
 
Üleriigiline eesti kirjanduse olümpiaad 

2012.-2013. õa 
 
 
Haridus- ja teadusministeerium, Tartu Ülikooli teaduskool ning Tartu Ülikooli eesti 
kirjanduse ja teatriteaduse osakond kuulutavad välja üldhariduskoolide 7.–12. klassi 
õpilaste üleriigilise kirjandusolümpiaadi. Tänavuse olümpiaadi üldteema on järgmine: 

 
„NAISED KIRJANDUSES” 

 
Kas naised on luuletajad ja mehed prosaistid? Kas naiskirjanikelt oodatakse teistsugust 
kirjutamist kui meestelt? Kas kirjanduslugu tegeleb rohkem mees- kui naisautoritega?  
Kas postmodernne ühiskond on rohkem meeste- kui naistekeskne? Kas naine on 
ühiskondlikult marginaalne, sotsiaalselt ja sooliselt tõrjutud? Kas oleme naisküsimuses 
stereotüüpide kammitsais? Näib, et naisautoritele ja naiskirjandusele tähelepanu 
juhtimine on mitmel põhjusel väga vajalik.  
 
Seekordse kirjandusolümpiaadi teemavaliku kaudu püütaksegi ühelt poolt esile tuua 
naiskirjanikke ja nende loomingut, teiselt poolt vaadelda naisteema käsitlemist 
meesautorite teostes. Mõlemal juhul on fookuses naishääle identifitseerimine ja 
uurimine, naise hingeelu ja sotsiaalsete rollide vaatlus. Laiemas plaanis on tegemist nn 
naiskirjandusega, mida määratleb kas looja isik, tekstide adressaat või teemadering. 
 
Noorel kirjandusuurijal aitab naiskirjandusse süüvida soouurimuslik (kitsamalt 
feministlik)  meetod, mis tõstatab mitmeid olulisi küsimusi: 

• milliseid teemasid ja probleeme on naisautorite teostes esile tõstetud? 
• kuivõrd käsitletavad teemad ja probleemid erinevad sõltuvalt autori soost? 
• kuidas on teoses kujutatud naistegelasi, kas nad on pea- või kõrvaltegelased?  
• milline on naistegelaste hingeelu, nende mõtte- ja tundemaailm? 
• mil viisil õnnestub naistegelaste eneseteostus ja identiteediloome? 
• kuidas on kirjandusteostes kujutatud naiseksolemist ja naiselikkust? 
• milliseid ühiskonnas käibivaid soolisi norme, väärtusi ja hierarhiad on kujutatud? 
• kas teos toetab või õõnestab neid norme, väärtusi ja hierarhiaid? 
• kuidas kujutatakse naise keha ja kehaga seotud emotsioone? 
• milliseid soometafoore ja -sümboleid on teoses kasutatud? 

 
Nagu tavaks, toimub kirjandusolümpiaad kolmes vanuseastmes (7.–8., 9.–10. ja 11.–12. 
klass) ning jaguneb eel- ja lõppvooruks. Eelvooru tööna kirjutavad keskmise ja vanema 
astme õpilased teemakohase ja korrektselt vormistatud UURIMISTÖÖ, noorema astme 
õpilased kirjutavad arutlevas laadis KIRJANDI.  
 
Uurimistööde teemad pakuvad õpilastele võimalust tutvuda sõjajärgse eesti kirjanduse 
olulisemate naisautorite loominguga, kuid suunavad lugema ka nende meesautorite 



teoseid, kus keskset rolli mängivad naistegelased või kus käsitletakse naistele olulisi 
teemasid ja väärtusi. Uurimistööde teemad hõlmavad nii luulet, proosat kui ka draamat 
ning eeldavad esmajoones konkreetsete teoste analüüsi ja võrdlust, tekstide poeetika 
tõlgendamist ja mõistmist. Õppida tundma poeetilise väljenduse võlu ja väge ning 
süüvida kirjanduslike  maailmade tähendustasanditesse on kirjandusega suhtlemise alus ja 
uurijavaimu koolitamise nurgakivi. Olümpiaadi teema ei eelda, et sellest võivad osa võtta 
ainult tüdrukud, pigem vastupidi, eriti oodatud on poiste uurimistööd ja kirjandid.  
 
Uurimistööde teemad on sõnastatud tumedas kirjas. Selgitavad kommentaarid teemade 
järel on vaid põgusalt suunavad ega paku kaugeltki ainuvõimalikke või kohustuslikke 
lahendusi – oma uurimistöö raamid, eesmärgid ja probleemid sõnastab igaüks ise. 
Uurimistöö sisuosa maht on eeldatavalt 20–25 lehekülge, töö on vormistatud korrektselt 
(vt näpunäiteid uurimistöö koostajale – Ellen Uuspõld, „Üliõpilastööde vormistamise 
juhend”, 2011). 
 
KESKMISE JA VANEMA ASTME UURIMISTÖÖ TEEMAD 
 
1. Luuleteemasid 
 

 Marie Underi hilisluule metafüüsika 
 Debora Vaarandi lihtsuse lüürika 
 Betti Alveri trotslikke tähendusi 
 Sümbolid Viivi Luige luules 
 Doris Kareva hingelised otsingud  
 Emalikkus Ellen Niidu luules 
 Leelo Tungla kooli(laste)luule 
 Urve Karuksi ja Ilona Laamani luule võrdlus 
 Erootiline Ivar Grünthal ja/võ i Indrek Hirv 
 Ene Mihkelsoni karmid sõnad 
 Loomulik ja sürreaalne Kristiina Ehini loomingus 
 Elo Viidingu ja/või Maarja Kangro luule sotsiaalsus 
 Caroliina Pihelgase naiselik lüürika 
 Naine-olemine Kauksi Ülle ja/või Triin Soometsa  ja/või Kristiina Ehini luules 

 
Luuleteemad pakuvad võimalust tegeleda sõjajärgset kirjandust ilmestanud poetesside 
loominguga. Valitud teema käsitlemiseks võib teha mõistliku valiku luuletaja luulekogude 
hulgast. Lähenemisviis on soovitatavalt tekstikeskne: uurida võib luuletuste teemasid ja 
motiive, sisu ja väljendust, meeleolu, paatost ja tundetooni, lüürilisi vaatepunkte, 
sõnavara ja kujundikasutust, vormilisi ja värsitehnilisi aspekte jms. Mõnel juhul asetub 
keskmesse luuletaja isik, tema elu- ja loomingulugu. Tervitatav on lähenemisnurk, kus 
võrreldakse ühe autori erinevaid luulekogusid või kahe autori loomingut. 
 
 
 



2. Proosateemasid 
 

 Tüdrukud Helga Nõu noorteromaanides. Keskenduda võib tüdrukute või neidude 
mõtte- ja tundemaailma kujutamisele, nende jaoks tähtsatele probleemidele ja nende 
lahendamise võimalustele, rõõmudele ja pettumistele, iseseisvumise raskustele, 
konfliktidele täiskasvanutega, sotsiaalsetele suhetele jms. Valiku võib teha Helga Nõu 
noorsooraamatute hulgast, nagu „Pea suu!”, „Tõmba uttu!”, „Kuues sõrm”, „Appi!”, 
„Jääauku”. 

 Laste ja/või noorte mured Leelo Tungla proosas. Aluseks võib võtta autori kas 
lastele või noortele adresseeritud proosaraamatud, vaadeldes neis erinevaid 
mureteemasid, näiteks peresuhteid, kaaslaste ja sõpradega suhtlemist, kooliprobleeme, 
eneseotsinguid, kasvuraskusi, väärtusküsimusi jms.  

 Neidude eneseotsingud noorteromaanides. Kahe-kolme noorteromaani põhjal 
võib uurida, kuidas kujutatakse teismeliste tüdrukute või neidude eneseotsinguid ja 
kasvuraskusi, proovilepanekuid ja eksimisi, konfliktseid olukordi kas koolis, kodus või 
sõprade ringis jms. Teosed võib valida allpool esitatud nimekirjast, kuid teha võib ka 
muu valiku. 

 Armastusromaani poeetika. Teemale võib läheneda kahe-kolme teose võrdleva 
käsitluse kaudu, tuua esile armastusromaani kui žanri eesmärgid ja  tunnused, sellele 
omased poeetilised võtted, seda nii temaatika, narratiivi, olustiku, tegelaskujutuse kui 
ka stiili osas. Eesti autori(te) teost võib kõrvutada ka näitega maailmakirjandusest. 

 Naistekad kui žanr. Uurida võib naistekirjanduse funktsioone ja liike, nn naistekate 
olemust ja tunnuseid, keskseid teemasid, lugu ja selle jutustamise võtteid, naistegelaste 
tüüpe, soospetsiifilisi mustreid ja hierarhiaid, sotsiaalseid suhteid, naiste sisemaailma 
kujutamist, naiskogemuse vahendamist, emotsioonide osatähtsust jms. Võrrelda võib 
mitut teost omavahel või siis kõrvutada naistekat muinasjutu poeetikaga. 

 Tüdrukuteraamatute põhijooni. Kahe-kolme teose võrdleval näitel võib käsitleda 
tüdrukuteraamatutele iseloomulikke jooni, sealhulgas peamisi teemasid ja probleeme, 
tegelaste kujutamist, süžee eripära ning keelekasutust.  Võrdlemiseks võib valida eri 
ajastutest pärit teoseid, näiteks Silvia Rannamaa „Kadri. Kasuema”, Aino Perviku 
„Kersti sõber Miina”, Leelo Tungla „Neitsi Maarja neli päeva” ja „Kristiina, see 
keskmine” jt; eesti kirjaniku raamatu kõrvale võib asetada ka teose välisautorilt, näiteks 
Louisa May Alcotti „Väikesed naised”, J. Spyri „Väike Heidi” jt. 

 Nõukogude aja laps. Võrdlevaks käsitlemiseks sobivad näiteks Viivi Luige „Seitsmes 
rahukevad”, Leelo Tungla „Seltsimees laps ja suured inimesed” ja „Samet ja saepuru”, 
Tiia Toometi „Õnnelik lapsepõlv” jt. Jälgida võiks seda, kuidas on teostes kujutatud 
lapse olmelist ja vaimset maailma, tema mõtte- ja tundeilma, milliseid ajastule 
iseloomulikke märke autor meenutab ja selgitab, milliseid lugusid nõukogude ajast 
jutustab jne. 

 „Tüdrukute võim” eesti uuemas kirjanduses. Lähenemise põhiteljeks võib olla huvi 
tüdrukute kujutamise vastu nüüdisaegses eesti kirjanduses: mil viisil noori naistegelasi 
kujutatakse, milliseid naistüüpe esitletakse, kuidas tüdrukud ennast teostavad ja 
kehtestavad, milliseid identiteete võtavad, milliseid eeskujusid ja trende järgivad, 
kuidas oma võimeid, võimu ja iseseisvust kasutavad, mida ihalevad, milliseid mõjutus-



vahendeid tarvitavad, millist keelt kõnelevad? Huvitav on seegi, kuidas kirjanduslikud 
pildid noortest naistest suhestuvad tänapäevase tegelikkusega. 

 Naise hingeelu kujutamine Mats Traadi „Ingeris” ja/või Aimée Beekmani 
„Valikuvõimaluses”. Mõlemad romaanid käsitlevad abielu, armastuse ja perekonna 
teemat noore naisõpetaja vaatepunktist, mistõttu teoste võrdlev vaatlus võimaldab 
luua ettekujutuse naisest nõukogudeaegses ühiskonnas ning kõrvutada seda ka 
tänapäeva naise käsitlusega. Teosed puudutavad ka emantsipatsiooniteemat. 

 Soorollid Mehis Heinsaare või Andrus Kivirähu teostes. Teema võimaldab kas 
proosa- või draamateoste põhjal vaadelda seda, kuidas on kujutatud mehe ja naise 
suhteid ning soorolle, milliseid naiselikke-mehelikke väärtusi  ja omadusi on esile 
toodud, kas ettekujutus soorollidest on neis teostes traditsiooniline või ebaharilik. 
Uurida võib ka soorollide kujutamist Kivirähu lasteraamatutes. 

 Mati Undi feminism. Teemat võib lahendada Undi proosa  najal (nt „Hüvasti, kollane 
kass”, „Tühirand”, „Sügisball”, „Mattias ja Kristiina”, „Ja kui me surnud ei ole, siis elame 
praegugi”, „Kuuvarjutus”, „Räägivad”), analüüsides tema naistegelaste hingelisi, 
vaimseid ja kehalisi otsinguid, naise salapära ja mõistatuslikkust, armastuse ja 
iseseisvumise püüdlusi, naise ja mehe vastuolulisust, ent ka meessoo suhtumist 
naistesse. 

 Maimu Bergi võlud. Uurida võib seda, kuidas autor kujutab naiste soove ja unistusi, 
hirme ja ihasid psühhoanalüütilises laadis. Keskenduda võib naistegelaste mõtte- ja 
tundemaailma ning armastus- ja peresuhete vaatlusele. Valiku võib teha järgmiste 
teoste hulgast: „Ma armastasin venelast”, „Ära”, „Mina, moeajakirjanik”, „Armastuse 
valem” jt. 

 Tõnu Õnnepalu tegelaste androgüünsus. Alustekstideks võib valida kaks-kolm 
Õnnepalu (Emil Tode, Anton Nigovi) proosaraamatut, mis tõstatavad peategelase kuju 
kaudu inimese eneseotsimise, sealhulgas seksuaalse identiteedi (androgüün, 
hermafrodiit, hetero ja homo) teema. Vaadelda võib tegelaste mitmekihilisi seisundeid, 
nende suuri nõudmisi iseendale. Tähelepanu väärivad (mitte)sallivuse, kannatuse ja 
süütunde motiivid, samuti kehaga seotud sümbolid ja metafoorid. 

 Olavi Ruitlase „Naine” ja Charles Bukowski „Naised”: kriitiline võrdlus. Need 
erineval ajal ja eri kultuuriruumides kirjutatud teosed tuleks asetada kriitilisse 
valgusse, vaadeldes, kuidas on neis kajastatud sugudevahelisi suhteid ning milliseid 
meeste ja naiste kohta käivaid arvamusi, hoiakuid ja stereotüüpe võib neis täheldada. 
Teoste võrdlus võib hõlmata ka peategelaste vaatlust, narratiivi tasandite, stiili ja 
keelekasutuse uurimist , meesteka kui žanri käsitlust. 

 Naisvaatepunkt Kadri Kõusaare ja/või Kertu Rakke ja/või Eeva Pargi ja/või 
Maarja Kangro proosas. Teema eeldab kahe-kolme teose põhjal autorikujundi 
analüüsi, selle intellektuaalsete ja emotsionaalsete tahkude vaatlust, sugudevahelise 
läbisaamise, psühholoogiliste konfliktide ja dramaatiliste  suhete jälgimist, laiemas 
plaanis ettekujutust naisest postmodernses maailmas. Kadri Kõusaarelt  sobivad 
käsitlemiseks tema romaanid; Kerttu Rakkelt võib valida romaanid „Kolmas printsess”, 
„Iluasjake”,  „Susanna ja mina” jt ; Eeva Pargi loomingu puhul võib keskenduda tema 
novellidele, näiteks „Juhuslik” või „Naised”; Maarja Kangro puhul pakub head materjali 
novellikogu „Ahvid ja solidaarsus”. 



 
Draamateemasid 
 

 Naiste elulood Merle Karusoo dokumentaaldraamades. Valikuks sobivaid tekste 
võib leida kogumikust „Kui ruumid on täis: Eesti rahva elulood teatritekstides 1982–
2005”. Naiste elulugude puhul võib vaadelda mineviku mäletamise asjaolusid: inimesi 
ja sündmusi, dramaatilisi konflikte, üleelamisi ja traumasid, faktide ja emotsioonide 
vahekorda, lugude tausta, nende jutustamise laadi ja võtteid jms. 

 Lydia Koidula kuju draamakirjanduses. Võrdlevaks käsitlemiseks sobivad 
järgmised tekstid: Aino Undla-Põldmäe kuuldemäng „Viru laulik ja  Koidula”, Mati 
Undi lavastus „Vaimude tund Jannseni tänaval” ja Loone Otsa näidend „Koidula veri ”. 
Keskenduda võib sellele, millisena on Koidulat kujutatud, milliseid identiteete ja rolle 
on talle antud,  kuidas on ta asetatud teiste kultuuritegelaste kõrvale, kuidas on tema 
kuju (de)mütologiseeritud. 

 
* * * 

Noorema astme (7.–8. klass) arutlev kirjand on ea- ja jõukohane  mõtteavaldus, millelt 
eeldatakse, et õpilane viitaks mõnele loetud alustekstile, näiteks kahele-kolmele ilu-
kirjanduslikule noorteraamatule, seostades oma mõtteid loetuga. Kindlasti ei pea kirjand 
kujunema pelgalt teose kirjanduslikuks lähivaatluseks, hinnatavad on ikkagi isikliku 
mõtte- ja tundemaailma peegeldused, mis tõendavad kirjutaja arusaamist iseendast ja 
maailma asjadest. Sobivaid kirjanditeemasid on sõnastatud nii poistele kui ka 
tüdrukutele, need hõlmavad noortele tähtsaid teemasid ja probleeme. Arutleva kirjandi 
eeldatav pikkus võiks olla 4–5 arvutilehekülge ehk kuni 1500 sõna (Times New Roman, 
reavahe 1,5, tähesuurus 12). 
 
NOOREMA ASTME ARUTLEVA KIRJANDI TEEMAD 
 

 Laps olla muretuna veel ... (vabalt valitud luuletuste põhjal) 
 Lapsepõlv elus ja kirjanduses 
 Teismeea võlud ja vaevad 
 Tüdrukute/neidude hingeelu ja/või saladused 
 Poiste/noormeeste mõtte- ja tundemaailm 
 Muinasjutuline tüdruk/poiss 
 Naiselikud/mehelikud väärtused 
 Ideaalne ema/isa/vanaema/vanaisa 
 Teismeliste eneseotsingud ja identiteet 
 Noorte suhted vastassugupoolega  
 Noored armastust ja sõprust otsimas 
 Perekonna roll naiselike ja/või mehelike väärtuste kujundajana  
 Noortekultuuri roll noorteraamatutes 
 Raamatud, mida loevad tüdrukud/poisid/noored 
 Mida vajab tänapäeva noor õnneks? 
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Valik uuemat eesti noortekirjandust 
 
Leelo Tungal „Neitsi Maarja neli päeva”, „Kristiina, see keskmine”, “Varesele valu”, „Siri 
Siiriuselt”, „Seltsimees laps” 
Ira Lember „Fantastiline tüdruk“, „Fantastiline poiss“ , „Musta kaarna küüsis“  
Aidi Vallik „Kuidas elad, Ann? ”, „Mis teha, Ann? ”, „Mis sinuga juhtus, Ann? ” 
Katrin Reimus „Eilset pole olemas”, „Haldjatants” 
Reet Made „Miljoni-poiss”, „Tuhin tiibades”  
Helga Nõu „Kuues sõrm”, „Pea suu!”, „Tõmba uttu! ”, „Jääauku” 
Eia Uus „Kuu külm kuma”, „Kahe näoga jumal” 
Sass Henno „Mina olin siin”, „Elu algab täna”  
Diana Leesalu „2 grammi hämaruseni”, „Mängult on päriselt” 
Ruth Vassel „Rühma vari”, „Sukk ja saabas”  
Mare Sabolotny „Kirjaklambritest vöö”, „Peaaegu inimene” 
Ketlin Priilinn „Maarjamäe kägu”, „Mustlasplikad”, „Sefiirist loss” 
Barbi-Katrin Lõhmus „Imesid juhtub harva” 
Kamille Saabre  „Mu kuninganna” 
Marion Andra „Vähemalt... ”, „Algolagnia” 



Ivar Soopan „Kõik poisid ei saa suureks”, „Head pahad poisid” 
Ene Sepp „Medaljon”, „Minevikuta mälestused” 
Marje Ernits „Hei, Dima!” 
Kerli Altmart „Makaagid ja majad” 
Ene Jaaniste „Elu on ilus” 
Kristiine Kurema „Jäätunud võõras” 
Kristi Rebane „Minu oma” 
Grete Kutsar „Nukud ja õunad” 
Kersti Kivirüüt „Okultismiklubi”, „Okultismiklubi 2” 
Reeli Reinaus „Must vares”, „Vaevatud” 
Marianne Harju „Talvehullus” 
Kristel Kriisa „Neetud”, „Piinatud hinged” 
Margus Karu „Nullpunkt” 
Linda-Mari Väli „Eikeegi eikunagi eikusagil” 
jt 
 


