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Kursuse järjenumber: 
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Õppeaine: 

Kirjandus 

Klass: 

12 

 

Eesmärgid: 

Eesmärk on kujundada terviklik kirjandus- ja kultuurilooline teadmiste süsteem ning 

ajatelg edasisteks kirjandusõpinguteks. Selleks antakse põgus ülevaade 

maailmakirjanduse kujunemisetappidest, ajastute- ja vooludevahelistest seostest, 

nimetades perioodide ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, autorid ja teosed. Kursused 

keskenduvad ainult kõige iseloomulikumale käsitletavas ajajärgus, luues ettekujutuse 

voolude ja žanride tekkest ning levikust. 

 

Õppesisu ja -tegevus: 

Temaatika 

20. sajandi maailmakirjanduse voolud ja suunad. Modernistlik luule. Sümbolism 

(Aleksandr Blok). Futurism (Vladimir Majakovski). Imažism (Thomas Stearns Eliot). 

Sürrealism (Federico Garc.a Lorca). Akmeism (Anna Ahmatova). Modernistlik proosa 

(James Joyce või Franz Kafka või Marcel Proust või Knut Hamsun või Herman Hesse või 

Virginia Woolf või William Faulkner või Mihhail Bulgakov või Vladimir Nabokov või 

Kurt Vonnegut või Jerome David Salinger või Mika Waltari jt). „Kadunud põlvkond“ 

(Ernest Hemingway või Erich Maria Remarque või F. Scott Fitzgerald). Eksistentsialism 

(Jean-Paul Sartre või Albert Camus). Modernistlik draama (Maurice Maeterlinck või 

Luigi Pirandello või Bertolt Brecht või Samuel Beckett või Eug.ne Ionesco või 

Tennessee Williams või Edward Albee jt). Maagiline realism, postmodernism (Jorge Luis 

Borges või Gabriel Garc.a M.rquez või Milan Kundera või Umberto Eco või Günter 

Grass jt). 

20. sajandi eesti luule. 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. Pagulasluule tähtsamad autorid ja 

põhiteemad. Kalju Lepiku rahvuslikkus või Bernard Kangro mütopoeesia. 

Ilmar Laabani või Andres Ehini sürrealism. Stalinistlik luule. Sulaaja luule. Modernism 

1960.– 1970. aastate luules. Ain Kaalepi vormikultuur. Artur Alliksaare või Juhan 

Viidingu keelemängud. Kassetipõlvkond: illusioonid ja tegelikkus. Paul-Eerik Rummo 

valu ja tõetaotlus. Jaan Kaplinski harmooniaotsingud. Hando Runneli rahvuslikkus. Viivi 

Luige uussümbolism. Luule poliitiline alltekst. Doris Kareva või Indrek Hirve 

armastusluule. 

20. sajandi eesti proosa. Friedebert Tuglase uussümbolistlik novell või Jaan Oksa 

ekspressiivne novell või Peet Vallaku uusrealistlik novell. August Gailiti uusromantiline 
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romaan. Anton Hansen Tammsaare romaanid. Pagulasproosa tähtsamad autorid ja teosed, 

žanrid ja põhiteemad: Gert Helbemäe või Ain Kalmus või Bernard Kangro või Albert 

Kivikas või August Mälk või Karl Ristikivi või Ilmar Talve või Valev Uibopuu või 

Arved Viirlaid või Helga Nõu jt. 1960.–1980. aastate proosa muutused. Mats Traadi 

talupojaromaanid. Jaan Krossi ajaloolised ja eluloolised romaanid. Proosa uuenduslikkus: 

sisemonoloog, eksistentsiaalsus, võõrandumine, grotesk. Mati Unt või Arvo Valton. 

1970.–1980. aastate uus põlvkond. Mihkel Muti irooniline romaan. Olmerealism. 

20. sajandi eesti draama. Eduard Vilde näidendid või August Kitzbergi draamad või 

Oskar Lutsu külakomöödia. Anton Hansen Tammsaare psühholoogilised draamad. Juhan 

Smuuli žanrileidlikkus. 1960.–1970. aastate teatriuuendus. Väärtuste kriis Enn Vetemaa 

näidendites. 1980. aastate vastupanuhoiakud. Ajaloopöörised, rahvas, mälu ja identiteet 

Jaan Kruusvalli või Madis Kõivu näidendites. 

 

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. Euroopa kirjandus eetiliste ja humanistlike väärtuste ja hoiakute 

kujundajana. Eesti ja maailmakirjanduse vahelisi paralleele ja võrdlusi. Eesti kirjandus 

maailmas. Jne. 

Mõisted 

Absurdidraama, absurditeater, akmeism, avangardism, eksistentsialism, ekspressionism, 

futurism, grotesk, imažism, impressionism, maagiline realism, modernism, 

pagulaskirjandus, postmodernism, sümbolism, sürrealism, uusromantism. 

Terviklikult käsitletavad teosed 

Õpilane loeb läbi vähemalt neli pikemat teost eesti või maailmakirjandusest kursuse 
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õppesisus nimetatud autoritelt. 

 

 

Õppetulemused: 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust, tähtsamaid voole ja 

žanre, autoreid ja nende teoseid; 

2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid 

autoreid ja nende teoseid; 

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

4) võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues esile 

ühiseid ja eriomaseid jooni; 

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

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

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

 

 

 

Hindamine: 

 

Vastavalt kooli hindamisjuhendile. 

 

 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, 

õppeprogrammid jt): 

 

Anne Nahkur „Kirjandus realismist postmodernismini“ 

Epp Annus, Luule Epner, Ele Süvalep „20. sajandi I poole eesti kirjandus“ 

Epp Annus, Luule Epner, Mart Velsker „Uuem eesti kirjandus“ 

Pille Riismaa, Astrid Rätsep, Tiina Õunapuu „Eelmise sajandi eesti kirjandus“ 

 

 

 

 

 

 


