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Kontsert “Hoia, Jumal, Eestit!”
Säravkevadine 28. aprilli laupäeva varahommik leidis Stockholmis Sofia kiriku eest
mäe o
 tsas neli Eesti reisibussi, täis lauljaid
seitsmest eesti kooride eliiti kuuluvast kollektiivist. Kontsertreis, mis laulubussid siia tõi,
oli Eesti Naislaulu Seltsi (ENLS) sünnipäevakingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.
Nende kontserdi kava, üles ehitatud
kindlalt ja maitsekalt, esindas eesti vai
muliku koorimuusika klassikat enne,
nüüd ja ka tulevastel päevadel. Algu
seks kõlanud Rudolf Tobiase igihaljas
“Eks teie tea” andis teada, millega kõrv
saab harjuma: selge tekst, puhas kõla
ja 160 hääle rikas dünaamika. Järg
nenud aaria “Jumal nüüd vaatab alla
taevast” Tobiase oratooriumist Joona
se lähetamine esitas Arete Teemets,
Eestis ja Itaalias õppinud ja autasude
ga hinnatud sopran. Neid numbreid
toetas hää registrivalikuga ja suure
pärase tunnetusega organist Ene Salu
mäe, õppinud Eestis ja Soomes.
“Kiida, mu hing, Issandat”, nr. 104
Cyrillus Kreegi “Taaveti lauludest”,
sidus meid praegusaja keskmise
põlvkonna heliloojate René Eespere,
Urmas Sisaski ja Margo Kõlari teos
tega. Eespere kaks jubilatsiooni “Ave
mater” ja “Ave pater” olid innovatiiv
semad tavalisest koorilaulust, sääl
kasutati muidki hääleefekte ning sop
ransolisti koos oreliga. Siin oleks ehk
soovinud veidi suuremat laulmist, nii
koori kui ka solisti poolt.
Sisask on Rootsis populaarne, siin
sed koorid laulavad tema teoseid üsna
tihti. Ka “Omnis una” tsüklist “Gloria
Patri” sobib selleks suurepäraselt! Kõ
lari viieosaline (Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Agnus Dei) “Pirita missa”,
algselt komponeeritud taasloodud Piri
ta kloostri jumalateenistuste tarbeks,
on tegelikult vaat’ et puhas gregoori
use koraal prantsuse stiilis orelisaa
tega. Nüüd toimus selle kauni teose

ENLS-i kuuluvad naiskoorid Carmina, Gaudete, Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline
Naiskoor ja Teaduste Akadeemia Naiskoor olid
kontsertreisile Turusse, Stockholmi ja Riiga
kaasa kutsunud Teaduste Akadeemia Meeskoori, Tallinna Ülikooli Meeskoori ja Virumaa
Meeskoori.

Sofia kirik. (Foto: Wikimedia)
oreliversiooni esiettekanne. Interluu
diumid osade vahel olid briljantsed nii
muusikaliselt kui ka kõlaliselt, meenu
tades erinevate pillide mängimist.
Nooremat heliloojate põlvkonda
esindas Pärt Uusbergi “Meie Isa pal
ve”. Heakõlaline teos viis meid lõpuks
tagasi klassiku Juhan Aaviku juurde,
kelle “Hoia, Jumal, Eestit” publik püs
ti seistes austas. Umbes paarsada tun
nistajat oli üllatavalt ja teenimatult
väikesearvuline, toimunud suurejoo
nelist muusikasündmust silmas pida
des. Reede õhtul täitus Turu toomkirik
enam kui 700 inimesega, pühapäeval
Riia toomkirik ligi pooletuhande kuu

lajaga. Kontserdiga kell 11 laupäeva
ennelõunal ei oska enamik arvestada
ja ehk polnud reklaam piisav, kuid
rohkem publikut oleks pidanud kont
serdist osa saama. Muusikaliselt väga
hää ja kõrge kvaliteediga esinemine oli
suurejooneline, pidulik ja jättis hinge
ülevusse.
Tavaliselt ei mõtle publik selle
peale, mida ja kuidas lauljad on tur
neel läbi elanud. Ringreis on tore,
kuid väsitav, päevakava tihe, elamusi
palju. Reisisagin, esinemisadrenaliin,
öine laevareis, väga varane tõusmine
– see kõik võtab oma osa. Nõudmised
aga on suuremad kui muidu. Lisaks
kõigele ei laula mees- ja naiskoorid
tavaliselt koos. Selleks puhuks tehtud
kava ja koostöö oli erakordne. Tunda
oli kooride dirigentide osavust ja hääd
juhtimist, aga ka nende hästitreeni
tud, harjunud koorilauljate toredat
häälekvaliteeti ja oskamist. Lauljad
pidid ju jälgima ja mõistma mitme
koorijuhi kätt ja stiili.
Dirigendid Indrek Vijard, Mar
git Võsa, Jana Perens, Mait Männik,
Merike Toro ja kogu kontserdi kunsti
line juht Andrus Siimon väärivad
suurt tunnustust. Tunnustust väärib
iga laulja, kes teeb isamaale kingi
tust omapoolse panusega. Suurt lugu
pidamist oma missioonitundliku tege
vusega väärib Eesti Naislaulu Selts,
mis meile sellise ülendava sünnipäeva
kingituse tegi. Sest Eesti Vabariik oma
sajandal aastal – need oleme meie!
VEIKKO CHRISTIAN KIIVER

Emadepäeva kultuurist
Emadest üldse on vist tegelikult keeruline rääkida, sest
ikka on oma ema kõige olulisem. Ema on meid ilmale
toonud ja andnud meile jõudu suureks kasvada. Samuti
olnud ta meile toeks nendel
olulistel teeotstel, mis meie
jaoks elus alguses päris uued
olid.

Mina vaatan emadepäeval ühte vana
fotot, kus ema ja vend mind esimesse
klassi saadavad. See foto jäädvustab
hetke, mis minu jaoks on uue olulise
teeotsa leidmise hetk. Konkreetne pilt
on tehtud 1.09.1965 Võrus, kus mul
algas koolitee ja noorem vend Valter
oli mind koos emaga sel tähtsal päeval
saatmas. Kuna olin peres vanem laps,
siis mulle tundus varases nooruses,
et noorem vend oli vahel nagu enam
emmele lähedal ja siis tuli minul
emale end vahel delikaatselt meelde
tuletada. Näiteks kord maal Mamma
juures Vasilde külas, teatasin emale
“võta mind sülle” asemel delikaatselt
– “ema istu minu taha...”. Ema sai
minu väikse mehe mõistujutust kohe
õigesti aru ja võttis mind sülle ning
maailmas oligi minu jaoks tol korral
kõik jälle hästi ja rahulik. Minu vana
ema (Mamma) vaatas ja naeris selle
väikese mehe kavaluse üle.

Me kasvame suureks ja meil tule
vad elus omad väiksemad ja suuremad
mured, aga emad jäävad meie jaoks ala
ti kõige tähtsamaks, isegi siis – kui me
alati ei oska neile seda meelde tuletada.

Kunstnik Evald Okasel oli minuga
samal päeval sünnipäev. Kui Evald
Okas oli juba päris vana mees, küsiti
temalt, et kust võttis ta elus jõudu, et
saada nii kuulsaks kunstnikuks ja oma
annet välja arendada ning tema vas
tas: “Aga minu ema ütles seda mulle
juba lapsena, et mul on kunstnikuna
annet ja nii ma siis tegingi! Ma ei va
janud oma ande teemal enam üle küsi
mist, sest ema oli seda mulle öelnud.”
Ka minuga on veidi sarnane lugu,
sest juba lapsena ütles ema mulle
midagi väga tähtsat ja see pole mul
meelest läinud. Kui elus on väga vaja
olnud, siis on ema sõnad mulle ikka
meenunud. Vahel mõtlen ma emade
le veidi laiemalt ja siis meenub üks
laste muinasjutt jänkuemast ja tema
poegadest.
Jänkuema oli poegadele valmis
kõik ära andma ja kui midagi prakti
list (isa mõõka, kilipi, turvist) enam
polnud anda ja ikka oli vaja veel väike
poeg sõjateele saata, siis andis ta sel
lele kõrva taha memme musi.
Ja selles loos võitis just see memme
musiga poiss selle suure halli hundi.
Kui relvi hunt tundis, siis memme mu

Emade päevast
Eestis ja Rootsis on emadepäev erineval kuupäe
val. Eestis mai teisel pühapäeval ja Rootsis mai
viimasel pühapäeval. Eesti emadepäeva lähene
des tabasin ma ennast mõttelt, et kumba päeva
me siin Rootsis peaksime tähistama? Ja kui see
pühapäev kätte jõudis, sain ma kohe aru, et see
on minu jaoks “minu ema” päev. See oli ka esi
mene kord, kui ma sellel päeval ei olnud temaga
koos ja ma pole ammu tundnud hinges nii suurt
kurbust. Ma igatsesin oma emmet. Tuli meelde
see tunne, kui ma väiksena olin temast kaugel
ja see võis vahel lausa füüsiliselt haiget teha. Ma
muutusin jälle väikeseks.
Minu jaoks on see päev olulisem kui
sünnipäev. Sünnipäev lihtsalt on ja sa ei saa
väga midagi muuta. Sinu eelnenud aastast ja
saavutustest ei muutu sünnipäeva puhul väga
midagi. Ja ajas hakkad sa vast lihtsalt sellele
päevale ka vähem tähelepanu pöörama. Mu
tütar planeeris oma viiendat sünnipäev pool
aastat ette, suuresti on sellel muidugi seos peo
ja kingitustega.
Kuid emadepäev on midagi muud. See on
päev, mille tähendus ajas hoopis kasvab. Minu
jaoks on see päev, mis on nagu autasu suure
panuse ja töö eest. Tunnustus kõige olulisemate
inimeste poolt. Ja see päev ei nõua kalleid
kingitusi ja suuri pidustusi, see on lillede ja
omatehtud kaartide päev.
Mäletan oma sõbranna jutustatud lugu,
kuidas ta isa oli andnud talle raha, et ta ostaks
emale kingiks midagi, mida emal vaja läheb.
Sõbranna oli poodi läinud ja ostnud emale paki
riidepuid. Aga kas pole armas? Mida emal vaja
läheb, aus kingitus ja läbimõeldud.
Eelmine aasta tegi mu tütar ka mulle väga
armsa üllatuse. Traditsioonikohaselt saan ma
sellel hommikul kaua magada (rõhutan kaua).
Tol hommikul ärkasin ma selle peale, et mu
tütar silitas mu põske ja ütles: “Kallis emme!
Äratus! Emadepäeva puhul lasin ma sul hästi
kaua magada.”
Kell oli 7.45 ja oli pühapäev. Aga mõte on
oluline, ta oli juba poolteist tundi omajoonistatud
kaardiga ukse taga oodanud.
Ilusat emadepäeva ja emaks olemist!

sist kõrva taga oli see hunt elus ilma
jäänud ja nii oligi suur kuri hunt jän
ku vastu relvitu. Nii ongi elus üldse
– edukad on need ja jõuavad kaugele,
kellele nende emad eluteele kaasa
pannud mingi vajaliku sõnumi, mis
nende lapsi elus edasi viib ja väga
hea kui veel kaasa andnud selle sooja
memme musi kõrva taha, sest just see
viimane võibki olla vahel kõige tuge
vam toetus meie elus, kui muu meil
vahel meilt ära võetakse.

NORA HELG

Üks minu õpetajaid Leo Leesment
elas Siberis vangilaagrid üle, sest tal
oli kaasas ilus mälestus Pariisist ja kui
temalt vangilaagris isegi püksinööbid
ära võeti, siis seda mälestust ei saanud
keegi temalt ära võtta ja tema saigi end
kaitsta keset lund, nälga ja külma just
nii, et ta lahkus seal selles kurjuses ene
se kaitseks enda ilusasse mälestusse.
Ilusat lähenevat emadepäeva meie
emadele, kes meile memmemusi ellu
kaasa pannud. Me kanname seda en
daga alati kaasas ja anname ehk oma
lähedastele samuti kaasa selle soo
ja musi kui meie kord seda teha on.
Mina vaatan täna juba oma lapselapsi
ja mul küll tunne, et nemad on küll
kõik memmemusiga kõrva taga ja
minu hing rõõmustab selle üle väga.
Tänud, ema nende salasõnade eest
ja memme musi eest!
PEETER JÄRVELAID

Mina läbi kõige ausamate silmade aastal 2017.

