SELETUSKIRI
Elva valla sümboli üldmõju ja kujundid tulenevad muljest, mis kavandi autorile on
jäänud Võrtsjärve idakalda maastikust.
Inspiratsiooni sai autor Emujärve kadumise ja Võrtsjärve tekkimise muistendist,
mida seni teadaolevate allikate põhjal mainis 1809 esmakordselt Baieri
keeleteadlane Friedrich Wilhelm Thiersch, loo on ümber jutustanud Jacob Grimm
Friedrich Reinhold Kreutzwald, Matthias Johann Eisen jpt. (Keel ja Kirjandus, 2011,
8-9. http://keeljakirjandus.eki.ee/675-697.pdf).
Kreutzwaldi versiooni saab kuulata Kristiina Krausi esituses:
http://podcast.elmar.postimees.ee/podcast/ohtujutt-emujarv-ja-vortsjarv/
Muistendi eri variantides on juttu tamme- ja vahtrametsade maharaiumisest
selge ja sügava veega Emujärve kallastelt, järveümbruse rahva hoolimatusest looduse
vastu, valgest luigest, mustast pilvest, mis Emujärve tühjaks tõmbas, järve naasmisest
madala ning mudase põhjaga Virts e. Võrtsjärvena jpm.
Ka tõsiteaduslik analüüs ütleb, et metsade maharaiumisele järgneb erosiooni laastav
mõju nii mullastikule kui ka põlluviljakusest sõltuvale inimpopulatsioonile
(vt: Muld. David R. Montgomery, e.k. 2014). Seega, muistendi kujundid väärivad
kujutamist ka tänasel päeval ja justnimelt selle rahva sümbolina, kes täna elab
Võrtsjärve kaldal, teostab oma võimu Elva valla näol ja vastutab siinmail
tulevaste põlvede käekäigu eest.
Seepärast ühendas kunstnik kõige olulisema ja tunnuslikuma - metsa roheluse ja
rünkpilve mustenduse ühte - rõõmsa rohelise pilve kujundisse.
Et madal järv tüünel päeval tihti peegelsile on, näeb paadisistuja kõike, mis taamal,
peegelpildina ning nende liblikana sümmeetriliste kujundite vahel, silmapiiril kaldajoont triibuna.
Misvärvi on see maa, millel seisad, kui kaldal jalad põhjas?
Punane ooker - näitab Tamme panga devoni liivakivi järve idakaldal. Et maapind
rohkesti savi sisaldab, on sest kättesaadavast ainest aastasadu samavärvi
telliseid on põletatud, näitab Rõngu loss.
Rõngu ja Rannu sakste vaenust, samuti Rootsi kuningast ja Liivi- ning Põhjasõjast
on hulk rahvajutte, mis mitut pidi õnnetute armastuselugudega põimitud.
Vaenu ja armastuse värv on üks - ikka seesama punane. Kes ei teaks Barbara von
Tiesenhauseni lugu? Sangviin on ka Tartu piiskopkonna ja Tartu linna sügavpunane.
Siit sümboli põhi - sangviinpunane. Kui heraldikud viimaste sajandite muutusi
heraldikas ei tunnusta, võib sangviini asemel kasutada ka lihtsat punast - sümboolika
selle all väga ei kannata, kuigi minetab osa kohalikust omapärast.
Vapi ja lipu sümbolite selgitus on toodud eraldi lehtedel, koos vastava kujutisega.
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