
Lugupeetud kolleegid! 

Rein Rannapi ja Urmas Alenderi laulust “Rahu” on saanud kahtlemata üks 

noormeestekooride armastatumaid teoseid, kus Tõnu Kõrvitsa peenetundelises ja nõtkes 

koorikäsitluses jääb kaunilt kõlama selle laulu loojate üks peamisi lätteid - inimhinge 

igavikuline otsing ja igatsus tõelise rahu järele, mida on võimalik leida vaid läbi armastuse. 

Armastus nii oma ligimese, ent ka kõige meid ümbritseva vastu, mis on tõeline, puhas ja 

püha! 

Järgnevalt mõned palved ja tähelepanekud laulu ettekande hüvanguks: 

TEMPO 

• Metronoominäit, poolnoot = 60 (alla breve), võiks olla laulu õpetamisel ja ka 

ettekandel heaks orientiiriks. Kuna tempo on võrdlemisi liikuv, tuleks jälgida, et antud 

meetrumi raames säiliks laulvus ja nõtke fraseering. 

HINGAMISKOHAD JA FRAASI DÜNAAMILINE KUJUNDAMINE 

• Hingamiskohad on valdavalt neljataktiliste fraaside järel, erandiks on loomulikult 

pausidega eraldatud lõigud. Fraasi dünaamilisel kujundamisel palun lähtuda eeskätt 

teksti loomulikust rütmikast ja rõhuasetusest. 

• Kerged, teksti liigendusest tulenevad katkestused palun teha taktis 40 ja 41, 

kolmandal taktiosal oleva veerandnoodi järel. Analoogia on taktides 59 ja 60. 

• Äravõtted, taktides 6, 10, 14, 15 palun teha kerged ja kindlasti mitte järgneva 

pulsilöögi arvelt! 44. taktis teha äravõte teise viipega, sulgedes eelnevalt esimesel 

pulsilöögil “n” hääliku. 

• Noodis ei ole kirjas taktide 33-34 kohal crescendo kahvlit, palun see täiendusena 

kindlasti lisada. Taktide 39-44 kohale palun lisada diminuendo kahvel kuigi praktikas 

toimub sealne diminuendo ilmselt ka iseeneslikult. Teise volti minnes on samas 

muusikalõigus, alates taktist 39 oluline hoida edasiviivat energiat ning hoolimata 

kõikide häälte tessituurilisest gradatsioonist mitte vaibuda, vaid liikuda jätkuvalt 

fortes, laulu kulminatsiooni suunas. 

• Taktide 35-42 keerdkäikudena kulgeva meloodia õppimisel võiks üheks peamiseks 

taotluseks olla maksimaalse laulvuse saavutamine. Praktikas kipub see lõik oma 

tekstirohkuses ja ebakorrapärases meetrikas sööma ära vokaalidelt nende kõlamiseks 

vajaliku pikkuse. Taktis 36 ja 39 palun jälgida, et meloodia kõlaks toetatult kuni 

pausini välja ning vajutus satuks takti esimesele löögile, mitte paratamatu rõhuna takti 

neljandale kaheksandikule. 

• Taktide 5, 9, 12, 20 ja 28 neljas veerandnoot palun laulda maksimaalselt pikaks ning 

edasiviiva loomuga järgmisse takti. 

• 19. takti dünaamiline skaala võiks olla veidi avaram kui noodis tähistatud mezzoforte, 

27-30 takt võiks olla lauldud mezzofortes raames, ent eelnevale muusikalõigule 

sarnase sugestiivsuse ja edasiviivusega. 

• 31-34 taktis palun säilitada sügav hingamine, et sealse crescendoga ei tõuseks lauljate 

hingamine üles ning selle tagajärjel ei muutuks toon pressituks, vaid säiliks avar 

kantileen. 



 

 

INTONATSIOON 

• Praktikas on välja joonistunud mõned taktid, kus on oht intonatsiooniliseks 

ebatäpsuseks ning alljärgnevalt tooksingi need välja, et oleks võimalik juba eelnevalt 

neile tähelepanu pöörata. 

-oktavi piires laskuvad kolmkõla käigud, näiteks taktides 3-4 ning sellele analoogsed 

olukorrad. Veaohtlik pigem baritoni ja bassi partiides, sageli tingituna ebamugavast registrist. 

-bassi ja baritoni intonatsioon taktis 8, 21, 29 ja 39-42. 

-tenorite intonatsioon 28. takti viimase veerandnoodil ja II tenori intonatsioon taktis 25. 

-II tenori intonatsioon taktis 39 ja 58. 

TEKSTI ARTIKULATSIOON JA RÜTMID 

• Kaunilt ja loomulikult kõlav vokaal saab alguse sügavast hingamisest ning sellele 

toetatud ja ennetatud konsonantidest! Kaashäälikute püüdlikul artikuleerimisel 

kipuvad lauljad sageli lõivu maksma kõlaruumilt, mida kindlasti on oluline vältida. 

• Tekstirohketes ja rütmiliselt keerukamates lõikudes, nagu taktid 31-34, 39-42 ja 

analoogia taktides 58-61, on tähtis hoida lisaks teksti selgusele ja täpsele 

rütmiseeringule ka vokaali maksimaalset pikkust. Taktides 35-42,  keerdkäikudena 

kulgeva meloodia õppimisel on oluline hoida väga horisontaalset mõtlemist, et ei 

kannataks vokaali kvaliteet ja puhas intonatsioon. Taktis 36 ja 39 palun jälgida, et 

meloodia kõlaks toetatult kuni pausini välja. Selleks, et taktis 33 kõlaks tekst nii, nagu 

autor on selle kirja pannud, palun lauldes sõna “sind-ki” esimene silp sügavalt, 

sealjuures hääldades väga kõlavalt häälikuühendit “nd” ja rõhutamata liidet “ki”. 

• 16. takti rütmiseeringul palun jälgida, et sünkoop ei muutuks triooliga sarnaseks. 

• Muusikalõikudes, kus on ohtralt pidesid, palun hoolitseda, et need kõlaksid noodi 

maksimaalse väärtuse piires. 

Soovitan käesolevat töölehte kuulata paralleelselt koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori 

meeshäälte kauni esitusega, kus paljud tehniliselt kirjeldatud laused joonistuvad seal küllalt 

reljeefselt välja. Samuti on salvestatud häälepartiid lauljatele heaks abimaterjaliks partiide 

õppel, ent ka laulude järk-järguliseks pähe õppimiseks. 

 

Ilusat laulupeo teekonda ja jõudu töös oma kooridega! 

Kuno Kerge 

 

 


