostada
„Piae cantionesega”, näiteks „Kui aga sinu maa
sind hüüab, / ära kõhkle, sina Soome poeg, / kui
ohu laine käib kõrgelt, / seisa vaid rahus tormis!
[...] Lüüakse sind, / langed sa kaunilt / vaprate
hulgas.”1 See kõlab umbes nagu rootsi luuletaja
Viktor Rydbergi „Atenarnes sång” (Ateenlaste laul),
luuletus, mille Jean Sibelius viisistas aastal 1899.
Seda laulu lauldi sel ajal kõikjal Soomes protestina
venestamise vastu.
   Sibelius seadis 1898. aastal kolm jõululaulu
„Piae cantionesest” koolikoorile, seega pole
me koolitraditsiooni ja kontsertmuusika vahel
jooksvast piirist kaugel (pilt 9). Oletatavasti ei
teadnud Sibelius, et need laulud võib leida „Piae
cantionesest”. Ta teadis ainult, et laule pärandati
suuliselt edasi väikelinnas Loviisas ja need kirjutas
üles muusikaõpetaja Elise Stenbäck. Need kolm
laulu on „Ecce novum gaudium”, „Angelus emittitur”
ja „In stadio laboris”. Sibelius ei olnud oma
kooriseadetega rahul. Kui Helsingi muusikakirjastaja
Karl Fredrik Waseniuse kirjastus müüs teoste
kirjastamisõigused hiljem Breitkopf & Härtelile
Leipzigisse, kirjutas Sibelius uuele kirjastusele:
„Kompositsioonide hulgas on aga üks väga nõrk teos:
ladinakeelsed poissmeestelaulud.” Seetõttu loobus
Breitkopf & Härtel uuest väljaandest.
„Piae cantionese”
väljaanded
1582. Piae Cantiones Ecclesiasticae et Scholasticae
Veterum Episcoporum. Toim. Theodoricus Petri
Nylandensis. 74 laulu. Ladinakeelne tekst ja noodid.
Greifswald, trükk August Ferber. Faksiimile: toim.
Einari Marvia, Helsinki/Helsingfors: Edition Fazer
1967.
1616. Wanhain Suomen maan Pijspain ja Kircon
Esimiesten Latinan kielised laulud. Toim. Hemminki
Maskulainen. 75 laulu. Tekst soome keeles.
Stockholm: trükk Ignati. Faksiimile. Helsinki: Otava
1927.
1625. Cantiones piae et antiquae, veterum episcorum
et pastorum in regno Sveciae, praesertim in magno
ducatu Finlandiae usurpatae. Toim. Henricus
Fattbuur, Matthias Tolja (ja Daniel Friderici). 91 laulu.
Ladinakeelne tekst ja noodid. Rostock.

1
„ Men om ditt land dig kallar, / tveka aldrig, Suomis son, / när
farans bölja svallar, / stå blott lugn i stormens dån! [...] Slås du neder,
/ föll du skön / bland de tappres leder. Men om ditt land dig kallar,
/ tveka aldrig, Suomis son, / när farans bölja svallar, / stå blott lugn
i stormens dån! [...] Slås du neder, / föll du skön / bland de tappres
leder.”
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1679. Piae Cantiones Ecclesiasticae et Scholasticae
Veterum Episcoporum. Toim. Johannes Kankel.
74 laulu. Tekst ladina keeles, noodijooned ilma
nootideta. Wisingsborg.
1683. Muutamat Jumaliset Joulu Laulut Suomen
Kielisest Carminalest ulosprändätyt monen
anomuxen jälken. 8 laulu. Tekst soome keeles.
[Turku?]
1686. Muutamat Jumaliset Joulu Laulut Suomen
Kielisest Carminalest ulosprändätyt monen
anomuxen jälken. 8 laulu. Tekst soome keeles.
Turku: trükk Johan Winter.
1701. Muutamat Jumaliset Joulu Laulut Suomen
Kielisest Carminalest ulosprändätyt monen
anomuxen jälken. 16 laulu. Tekst soome keeles.
[Turku?]
1702. Muutamat Jumaliset Joulu Laulut Suomen
Kielisest Carminalest ulosprändätyt monen
anomuxen jälken. 16 laulu. Tekst soome keeles.
[Turku?]
1734. Muutamat Jumaliset Joulu Laulut Suomen
Kielisest Carminalest ulosprändätyt monen
anomuxen jälken. Pole säilinud.
1738. Muutamat Jumaliset Joulu Laulut Suomen
Kielisest Carminalest ulosprändätyt monen
anomuxen jälken. Pole säilinud.
1761. Cantilenæ selectiores, Ex Antiquis Cantonibus.
Toim. Johan Lindell. 18 laulu. Tekst ladina keeles.
Turku: trükk Joh. Christoph Frenckell.
1766. Muutamat Jumaliset Joulu Laulut.
30 laulu. Tekst soome keeles. Turku: trükk
J. C. Frenckell.
1776. Cantilenarum Selectiorum Edidio Nova. Toim.
Johan Lindell. 17 laulu. Ladinakeelne tekst ja noodid.
[Turku].
1853–54. Carols for Christmas and Easter-tide. Toim.
J. M. Neale ja T. Helmore. Ladina, inglise keeles. Tekst
ja noodid. Plain Song Medieval Music Society.
1886–87. Latinska sånger fordom använda i svenska
kyrkor, kloster och skolor. Toim. G. E. Klemming.
Tekst ladina keeles. Stockholm.
1888. Latinska sånger. I urval öfversatta af C. W.
Skarstedt. Lund: Malmström & komp:s boktryckeri.
1899. Carminalia. Djeknevisor till dans. Toim.
Elise Stenbäck, koolikoorile seadnud Jean Sibelius.
3 laulu. Ladinakeelne. Tekst ja noodid. Helsingfors: K.
F. Wasenius.
1900. Carminalia Selecta. Toim. Joh. A. Inberg.
9 laulu. Ladinakeelne, rootsikeelne tõlge Fridolf
Gustafsson, soomekeelne tõlge V. A. Forsman
(Koskimies). Tekst ja noodid. Helsingfors:
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(Lindell 1761)

(Lindell 1776)

De Nativitate Christi
1. Angelus emittitur
2. Ave maris stella, Divinitatis
3. Dies est laetitiæ
4. Ecce novum gaudium
5. Congaudeat turba fidelium
6. Personent hodie

De Nativitate Christi
1. Angelus emittitur
2. Ave maris stella, Divinitatis
3. Dies est lætitia
4. Ecce novum gaudium
5. Personent hodie

De fragilitate & miseriis
humanæ conditionis
7. Vanitatum vanitas
8. Insignis est figura
9. Scribere proposui
10. Mars præcurrit
11. Mirum si læteris

De fragilitate & miseriis
humanæ conditionis
6. Vanitatum vanitas
7. Insignis est figura
8. Scribere proposui
9. Mars præcurrit
10. Cum sit omnis
11. Mirum si læteris

De vita Scholastica
12. O Scholares discite
13. Scholares convenite
14. In stadio laboris
15. O Scholares, Voce pares

De Vita Scholastica
12. O Scholares discite
13. Scholares convenite
14. In stadio laboris
15. O Scholares Voce pares

De Tempore Vernali
16. In vernali tempore
17. Tempus adest floridum

De Tempore Vernali
16. In vernali tempore
17. Tempus adest floridum

Accessit:
18. JEsu Benigne, A cujus

(Muutamat... 1766; pealkirjad ladina keeles,
tekst soome keeles)

17. Se wahwa suur
(W. c. Ah Herra Christ; A dextris Dei)
18. Lah laulaa olen aicon (Scribere proposui)
19. Kylmän talwen Taukomaan (In vernali tempore)
20. Aica nyt on iloinen (Tempus adest floridum)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Puhemies tuli Taiwahast (Paranymphus adiens)
Engeli lähetetän (Angelus emittitur)
Ajap lapsi laulamaan (Ad cantus lætitiæ)
Isän sana sai lihan nijn (Verbum Caro factum)
Catzo cuului camala (Ecce novum gaudium)
Piltti pyhä syndynyt (Puer nobis nascitur)
Jumalisten joucko (Congaudeat turba)
HERran ilmestyxestä (Dies est lætitiæ)
Christe HERra hyvä (Ave maris stella, divin.)
Caicki Cansat ilmas iloitcat (Omnis mundus)
Lapset caick laulacat (Personent hodie)
Iloitcam ja riemuitcam (Gaudete Gaudete)
Jerusalem iloitze (Laetetur Jerusalem)
Christe kircas tähti (Ave maris stella; lucens)
Terwe Cuckainen så Cunnian coitto
(Salve flos & decor)
16. Cuin Dinan tyhjä kääwelemys
(Ave funda Davidis)

Ihmisen elämän wiheljäisydest / turhaudest ja lopusta
21. Turha on maailman meno (Vanitatum vanitas)
22. Ihme! cuings iloit woit? (Mirum si læteris)
23. Alus ajan ihanan (In vernali tempore, teine tekst)
24. Opin Poica puhele (Disciplinæ filius)
25. Tuiman talwen taucomast. Eli cuin: Kylmän talwen 		
taucoman (Cedit hyems eminus)
26. Jumalinen salaus (Divinum mysterium)
27. JEsus lunastaja mailman (JEsus Christus nostra)
Pyhän hengen lähettämisest
28. Cuin Christus taiwasen astui (Quando Christus ascen.)
29. Kijttäkät colme Personat (Benedicte)
30. Kijstan kyll mennän juoxeman (In stadio laboris)

—

Tabel 1. „Piae cantionese” laulude kolme väljaande võrdlus (ühised laulud on alla joonitud).
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Pilt 1. Laulukogumiku „Piae cantiones” esimese väljaande tiitelleht (1582).

—

Pilt 2. Masku Hemmingi 1616. aastal välja antud soomekeelse lauluraamatu tiitelleht.

—
—

Pilt 3. Lehekülg Hemmingi 1616. aasta lauluraamatust.

Pilt 4. Kaheksa Hemmingi tõlke väljaanne 1686. aastast
„Mõned jumalakartlikud jõululaulud, trükitud paljude nõudmiste peale
„Carminale” järgi soome keeles” („Muutamat ...”).

—

Pilt 5. 1702. aastal ilmunud „Muutamat ...” väljaande esimene laul.

—

Pilt 6. Johan Lindelli 1761. aasta ladinakeelse väljaande tiitelleht.

—
Pilt 7. Johan Lindelli 1776. aasta ladinakeelse väljaande tiitelleht,
pildil on kujutatud traditsioonilist jõulutantsu vibudega (Bogentanz).

—
Pilt 8. Johan Inbergi „Piae cantionese” 1900. aasta väljaande tiitelleht.

Die finnische Piae Cantiones-Tradition
1616–1900
—
Fabian Dahlström

—

Pilt 9. Jean Sibeliuse jõululaulude väljaande kaas, pildil jälle kujutatud tantsu vibudega.

Theodoricus’ Notenausgabe mit Text auf Latein
auffassen. Offenbar wurde vorausgesetzt, dass
die Sänger, oder zumindest der Gesanglehrer,
das Repertoire auf Latein beherrschten.
Wahrscheinlich war die Ausgabe für Priester
und Küster gedacht, nicht für Schulknaben.
   „Auf viele Anforderungen“ wurde 1683
und 1686 ein Heft mit acht Übersetzungen von
Hemming als Muutamat Jumaliset Joulu Laulut
(Einige gottesfürchtige Weihnachtslieder)
herausgegeben. In Neuauflagen 1701 und 1702
von Muutamat ... sind weitere Übersetzungen
Hemmings enthalten, nicht nur Weihnachtslieder,
sondern auch ein Passionslied, drei Lieder über
das Menschenleben, zwei Frühlingslieder und
ein Lied, das in Hemmings Ausgabe von 1616
der Gattung „De vita scholastica“ zugeordnet war.
Insgesamt gab es in diesen Auflagen fünfzehn
Lieder. Interessant ist auch, dass das erste Lied
in den Piae Cantiones oder in Hemmings Ausgabe
überhaupt nicht zu finden ist, nämlich ein Bittlied,
dessen Text im Jahre 1648 von Wilhelm II. aus
Sachsen-Weimar geschrieben und das im Jahre
1695 von dem Bischof in Turku, Johannes Gezelius
dem Jüngeren, ins Schwedische übersetzt wurde.
Gezelius stammte aus Tartu und war einige Jahre
als Superintendent in Narva tätig.
   Die Auflagen 1734 und 1738 von Muutamat ...
sind nicht erhalten. Eine erheblich erweiterte
Auflage von Muutamat ... im Jahre 1766 umfasst
30 Lieder verschiedener Gattungen, also
auch z. B. historische Lieder. Im Jahre 1761
veröffentlichte Johan Lindell, Director cantus
der Kathedralschule Turku, Cantilenæ selectories,
eine Auswahl (Text, 17 Lieder) aus der Ausgabe
1582, und 1776 Cantilenarum Selectorium Editio
Nova (Text und Noten, 16 Lieder). Lindells Auswahl
weicht signifikant von Muutamat ... ab. Lindell
repräsentierte die lateinische Schultradition
in Turku, während der anonyme Herausgeber
von Muutamat ... offenbar einer Tradition in
finnischsprachigen Gemeinden nahe stand.
   In einigen Lebenserinnerungen wird erwähnt,
dass Lieder aus den Piae Cantiones, besonders
Ecce novum gaudium und Angelus emittitur, im
19. Jahrhundert in Lateinschulen u. a. in Turku,
Pori, Oulu und Porvoo auf dem Weihnachtsfest
„zum Tanz“ gesungen wurden, gemäß uralter
Tradition.
   Die letzten Piae-Cantiones-Ausgaben, die
mit der alten Praxis direkt in Verbindung standen,
sind Carminalia (1899, drei Lieder für Schulchor
von Jean Sibelius) und Carminalia selecta,
neun Lieder, herausgegeben im Jahre 1900 von
Johan A. Inberg, einem ehemaligen Schüler des
Gymnasiums Pori.

Wenn man heute in Finnland Melodien aus der
Sammlung Piae Cantiones hört, dann geschieht
dies in zweierlei Zusammenhang: Teils sind
es Melodien, die im Choralbuch stehen, teils
auch Melodien aus einem kunstmusikalischen
Kontext; namentlich Lieder aus den zwei ersten
Ausgaben von den Piae Cantiones werden
vokal oder instrumental aufgeführt, auch
bearbeitet. Die Tradition, die Piae Cantiones als
Konzertmusik aufzuführen, nahm im Jahre 1911
ihren Anfang, als der finnische Chorleiter Heikki
Klemetti einige Lieder aus den Piae Cantiones
auf eine sehr romantische Weise für gemischten
Chor bearbeitete. Klemettis Fassungen sind
noch heute in Finnland aktuell, und dank
seiner Tätigkeit ist das große Publikum oft der
Auffassung, dass die Piae Cantiones etwas
Urfinnisches seien. Man ist allerdings darauf
aufmerksam geworden, dass ungefähr die Hälfte
der Melodien auch in Deutschland, in Böhmen
und in Dänemark belegt ist. Die irrtümliche
Schlussfolgerung ist aber allzu oft, dass die
andere Hälfte der Melodien aus Finnland stammt,
obwohl man in Finnland keine entsprechenden
Quellen gefunden hat.
   Vor 1911 wurden einige Lieder aus der
Sammlung nur in einigen Lateinschulen gesungen,
und man kann sagen, dass die Sammlung für
das große Publikum noch im 19. Jahrhundert
vollkommen unbekannt war. So kann man in den
finnischen Tageszeitungen vor 1890 den Titel
Piae Cantiones nur zwei Mal finden. In der ersten
Darstellung der finnischen Musikgeschichte, die
von Henrik Reinholm im Jahre 1853 geschrieben
wurde, wird die Sammlung Piae Cantiones
überhaupt nicht erwähnt.
   Die erste Ausgabe, mit 74 Liedern auf
Latein, wurde 1582 in Greifswald gedruckt. Der
Herausgeber war Theodoricus Petri Nylandensis
(aus Nyland, Uusimaa in Südfinnland).
   Eine finnische Textausgabe, Vanhain
Suomen maan Piispain ja Kircon Esimiesten
Latinan kielised laulut, wurde 1616 von Hemming
von Masku herausgegeben und in Stockholm
gedruckt. Hemming, seit 1586 Priester in Masku,
war ein ehemaliger Schüler der Kathedralschule
Turku, dessen Rektor Jacob Finno im Vorwort von
Hemmings Ausgabe irreführend als Herausgeber
der Ausgabe 1582 bezeichnet ist. Die Überschriften der Lieder in Hemmings Ausgabe
sind auf Latein geschrieben. Hemmings Ausgabe
könnte man als eine finnische Textbeilage zu
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