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Tartu Ülikooli teaduskool ja Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi eesti kirjanduse ja 
teatriteaduse osakond kuulutavad välja üldhariduskoolide 7.–12. klassi õpilaste üleriigilise 
kirjandusolümpiaadi. Olümpiaadi üldteema on järgmine: 

„Koht ja kirjandus“ 

Nagu tavaks, on kirjandusolümpiaad suunatud kolmele vanuseastmele: noorem (7.–8.  klass), 
keskmine (9.–10. klass) ja vanem vanuseaste (11.–12. klass). Etapiliselt jaguneb olümpiaad eel- 
ja lõppvooruks. Eelvooru on oodatud keskmise ja vanema vanuseastme õpilaste kirjandus-
teemalised UURIMISTÖÖD või PRAKTILISED TÖÖD koos raportiga. Noorema astme 
õpilased kirjutavad eelvooruks ARUTLEVA KIRJANDI, mis tugineb loetud kirjandustekstidele. 

Uurimistöö sisuosa maht on eeldatavalt 15–25 lehekülge (A4-formaadis, arvestusega u 1800 
täheruumi leheküljel). Uurimistöö peab lähtuma eesmärgist, püstitama uurimisprobleemi 
ja sõnastama uurimisküsimused. Üldisi uurimismeetodeid tutvustab käsiraamat: Sirkka 
Hirsjärvi jt, „Uuri ja kirjuta“ (2010). 

Uurimistöö alusmaterjal on peamiselt eesti ilukirjandus. Kuigi olümpiaadi rõhuasetus on 
eesti autorite tekstidel, võib mis tahes teema võrdlevaks käsitlemiseks analüüsida ka sobivaid 
maailmakirjanduse teoseid. Võrdleval eesmärgil võib uurimuslikku käsitlusse kaasata ka 
populaarteaduslikke ehk aimekirjanduslikke tekste. Uurimistöö 13 teemat on sõnastatud 
avaral ja üldistatud kujul, soovi korral võib pealkirjade sõnastust täpsustada. 

Lõpptulemusena valmib nõuetekohaselt vormistatud uurimistöö (vt juhendit: Ellen Uuspõld, 
„Üliõpilastööde vormistamise juhend”, 2011; või soovitusi uurimistöö kirjutamiseks: Maigi Vija, 
Kadri Sõrmus, Irene Artma, „Uurimistöö kirjutajale“, 2008). Praktilise töö koostamise ja 
vormistamise nõuandeid võib leida veebiallikast: „Uurimistööde ja praktiliste tööde läbiviimise 
korraldamine gümnaasiumis. Juhendmaterjalid koolidel“. 

Kõik uurimistööd ja praktiliste tööde raportid tuleb üles laadida TÜ teaduskooli kodulehel 
hiljemalt 29. jaanuaril. Tööd pole vaja posti teel saata. Töö tiitellehel peavad olema kontakt-
andmed: õpilase nimi, klass, kooli nimi, juhendaja õpetaja nimi ja tema e-posti aadress. 

Eelvooru töid hinnates ja kaaludes kutsub žürii, kuhu kuuluvad TÜ kirjanduse eriala õppejõud, 
kirjandusolümpiaadi lõppvooru iga vanuseastme kümne parima töö autorid. Lõppvoor toimub 
5.–6. märtsil. 

Küsimuste korral võib konsulteerida kirjandusolümpiaadi toimkonna esimehe Andrus Oruga 
meiliaadressil andrus.org@ut.ee või telefonil 5343 3353. 

 

Üldteema tutvustuseks: teoreetilisi mõisteid ja seisukohti 

Üha rohkem on tänapäeval hoogustunud ilukirjandusteostes kujutatud ruumide käsit-
lused, kus kõrgendatud tähelepanu lasub kohtade, keskkondade ja maastike vaatlusel. 

Ilukirjandusteoste maailm, mida täidavad fiktsionaalsed ehk väljamõeldud kujutlused, on 
ruumiline. Erinevalt päris maailma ruumiparameetritest (nagu kaugus, pindala, maht, asu-
kohakoordinaadid) on kirjanduslik ruum palju keerulisem kontiinum. See ruum pole niivõrd 
füüsikaliselt mõõdetav, kuivõrd mentaalselt ja emotsionaalselt kogetav. Kirjanduslik ruum 
ilmneb läbinisti spetsiifilise lugemiskogemuse kaudu, milleta fiktsionaalne maailm ei ole 
kujutletav. Ilma ruumilise ettekujutuseta ei ole võimalik mõista kirjandusteksti kui tervikut. 
Lugemisprotsess eeldab alati ruumikujutluste loomist. 
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Kirjanduslik ruum hõlmab mitmeid tasandeid: a) narratiivis edasi antud loo toimumispaika, 
otsest ruumilist keskkonda, milles episood või sündmus aset leiab; b) jutustaja ruumi, tema 
vahetut paiknemist konkreetses paigas või keskkonnas; c) kirjaniku päris eluga seotud 
keskkonda, tema autobiograafiliste kohakogemuste võrgustikku (Melts 2016: 31). Kirjandus-
analüüsi ülesanne on kirjandustekstis kujutatud ruumisuhteid piiritleda, selgitada ja 
mõtestada.  

Kirjanduslik koht (paik) ja selle tähendus kujuneb ruumi kasutamise käigus. Mis tahes koht 
on üldjuhul isiklik, kogemusel põhinev ja emotsionaalselt laetud. Kuna koht on individuaalselt 
kogetud, tähendab see, et ka iga kirjanik näeb kohta oma suhtumiste ja kavatsuste kaudu, oma 
siseilmast ja tajuvõimest lähtuvalt. Ilukirjanduslikud kohad võivad olla tegelikud ja välja-
mõeldud, mõnel juhul ka ümbernimetatud. Kohakesksus kõige laiemas mõttes on eesti 
kirjanduses laialt levinud nähtus. 

Kirjandusgeograafia on uurimisvaldkond, mis tegeleb ilukirjanduslike tekstide põhjal 
kohtade ja inimeste suhete uurimisega. Kirjandusgeograafilise analüüsi põhisuundadeks on  

1) võrrelda ilukirjanduses kujutatud paiku reaalsete paikadega, vaadelda nende vastastikuse 
teisenemiste tingimusi ja võtteid; 

2) uurida ilukirjanduslike paikade sümboolset ja müütilist tähendust kas indiviidi või 
ühiskondliku rühma vaatepunktist; 

3) selgitada välja kirjandusmaailma ruumilise komponendi osatähtsus inimese identiteedis 
(nt indiviidi juurdumuse ja juurtetuse probleem, jälgede jätmine ja nende otsimine); 

4) pakkuda ilukirjanduslike paigakäsitluste kaudu tegelikkuse kriitikat ja tõstatada kesk-
konnaga seotud probleeme (nt paiga väärtuse, selle hoidmise ja säilitamise küsimus). 
(Tüür 2002: 104) 

Niisiis ei uuri kirjandusgeograafia ainult tegelike ehk äratuntavate kohtade representatsioone, 
vaid ka üleni kirjanduslikke ehk väljamõeldud ruume ning eri päritolu ja tasandi ruumide 
põiminguid (Melts 2016: 33). 

Ilukirjanduslikke kohti võib vaadelda dünaamiliste protsesside ja sündmustena, emotsio-
naalsete, kujuteldavate, mäletatud või meeleliselt kogetud kohtadena, mis moodustavad 
erilaadse uurimisvälja. Sellise kirjandusuurimise keskmes on kirjanduslike ruumide ära-
tundmine, mõtestamine ja selgitamine. Kohakesksed kirjandusanalüüsid keskenduvad 
enamasti mõttepiltidele ja esitusviisidele, mis on seotud mõne paikkonna, piirkonna, regiooni 
või keskkonnaga. 

Tähenduslikuks keskkonnaks ilukirjandustekstides on loodus. Pika traditsiooniga loodus-
kirjandus, mille üks osa hõlmab loodusest kirjutatud ilukirjandusteoseid, nii loodusproosat 
kui ka loodusluulet, on tugevalt seotud kindla kohaga. Otsapidi kätkevad loodusteemat nii 
autobiograafiad, reisikirjad, lastekirjandus, rahvajutud, kodukohakirjandus, ilukirjanduslik 
aimeproosa ning loodusluule. Eri aegadel on looduse kujutamisel temaatilised, ideoloogilised 
ja filosoofilised rõhuasetused mõnevõrra vaheldunud, kuid läbivaks on jäänud looduse ja 
kodukoha- või kodumaatunde tihe seostatus, looduse ilu kirjeldamine, loodushoidliku mõtte-
viisi rõhutamine. Globaalse keskkonnateadlikkuse väljendusi kohtame eesti kirjanduses siiski 
harva, pigem eelistavad eesti looduskirjanikud vahendada isiklikke looduselamusi läbi 
subjektiivse prisma. (Tüür, Maran 2005: 265) 

 

Uurimistöö teemad keskmisele (9.-10. kl) ja vanemale vanuseastmele (11.-12. kl) 

1. Looduskirjanduse lemmikud. Teema juhatab uurima looduskirjanduse lemmikteoseid, mis 
on mõjutanud ja kujundanud lugeja loodusteadlikkust või -hoidlikkust, suunanud teda 
märkama ja armastama vahetut looduslikku ümbrust, kodukoha või -maa ilu või looma 
isiklikke kohaseoseid mõne loodusmaastikuga. Käsitlemiseks sobivad kas ilu- ja/või aime-
kirjanduslikud teosed, mis peegeldavad erinevat suhtumist loodusesse. Looduskirjanduse 
lemmikteosed võivad olla kas lugeja isiklikud valikud või siis rahvalikud eelistused, näiteks 



Richard Rohu, Fred Jüssi, Harri Jõgisalu, Aleksei Turovski populaarsed looduslood, aga ka 
loodusest inspireeritud luuleraamatud. 

2. Loodusmaastikud ja nende variatsioonid kirjanike loomingus. Loodusmaastik on 
ümbrus, mis on seotud sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise tegevusega, see on alati 
individuaalselt tajutav ja emotsioaanlselt kogetav. Ilukirjanduslikele tekstidele tuginedes 
suunab see teema otsima vastuseid küsimustele, kuidas inimene maastikust aru saab, mida ta 
sealt leiab ja kuidas ta seda enda jaoks tõlgendab ning mis see paik tema jaoks on. Vaadelda 
võib veel seda, kuidas füüsiline maastik inimesi ja nendevahelisi sotsiaalseid suhteid vormib, 
milliseid väärtusi maastik endas peidab või milliseid hoiakuid kujundab, milliseid pärimusi ja 
müüte endas kannab. Erinevate tekstide näitel on paslik võrrelda soo-, metsa-, põllu- või 
rannamaastike kujutelmi, saare või mere visioone, maastikel vahelduvate aastaaegade 
kirjeldusi. Erilaadseid sookirjeldusi pakuvad näiteks J. Liivi „Vari“, A. Gailiti „Libahunt“, 
F. Tuglase „Jumala saar“, O. Lutsu „Soo“, H. Laipaiga „Maarjakask“, R. Raua „Soo sõrm“; mere-
kirjeldustest on tulvil A. Gailiti, A. Mälgu, J. Smuuli, H. Sergo, J. Tuuliku ja teiste proosa; 
süvenemist võimaldab ka mereluule, mida võib leida J. Smuulilt, D. Vaarandilt ja teistelt. 

3. Loodusmotiivid ja -kujundid kirjaniku teoses. Looduse ilukirjanduslik kujutamine on 
jälgitav esmajoones poeetiliste väljendusvahendite, sealhulgas kunstiliste motiivide ja 
kujundite kaudu. Näiteid loodusmotiividest, mis kujundavad proosateksti narratiivi, või 
looduskujunditest, mis rikastavad luuleteksti kujundlikkust, võib leida väga paljudest teostest. 
Teema võimaldab vaadelda, mis tähendus on loodusel konkreetses ilukirjandustekstis: kuidas 
loodusmotiivid ja -kujundid võimendavad elamusi ja tundmusi, kas kujutatud loodus tähistab 
kodust või võõrast keskkonda, kas see kannab endas hüvesid või näib ähvardav ja vaenulik, kas 
loodus avaneb seiklusliku näitelavana või vaikse pelgupaigana, kas vastandub see linlikule või 
hõlmab endas linlikku, kas peidab endas midagi pärimuslikku ja müütilist? Seega saab siin 
vaadelda, millist rolli täidavad looduskirjeldused ja seda kujundavad detailid teose kui terviku 
mõõtkavas. Lähemalt võib käsitleda mõnda luulekogu, nagu K. Kruusa „Meeleolu“, 
T. Õnnepalu „Kevad ja suvi ja“, M. Heinsaare „Sügaval elu hämaras“, K. Ehini „Aga armastusel 
on metsalinnu süda“, või proosateost, nagu N. Baturini „Kuningaonni kuningas“, M. Heinsaare 
„Ebatavaline ja ähvardav loodus“ vms, kus looduskujutus on intensiivsem ja kaalukam. 

4. Loodusekujutuse esteetiline ja didaktiline roll ilukirjanduses. Eeldades et loodus-
kirjanduse roll on juhtida lugeja teksti kaudu loodusesse, äratada temas huvi vahetu kokku-
puute vastu looduse ja looduskaunite paikadega, saab sedalaadi kirjandust vaadelda just 
esteetika ja didaktika aspektist. Fookusse või seada mitmed küsimused: kuidas üks või teine 
loodustekst neid kahte funktsiooni täidab, kuidas on loodusest inspireeritud esteetiline elamus 
või tundmus kirja pandud, milliseid kunstilisi kujundeid ja stiilivahendeid (nt sõnavara) on 
looduskirjeldustes kasutatud; milliseid teadmisi üks või teine looduskirjeldus vahendab ning 
milliseid moraalseid sõnumeid või seisukohti sedastab? Looduskirjanduse elamuslikkust ja 
õpetlikkust vaadeldes tuleks siinkohal eelistada ilukirjanduslikke, mitte aimekirjanduslikke 
kujutusi, sõnakunsti poeetikast kantud kirjeldusi. Looduskirjeldusi võib valida klassikateostest, 
nt F. Tuglase „Felix Ormusson“, A. H. Tammsaare „Kõrboja peremees“, V. Uibopuu „Janu“, 
M. Traadi „Puud olid, puud olid hellad velled“, N. Baturini „Kuningaonni kuningas“, või 
nüüdiskirjandusest, nt T. Õnnepalu „Paradiis“. Teema võib tugineda ka selle sajandi laste-
kirjandusele, kus ilmnevad loodusekujutuse eri funktsioonid. 

5. Loodus- / linnakeskkonna probleeme kirjaniku loomingus. Teema võimaldab kesken-
duda loodushoidliku mõtteviisi ja ökoloogilise ilmavaatega kirjanike loomingule, kus võib 
täheldada muret inimese ja looduse tuleviku pärast. Sedalaadi kirjanduses on esile tõstetud 
inimese ja looduse suhted kas lokaalselt või globaalselt, sellest lähtuvad keskkonnaprobleemid, 
mis viitavad häirivatele või ohtlikele suundumustele. Tuvastada võib kirjaniku maailma-
vaatelisi arusaamu ja tema looduskaitselisi põhimõtteid, mida autor pooldab ja milles ta püüab 
lugejat veenda. Keskkonnateadlik mõtteviis ja keskkonnatundlik hoiak paistavad näiteks silma 
Nikolai Baturini või Jaan Kaplisnki proosas, Mats Traadi, Jaan Kaplinski ja Kristiina Ehini 
luules. Teema võimaldab tegeleda ka kirjanduslike linnakeskkondade uurimisega, püstitades 
järgmised küsimused: millist rolli täidab kultuuris linn kui sotsiaalne ja ruumiline üksus, 



kuidas linnakeskkond inimesi mõjutab ja kujundab, milliseid konflikte ja väärtusi linnaruum 
endas kätkeb? Alustekstideks sobivad mitmed romaanid, näiteks Hirami „Mõru maik“, Ivar 
Silla „Tantsiv linn“, Jan Kausi „Koju“. Süveneda võib ka düstoopiažanri näidetesse, mis 
kujutavad ökoloogilisi katastroofe, näidates intensiivsest teaduslik-tehnilisest progressist 
tulenevat äärmuslikult negatiivset ja fataalset kaasmõju loodusele ja inimühiskonnale (nt 
N. Baturini „Sõnajalg kivis“, M. Friedenthali „Kuldne aeg“, M. Loperi „Algus pärast lõppu“). 

6. Kodukohakirjanduse erijooni. Selle teema puhul tasub vaadelda kodupaiga kirjanduslikku 
kujutamist, mis sageli on isiklikult kogetud, seetõttu ka autobiograafiliselt tundlik materjal, 
kuna seostub autori lapse- või noorpõlvepaikade või hilisema elu- ja kodukohaga. Olles 
valikuline ja tihendatud rekonstruktsioon, pakub kodupaigakirjandus alati mentaalseid ja 
emotsionaalseid tähendusseoseid, kasutades selleks nii tõsielulisi seiku, isiklikke meenutusi 
kui ka ilukirjanduslikke liialdusi. Dokumentaal- ja memuaarkirjanduses on tavaks kodupaiga 
kujutamisel jäädvustada elu- ja perekonnalugusid, inimestevahelisi suhteid, kultuurilisi ja 
ajaloolisi seiku, elukeskkonna ilminguid ja veel muudki, mis aitavad mõista möödunud 
ajaperioode, tollaste inimeste elu- ja mõtteviisi. Lähemaks vaatluseks sobivad J. Lattiku „Meie 
noored“, A. Kasemaa „Leskede kadunud maailm“, K. Ehini „Paleontoloogi päevaraamat“, 
H. Männi „Liivalaia“, M. Saadi „Matused ja laulupeod“, A. Hvostovi „Sillamäe passioon“ ja 
teised. 

7. Kirjandusmaailma ruumid fiktsionaalse kaardina. / Kirjandusmaailma paigad 
geograafilisel kaardil. Mõlemad teemad võimaldavad lõimida kirjandust ja geograafiat, 
eesmärk on rekonstrueerida ja kaardistada jutumaailmades kujutatud ruume (kohti, 
maastikke, keskkondi). Esimene teema eeldab kirjanduslike ruumide visualiseerimist, nende 
joonistamist või kaardistamist kas füüsiliselt või digitaalselt (nt „Fantaasiamaastikud Mehis 
Heinsaare romaanis „Artur Sandmani lugu““, „Peategelase ruumikogemus Andrus Kivirähki 
romaanis „Sinine sarvedega loom““). Teine teema suunab teoses kirjeldatud paiku kandma 
pärismaailma kaardile, et avastada tegelikke kohti ning tundma õppida nende ajalugu ja 
geograafiat (nt „Peategelase rännakud August Gailiti „Ekke Mooris““, „Keskaegne Tallinn 
Indrek Hargla „Apteeker Melchioris““; „Pealinna kuvand Jan Kausi miniatuurikogus „Tallinna 
kaart““). Lõpptulemusena valmivad kirjanduslike ruumide sõnaliselt kommenteeritud kaardid 
kui kujutlusmaailma mudelid, mis põhinevad lugejale vahendatud narratiivi koordinaatidel. 
Iga kaardilooja teeb valiku, mis tema kaardile mahub ja mis mitte, milliste teavet esile tõstab 
või varju jätab, mida sümbolitega nähtavaks muudab ja rõhutab. 

8. Paiga kujutamine eri autorite näitel. Teema, mis võimaldab keskenduda ühe konkreetse 
paiga kujutamisele mitme autori teose näitel, võib avada järgmiste küsimuste toel: kuidas 
kirjeldatakse reaalset geograafilist paika eri kirjandusteostes, mitme autori visioonis; milline on 
autorite paiga nägemise viis ja tunnetus, milline on nende vaate- ja huviväli, nende suhe selle 
paigaga? Seega võib konkreetse paiga valikul juhinduda tõigast, et see on kirjanikke ikka ja 
jälle inspireerinud ning neid mõjutanud. Võrdlevaks vaatluseks tasub valida kas loodus- või 
linnakeskkondi, näiteks mõne kindla linna, linnaosa, tänava, hoone, küla, saare, järve, kaitseala 
või muu paiga. Näiteks Tartu-teemalisi tekste võib valida kogumikest „Tartu on unenägu“, 
„Tartu rahutused“ ja „Mitte-Tartu“, tunduvalt mahukam tekstivalimik on koondatud veebi-
lehele „Taru ilukirjanduses“ (https://teele.luts.ee/). Loomisjärgus on veebileht „Kirjanduslik 
Tallinn“ (https://www.kirjandusliktallinn.ee/). 

9. Jutumaailmade fantastilised / ulmelised paigad. Laiaulatuslik teema võimaldab siseneda 
fantaasia- ja ulmekirjanduse žanrivaldkonda, kust avaneb lõpmatute võimalikkuste maailm. 
Seda tüüpi žanrikirjandus eirab vähem või rohkem realistliku kujutamislaadi tavasid ja 
piiranguid, sündmused viiakse ebatavalistesse või tundmatutesse paikadesse (nt võõras 
planeet, tulevikulinn, kosmosekoloonia, kontaktid teispoolsusega), kujutatakse tunnetuslikult 
võõraid, eriomaste seaduste järgi toimivaid keskkondi, mille füüsikalis-materiaalne eripära 
tekitab lugejas võõritust (nt virtuaalreaalsus, paralleelmaailmad). Teema käsitlemisel tasub 
uurida loos kujutatud tegevuspaiku, neile iseloomulikke detaile ja printsiipe, mis kujundavad 
teose fantastilise või ulmelise atmosfääri. Eesti nüüdiskirjandusest sobivad vaatluseks Mari 
Järve „Klaasmeri“, Mann Loperi „Algus pärast lõppu“, Mehis Heinsaare „Artur Sandmani lugu“, 
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Indrek Hargla „French ja Koulu“, Maniakkide Tänava „Newtoni esimene seadus“, Joel Jansi 
„Tondilatern“. Siingi võib analüüsiks paslikke teoseid valida maailma ulme- ja fantaasia-
kirjanduse varamust. 

10. Jalutuskäigud kirjaniku jälgedes / Jalutuskäigud kirjanduslikes paikades. Praktilise 
väärtusega teema liigitub kirjandusturismi valdkonda, näidates võimalusi rännata kas ühe 
konkreetse kirjaniku radadel või liikuda mõnes kirjanduslike paikade piirkonnas. Teema 
täpsemal sõnastamisel võib uurimistöö tegija eelistada oma kodupaiga kirjanikke või sealseid 
kirjanduslikke paiku, nt „Rännakud Juhan Smuuli / Nikolai Baturini / Tõnu Õnnepalu / Viivi 
Luige jälgedes“ jne; „Kirjanduslik Nõmme / Tamsalu / Rõuge / Kassari / Vilsandi / Supilinn“ 
jne. Lähenemisviis on siin eeldatavalt kultuuri- ja kirjanduslooline, ent ka sama paiga erinevaid 
kujutusi võrdlev. Seda tüüpi käsitluse heaks näiteks on Mart Velskri uurimus „Karlova 
kirjanduse põhijooned“ (Keel ja Kirjandus, 2010, nr 1). Praktilise tööna, mille osaks on ka 
selgitav raport, võib koostada kirjandusliku teabematerjali, mis tutvustab külastajatele kindla 
paigaga seotud kirjanduslikku infot nii sõnas, helis kui ka pildis kaardi- või mobiilirakenduse 
vahendusel. Seda tüüpi tööde suurepärasteks näideteks on audiolugudega kaardirakendus 
„Jalutuskäik Kadriorus“ ja Maris Mägi koostatud mobiilirakendus „Kirjanduslik matk Vilsandil“ 
– mõlemad rakendused võib leida veebist. 

11. Kirjanduslik omailm kirjaniku loomingus. Omailm on kirjandusteoses kujutatud 
isiklikul tajul ja kogemusel põhinev paik, mille kirjanik on oma meeltele, tahtele ja püüdlustele 
tuginedes täitnud subjektiivselt tähenduslike objektide ja kohtadega (Melts 2013: 397; Melts 
2016: 79). Kirjandusliku omailma kujutamine hõlmab subjektiivselt tähendusliku ümbruse 
avamist, paigaga seotud omaeluloolist eneseesitust ja selle taustal oma autobiograafilise mina 
avamist, ent ühtlasi ka selle paiga tegeliku kuvandi mõtestamist, selle looduse, kultuuri ja 
ajaloo isiklikku tõlgendamist. Mõned kirjanike omailmu puudutavad näidisteemad on 
järgmised: „Mats Traadi Harala kalmistu külastus“, „Ringkäik Tõnu Õnnepalu Paradiisis“, 
„Peipsi-imetlus Andrus Kasemaa loomingus“, „Kadunud idüll Lauri Pilteri Airootsi lugudes“, 
„Looduse- ja enesevaatlused Mohni saarel Kristiina Ehini „Kaitsealas““, „Lapsepõlvemaastikud 
Viivi Luige „Seitsmendas rahukevades““, „Lapsepõlvekodu Kai Aareleidi „Linnade põletamises“ 
jne. Kõiki neid kirjanduslikke omailmu võib vaadelda kui subjektiivsete tähendustega täidetud 
fiktsionaalseid keskkondi, mis on põimunud kirjaniku kui keskse subjekti ümber, kuid mis 
ühtlasi peegeldavad ja täiendavad geograafilist reaalsust. 

12. Võõrsiloleku / Paguluse kujutamine kirjanduses. Võõrsilolekut kujutav kirjandus 
vahendab ausalt ja siiralt autori / jutustaja / tegelase kohtumisi ja kohanemisi uue 
keskkonnaga, võimaldades uurida võõra ruumi tundmaõppimise kogemust ja selle omaks-
võtmise raskusi. Kuna võõrastes paikades ollakse sageli teadlikud kohalolu ajalisest piiratusest, 
ärgitab see tihendatud tundmusi ja soodustab elamuste kujunemist tavaolukorrast tähendus-
likumal ja intensiivsemal viisil. Teema võimaldab süveneda näiteks Tõnu Õnnepalu „Flandria 
päevikusse“ või tema triloogia „Mujal kodus“ raamatutesse, otsides sealt võõrsilolutunde 
ambivalentseid ilminguid. Võõral maal olemist mõtestab ka Viivi Luige autobiograafiline 
reisiromaan „Varjuteater“. Nooreestlaste aegset pagulust kujutab Ilmar Talve kultuuriloolises 
romaanis „Maapagu“. Süvenemiseks võib valida ka võõrsilolekut või pagulust kujutava luule, 
näiteks Karl Ristikivilt, Kalju Lepikult või teistelt. 

13. Kirjanike reisimuljed. Võõraste paikade otsingud ja avastamised on kesksed reisi-
kirjanduses, mis on avardunud ja mitmekesistunud selle sajandi kirjanduspildis. Reisi-
kirjeldustesse on talletatud kirjutaja isiklikud elamused ja subjektiivsed kogemused, maailma-
pilti avardavad teadmised, kultuurilised hoiakud ja vastuolud, moraalsed tõekspidamised, 
ajastuomased väärtused. Teemale on paslik läheneda võrdlevalt, kõrvutades omavahel ühe ja 
sama paigaga seotud reisikirjeldusi, näiteks F. Tuglase „Teekond Hispaania“ ja J. Unduski 
„Teekond Hispaania“; T. Õnnepalu „Pariis“, E. Uusi „Aasta Pariisis“ ja J. Väljaotsa „Minu Pariis“; 
Olev Remsu „Supilinna poisid“ ja Mika Keräneni „Minu Supilinn“. Selle teema alustekstide 
valikul on eelistatumad kõrgkirjanduslikkust taotlevate autorite teosed, mitte arvukate hobi-
kirjutajate kommertslik toodang. 

 



Arutleva kirjandi teemad nooremale vanuseastmele (7.-8. kl) 

Noorema vanuseastme arutlev kirjand on ea- ja jõukohane mõtteavaldus, mis eeldatavalt 
tugineb ühele või mitmele ilu- ja/või aimekirjanduslikule tekstile, mis pakub teemakohast 
ainestikku ja näitestikku. Arutleva kirjandi teemad on sõnastatud võrdlemisi avaral ja 
üldistatud kujul, soovi korral võib pealkirjade sõnastust täpsustada, jättes tuummärksõnad 
samaks. Arutlusteemade fookuses on mitmed tahud, nagu kodupaik ja selle ümbrus, lapse-
põlvemaa, kohaarmastus, linna- ja looduskeskkond, lemmikpaigad ja -maastikud, rännakud 
kodus ja võõrsil, looduskaitse ja -hoid ning muud teemad. 

Ilukirjanduslike alustekstide valik arutlevaks kirjandiks on vaba, sobivamad on teosed nii eesti 
kui ka maailmakirjandusest, nii proosa kui ka luule vallast, nii laste- kui ka noorte-
kirjandusest. Kindlasti ei pea kirjand kujunema ainuüksi loetud teoste kirjanduslikuks 
lähivaatluseks ega ümberjutustuseks, kõrgemalt hinnatakse ikkagi isikliku mõtte- ja tunde-
maailma kajastusi, mis peegeldavad kirjutaja arusaamist iseendast ja maailmast. Arutlus võiks 
puudutada mõnda ajakajalist või üleajalist probleemi, mis seostuks õpilase isikliku huvi või 
kogemusega, kuid leiaks ka kajastamist mõnes loetud kirjandusteoses. 

Arutleva tekstilõigu ülesehituseks sobib jätkuvalt valem: väide, selgitus, näide ja järeldus. 
Arutleva kirjandi eeldatav pikkus on ca 1200 kuni 1500 sõna (Times New Roman, reavahe 1,5, 
tähesuurus 12). 

Arutleva kirjandi teemad (7.-8. klass) 

 Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht? 
 Kodus ja võõrsil 
 Kohajuured ja kohaarmastus 
 Koduküla / Kodutänav ja lapsepõlvemaa 
 Lapsepõlve mälupaigad / mängupaigad 
 Paiga mõju inimese kujunemisele 
 Tänapäeva linnakeskkonna võlud ja ohud 
 Linnaruum ja noorte elustiil tänapäeval 
 Lemmikmaastikud /Lemmikaastaajad looduses 
 Loodushoidlik mõtteviis elus ja kirjanduses 
 Jutumaailmade fantastilised paigad 
 Jalutuskäik kirjanikuga 

Arutlevad kirjandid tuleb üles laadida TÜ teaduskooli kodulehel hiljemalt 29. jaanuariks. 
Töid pole vaja posti teel saata. Kirjandi päisesse lisada õpilase nimi, klass ja kooli nimi, samuti 
juhendaja õpetaja nimi ja tema e-posti aadress. 
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