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Kirjandusolümpiaad "Mats Traat ja Viivi Luik: ajalookujutus ja 
poeetika" 

Haridusministeerium ja Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool kuulutavad välja 

üldhariduskoolide 7.-12. klassi õpilaste emakeeleolümpiaadi. Tänavune olümpiaad 

hõlmab kirjanduse valdkonda, üldteemaks on "Mats Traat ja Viivi Luik: ajalookujutus 
ja poeetika". 

Nii Traat kui ka Luik on väljapaistvad ja tunnustatud eesti kirjandusklassikud, kes käinud 

ühtaegu nii luule kui ka proosa sammu. Mõlema autori loomingus on tähtsad maa ja 

rahva saatuse kujutamine, samuti ajaloomälu lahtikirjutamise ja mineviku jäädvustamise 

missioon. Lüürilise ja eepilise põim on kasvanud neil isikupäraseks poeetikaks, 

mõttetihedaks sõna väeks, mis loodetavasti edastab sõnumit ka nooremale põlvkonnale. 

Küllap on tegemist autoritega, kelle looming on käsitlemist leidnud kooli 

kirjandustundides – enamasti piirdutakse ühe teose vaatlusega, sest rohkemaks pole 

mahti. Olümpiaad eeldab mõnevõrra suuremat ambitsioonikust – eesmärgiks on 

lähendada kirjandushuvilisi õpilasi kahe "kassetipõlvkonna" kirjaniku loomingule, 

ergutades neid sõnakunstiga suhtlema, seda sügavamalt tundma ja mõtestama. 

Kirjandusteose sisu ja vormivõtete vaatlus kujuneb paratamatult poeetikaanalüüsiks, 

ajalookujutus on aga nii Luige kui ka Traadi loomingu üheks dominandiks. Siiski olgu 

öeldud, et kummagi kirjaniku mahuka loomepärandi seinast seina lugemisega ei kavatse 
olümpiaadi žürii ei õpilasi ega juhendajaid koormata. 

Nagu tavaks, toimub olümpiaad kolmes vanuseastmes (noorem aste – 7.-8. klass; 

keskmine aste – 9.-10. klass; vanem aste – 11.-12. klass) ning koosneb eel- ja 

lõppvoorust. Eelvooru tööna peaks keskmise ja vanema astme õpilastel valmima sisukas 

ja korrektselt vormistatud uurimistöö, noorema astme õpilased 

kirjutavad kirjandi.Uurimistööde teemad, mis meeldivalt avarad ja võrdlemisi omatahtsi 

piiritletavad, pakuvad õpilastele võimaluse tutvuda tõsisemalt Viivi Luige ja Mats Traadi 

sõnaloomega. Kui noor inimene õpib mõistma kujundliku keelekasutuse võlu ja väge ning 

tahab süüvida kirjanduslike maailmade tähendustasanditesse, on tõhus sammuke 
kirjandushuvi äratamise ja uurijavaimu koolitamise suunas tehtud. 

Teemad, mis keskmisele ja vanemale astmele on ühised, on alljärgnevad (kaldkriips 

pealkirjades tähistab valikut, kolm punkti aga võimalust ise sobiv(ad) teos(ed) 

teemasõnastusse lisada). Selgitavad kommentaarid teemade järel on vaid põgusalt 

suunavad ega paku kaugeltki ainuvõimalikke või kohustuslikke lahendusi – oma 
uurimistöö raamid ja probleemideringi määrab igaüks ise. 
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Uurimistöö teemad (keskmisele ja vanemale astmele) 

Proosateemasid: 

 Ajastu(te) märgid Viivi Luige / Mats Traadi romaanis ... 

Teema eeldab vabalt valitud romaanis kujutatava ajaloolise konteksti ning 

sotsiaal-kultuurilise olustiku analüüsi, näitamaks, milliseid tähendusi ja 

emotsioone aja(loo)märgid teoses loovad. Ühtlasi peaks selguma, kuidas 

kajastavad väikesed ja suured asjad aega, millest kõneldakse. 

 Viivi Luige "Seitsmes rahukevad" ja Mats Traadi "Tants aurukatla 

ümber": ajalookujutuse ühis- ja erijooni 

Teema nõuab võrdlevat lähenemist, muuhulgas võib vaadelda, kuidas käsitlevad 

autorid ajaloolist ainestikku, millised ajaloolised detailid aitavad luua tähendusi, 

kuidas avalduvad teoses ajaloo kestmise ja muutumise motiivid, mil viisil 

mõjutavad ajaloomuutused inimsaatust jne. 

 Laps ja tema maailm Viivi Luige Leopoldi-lugudes ning "Seitsmendas 

rahukevades"  

Tegemist on laste- ja täiskasvanutekirjandust ühendava teemaga, mis võimaldab 

võrdlevalt analüüsida, kuidas kirjanik kujutab lapseteadvust. Leopoldi-lood leiab 

huviline koondatult kogumikust "Kõik lood Leopoldist" (1984). 

 Mats Traadi / Viivi Luige romaani … poeetiline keelekasutus 

Sõnakunstiteos pöörab esmajoones tähelepanu kujundilisele keelekasutusele. Nii 

Luige kui ka Traadi proosastiil üllatab oma kujunditiheduse ja sõnastuse 

luulelisusega. Antud teema nõuab kujundliku keelekasutuse ja stiililiste 

väljendusvahendite analüüsimist mõne Traadi või Luige romaani põhjal. 

 Naised Mats Traadi ja/või Viivi Luige romaanides 

Siingi tuleb teemat piiritleda: Traadi loomingust sobivad naistegelaste vaatluseks 

näiteks romaanid "Inger" ja "Rippsild", Luik portreteerib naisi nii "Seitsmendas 

rahukevades" kui ka "Ajaloo ilus". 

 Maaolustiku muutumine ajaloos: Mats Traadi romaanide põhjal 

Romaane, mille põhjal maaelu ja -inimese kujutamist vaadelda, leidub Traadi 

sulest mitmeid: "Karukell, kurvameelsuse rohi", "Puud olid, puud olid hellad 

velled", "Pommeri aed", "Tants aurukatla ümber" jt. Neis on võimalik jälgida, 

milliseid arenguid maaühiskonnas autor esile tõstab, millised ajastutele 

iseloomulikud märgid muutusi tõendavad, milline on nende muutuste mõju 

inimesele jne. 

 Mats Traadi Harala ja Palanumäe – Eesti võrdkujud  

Teema lubab esseistlikumas laadis mõtiskleda selle üle, mil viisil kirjanik kujundab 

Haralast ("Harala elulood" ja "Uued Harala elulood") ning Palanumäest ("Puud 

olid, puud olid hellad velled", "Minge üles mägedele") paigad, kus sõlmuvad 

inimese identiteedi ja rahvuse eksistentsi probleemid ning mis koondavad 

sümboolsel viisil nii ajaloolise, sotsiaalse kui ka mütoloogilise ajatunnetuse. 

 Mats Traadi / Viivi Luige romaanide kompositsiooni / narratiivi erijooni  

Teema on jõukohane lahendada paari-kolme romaani (nt "Tants aurukatla 

ümber", "Karukell, kurvameelsuse rohi", "Seitsmes rahukevad", "Ajaloo ilu") 

ülesehituse või jutustamisviisi vaatlusena: millistest osadest tekst koosneb, 

milline on lugu, süžee ja aegruum, kes jutustab, millised on autori, jutustaja ja 



tegelaste vaatepunktid, milline on alguse ja lõpu suhe, kuidas teose allosad 

liituvad tervikuks? Proosateksti kompositsiooni ja narratiiviga seonduvat tutvustab 

A.Merilai, A.Saro ja E.Annuse gümnaasiumiõpiku "Poeetika" III osa (vt lk 139-

182). 

 Mats Traadi "Tants aurukatla ümber": filmi(stsenaariumi) ja proosateksti 

suhe 

Antud teema puhul ootame proosateksti ja selle põhjal valminud telefilmi (miks 

mitte ka režiistsenaariumi, mille võib leida Eesti Kirjandusmuuseumist) võrdlust, 

näitamaks, milliseid väljendusvahendite ja tähenduste muutusi kirjandusliku teksti 
"tõlkimine" filmikeelde kaasa toob. 

Luuleteemasid: 

 Mats Traadi "Harala elulugude" kirjanduslik omapära  

Teema, mis põhineb epitaafikogudel "Harala elulood" ja "Uued Harala elulood", 

võimaldab teoste žanri, kompositsiooni, tegelaste, temaatika, motiivistiku, stiili, 

värsitehnika või muude aspektide iseloomustamist. 

 Mats Traadi "Harala elulood" – ühe rahva portree ja saatus  

Teemat võib lahendada esseistlikuma arutlusena, kuid ka konkreetsema tegelaste 

ja ajatausta analüüsina, näitamaks ajaloo dramatismi sümboolsel Harala 

kalmistul. 

 Maaolustiku kujutamine Mats Traadi luules  

Maaeluga seotud motiivide allikaks võib olla autori enda koostatud valikkogu "On 

unistus kui ränikivi" (2000), kuid sobivat ainest pakuvad ka poeedi varasemad 

luulekogud (nt "Kandilised laulud"), samuti murdeluule. 

 Loodus ja linn Viivi Luige luules  

Loodus- ja linnamotiivide analüüsil võib lähtuda valikkogust "Maa taevas", kuid 

vahetu ja elamuslik suhe loodusega avaldub ka luuletaja esikkogus "Pilvede 

püha"; valulist linnastumist näitavad aga kogud "Lauludemüüja" ja "Hääl", samuti 

"Maapäälsed asjad". 

 Aastaajad ja nende tähendused Viivi Luige ja/või Mats Traadi luules 

Aastaaegade kajastusi võib otsida Luige varasematest luulekogudest, Traadi puhul 

võib allikana kasutada valikkogu "On unistus kui ränikivi". Nii näiteks saab 

vaadelda, milliseid aastaaegu luuletajad enim kujutavad, milliseid poeetilisi 

kujundeid nad selleks rakendavad, milliseid tähendusi ja emotsioone need 

kujundid loovad, milline on autori suhe erinevate aastaaegadega jne. 

 Epiteet / Metafoor Viivi Luige / Mats Traadi luules  

Teema valijad võivad piirduda kahe-kolme luulekogu läbitöötamisega, 

analüüsimaks epiteetide või metafooride (või nende alaliikide) tähendusi ja 

funktsioone. 

 Kõlakujundid / Kõnekujundid / Lausekujundid Viivi Luige / Mats Traadi 

luulekogu(de)s ... 

Sellegi teema puhul tuleks aluseks võtta kas ühe või paari värsikogu luuletused 

ning süveneda kujundliku keelekasutuse eripärasse. Teejuhiks kujundite maailmas 

sobib nooruurijatele A.Merilai, A.Saro ja E.Annuse gümnaasiumiõpik "Poeetika" (lk 

9-51). 

Noorema astme emakeeleolümpiaad on tänavugi ühitatud keskmise ja vanema astme 

omaga. Seekord kirjutavad nooremad astme õpilased kirjeldavas-arutlevas 

laadiskirjandi (eeldatav pikkus 4-6 arvutilehekülge). Kõikide teemade puhul eeldame, et 

õpilane lähtuks mõnest Viivi Luige või Mats Traadi teosest (või teostest) ning seostaks 

oma mõtteid loetuga. Vastavad täpsustused käsitletavate teoste kohta võib siinsete 

teemade sõnastustesse juurde lisada (nt Elamine on üksnes töö. Mats Traadi romaani 

"Puud olid, puud olid hellad velled" põhjal). Samas ei pea kirjand kujunema pelgalt teose 

kirjanduslikuks lähivaatluseks, hinnatavad on ka loomingulisus ja isikupärasus, mis 

tõendavad kirjutaja arusaamist iseendast ja maailma asjadest. Soovitame, et juhendajad 
suunaksid teemavalikul nooremaid tegema väiksema mahuga ja lihtsamaid valikuid. 



Kirjandi teemad (nooremale astmele) 

 Maailm läbi lapse silmade 

 Maamehelikkus enne ja nüüd 

 Juurteta inimene 

 Inimesed, kes on möödas 

 Eestlase nägu 

 Aurukatlast Internetini 

 Elamine on üksnes töö 

 Mõtteid Harala kalmistul 

 Maa ja linna kujutamine Viivi Luige luules 

 Kodu(maa) Viivi Luige või Mats Traadi luules 

 Eesti ajalugu läbi inimeste (Mats Traadi "Harala elulugude" põhjal) 

 Laps kui ajaloo talletaja Viivi Luige "Seitsmendas rahukevades" 

 Muinasaja kujutamine M.Traadi romaanis "Karukell, kurvameelsuse rohi" 

Kõik uurimistööd ja kirjandid palume saata hiljemalt 31. jaanuariks 2005 aadressil 

 

Eesti kirjanduse õppetool 

Tartu Ülikool 

Ülikooli 18 
51007 Tartu 

Märtsi alguseks valib žürii välja õpilased, kes kutsutakse 13.-14. märtsiks olümpiaadi 
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