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võimaldanud. Esimese moteti tekst sobib advendiajaks,
teine ülestõusmispühade ja kolmas nelipühade järgseks
laulmiseks. Op. 39 esialgne variant valmis 1830. aasta
detsembri lõpuks ning kuna helilooja plaanis enne
ülestõusmispühi Roomast lahkuda, pidi ta teadma, et
ilmselt ise ta seda nunnade esituses ei kuule. Mendelssohn
redigeeris teost veel 6 aastat pärast kirjutamist, mille
käigus vahetas ühe osa täielikult välja.
Kaisa Kuslapuu

KAVA
Tõnu Kõrvits / Saalomoni ülemlaul (tõlk. Vello Salo)
"Laulud laulude laulust"
I

"Ütle sina..."
solist Piret Sütt
II "Ärka, põhjatuul..."
III "Vaatame, kas viinapuu ajab võrseid..."
IV "Arm ja surm"
Kuldar Sink / liturgiline tekst
"Ole tervitatud, Maria"
Galina Grigorjeva / liturgiline tekst
"Песнь Пресвятой Богородице"
Ēriks Ešenvalds / liturgiline tekst
"Lux aeterna"
***
Rudolf Tobias
"O, du Liebe, meiner Liebe"
("12 koraaliprelüüdi orelile", 2. osa)
orelil Kaisa Kuslapuu
Edgar Arro
"Helletus"
("Eesti rahvaviisid orelile", IV vihik, 6. osa)
orelil Kaisa Kuslapuu

***
Francis Poulenc / liturgiline tekst
"Litanies à la Vierge Noire"
orelil Kaisa Kuslapuu
Felix Mendelssohn-Bartholdy / liturgiline tekst
"Drei Motetten für weibliche Stimmen
mit Begleitung der Orgel", Op. 39
orelil Kaisa Kuslapuu
I
"Veni, Domine"
II "Laudate, pueri"
no. 1
no. 2
solistid Silvia Toomet, Kirstin Karis,
Karoliina Kalda, Mari-Liis Köst,
Lembi-Liis Ebre, Annika Oper,
Johanna Kollom, Kertu Süld,
Katriin Kersen
III "Dominica II post pascha"
no. 1
solistid Silvia Toomet, Kirstin Karis,
Karoliina Kalda, Mari-Liis Köst,
Lembi-Liis Ember, Annika Oper,
Johanna Kollom, Kertu Süld,
Katriin Kersen
no. 4

Kolm motetti naiskoorile ja orelile, op. 39 |
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) hakkas orelit
mängima ja sellele muusikat kirjutama 11-aastaselt.
Intellektuaalide perekonnas kasvamine kujundas tema
huvi kõiksuguste kunstide vastu ning sageli esines ta
kodustel salongiõhtutel, millel osalesid kunstnikud,
muusikud ja teadlased. Tema kompositsiooniõpetaja Carl
Friedrich Zelter tutvustas teda ka Goethele ning vana
mees ei varjanud oma poolehoidu imelapse suhtes,
võrreldes teda Mozartiga.
1829. aastal korraldas 20-aastane Mendelssohn Berliinis
Bachi "Matteuse passiooni" esitamise ning dirigeeris seda
ise. Käsikirja koopia oli saanud ta neli aastat varem oma
vanaemalt. See õnnestunud ettekanne oli üks väheseid
esitusi pärast helilooja enda surma (sh ainuke Leipzigist
väljaspool) ning sai keskseks sündmuseks Bachi muusika
taaselustamise protsessis.
Mendelssohn reisis palju ning elas kolm aastat Itaalias, et
tutvuda sealse rikkaliku renessansi- ja barokipärandiga.
Reisi olulisemaid aspekte oli kirikumuusika analüüsimine
ja kirjutamine, mis aitas luua tema enda uut vaimuliku
muusika esteetikat.
Tõuke "Kolme moteti" kirjutamiseks andis Rooma Trinità
dei Monti kiriku jumalateenistustel osalemine. Oma
kirjades kodustele mainib ta, et "kahel nunnal on maailma
kauneimad hääled". Trinità dei Montis ei tohtinud lauljaid
teenistuse ajal näha olla ning Mendelssohni haaras idee
neile häältele muusikat kirjutada. Ei ole teada, kas nunnad
tema loodud motette üldse liturgias kasutasid – tervikuna
kindlasti mitte, kuna tekstide järjekord seda ei

Litaaniad Mustale Neitsile|Francis Poulenc
Francis Poulenc (1899–1963) oli oma eluajal tuntud nii
helilooja kui ka pianistina. Väikevormide ja meeldejäävate
meloodiate meister oli suures osas iseõppija:
tehaseomanikust isa
ei
lubanud
ainsal
pojal
muusikakõrgkooli astuda, kuna soovis, et ta jätkaks
pereäriga. I maailmasõjas pidi ka Poulenc Prantsuse
armeega liituma, kuid suutis õhuväe masinakirjutaja
kohustuste kõrvalt siiski kirjutada kolmeosalise
klaverisüidi ja laulutsükli. Varajasi teoseid esitas tavaliselt
Poulenci klaveriõpetaja Ricardo Viñes, kellest sai pärast
vanemate surma tema mentor. Helilooja kohati
kontrollimatu iseloom andis sageli kriitikutele põhjust teda
mitte tõsiselt võtta, kuid sellele vaatamata võitis tema
värske kõlaga muusika ja huumorimeel publiku südame.
1936. aasta suvel hukkus Poulenci sõber Pierre-Octave
Ferroud autoõnnetuses. Lähedase ootamatu kaotus mõjus
heliloojale rängalt ning keeras loomingus "uue tõsiduse"
lehekülje. Kuigi Francist oli kasvatatud sügavalt usklikus
vaimus, kadus helilooja sõnul koos isaga tema elust ka
religioon. Pärast Ferroud’ surma hakkas 35-aastane
Poulenc aga oma katoliku juurte vastu taas huvi tundma
ning võttis ette palverännaku Rocamadouri Jumalaema
pühamusse. Seal kirjutas ta nädalaga oma esimese
vaimuliku teose "Litaaniad Mustale Neitsile" naishäältele
ja orelile. See koosneb palvetest Neitsi Maarjale:
prantsuskeelset litaaniateksti avasõnadega "Seigneur, ayez
pitié de nous“ (Issand, halasta meie peale), kuulis helilooja
just Rocamadouris. Sama teose seadis helilooja 1947.
aastal esitamiseks ka orkestriga.
Kaisa Kuslapuu

LAULUTEKSTID
Laulud laulude laulust
Ütle sina...
Ütle sina, keda mu hing armastab:
kus hoiad sa oma karja,
kus lased sa tal lõuna ajal lebada?
Sest miks peaksin sind otsima
su sõprade karjamaadelt?
Ärka, põhjatuul...
Ärka, põhjatuul,
tule, lõunatuul:
puhu läbi mu roosiaia,
laota tema palsamilõhna!
Mu kallim tuleb oma rohuaeda
kõige hõrgumat vilja maitsma.
Vaatame, kas viinapuu ajab võrseid...
Vaatame, kas viinapuu ajab võrseid,
kas ta õied on lahti löönud,
kas õunapuud õitsevad –
seal annan ma sulle oma armastuse.

Arm ja surm
Pane mind pitseriks südamele,
pitseriks oma käe peale,
sest arm on vägev kui surm,
kirg on kange kui kalm.
Tema nooled on tulenooled,
Jehoova välgu lõõm:
ei mata teda Allmaameri,
ei kata kinni Eedeni jõed.
Kui keegi annaks kõik, mis tal on,
armastuse eest,
siis kes võiks teda laita?

***
Ole tervitatud, Maria
Ole tervitatud, Maria, täis armu!
Jumal on sinuga!
Õnnistatud oled sa naiste seas!
Ja õnnistatud olgu sinu ihu vili Jeesus!
Sancta Maria, mater Dei, Püha Maarja, Jumalaema,
ora pro nobis peccatoribus palu meie, patuste eest
nunc et in hora nüüd ja meie
mortis nostrae. surma tunnil.
Amen! Aamen!
Ole tervitatud, Maria, täis armu!

KAISA KUSLAPUU (s. 1995) lõpetas Heino Elleri
nimelise Tartu muusikakooli 2016. aastal Urmas Taniloo
oreliklassis. Elleri koolis õppis ta ka Alo Põldmäe käe all
kompositsiooni. Erinevate ansamblipartneritega on tema
orelimängu kuulda olnud nii Tartu Talvemuusika festivalil,
Peipsimaa orelifestivalil kui ka rahvusvahelisel Tallinna
orelifestivalil. Kaisa tegeleb aktiivselt nii klassikalise kui ka
pärimusmuusikaga ning omaloominguga. Ansamblis
musitseerimine on üks tema lemmikumaid suhtlemise
vorme ning sageli leiab teda erinevates koosseisudes
klaverit või karmoškat mängimas või mõne koori
kontsertmeistri rollis. Intensiivsema laulukogemuse ja pisiku sai ta vokaalansamblist D-harmoonia, mis tegutseb
tema juhendamisel kolmandat hooaega. 2017. aasta
sügisest on Kaisa TÜANi koormeister ning lisaks sellele
töötab ta praegu Tartu Ülikooli-Jaani koguduse
organistina ning õpetab Helivõlu muusikakoolis klaverit,
karmoškat, torupilli ning ansamblimängu.

Песнь Пресвятой
Богородице
Богородице Дево, радуйся,
благодатная Марие,

TRIIN KOCH (s. 1975) on õppinud dirigeerimist Heino
Elleri nimelises Tartu muusikakoolis Vaike Uibopuu käe
all ning Eesti muusikaakadeemias Kuno Arengu
juhendamisel. Alates 2005. aastast on Triin Tartu Ülikooli
Akadeemilise Naiskoori peadirigent. Lisaks on tal
juhatada ka Tartu Ülikooli Kammerkoor ja Tartu Ülikooli
Naiskoori Tallinna Vilistlaskoor. Triini pühendunud ja
põhjalik töö muusika ja lauljatega ei ole jäänud
tunnustuseta: lisaks Eesti Kooriühingu aasta noore
dirigendi ja aasta dirigendi tiitlitele on teda hinnatud
muuhulgas Tartu Raefondi preemiaga, Tartumaa
Kultuuripärli auhinnaga, kultuurkapitali helikunsti
sihtkapitali aastapreemiaga, kultuurkapitali loomingulise
stipendiumiga "Ela ja sära", kultuurkapitali koorimuusika
aastapreemiaga
ja
Gustav
Ernesaksa
fondi
peastipendiumiga. Triin on olnud mitmetel üld- ja noorte
laulupidudel nii nais- kui ka segakooride dirigent ja
naiskooride liigijuht. 2019. aastal, laulupeo juubeliaastal,
on ta Tartu laulupeo kunstiline juht ning üldlaulupeo
"Minu arm" segakooride liigijuht.

Господь с тобою.
Благословена ты в женах,
и благословен
плод чрева твоего,
яко Спаса родила еси
душ наших.
Lux aeterna
Lux aeterna
luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis
in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam
dona eis, Domine;
et lux perpetua
luceat eis.

Laul kõigepühamale
Jumalasünnitajale
Jumalaema Neitsi, rõõmusta,
Maarja, kes sa oled
armu saanud,
Issand olgu sinuga,
Õnnistatud oled sa naiste seas
ja õnnistatud on
sinu ihuvili,
sest oled ilmale toonud
meie hingede Lunastaja.
Igavene valgus
Igavene valgus
paistku neile, Issand,
koos Sinu pühakutega
igavesti,
sest sina oled halastaja.
Igavest rahu
anna neile, Issand,
ja igavene valgus
paistku neile.

Litanies
à la Vierge Noire
Seigneur,
ayez pitié de nous,
Jésus-Christ,
ayez pitié de nous.
Jésus-Christ,
écoutez-nous.
Jésus-Christ,
exaucez-nous.
Dieu le Pére, créateur,
ayez pitié de nous.
Dieu le Fils, rédempteur,
ayez pitié de nous.
Dieu le Saint-Esprit,
sanctificateur,
ayez pitié de nous.
Trinité Sainte,
qui êtes un seul Dieu,
ayez pitié de nous.
Sainte Vierge Marie,
priez pour nous,
Vierge,
reine et patronne,
priez pour nous.
Vierge que
Zachée le publicain
nous à fait connaître
et aimer,
Vierge à qui Zachée
ou Saint Amadour

Litaaniad
Mustale Neitsile
Issand,
halasta meie peale,
Jeesus Kristus,
halasta meie peale.
Jeesus Kristus,
kuule meid.
Jeesus Kristus,
vasta meie palvetele.
Jumal Isa, looja,
halasta meie peale.
Jumal Poeg, lunastaja,
halasta meie peale.
Jumal Püha Vaim,
pühitseja,
halasta meie peale.
Püha Kolmainsus,
kes on üks Jumal,
halasta meie peale.
Püha Neitsi Maarja,
palu meie eest,
Neitsi,
kuninganna ja patroon,
palu meie eest,
Neitsi, keda
maksukoguja Sakkeus pani
meid tundma
ja armastama,
Neitsi, kellele Sakkeus
või püha Amadour

(2015) ning ka 2019. aasta Tartu laulupeo tegijad on
ülikooli naiskooriga seotud. Eesti kooriühingu 2018. aasta
auhindade jagamisel sai aasta teo tiitliga pärjatud TÜANi
initsiatiivil sündinud ja koori juhtimisel 2018. aastal läbi
viidud tärkava koorihelilooja programm "Sahtlist saali",
mille galakontsert toimus Eesti Rahva Muuseumis.
Sealsamas tehti 2018. aasta veebruaris koos Tartu
Akadeemilise
Meeskoori
ning
Tartu
Ülikooli
Kammerkooriga Eesti Vabariigile kingitus kontsertetendusega "Me hommikud, me päevad, õhtud, ööd" ning
24. veebruaril oli naiskooril au esineda seal juba Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva kontsertaktusel ja presidendi
vastuvõtul. Möödunud hooaega mahtus ka naiskooride
võistulaulmine, kust tuldi tagasi A-kategooria esikoha ning
dirigendipreemiaga.

Agneau de Dieu, qui effacez
les péchés du monde,
pardonnez-nous.
Agneau de Dieu, qui effacez
les péchés du monde,
exaucez-nous.
Agneau de Dieu, qui effacez
les péchés du monde,
ayez pitié de nous.
Notre-Dame,
priez pour nous
afin que nous soyons
dignes de Jésus-Christ.
Drei Motetten
für weibliche Stimmen
mit Begleitung der Orgel
I Veni, Domine
Veni, Domine,
et noli tardare!
Relaxa
faciuora plebi tuae,
et revoca dispersos
in terram tuam.
Excita, Domine,
potentiam tuam
et veni
ut salvos nos facias.

Jumala Tall, kes kustutab
maailma patud,
andesta meile.
Jumala Tall, kes kustutab
maailma patud,
vasta meie palvetele.
Jumala Tall, kes kustutab
maailma patud,
halasta meie peale.
Jumalaema,
palu meie eest,
et oleksime
Jeesuse Kristuse väärilised.
Kolm motetti
naiskoorile
ja orelile
I Tule, Issand!
Tule, Issand,
ja ära viivita!
Anna andeks
oma rahva süüteod
ja kutsu laialipillutatud tagasi
sinu maale.
Saada välja, Issand,
oma vägi,
ja tule,
et me saaksime päästetud.

II Laudate, pueri

II Kiitke, Issandat, sulased

Laudate, pueri, Dominum,
laudate nomen Domini!
Sit nomen Domini
benedictum
ex hoc, nunc et usque
in saecula!
***
Beati omnes,
qui timent Dominum,
qui ambulant in viis ejus.

Kiitke, Issandat, sulased,
kiitke Issanda nime!
Issanda nimi
olgu tänatud
nüüd ja igavesti!

III Dominica II
post pascha

III 2. pühapäev
pärast ülestõusmispüha

Surrexit
pastor bonus
qui animam suam posuit
pro ovibus suis,
et pro grege suo
mori dignatus est.
Alleluja!
***
Surrexit Christus,
spes mea!
Praecedet vos in Galileam.
Alleluja!

***
Õnnis on igaüks
kes kardab Issandat,
kes käib tema teedel.

Üles on tõusnud
hea karjane,
kes andis oma elu
oma lammaste eest
ja oma karja eest
soostus surema.
Halleluuja!
***
Kistus, mu lootus,
on üles tõusnud!
Ta läheb teie ees Galileasse.
Halleluuja!

