VALGUST!
Pärt Uusberg/ Hando Runnel
Kallid kaasteelised XIII noorte laulupeo teel,
Käesoleval laulul on mõneti sümboolne tähendus. Nimelt just sellest Hando Runneli luuletusest,“Valgust!” sai kogu
meie tulev pidu alguse. Võib isegi öelda, et sellest luuletusest tuleneva vaimse ruumi peegeldus on vähem või
rohkem kogu XIII noorte laulupidu “Püha on maa”, kuna just see luuletus sai ette antud kõikidele liigijuhtidele oma
kavade koostamisel.
Laul ise on hümnilik miniatuur, mis kõlab ühendkoori avaplokis koos teiste hümnidega: laulupidude “hümn” “Koit”
ning Eesti Vabariigi hümn “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”. Seega on kogu peokava tervikus võimalik tajuda seda
laulu kui “hümnide plokis” kõlavat XIII noorte laulupeo hümni, avapalvet.
Muusikaliselt on hümn mõneti spetsiifiline žanr, mis ehk ei sisalda endas üleliia palju mitmetasandilist materjali.
Oluline on, et kõik lauljad laseksid teksti tervikuna endast läbi, mistõttu kulgeb koori faktuuri mõttes terve laul
rütmiliselt koos Runneli mitmetähenduslikke sõnu skandeerides.
Tehnilised aspektid:
1) Hingamised:
Taktid 4-5 palun vedada kokku
13. takti lõpus on hingamine
17. takti lõpus on hingamine
Taktid 18-31 palun viia ahelhingamisega kokku
35. takti lõpus on hingamine
2) Diftongid fermaatidel
Nii taktides 9 kui ka 31 esineb olukord, kus fermaadi alla jääb diftongiga sõna: “kaldail”. Esimesel juhul,
taktides 8-9 jääme a-hääliku peale, kuniks bass jõuab oma käiguga fermaadi aluse c-noodini, millele
järgnevalt võiks eraldi viipega märgistada sõna lõppu, “il”. Taktis 31 jääb fermaadi alguses samuti kõlama
a-häälik ja eraldi viipega saab taas fikseerida sõna lõpu, “il”.
3) Laulus esineb üldse palju diftonge: “laulda”, “kaldail”, “laotusse”, “päike”, “päikse”, “meile”, “tõotusi” –
palun näha vaeva, et diftongid oleksid kenasti välja hääldatud.
4) Senise kogemuse puhul on põhiline raskus selle laulu puhul pika liini vedamine (õhk kipub otsa saama)
ning erilist tähelepanu vajavad taktid 12 ning 21-23!
Loodan, et teekond selle lauluga pakub pigem rõõmu ja ootan huviga, kuidas kõik saab kõlama tuhandete suude
esituses laulukaare all avamaks meie “kaua tehtud kaunikene” XIII noorte laulupidu “Püha on maa”!
Jõudu-jaksu kõigile ja kohtumiseni,
Pärt Uusberg

