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Oigeusu Kiriku laulud



Püha Romanos Melodos

Püha Romanos oli kirikuteenijaks ühes Konstantinoopoli kirikus. Ta oli ha-
rimatu mees, kuid armastas kirikut kogu südamest. Alandliku teenijana oli ta 
patriarhile meele järgi. Teised kirikuteenijad kadestasid teda selle pärast. Nad 
pilkasid Romanost tema kirjaoskamatuse tõttu.
Ühel jõululaupäeval, kui keiser ja patriarh olid kirikus, oli Romanos parajasti 
kroonlühtri küünlaid seadmas. Kirikuteenijad sundisid Romanost kliirosele 
lugema,teades, et ta ei saa hakkama. Ta häbenes ja oli kurb.
Pärast teenistust jäi ta kirikusse Jumalaema ikooni ette nutma ja palvetama. 
Väsides Romanos suigatas ja nägi und, milles Jumalaema ulatas talle raamatu-
rulli (tol ajal olid  raamatuteks rulli keeratud lehed). Ärgates tundis ta, et teab 
piibli peatükke peast. Suures õnnes ülistas ja tänas ta Jumalaema.
Koguöise jumalateenistuse alguseks läks Romanos rõõmsana kirikusse. Kui 
teised olid järjest lugenud ja laulnud, läks  temagi kliirosele ja hakkas laulma: 
„Täna sünnitab Neitsi selle, kes kõigest loodust kõrgem on...”
Patriarh imetles Romanose laulu ja küsis, kust ta selle on õppinud. Kui Roma-
nos jutustas oma nägemusest ja rääkis  taevaste abist, siis teised kirikuteenijad 
häbenesid oma tegu ja palusid temalt andeks.
Püha Romanos kirjutas kokku üle tuhande kondaki. Selle tõttu sai ta lisanime 
Melodos ehk Kauniltlaulja. Romanos Melodose mälestuspäev on 1. oktoobril.
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Kirikukoorist

Koor on grupp inimesi, kes omavad teatud vilumust palveteksti ja viisi 
edasiandmiseks.
Koorid jagunevad mees-, nais- ja segakoorideks.
Meeskoor, mis on õigeusu laulu seisukohalt vanim ja traditsiooniline 
koorivorm jaguneb häälepartiide poolest tenoriteks ja bassideks. Need 
jagunevad vastavalt häälte arvule esimeseks ja teiseks tenoriks ning bari-
toniks ja bassiks. Lisaks on sageli ka oktavistid, kes on suutelised võtma 
ülimadalaid noote.
Naiskoorid, mis õigeusu kirikus esinevad nunnakloostrites jagunevad 
sopraniks ja altideks ning omakorda esimeseks ja teiseks sopraniks ning 
esimesteks ja teisteks altideks.
Segakooris, mis on koguduse koori kaasaegne levinuim variant on kõik 
neli häält. Segakoori kõige väiksem koosseis on 12 lauljat, kõiki hääli on 
3 lauljat. Keskmine suurus on 24–36 lauljat. Suur koosseis on 60–100 
lauljat.
Meie tingimustes on koguduste juures tegutsemas duetid, triod, kvartetid, 
mida me harjumuspäraselt kooriks nimetame. 
Toetudes teadmisele, et enamuses on meie kirikukoorid kahehäälsed 
oleme ka selle väljaande kujundanud kahehäälsena.

Kirikumuusika ja vaimulik muusika

Vahet võib teha vähemalt kahel erineval mõistel: kirikumuusikal ja vai-
mulikul muusikal. Vaimuliku muusika mõiste on laiem ja hõlmab kiri-
kumuusikat. Kogu vaimulikku muusikat pole sageli võimalik jumalatee-
nistusel laulda, kuna see on kirjutatud kontserdil esitamiseks. Mainime 
siin A. Pärti, P. Tšaikovskit, N. Rimski-Korsakovi, S. Rahmaninovi, kelle 
kõrgel tehnilisel tasemel teosed üldjuhul ei sobi jumalateenistusel laulmi-
seks. Küll aga kontserdil esitamiseks.
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Tropar, 1. viisil
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Kaheksaviisik

Kogu õigeusu kirikumuusika aluseks on kaheksa viisi süsteem, mis on aja 
jooksul läbi teinud palju ja suuri muutusi.
Süsteem pärineb Bütsantsist. Juba 6. saj. räägitakse kaheksast laulude 
rühmast. Kaheksaviisiku koostamisel oli tähtis roll täita Damaskuse 
Johannesel. Ta ei olnud ainult hümnograaf, vaid ka teoloog ja muusikateo-
reetik. Rohket meloodiaainest korrastades moodustati kaheksaviisik (kr. 
oktoehos), eesti k. oktoihh. See sisaldab kõikide jumalateenistuste laule 
kaheksal viisil. Igal nädalal on kasutusel üks kaheksast viisist. Lauluviis 
vahetub igal nädalal. 
Kaheksa viisi süsteem võimaldab laulda ka selliseid psalme ja palveid, 
millel ei ole oma kindlat, püsivat viisi.

Tropar

Pealaul ehk tropar on olnud algselt psalmide vahel lauldav lühike palve. 
Hiljem muutus see Kristuse või pühade auks lauldavaks ülistuslauluks. 
Praegusel kujul võeti tropar kasutusele 4. sajandil ja 5. sajandiks oli tropa-
ril omaette luulevorm. 
Laiemas mõttes tähendab tropar igasugust kirikulaulu, v.a. psalmid ja 
liikumatud laulud. 
Troparit lauldakse või loetakse õhtuteenistusel pärast viimast Meie Isa, 
lauldakse hommikuteenistusel peale Jumal on Issand… ja pärast viimast 
Meie Isa või Püha Jumalat, mis järgneb suurele austamislaulule, loetakse 
tundide jumalateenistustel peale psalmide lugemist, liturgial peale Tulge 
kummardagem… ja mitmetel muudel puhkudel.
Igal pühakojal on oma pühitsemisega seotud tropar, mis on pühendatud 
mõnele pühakule või sündmusele.
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Tropar, 2. viisil
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Tropar, 3. viisil
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Tropar, 4. viisil
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Tropar, 5. viisil
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Tropar, 6. viisil
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Tropar, 7. viisil
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Tropar, 8. viisil
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Taevane Kuningas, 6. viisil
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Meie Isa
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Andrei Ramul 

Eesti õigeusu kirikulaulu alal on suuri teeneid ülempreester Andrei Ramu-
lil (1842–1926). Enne teda oli ainsaks kirikulaulu käsiraamatuks 1869. 
a. trükitud liturgia kolmele häälele. Talle kuuluvad esimesed põhjapaneva 
tähtsusega õigeusu kirikulaulu viisitöötlused ning seepärast võib A. Ramulit 
täie õigusega nimetada eesti õigeusu kirikulaulu rajajaks.
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Meie Isa, (A. Ramul)
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Oh, Jeesus Kristus
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Püha Jumal on kolmkord-püha laul ehk laul pühale Kolmainule. Laul 
kutsub inimesi patte kahetsema ja Jumalalt armu paluma. Seda kutsu-
takse ka inglite lauluks, sest nähtamatud taevased inglihulgad laulavad 
Jumalale lakkamatult kiitust ja koos nendega ka kirikurahvas maa peal. 
Püha Jumal paikneb usuõppijate liturgias. 
Enne Püha Jumalat lauldakse vastava päeva troparid ja kondakid.
Püha Jumala palvetekste loetakse alati jumalateenistuse algusosas.
Koguöisel teenistusel (õhtuteenistuse osas) kasutatakse sama teksti alati 
ja reeglina loetaval kujul pärast vaga Siimeoni palvet. Koguöise teenistuse 
(hommikuteenistuse osas) on Püha Jumal doksoloogia (Suure Austamis-
laulu) lõpuosa.
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Püha Jumal
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Keerubide laul (Siimona kloostri viisil)



��



��



��

Eesti soost õigeusu heliloojad

Eestlastest õigeusu kirikulaulude loojaid on 
kokku 12. Võime nad jaotada kahte rühma: 
esiteks kõrgema muusikalise hariduse saanud 
heliloojad nagu Johannes Bleive, kes lõpetas 
Tallinna Konservatooriumi, Cyrillus Kreek, kes 
lõpetas Peterburi Konservatooriumi, Dionyssi 

Orgussaar, kes lõpetas Riia Kõrgema Muusikakooli ning teiseks asjaar-
mastajad heliloojad, kes moodustavad enamuse. Need on Herman Aav, 
Johannes Hütsi, Nikolai Klaas, Nikolai Kokla, Peeter Laredei, Viktor 
Pedoste, Andrei Ramul, Vassili Verlok, Kristofor Vink ja Vladimir Paivel.
Kui kõrgema muusikalise haridusega heliloojate kirikulaulud on stiilili-
selt suhteliselt iseseisvad (eriti muidugi Cyrillus Kreegi laulud, mis põhi-
nevad Eesti rahvamuusikal), siis asjaarmastajad-heliloojad on lähtunud 
rohkem traditsioonilisest õigeusu kirikumuusikast. Nende lauludes on 
väga tugev Peterburi koolkonna mõju, kuid võib täheldada ka luterlike 
laulude mõju, kuna õigeusu kirik eksisteeris kõrvuti siin mõjuvõimsama 
luteri kirikuga. Samas hakati eesti algupäraseid õigeusu kirikulaule loo-
ma just eestlaste ärkamisajal, 19. sajandi teisel poolel, ning selle peami-
seks põhjuseks oligi oma, eesti identiteedi kinnitamine.

Cyrillus Kreek 
(3. XII 1889–26. III 1962)
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Keerubide laul, (V. Paivel)
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Rahu armu, (V. Paivel)
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On kohus, (8. viisil)
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On kohus, (Kreeka viisil)
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Kreeka viisid levisid Venemaal alates 17. sajandi teisest poolest. Kreeka 
lauluga pole neil muud ühist, kui vaid nimetus. Kreeka viisid tekkisid 
Moskvas elanud kreeklaste laulu põhjal. Ülesehituselt meenutavad need 
kiievi viise, kuid on meloodialt liikuvamad ja rõõmsamad.
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Jumalaema Neitsi
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Oh kõigeheldem kuninganna
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Kõigeheldem Kuninganna on laul Jumalaema Smolenski pühakuju auks. 
Legendid jutustavad, et ikoon on seotud lähedalt Venemaa ajalooga alates 
Kiievi asutamisest kuni Moskva suurvürstiriigi ja hiljem ka Venemaa 
tsaaririigi tekkimiseni. Seda lauldakse traditsioonilisel, kindlaksmääratud 
viisil. Laul pärineb Venemaa kloostritest, teda võib liigitada palveränduri-
te laulude hulka ja on seetõttu rahva hulgas armastatud. 
Eestisse on laul jõudnud läbi Petseri ja Kuremäe kloostrite.
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Kõik, kes teie
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Lunasta, oh Issand
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Pühade isade ütlemisi kirikulaulu kohta

„Mitte miski ei innusta ja tiivusta nii meie vaimu, miski ei lahuta meid 
maapinnast ja kehalikest sidemetest paremini, kui korralik ja viisipära-
ne pühalik laul…Issand on seadnud psalmide laulmise, et me leiaksime 
sellest rahuldust ja kasu.“

(p. Johannes Kuldsuu)

„Issanda tahe on, et meloodia oleks hinge vaimuliku harmoonia sümboliks.“
(p. Atanassius Suur)

„Kirikulaul on tegelik side taeva ja maa vahel.“
„Nende asjade hulgas, mis äratavad meeled unest ja aitavad inimest viia 
kokkupuutesse Jumalaga on ühtmoodi kasulikud pühade isade kirjutiste 
lugemine ning kirikulaul, mis on esitatud õiges mõistmises.“ 

(p. Kallistos 14. sajandil)

Mis on siis see õige mõistmine? Kõigepealt peame teadma, et laulmine on 
palvetamine. Esikohal on seega alati palvetekst. Ja kuigi on alati kiusatus 
hakata ilutsema meloodiliste käikudega, tuleb alati endale teadvustada 
palveteksti esmatähtsust.
Tuleb laulda hästi arusaadavalt teksti esitades, õiges rütmis, mitte häält 
väristades ega häält pingutades. Selleks, et saavutada palvetamise ja 
laulmise annet tuleb olla püsiv otsimises, praktiseerides seda nii sageli, kui 
võimalik.
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