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“Gümnaasiumi riiklik õppekava“ lisa 1. 

 

1. KIRJANDUS 
 

1.1. Üldalused 

 

1.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

Gümnaasiumi kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) loeb ja väärtustab nii eesti kui ka maailmakirjanduse olulisemaid autoreid ja kirjandus-

teoseid, suhestab loetut teose ajastu ning tänapäevaga;  

2) väärtustab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust ning kirjanikku kui 

loojat;  

3) väärtustab kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat ning kujutlus- ja 

mõttemaailma arendajat;  

4) loeb nii proosat, luulet kui ka draamat, tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -žanre ning 

eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja peamisi kujundeid;  

5) mõistab sõnakunsti väljendusvahendite mitmekesisust ning nende erinevusi ja sarnasusi 

võrreldes teiste kunstiliikidega (teater, film, kunst, muusika);  

6) tajub kirjandusteksti mitmeti tõlgendatavust, erinevate kultuurikontekstide tausta teose 

mõistmisel, näeb kirjanduses inimese ja maailma mõistmise mudelit;   
7) kujundab endast teadlikku lugejat, kes kirjanduse toel arendab oma eetilisi ja esteetilisi 

väärtushinnanguid ning maailmavaadet;  

8) analüüsib kriitiliselt erinevaid kirjandusteoseid ja info allikaid, arendab nii suulist kui ka 

kirjalikku väljendus- ja arutlusoskust ning loovust.  
 
1.1.2. Õppeaine kirjeldus lk 13  
 
Gümnaasiumi kirjanduse ainekavas on kuus kohustuslikku kursust. Kadrina Keskkooli 

õppekava järgib riikliku õppekava sisu, kuid kursused on üles ehitatud  kronoloogiliselt, et 

tekitada keerulises maailmas holistelisemat pilti ajaloost ja seda kergemini lõimida ajaloo, 

kunstiajaloo, muusikaajaloo ja võõrkeeltega (Gümnaasiumi riiklik õppekava 2011: §11 lõige 

10). Kursused pakuvad ainesiseseid ja -väliseid lõimingu võimalusi, nende järgnevus eeldab 

ja kasutab eelnevalt õpitut. Kursuste sees võib õppesisu järjekorda vajaduse korral muuta, 

lõhkumata seejuures selle sisulist tervikut ja aineloogikat. Loetud tervikteoseid käsitletakse 

vastavate teemadega seostatuna kursuse jooksul. 

 

Kursused on järgmised:  
1. Kirjandus antiigist romantismini  

2. Romantism maailmakirjanduses. Eesti varasem kirjandus ja romantism. 

3. Realism maailmakirjanduses   

4. Eesti kirjandus 20. sajandil  

5. Modernism  maailmakirjanduses 

6. Uuem  eesti kirjandus 

 

Kursuste õppesisus märgitud autorite ning kirjandusteoste valikul on arvestatud eesti ja 
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maailmakirjanduse, klassika ning nüüdiskirjanduse põhjendatud proportsioone. 

Lugemisvarasse tuleb haarata üldpädevuste kujundamist ja läbivate teemade käsitlemist 

võimaldavaid teoseid nii proosa-, luule- kui ka draamakirjandusest. Õppesisus nimetatud 

teoste hulgast valib õpetaja lähemaks vaatluseks õpilaste soove ja võimeid arvestades 

õpitulemustes sätestatud arvu jagu tervikteoseid. Ülejäänud õppesisus nimetatud autorite 

loomingut tutvustatakse kas ülevaatlikult või lühemaid tekstinäiteid analüüsides ning 

tõlgendades. Autorite ja teoste valikuvõimalusele osutab sõna „või”, valikute jätkuvusele 

lühend „jt”. Autorite ja nende teoste kordumine eri kursuste õppesisus on taotluslik: eesmärk 

on võimaldada õpetajale paindlikku lähenemist kursuste ülesehitamisele ning varieerimisele. 

Varasemate kursuste käigus käsitletud autoreid või teoseid ei pea hilisemate kursuste käigus 

kordama, kursuste õppesisu maht on sellevõrra väiksem.  
 
Kirjandusteoste käsitlemiseks on vaja tunda kirjanduslikke mõisteid. Eeldatakse, et õpilane 

oskab neid teksti analüüsides või luues sobivas kontekstis kasutada ning oma sõnadega 

seletada, toetudes vajaduse korral õppematerjalidele. Mõisted on ainekavas esitatud 

tähestikjärjestuses, kusjuures nende osaline kordumine kursuste õppesisus on taotluslik, et 

aidata õpetajal paremini õpet korraldada. 
 
Kirjandusteose analüüsikese võib asuda kas autoris, lugejas või teoses. Autorikeskne 

lähenemine seob teose tähenduse autori tahtega, näeb kirjandusteoses autori maailmavaate ja 

elukogemuse kajastust. Lugejakeskne lähenemine eeldab, et kirjandusteos valmib lugeja 

kaasabil. Teosekeskne lähenemine huvitub kirjandusteosest kui iseseisvat elu elavast 

tähenduslikust tervikust, mis omakorda koosneb paljudest tasanditest ja elementidest. Kursus 

tegeleb nende kolme lähenemisviisi avarate võimalustega nii eesti kui ka maailmakirjanduse 

autorite ja teoste näitel ning õpilase kui lugeja positsioonilt. 
 
Loetud proosa- ja luuletekstide analüüsimine ning tõlgendamine toetub poeetika 

mõistevaramule, mille teoreetiline tundmine pole eesmärk omaette. Kirjandusõpe lähtub 

loetud terviktekstidest või tekstikatkenditest, mida analüüsitakse poeetikakeskselt ning 

tõlgendatakse diskussiooni käigus. Esmatähtis on tegeleda tekstisiseste tasandite 

(fiktsionaalne maailm, narratiiv, kujundisüsteem jm) analüüsiga, millelt liigutakse 

tekstiväliste tasandite (kultuurilooline taust, autori tähtsus, teose vastuvõtt jm) vaatluseni. 

Poeetikakeskseks kirjanduskäsitluseks on soovitatav valida proosatekste nii eesti kui ka 

maailmakirjandusest ja luuletekste peamiselt eesti autoritelt. 
 
Kirjandus, olles kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse tulemus, kannab erilisi väärtusi: 

ühiskondlikke, ajaloolisi, rahvus- ja maailmakultuurilisi, mõistelisi ning tundelisi. Seepärast 

käsitletakse selles kursuses kirjanduse rolli ja väärtust, mille tundmine aitab omakorda kaasa 

ühiskonna ja kultuuri sügavamale vastuvõtule ning inimelu mõistmisele. 
 
Ainesisus on esitatud ajastut kõige ilmekamalt esindavad autorid, kelle hulgast teeb õpetaja 

valiku, keda põhjalikumalt tutvustada, arvestades tekstide kättesaadavust, oma eelistusi, aega, 

õpilaste võimeid ja huve. Kummagi kursuse vältel loetakse tervikuna läbi vähemalt neli 

ainekavas nimetatud autori teost nii eesti kui ka maailmakirjandusest. 
 
Ülevaateteemade kõrval on tähtis pakkuda õpilasele võimalust otsida tekstidest ajastule või 

voolule iseloomulikku, et õpikust loetut või õpetaja räägitut kinnistada. Ajastute, voolude ja 

neid esindavate autorite teostega tutvutakse kursuste jooksul kas terviktekstide või 

tekstikatkendite kaudu. Õppesisus on esitatud mitmeid arutlusteemasid, mille eesmärk on 

ärgitada diskussiooni kirjanduse olemuse ja ilmingute üle. Kirjandusõpetuses on oluline 



tõmmata paralleele, võrrelda ja leida erinevusi näiteks selles, mida on inimene väärtustanud 

ning kuidas on moraalsed tõekspidamised ja esteetilised maitsehoiakud aegade jooksul 

muutunud. Kõigi arutlusteemade käsitlemine pole kohustuslik. 
 
Maailmakirjanduse arengulooga paralleelselt vaadeldakse kirjanduse kujunemist Eestis, 

pöörates tähelepanu sellele, millised on eesti ja maailmakirjanduse kokkupuutepunktid, ühis- 

ja erijooned. Kursuste jooksul kinnistub arusaam, et eesti kirjandus ei ole eraldiseisev nähtus, 

vaid moodustab koos teiste maade autorite loominguga maailmakirjanduse terviku. 
 
Õppesisus nimetatud autorid ja teosed on õpetaja jaoks eelkõige pidepunktid, millele arutlus-

teemades toetuda. Põhjalikumaks analüüsiks valib õpetaja vähemalt viis teost: kolm 

tänapäeva kirjanduse n-ö tähtteost, ühe luuletuskogu ja ühe värskelt ilmunud uudisteose. 

Kohustuslikuks lugemiseks mõeldud uudisteose võib valida nii õpetaja ettepanekul kui ka 

õpilase enda huvidest lähtudes. 
 
Teoseid tõlgendades on tähtis tekitada lugejakeskne diskussioon eetilistel ja esteetilistel 

teemadel, välistada üheseid hinnanguid ning näidata uue aja kirjanduse õnnestumisi ning 

vaieldavusi. Probleemipõhine ja isiklikku argumenteerimist õhutav arutelu, mis käsitleb 

teoste kunstilisi ja moraalseid väärtusi, on siingi eelistatav. Kursuse jooksul on soovitav 

kohtuda mõne eesti kirjanikuga ning vaadata teatris mõnd uut lavastust. 
 
 
1.1.3. Õpitulemused 

 

Gümnaasiumi lõpetaja:  
1) toob näiteid maailmakirjanduse eri voolude ja žanride, teoste ja nende autorite kohta 

ning seostab neid ajajärgu ja kultuurikontekstiga;  

2) nimetab eesti kirjanduse peamised arengusuunad, tähtsamad autorid ja teosed, avab 

oluliste teoste tähenduse eesti kirjanduse taustal ning iseenda kui lugeja vaatepunktist;  

3) seostab loetut nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja -nähtustega ning 

iseenda ja üldinimlike probleemidega;  

4) selgitab peamiste tekstianalüüsiks tarvilike põhimõistete tähendust, analüüsib 

ilukirjandusteose poeetikat, mõistab keelekasutuse eripära ja stiili seoseid teksti 

sõnumiga;  

5) analüüsib ja tõlgendab luuletust, iseloomustab selle poeetikat (žanr, teema, motiiv, 

kujund, vorm), kirjeldab meeleolu ja sõnastab sõnumi;  

6) määrab proosa- või draamateksti teema, sõnastab probleemi ja peamõtte, iseloomustab 

jutustaja vaatepunkti, tegevusaega ja -kohta, miljööd, süžeed ja tegelasi ning 

ülesehitust ja keelekasutust;   
7) kirjeldab teksti põhjal tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib nende 

olemust, omavahelisi suhteid ning funktsioone narratiivis, võrdleb ja vastandab 

tegelasi, annab nendele hinnanguid, otsib nende käitumisele alternatiivi ning võrdleb 

iseennast mõne tegelasega;  

8) arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal nii suuliselt kui ka kirjalikult, 

teema-kohaselt ja põhjendatult, tuues näiteid teostest ning avardades teemat küsimuste 

ja väidetega;   
9) õpib tundma ennast kui lugejat, jagab oma lugemiskogemust teistega, kujundades 

seeläbi oma lugemiseelistusi ning väärtushinnanguid;  

10) võrdleb kirjandusteost ja sellel põhinevat filmi või teatrilavastust ning toob näiteid 

kirjandus-, filmi- ja teatrikeele erinevuste kohta.  



1. 2.I KURSUS „KIRJANDUS ANTIIGIST ROMANTISMINI“ 

 

1.2.1. Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) eristab õppematerjalidele toetudes kirjanduse põhiliike ja žanre, analüüsib teoseid 

liigi- ja žanritunnuste põhjal;  

2) toob esile käsitletud teoste teema, probleemistiku ja ideestiku, analüüsib tegelasi ja 

nende suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ning tsiteerib ja refereerib oma väidete 

kinnitamiseks teksti;  

3) nimetab luuleteksti žanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib 

keele-ja kujundikasutust;  

4) eristab näitekirjanduse põhižanre ja nende alaliike, arutleb näidendis käsitletud 

teemade ja probleemide üle ning analüüsib tegelaste suhteid;  

5) selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid 

ning analüüsib ilukirjanduslikku keelt ja stiili;  

6) on tervikuna või katkenditena läbi lugenud õppesisus osutatud teosed. 

 

1.2.2. Õppesisu  

 

Ilukirjanduse põhiliigid ja žanri mõiste 

 

Kultuuri mõiste. Kirja ja kirjanduse sünd. Kirjanduse põhiliikide ja žanride teke. Ilukirjanduse 

põhiliigid. Lüüriliste, eepiliste ja dramaatiliste tekstide olemus. Kirjandusvoolu ja –žanri 

mõiste. Kirjandusteose stiil kui mõtte ühtsus ja väljendusvahendite korrastatus. 

 

Eepika 

 

Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste loomismüüte. Vanakreeka müüdid. 

Eepos. Näiteid Homerose ja keskaja eepostest..Novell, näiteid Boccaccio „Dekameronist“.  

Jutustus, miniatuur.  Romaani sünd ja muutused. Romaani liigid. Keskaja kirjandus (saaga, 

rüütliromaan, jm). Piibel kui kirjanduse alustekst. Renessansikirjandus (Dante Alighieri, 

Giovanni Boccaccio, Petrarca, Cervantes ). Näiteid valgustuskirjandusest (Rousseau, Swift) 

 

Lüürika ja lüroeepika 

 

Luule ja lüürika olemus. Lüürika kui sisemine enesevaatlus, tunde või mõtte väljendus, mina 

avamine. Lüürilise mina vaatepunkt. Lüüriline eneseväljendus ja lüüriline kirjeldus. Luule kui 

värsskõne. Luuletuse sisu ja vorm (väljendus). Stroof. Refrään. 

 

Ballaad, epigramm, haiku, ood, piltluule, poeem, sonett, valm. Salmidega ja salmideta luule. 

Vabavärss. Sonett:  Näiteid vanakreeka luuletajatest. Keskaegne luule. Francesco Petrarca  ja 

Shakespeare’i sonetid. La Fontaine 

  

Dramaatika 

 

Tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Draama alalIigid: karakterdraama, 

psühholoogiline draama,  ajalooline draama. Tragöödia: Sophokles  „Kuningas Oidipus“.  

„Hamlet“, näiteid Moliere’ i näidenditest. 

 



1.2.3. Mõisted 

 

Ballaad, draama, dramaatika, eepika, eepos, epigramm,  jutustus, komöödia, 

kujunemisromaan, lüroeepika, lüürika, novell, ood, sonett,  tragöödia,  valm,  rütm, võrdlus, 

värsimõõt, stroof, klassitsism, valgustus, sonett, utoopia.  

 

1.2.4. Käsitletavad teosed 

 

Õpilane loeb vanakreeka müüte, Sophoklese tragöödia „Kuningas Oidipus“, katkendeid 

Homerose eepostest, näiteid  Wolfgang Goethe, Boccaccio „Dekameronist“, Dante 

„Jumalikust komöödiast“, luulenäiteid, Shakespeare’ilt,, Shakespeare’i tragöödia“Hamlet“, 

peatükke Cervantese „Don Quijotest“, ühe osa Swifti „Gulliveri reisidest“, näiteid Rousseau’, 

Voltaire’i ja Moliere’i loomingust, Schilleri „Wilhelm Tellist.“ 

 

Arutlusteemasid  

Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. Murrangulised pöörded ühiskonnas, selle 

kajastused kirjanduses. Kirjanduslikud ajastud, voolud, meetodid, nende ajapiirid ja tunnused, 

tähtsamad žanrid, autorid ja teosed. Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine 

kirjandusse. Saatuse ja tahte vahekord. Arhetüüpsed teemad ja motiivid. Arhetüüpsed süžeed 

ja tegelased. Igavesed väärtused ja idealistlikud unistused. Humaansed ideaalid: vabadus ja 

armastus. Fataalsus. Võim ja vaim. Eesmärgid ja vahendid. 

 

1.3. II KURSUS „ROMANTISM MAAILMAKIRJANDUSES. EESTI VARASEM 

KIRJANDUS JA ROMANTISM“ 

 

1.3.1. Õpitulemused  

 

Kursuse lõpul õpilane:  

1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes vastava ajastu kirjandust ja romantismi 

nimetades selle ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, teosed ning autorid;  

2) määrab eesti kirjanduse tekkeaja ning võrdleb selle kujunemist muu Euroopa 

kirjanduse arenguperioodidega;  

3) seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega,  

4) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi 

väärtusi;  

5) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, 

tundes teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 

 

1.3.2. Õppesisu  

 

Temaatika 

 

 Romantism (Wolfgang Goethe Aleksandr Puškin või George Gordon Byron; Victor Hugo või 

Walter Scott või Prosper Mérimée , Edgar Allan Poe, Oscar Wilde’i muinasjutud. 

Eesti kirjanduse lätetel (kroonikad, vaimulik kirjandus, ilmalik kirjandus, juhuluule). 

Kodukohaga seotud eesti kirjandus, st Brocmanni, Schwabe, Stahli  ja Knüpfferi tegevus. 

Rahvusliku ilukirjanduse algus (Kristjan Jaak Peterson). Rahvusliku ärkamisaja kirjandus 

(Friedrich Robert Faehlmann, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula jt). 

 



Arutlusteemasid 

 

Huvi müstilise, ilusa ja erakordse vastu Kirjanduse roll ja tähtsus ühiskonnas eri ajastutel ja 

kultuurides. Eri asjastute kirjanduslikud esteetikad, erinevad elutunnetused ja selle 

väljendused. Ajaülesed probleemid, laiahaardeline ja mitmekülgne elu- ja inimesekujutus. 

Karakterite individuaalsus ja inimsuhete keerukus. Inimlikud voorused ja pahed, väärtused ja 

puudused. Tegelaste eetilised sihid, sotsiaalsed ja psühholoogilised probleemid. Inimeste 

mõtete ja tegude ühiskondlik tingitus. Jumalausu (kristluse) roll ühiskonnas, religioossed tõed 

ja konfliktid. Inimese orjastamine ja ahistamine, sotsiaalsed normid ja tabud, võimu omavoli. 

Teise (naise, võõra, veidra) kujutamine. Võitlus inimese kui isiksuse vabastamise eest, usk elu 

tähenduslikkusesse. Rahvuskirjandus kui rahvuskultuuri kestmise tagatis. Rahvuslikud 

väärtused: keel ja kultuur. Minevikutõlgendused ja kujutlused tulevikust. Looduse kujutamine 

kirjanduses. Loomuliku ja haritud inimese ideaal. Mõistuse ja tunnete tasakaal ja konflikt 

inimeses. Loomise võlu ja vägi. Andekuse (geniaalsuse) mõistatus. Kirjanduse filosoofiline 

sügavus. Fantaasia- ja muinasjutumaailmad. Imed, maagia ja üleloomulikkus. Erandlikud ja 

tavapärased olukorrad, koomika, traagika, dramatism ja tragikoomika. Elu tõepärane ja 

idealiseeritud kujutamine. Ühiskondlike olude kriitika. Elulaad, kombed ja moraal eri ajastutel 

ja kultuurides. Jne. 

 

1.3.3. Mõisted 

 

arhetüüp, intertekstuaalsus, romantism, saaga, juhuluule, dedikatsiooniluule, kunstmuinasjutt, 

kõnekujundid, ood, pastoraal, kunstmuinasjutt, folkloor 

  

1.3.4. Terviklikult käsitletavad teosed 

 

Õpilane loeb romantikute luulet: Puškin (lüürika ja „Jevgeni Onegin“), Lermontov, Petöfi, 

Byron jt, Hoffmanni „Rüütel Glucki“, Prosper Merimee „Carmeni“, Poe’ novelle, Wilde’i 

muinasjutte. Õpilane loeb Petersoni lüürikat, rahvusliku liikumise ajastu luulet, katkendeid 

„Kalevipojast“ jm varasema eesti kirjanduse tekste, põhirõhuga kodukandi kirjandusel. 

 

1.4. III KURSUS „REALISM MAAILMAKIRJANDUSES“ 

 

1.4.1. Õpitulemused 

 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes realismikirjandust, tähtsamaid  žanre, 

autoreid ja nende teoseid;  

2) võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues 

esile ühiseid ja eriomaseid jooni;  

3) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;  

4) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, 

tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.  

 

1.4.2. Õppesisu 

 

Temaatika 

19 sajandi lõpu ja 20. sajandi maailmakirjanduse voolud ja suunad. 

Realistlik romaan: Honoré de Balzac „Isa Goriot”, Lev Tolstoi,  Fjodor Dostojevski „Kuritöö 



ja karistus”, Gustave Flaubert „Madame Bovary”, Stendhal „Punane ja must”,  Anton 

Tšehhovi novellistika  ja näidendeid, Émile Zola, Oscar Wilde’i „Dorian Gray 

portree“ Aleksis Kivi „Seitse venda“, Walt Whitmani, Charles Baudelaire’i, Rabindranath 

Tagore jt luulet. Henrik Ibsen draamakirjanikuna. 

 

Arutlusteemasid 

 

Kirjandus kui armastus. Kirjanduse kui kunsti iseväärtuse rõhutamine. Teksti ja tegelikkuse 

suhte muutumine. Elutõde ja kunstitõde. Kirjanduslikud sisu- ja vormieksperimendid, 

vastuhakk traditsioonidele. Kirjandus kui mõtte ja vormi avangard. Kirjanduse aines: 

elamused, kogemused, aimdused, unenäod. Filosoofia ja kirjanduse läbipõimutus. Sügavus ja 

pinnapealsus kirjanduses. Tegevus ja sisekaemus, aktiivsus ja passiivsus kirjanduses. Vaba ja 

reeglistatud kirjandus. Loomisprotsessi ja inimese sisemaailma kujutamine. Küsimus olemise 

mõttest ja tähtsusest. Kirjanduse tunnetuslik väärtus. Kirjandus olemise kehtestajana, maailma 

muutja ja rikastajana. Kirjandus ja ühiskondlik-poliitilised vastuolud. Inimpsüühika 

kujutamine, eksistentsi piirolud. Erandlikud ja tavapärased olukorrad; koomika, traagika, 

dramatism ja tragikoomika. Inimese suhe loodusega. Naine mehekeskses ühiskonnas. 

Kirjandus ja vähemused. Mineviku ja kaasaja probleemide põimumine. Põlvkondlikud 

püüdlused ja ideaalid. Rahvuslik identiteet ja globaliseeruv maailm. Keele ja stiili ilu. Uued 

vormid ja väljendusvahendid, kujundid ja sõnad. Kirjandus kui mäng.  Kirjaniku positsioon ja 

vastutus ühiskonnas. Autori koht ajastus, rühmituses, traditsioonis ja rahvuskirjanduses. 

Kirjaniku ja lugeja vahekorra muutumine. Teksti ja lugeja vahekorra muutumine. Kirjandus 

kui piiride avardamine. Kirjandus teise kogemuse vahendajana. Euroopa kirjandus eetiliste ja 

humanistlike väärtuste ja hoiakute kujundajana. 

 

1.4.3. Mõisted 

 

Realism,  jõgiromaan, kirjanduslikud teisikud,  estetism, polüfooniline romaan, romaani 

liigid, novell. 

 

1.4.5. Terviklikult käsitletavad teosed 

 

Õpilane loeb läbi Honoré de Balzaci „Isa Goriot’” ja/või Fjodor Dostojevski „Kuritöö ja 

karistus“,  Anton Tšehhovi novelle, luulet 

 

1.5. IV KURSUS „ EESTI KIRJANDUS 20. SAJANDIL”  

 

19. ja 20. sajandi vahetuse eesti kirjandus. Realistliku kirjanduse algus (Juhan Liiv, Eduard 

Vilde). 

 

Realism ja uusromantism proosas.  Tuglase novellistika. Gailit romaanikirjanikuna. 

Tammsaare elu ja looming. Teisi kirjanikke (Oks, Vallak)  

 

Eesti luule 20.sajandi 40ndateni. Luulekeele kujundlikkus. Luule musikaalsus: rütm 

(värsimõõdud) ja riim (alg- ja lõppriim). Keeleluule. Stilistilised võtted: kõla-, kõne- ja 

lausekujundid. Kõlakujundid: hääliku- ja sõnakordused, helijäljendus, kõlasümboolika. 

Kõnekujundid: epiteet, võrdlus, metafoor, isikustamine, sümbol, allegooria, metonüümia, 

hüperbool, oksüümoron. Lausekujundid: kordus, mõttekordus, astendus, retooriline küsimus, 

väljajätt, sõnamäng, siire. Piltluule, anagramm. Koomiline stiil luules: huumor, iroonia, 



grotesk, sarkasm. 

Noor-Eesti rühmituse euroopaliku kultuuri taotlus ja luuleuuendus. Uusromantism. Gustav 

Suitsu sotsiaalne kujundlikkus. Ernst Enno sümbolistlikkus või Villem Ridala 

impressionistlikkus. Siuru rühmituse meelelisus. Tarapita ekspressionistlikkus. Marie Underi 

luuletemaatika arengusuundi. Henrik Visnapuu armu- ja isamaalüürika. Arbujate 

põhihoiakuid. Betti Alveri mõtte- ja väljendusselgus. Heiti Talviku nägemuslikkus.  

 

20. sajandi draama. Eduard Vilde, August Kitzbergi, Oskar Lutsu ja Hugo Raudsepa 

näidendeid. 

 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) on tuttav vähemalt kolme kirjaniku loomingulooga, mõistab nende loomingu tähtsust 

kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili; 

2) analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, 

sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja 

vaatepunkti, tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni;   

3) hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab teostes peituvaid 

eetilisi ja esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja kirjandusteose väärtuste maailma, 

põhjendab oma kirjanduslikke eelistusi ja lugemiskogemusi;  

4) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm pikemat proosateost, lisaks novelle. 

 

1.5.2. Õppesisu  

 

Kirjanduse olemus ja roll 

 

Ilukirjandus kui sõnakunst. Fiktsionaalsus ja faktuaalsus. Kirjandusteose ühiskondlik, 

ajalooline, moraalne, rahvus- ja maailmakultuuriline, keeleline, tundeline väärtus. Kirjandus 

kui inimese siseilma ja välismaailma (looduse ja ühiskonna) kujutaja. Kirjandus kui maailma 

avaja, väljendaja ning uute seoste looja. Kirjandus kui eetiliste ja esteetiliste tõekspidamiste 

kujundaja. 

 

Autorikeskne lähenemine kirjandusele 

 

Autori ja teose seosed, elu- ja loominguloolisus, positivism kirjandusuurimises. Autori 

maailmavaade, selle kujunemine konkreetseis ühiskondlikes oludes ja avaldumine tema 

teostes. Autori kuulumine koolkonda või rühmitusse, koht ajastus, traditsioonis, 

rahvuskirjanduses. Kirjandus kui kirjaniku elu ja keskkonna peegeldus. Omaelulooline 

kirjutamine. 

 

Lugejakeskne lähenemine kirjandusele 

 

Kirjandusteose ja lugeja suhe. Lugejaoskused. Tegelik lugeja: tema isiklik elukogemus, 

põlvkondlik või sotsiaal-kultuuriline kuuluvus. Ideaalne ehk mudellugeja. Individuaalne ja 

rühmalugemine. Lugemismudelid: mõistmisvõimaluste paljus, eri lahenduste dialoog. 

Tekstisisesed lüngad ja lugeja kujutlusvõime. Lugeja ootused. Lugemismuljed. 

Lugemisnauding. Lemmikraamat. Lugeja mõjutamine: stereotüübid, argumentatsioon, 

arhetüübid, koomika. 

 

 



Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Proosateksti analüüs ja tõlgendamine 

 

Sõnakunstiteose sisu ja vormivõtted. Narratiiv, jutustamine ja kirjandusteose vaatepunkt. 

Tekstuaalne autor, jutustaja, tegelane, nende omavahelised suhted. Mina- ja tema-jutustus, 

sisemonoloog, teadvuse vool. 

Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne aspekt. Karakter ja tüüp. Tegelase 

suhe iseendaga, teiste tegelastega ning teda ümbritseva maailmaga. Lugu ja tekst. Süžee ja 

faabula. Teema, detail, motiiv, sümbol. Moto. Teose miljöö, aja- ning ruumikujutus. 

Teos kui struktuurne tervik. Kirjandusteose kompositsioon. Teose algus ja lõpp. Sissejuhatus, 

teema arendus, haripunkt, pööre ja lahendus. Konflikt ja intriig. Puänt. Teose probleemistik 

(küsimused) ja ideestik (vastused). Põhiidee. Teose stiil. Alltekst kui varjatud tähenduskiht. 

Allusioon. Paroodia ja travestia. Intertekstuaalne ehk tekste seostav käsitlusviis: teose 

avamine teiste tekstide vormilisel või sisulisel taustal. 

 

1.5.3. Mõisted 

Allegooria, alltekst, allusioon, anagramm, autobiograafia, eepika, ellips, epiteet, faabula, 

grotesk, iroonia, isikustamine, , miljöö, motiiv, moto, narratiiv, omaeluloolisus, paroodia, 

proosa, päevik, reisikiri, sarkasm, siire, sisemonoloog, sümbol, süžee, teema, travestia, 

vaatepunkt, miniatuur, memuaarid. Luule musikaalsus: rütm (värsimõõdud) ja riim (alg- ja 

lõppriim). Keeleluule. Stilistilised võtted: kõla-, kõne- ja lausekujundid. Kõlakujundid: 

hääliku- ja sõnakordused, helijäljendus, kõlasümboolika. Kõnekujundid: epiteet, võrdlus, 

metafoor, isikustamine, sümbol, allegooria, metonüümia, hüperbool, oksüümoron. 

Lausekujundid: kordus, mõttekordus, astendus, retooriline küsimus, väljajätt, sõnamäng, siire. 

Piltluule, anagramm. Koomiline stiil luules: huumor, iroonia, grotesk, sarkasm. 

Lugemismudelid. Uusromantism. 

 

Arutlusteemasid 

 

Kirjandus kui armastus. Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. Murrangulised 

pöörded ühiskonnas, nende kajastused kirjanduses. Kirjanduslikud voolud ja suunad, nende 

ajapiirid, sisu- ja vormitunnused, tähtsamad žanrid, autorid ja teosed. Kirjanduse peavoolud ja 

marginaalsused. Kirjanduse rahvuslik, euroopalik ja individuaalne alge. Kirjanduse kui kunsti 

iseväärtuse rõhutamine. Teksti ja tegelikkuse suhte muutumine. Elutõde ja kunstitõde. 

Kirjanduslikud sisu- ja vormieksperimendid, vastuhakk traditsioonidele. Kirjandus kui mõtte 

ja vormi avangard. Huvi müstilise, ilusa ja erakordse vastu. Kirjanduse aines: elamused, 

kogemused, aimdused, unenäod. Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine 

kirjandusse. Nüüdisaegsed müüdid. Folkloorne pärand autoriloomingus. Filosoofia ja 

kirjanduse läbipõimutus. Sügavus ja pinnapealsus kirjanduses. Tegevus ja sisekaemus, 

aktiivsus ja passiivsus kirjanduses. Vaba ja reeglistatud kirjandus. Kirjandus ja tsensuur. 

Loomisprotsessi ja inimese sisemaailma kujutamine. Küsimus olemise mõttest ja tähtsusest. 

Kirjanduse tunnetuslik väärtus. Kirjandus olemise kehtestajana, maailma muutja ja 

rikastajana. Kirjandus ja ühiskondlik-poliitilised vastuolud. Inimpsüühika kujutamine, 

eksistentsi piirolud. Erandlikud ja tavapärased olukorrad; koomika, traagika, dramatism ja 

tragikoomika. Inimese suhe loodusega. Naine mehekeskses ühiskonnas. Kirjandus ja 

vähemused. Mineviku ja kaasaja probleemide põimumine. Põlvkondlikud püüdlused ja 

ideaalid. Rahvuslik identiteet ja globaliseeruv maailm. Keele ja stiili ilu. Uued vormid ja 

väljendusvahendid, kujundid ja sõnad. Kirjandus kui mäng. Kirjandus kui provokatsioon. 

Kirjaniku positsioon ja vastutus ühiskonnas. Autori koht ajastus, rühmituses, traditsioonis ja 

rahvuskirjanduses. Kirjaniku ja lugeja vahekorra muutumine. Teksti ja lugeja vahekorra 



muutumine. Kirjandus kui piiride avardamine. Kirjandus teise kogemuse vahendajana.  

 

1.5.4. Terviklikult käsitletavad teosed 

 

Õpilane loeb terviklikult järgmised teosed: August Gailiti „Toomas Nipernaadi“ või  „Ekke 

Moori“ või  „Leegitsev südame“ või novelle, Anton Hansen Tammsaare lühiproosat ja „Tõde 

ja õigus“ (I), Friedebert Tuglase novelle. 

 

1.6. V KURSUS „20. SAJANDI MAAILMAKIRJANDUS, KAASAEGNE 

MAAILMAKIRJANDUS.” 

 

1.6.1. Kursuse lühikirjeldus 

Kursuse eesmärk on asetada kirjandusteosed konkreetsemasse ühiskondlikku, sealhulgas 

poliitilisse ja mõttevoolulisse konteksti: keskmes on kõik see, mis kirjandust ümbritseb ja 

inspireerib. Kirjandusteost vaadeldakse ühiskonnaolude taustal, kus tähtsat rolli mängivad 

ajastu olulisemad ideed ja suundumused, mis tingivad kirjandusteoste temaatika ning vormi. 

Kursus võimaldab arutleda kirjanduskaanoni ja bestsellerite problemaatika üle ning käsitleda 

suurele lugejaskonnale ahvatlevaid teoseid (menu- ja hittkirjandust). 

 

Et avardada pilti sõnakunsti võimalustest, tutvustab kursus mõningaid 20. sajandi mõttevoole, 

millel on oluline roll kirjandusruumi kujundamisel ja mis on mõjutanud nii kirjandusteoste 

sisu, väljendust kui ka vastuvõttu. Sissevaade võimaldab esitada valitud tekstide näitanalüüse, 

samuti mõnest mõttevoolust ajendatud tõlgendusvõimaluse lihtsamat rakendamist. 

Ilukirjandustekstide kõrval tuleb kursuse jooksul lugeda ka õppeteemadega seostuvat 

esseistikat ning teha võimaluse korral kirjanduslikku uurimistööd. 

 

1.6.2. Õpitulemused 

 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab kirjanduse ja ühiskonna omavahelisi suhteid, nimetades kirjandusteose sündi 

ja vastuvõttu mõjutavaid tegureid;  

2) määrab vähemalt kahe kursuses käsitletud autori ja nende teoste koha ajastus, 

rühmituses;  

3) toob loetud teksti(katkendi)le tuginedes näiteid ühiskonnaolude ja inimese kujutamise 

kohta, arutleb selle teema ja probleemide ning eetiliste ja esteetiliste väärtuste üle;  

4) analüüsib kirjandusteost ühest 20. sajandi mõttevoolust lähtudes ning leiab tekstist 

vastava vaatepunkti kajastusi nii teemade, probleemide kui ka ideede tasandil;  

5) on lugenud kirjandus- ja kultuuriloolist esseistikat, kirjutab ilukirjandusteose põhjal 

essee;  

6) on läbi lugenud vähemalt kolm terviklikku proosa- või draamateost ning ühe eesti 

autori luuletuskogu ja analüüsinud neid.  

 

1.6.3. Õppesisu  

 

Kirjandus ja ühiskond 

 

Kirjanduse ja ühiskonna omavahelised suhted. Kirjandus kui ühiskonna kajastaja ning 

peegeldaja. Kirjandusteksti eripära kui ühiskondlike olude peegeldus. Kirjanduse sidumine 

autori elulooga, selle asetamine ühiskondlik-poliitilistesse raamidesse. Kirjandusteose sündi 



mõjutavad tegurid. Kirjandusteos kui autori individuaalsuse ja maailmavaate, koolkondliku 

või rühmitusliku kuuluvuse väljendaja. Kirjandusteose koht ajastus, rühmituses, traditsioonis 

ja rahvuskirjanduses Lugeja maitse ning valikud. Kirjanduskaanon. Menu- ja hittkirjandus. 

 

Kirjandus ja poliitika 

 

Poliitika kirjanduse iseloomu ja teemade määrajana. Kirjandus ideoloogia levitamise 

teenistuses. Sotsialismiajastu kirjandus, nn sotsialistlik realism. Isikukultuslik kirjandus. 

Autori positsioon ühiskonnas: võimule vastandujad, võimu toetajad, vaikijad. Keelatud 

autorid: dissidendid (Aleksandr Solženitsõn)  

Kirjandusteoste varjatud sõnumid. Poliitilise situatsiooni kujutamine ja selle mõju inimesele 

(Joseph Brodsky luule; Mihhail Bulgakov või Milan Kundera „Olemise talumatu kergus” või 

Boris Pasternak „Doktor Živago” jt). „Kadunud põlvkond”, sõjaromaan (Francis Scott 

Fitzgerald või Ernest Hemingway või Erich Maria Remarque). Düstoopia (Aldous Huxley 

„Hea uus ilm” või George Orwell „1984” jt). Modernismi romaan: Franz Kafka, Virginia 

Woolf, Marcel Proust, James Joyce.  

 

Kirjandus ja mõttevoolud 

Modernismi luule Prantsusmaal ja Venemaal. Näiteid sümbolistidest, dadaistidest , 

imazinistidest jne  (Baudelaire, Verlaine, Majakovski, Jessenin). 

 

(Süva)psühholoogiline kujutamislaad kirjanduses (Faulkner). Eksistentsialismifilosoofia 

kirjanduses (Albert Camus või Jean-Paul Sartre). Idamaiste usundite vastukajasid läänemaises 

kirjanduses: zen-budismi ja taoismi mõjud (Hermann Hesse „Siddhartha” või Jerome David 

Salinger „Franny ja Zooey”, Thomas Mann jt). Naisvaatepunkt kirjanduses (Doris Lessing jt). 

Maagilis-realistlik romaan, Maquez jt. Postkolonialistlik vaatepunkt kirjanduses (Hanif 

Kureishi või Arundhati Roy või Salman Rushdie jt). New age’i eluviisi kajastusi 

ilukirjanduses (Carlos Castañeda „Teekond Ixtlani” jt). 

 

1.6.4.Mõisted 

Düstoopia, eksistentsialism, essee, kirjanduskriitika, kirjandusteadus, menukirjandus, 

naisvaatepunkt, new age, postkolonialism, psühhoanalüüs, sotsialistlik realism, sõjaromaan, 

zen-budism, taoism, tsensuur, utoopia, sisemonoloog, eksistentsiaalsus, võõrandumine, 

grotesk, kollaboratsionism. 

 

1.6.5.Terviklikult käsitletavad teosed 

 

Õpilane loeb terviklikult järgmised teosed: Mihhail Bulgakovi „Meister  ja Margarita“ vm 

teos, sõjaromaan (Ernest Hemingway või Erich Maria Remarque’i ,Albert Camus’ teos. 

 

1.7. VI KURSUS „UUEM EESTI KIRJANDUS” 

 

1.7.1. Õpitulemused 

 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) nimetab tähtsamaid uuema eesti kirjanduse autoreid ja nende teoseid, tunneb 

nüüdiskirjanduse peamisi arengusuundi; 

2) analüüsib ning tõlgendab loetud kirjandusteoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab 

teose teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -



kohta, tegelaste suhteid, olustikku ja sündmustikku, kirjeldab sõnavaliku eripära 

ning stiili seoseid teksti sõnumiga;  

3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning 

põhimotiivid, iseloomustab kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi, salmilisust või 

vabavärsilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte;  

4) arutleb loetud uudisteoste üle, kujundab oma arvamuse ja loob seoseid varem 

loetuga;  

5) seostab loetut tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda, ühiskonna ning üldinimlike 

probleemide ja väärtustega;  

6) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm proosa- või draamateost eesti 

kirjandusest, ühe luuletuskogu.  

 

1.7.2. Õppesisu  

 

Kirjandus ja ühiskond 

 

Autori positsioon ühiskonnas: võimule vastandujad, võimu toetajad, vaikijad. Keelatud 

autorid: pagulaskirjanikud (Bernard Kangro, Kalju Lepik, Karl R Stalinistlik luule. Juhan 

Smuul jt. Sulaaja luule. istikivi, Ilmar Laaban  jt), tõrjutud autorid (Betti Alver, Uku Masing, 

Artur Alliksaar jt), Modernism 1960.– 1970. aastate luules. Ain Kaalepi vormikultuur. 

Ideoloogiline tsensuur: keelatud raamatud ja käsikirjad, Paul-Eerik Rummo „Saatja aadress” 

jt). Keelatud teemad: rahvuslus (Hando Runneli luule jt), okupatsioon ja küüditamine (Jaan 

Kruusvall „Pilvede värvid” jt), metsavendlus (Ene Mihkelson „Katkuhaud” jt), religioon (Uku 

Masingu luule jt) jne. Kassetipõlvkond: illusioonid ja tegelikkus. Paul-Eerik Rummo valu ja 

tõetaotlus. Jaan Kaplinski harmooniaotsingud. Hando Runneli rahvuslikkus. Viivi Luige 

uussümbolism. Luule poliitiline alltekst. 1960.–1970. aastate teatriuuendus. Väärtuste kriis 

Enn Vetemaa näidendites. 

 

1980. aastad Eesti ühiskonnas ja kirjanduses. Jaan Krossi ajalooromaanid, „Keisri hull“. 

Murdepunktid Eesti lähiajaloos, vabadusvõitlus ja sõnavabadus. Kirjanikud vabadusvõitluse 

kandjatena (Lennart Meri, Arvo Valton, Hando Runnel jt). Pagulaskirjanduse avastamine 

Eestis, valgete laikude kõrvaldamine, ilmumata teoste avaldamine (Paul-Eerik Rummo, Uku 

Masing, Madis Kõiv jt). 1990. aastate alguse murrangulised muutused ühiskonnas ja 

kirjanduselus. Kirjanduse roll tänapäeva ühiskonnas. 

 

Eesti nüüdisluule 

 

Murranguaastate sõnavabadus. Luule sisulised, vormilised ja keelelised muutused. 

„Põrandaalune” ja punkluule: Priidu Beier, Merca, Liisi Ojamaa, Villu Tamme, Tõnu 

Trubetsky. Etnofuturism: Kauksi Ülle, Jan Rahman jt. Provokatiivne keeleluule: Karl Martin 

Sinijärv, Kivisildnik, Contra. Intertekstuaalne luule: Hasso Krull, Kalju Kruusa, Aare Pilv. 

Lauldav luule: Ott Arder, Peep Ilmet, Leelo Tungal, Jaan Tätte, Aapo Ilves. Sotsiaalne 

vabavärss: Toomas Liiv, Kalev Keskküla, Asko Künnap, Jürgen Rooste jt. 21. sajandi luule 

otsingud: Kristiina Ehin, Maarja Kangro, Igor Kotjuh, François Serpent (fs), Triin Soomets, 

Elo Viiding, Tõnu Õnnepalu jt. 

 

Eesti nüüdisproosa 

 

Uuema proosakirjanduse algus: Viivi Luik „Seitsmes rahukevad” või „Ajaloo ilu”. Muutunud 



teemad ja vaatepunktid: Mati Unt „Öös on asju” või Peeter Sauter „Indigo” või Jaan Undusk 

„Kuum”. Eneseotsingud ja moodsa tsivilisatsiooni hälbed: Emil Tode (Tõnu Õnnepalu) 

„Piiririik” või Ene Mihkelson „Katkuhaud” või Nikolai Baturin „Sõnajalg kivis”. Eestlaste 

paroodia ja eneseiroonia: Andrus Kivirähk „Rehepapp” või Mihkel Mutt „Rahvusvaheline 

mees” või Kaur Kender „Yuppiejumal”. Uusim lühiproosa: Tuglase novelliauhinna 

laureaadid; Jüri Ehlvest „Hobune eikusagilt”, Mehis Heinsaar „Vanameeste näppaja”, Ervin 

Õunapuu „Eesti gootika”; Jan Kaus või Eeva Park või Tarmo Teder jt. Uusim romaan: Tiit 

Aleksejev või Indrek Hargla või Rein Raud või Mari Saat jt. Võimalike maailmade 

kujutamine: Matt Barker või Indrek Hargla või Armin Kõomägi või Urmas Vadi jt. 

Memuaarid ja päevikud: Jaan Kaplinski või Tõnu Õnnepalu. Kirjanike veebipäevikud. 

 

Eesti nüüdisdraama 

 

Uued teemad ja vaatepunktid näitekirjanduses. Filosoofiline draama: Madis Kõiv. Elulooline 

tragikomöödia: Mart Kivastik või Andrus Kivirähk. Inimsuhete psühholoogia: Jaan Tätte. 

Kirjanduslooline draama: Loone Ots või Jaan Undusk. Grotesk ja absurdikomöödia: Urmas 

Lennuk või Urmas Vadi. Uusim näitekirjandus. 

 

Kirjanduselu ja kirjanduse institutsioonid 

 

Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, kirjanike muuseumid. 

Kirjandusväljaanded. Kirjanduspreemiad. Nobeli kirjanduspreemia. Kirjanduskriitika. 

Kirjanduse tõlkimine. Küberkirjandus. Kultus- ja hittkirjandus. 

 

Esseistika ja arvustus 

 

Essee olemus. Kirjandus- ja kultuurilooline essee. Teema ja kirjutamisviisi valik. 

Esseemeistreid (Umberto Eco, Stefan Zweig, Jaan Kaplinski, Viivi Luik, Lennart Meri, 

Hando Runnel jt). Raamatusarjad: „Eesti mõttelugu”, „Avatud Eesti raamat” jt. 

Esseekogumikud: „Eesti mütoloogiad”, „Uued mütoloogiad” jt. Kirjanduse uurimise 

võimalused ja probleemid. Kirjandusteaduse ja -kriitika mõiste ning uurimisobjekt. 

Kirjandusteose arvustus. Teose sisu- ning keele- ja stiilikeskne arvustus. 

 

Arutlusteemasid 

 

Kirjanduse mitmekesistumine ja uuenemine. Ideoloogiad, moraal ja esteetika 

ümberhinnangute keerises. Uuem kirjandus ja klassikaline ilumõiste. Kirjandus ja ühiskonna 

valupunktid. Nüüdiskirjandus ja ajalugu. Kirjanduse rahvuslik, euroopalik ja individuaalne 

alge. Kirjanduse rahvuslikkus ja rahvusülesus. Kirjanduse uued väljendusvahendid. Kirjandus 

kui ühiskondlik või keeleline provokatsioon. Kirjandus ja postmodernism. Kirjandus ja 

elektrooniline meedia. Kirjandus ja meelelahutus. Kirjandus kui otsing ja mäng. Reaalsuse ja 

fantastika põimumine, astumine tundmatusse maailma. Inimese ja maailma suhte kajastusi. 

Kirjandus kui piiride avardamine. Kirjandus teise kogemuse vahendajana. Euroopa kirjandus 

eetiliste ja humanistlike väärtuste ja hoiakute kujundajana. Eesti ja maailmakirjanduse 

vahelisi paralleele ja võrdlusi. Eesti kirjandus maailmas. Jne. 

 

1.7.3. Mõisted 

 

Absurdikirjandus, arvustus, etnofuturism, grotesk, hittkirjandus, intertekstuaalsus, iroonia, 



kultuskirjandus, küberkirjandus, memuaarid, paroodia, postmodernism, punkluule, vabavärss, 

veebikirjandus. 

 

1.7.4. Terviklikult käsitletavad teosed 

Õpilane loeb läbi  Jaan Krossi „Keisri hullu“ ja vähemalt kolm tänapäeva kirjanduse proosa- 

või draamateost eesti või maailmakirjandusest, lisaks ühe luuletuskogu.  

 

1.8. Õppetegevus 

Kirjanduse õppe-eesmärkidest ja õpitulemustest lähtuvalt on kirjandustunni õppetegevused 

seotud ilukirjanduse ja kultuuriteemaliste teabetekstide, sh esseistika lugemise, analüüsi ja 

tõlgendamisega, ent ka suulise ning kirjaliku eneseväljendusega. Lugeja- ja tekstikeskse 

kirjandusõpetusega asetub esikohale lugemine ning sellega seotud tegevused, tahaplaanile 

jääb kirjanduslugu. 

 

Kirjandustunnis kasutatakse eri kirjandusteaduslikke meetodeid lähilugemisest võrdlev-

ajalooliseni. Õppetegevused peavad aitama loetusse süveneda, seda analüüsida, sünteesida, 

võrrelda, hinnata ja praktilises tegevuses kasutada. Kirjandusega tegeldes tuleks vältida 

meetodi ühekülgsust. Nii võib näiteks: 

1) analüüsida kirjandusteost ajastu kultuuritervikus, seoses ajaloo, kunsti ja filosoofiaga;  

2) vaadelda kirjandusteost kui kirjaniku elu peegeldust ja edasiarendust;  

3) uurida teksti struktuuriosade suhteid ja tähendust: nii lugedes kui ka ise kirjutades;  

4) analüüsida teksti jutustuse seisukohalt: luua aega ja tegevuskohta, joonistada üles 

tekstiruume, uurida süžee ja faabula seoseid, narratiivsust jm;  

5) mõtestada lahti väite võtmesõnu; sõnastada oma arvamust või küsimusi, 

argumenteerida; leida olulist ja seostada seda varemloetuga, struktureerida teavet ning 

edastada seda graafiliselt;  

6) võrrelda ja vastandada teavet, tuua esile ühiseid ning eriomaseid jooni;  

7) leida tekstidevahelisi seoseid: narratiivis, kompositsioonis, tegelastes, episoodides, 

motiivides, üksiksõnades ja fraasides;  

8) leida arhetekstuaalseid seoseid: süžeedes, tegelastüüpides, motiivides, väljendites;  

9) teisendada teksti teise žanrisse;  

10) analüüsida eri stiile ja allkeeli, nende segunemist kirjandustekstis;  

11) võrrelda ilukirjanduse väljendusvahendeid filmi- ja teatrikunsti võtetega;  

12) tegelda kunstiteose poeetikaga, uurida oma lugemisoskust, -eelistusi ja lugejaajalugu, 

erinevaid lugejagruppe ning lugemismudeleid.  

 

Kirjandusõpetuse eesmärke aitavad saavutada kirjandusteoste motiividel loodud või 

kirjanduslugu tutvustavate mängu- ja tõsielufilmide vaatamine, helisalvestiste kuulamine, 

samuti teatri ja muuseumi külastused ning nende tegevustega seotud ülesanded. 

 

Ilukirjandustekstide kõrval loetakse kirjandustunnis ka kirjandusõpet toetavaid metatekste. 

See süvendab oskust kasutada erinevaid teabevahendeid ja kujundab kriitilist suhtumist 

interneti-allikatesse. Esseistikat või kirjanduskriitikat lugedes, seda kirjandusteose analüüsil 

kasutades kasvab oskus korrektselt tsiteerida ja refereerida, kujuneb arusaam autoriõigusest 

ning plagiaadist. Eakohaselt valitud kirjanduskriitika lugemine toetab tööd tervikteostega, 

pakkudes isikust, ajastust, kultuurist vm lähtuvaid eri tõlgendusvõimalusi, õpetades ühtlasi 

tekstisse kriitiliselt suhtuma. Õpetlik on otsida teavet teose probleemide, ideede, tegevusaja ja 

-kohtade jms kohta; leida teksti põhiidee ning seostada seda oma elu- ja lugemiskogemusega; 

esile tõsta ja ümber sõnastada olulisi mõtteid; teha loetust kokkuvõte või esitada teavet teises 



vormis; sõnastada poolt-ja vastuargumente; esitada teksti kohta küsimusi või neile vastata; 

analüüsida teksti põhjal koostatud väiteid. Tekstipoeetilise lähenemise puhul on soovitatav 

tekstide ühiseid ja eriomaseid jooni sedastav võrdlusmeetod. 

 

Kirjandustunnis käsitletut aitab kinnistada õpitu suuline ja kirjalik rakendamine. Selleks võib 

kasutada mitmeid analüüside, arutluste ja loovtööde kirjutamise võimalusi ning suulise enese-

väljenduse võtteid (rühmatöö esitlused, ettekanded, kõned, väitlused). Nii teoste 

tõlgendamisel kui ka esinemisoskuse ja -julguse arendamisel on olulisel kohal ka rollimängud 

ja dramatiseeringud. 

 

Õppetegevust planeerides on soovitatav lähtuda aktiivõppe (sh avastus-, uurimis-, probleem- 

ja projektõppe) põhimõtetest, võimaldades õpilastel töötada nii üksi, paaris kui ka rühmas, et 

arendada nende koostööoskusi ja vastutustunnet. 

 

1.9. Füüsiline õpikeskkond  

Õppekomplektid (õpikud, töövihikud, õpetajaraamatud) kõigi kursuste tarbeks.  

 

Kursuste õppimisel vajalikud tekstikogumikud (lugemikud, valikkogud) ning kirjandusteosed.  

Kursuste õppimisel vajalikud CD-d (luule ja proosa audioraamatud, eesti luule lauludes, 

murdeluule, kuuldemängud jms).  

Kursuste õppimisel vajalikud DVD-d (filmid kirjanikest ja kirjandusüritustest, 

kirjandusteostel põhinevad filmid ja lavastused).  

Kättesaadavad on kirjanduse õppimisel vajalikud interaktiivsed õpikeskkonnad ning 

võrguväljaanded.  


