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Sissejuhatus

Käesolev magistritöö käsitleb August Gailiti  elu ja loomingut,  kirjaniku erilist  kohta 

eesti  kirjanduses.  Lähema  vaatluse  alla  on  võetud  paar  novelli  ja  kaks 

vagabundromaani, kasutades meetodina tekstisiseste tasandite analüüsi.

            Gailitit on põhjalikult uurinud Endel Nirk, Heino Puhvel, Toomas Liiv,  Jaanus 

Vaiksoo. Gailiti loomestiil erineb väga teiste eesti kirjanike stiilist, seetõttu valisin selle 

teema. 

Käesoleva töö eesmärgiks on koostada August Gailiti teoste „Viimne romantik”, 

„Punased  hobused”,  „Toomas  Nipernaadi”,  „Ekke  Moor”  põhjal  töömaterjale 

gümnaasiumi  õpilastele  kirjandustundideks.  Kuna  need  teosed  on  seotud  erinevate 

kirjandusvooludega  –  romantism,  sümbolism,  ekspressionism  ja  realism  –  saavad 

õpilased võimalikult  laia tausta kirjanikust ja tema loomestiilist. 

Teosed  on  ka  riiklikus  õppekavas,  seepärast  on  niisugune  valik  tehtud. 

„Gümnaasiumi  riiklikus  õppekavas“  (lisa  1),  mis  on  kinnitatud  Vabariigi  Valitsuse 

määruse  nr  13 põhjal  28.  jaanuaril  2010.  aastal,  on öeldud:  „Gümnaasiumi  lõpetaja 

väärtustab  kirjanikku  kui  loojat  ning  kirjandust  kui  tunde-  ja  kogemusmaailma 

rikastajat,  kujutlus-  ja  mõttemaailma  arendajat.“  (www.oppekava.ee)  Uue  õppekava 

kohaselt  võiks  Gailitit  käsitleda  kursuses  „Kirjandusteose  analüüs  ja  tõlgendamine”. 

Rõhuasetus on käesolevas  töös kirjandusteoste  analüüsil.  Töö eesmärgiks  on toetada 

õpetajat  igapäevases töös ja tuua klassikaline autor tänapäeva noorele lähemale.

Kuigi reaalses koolielus ei ole võimalik Gailitiga tegeleda kümme tundi järjest, 

pakub  siinne  materjal  erinevaid  võimalusi  August  Gailiti  käsitlemiseks.  Materjale 

koostades on lähtutud põhimõttest: püüda välja tuua gailitlikkuse jooni (kõnekujundite 

kasutamine, eripärane stiil, romantiline keelekasutus). Eesmärgiks on kujundliku teksti 

abil arendada õpilastes kirjanduslikku maitset. Uues ainekavas on rõhutatud kirjanduse 

kunstilist  aspekti,  seetõttu on töös kujundite analüüsil  tähtis  osa.  Töö eesmärgiks  on 

teoste analüüsi ja ülesannete kaudu avada Gailiti tekstide ja stiili olemus. 

Esimeses  teooriapeatükis  näidatakse  kirjandusõpetuse  keskme  nihkumist 

aktiivõppe  ja  tekstikesksuse  suunas.  Käesolevas  töös  on  eeskujuna  kasutatud  Sirje 

Nootre  õppematerjale,  Eesti  Emakeeleõpetajate  Seltsi  Toimetiste  sarja  väljaandeid ja 
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Siri  Jehe  (Põllu)  töövihikuid,  kuna  need  pakuvad  aktiivõppemeetoditel  põhinevaid 

loovaid  ülesandeid.  Järgnevalt  antakse  töös  proosateksti  tasandite  ülevaade,  mõistete 

praktiline kasutamine koolis.

            Teises peatükis antakse ülevaade Gailiti eluloost, autori individuaalsusest ja 

eripärast,  seotusest  rühmitustega  ja  maailmakirjanduse  mõjutustest  (Homeros, 

Cervantes,  Molière,  Linnankoski)  ning  ülevaade  Gailiti  kohast  eesti  novellistikas 

Tuglase,  Oksa,  Vallaku,  Valtoni,  Heinsaare  kõrval.  Õpetaja  saab  kasutada  neid 

materjale lisaks õpikule. See materjal on mõeldud tundides kasutamiseks, tunnikavades 

on ka vastavad viited. 

Kuna uues ainekavas esitatakse eesti ja maailmakirjandus kõrvutavalt, siis antud 

töös  kasutatakse  võrdlevalt  Gailiti,  Linnankoski,  Molière’i,  Ibseni,  Cervantese 

tegelaskujusid, kuna Gailit on võtnud nendelt autoritelt eeskuju. 

            Teise peatüki keskmes on Gailiti teoste „Viimne romantik“, „Punased hobused“, 

„Toomas Nipernaadi“ ja „Ekke Moori“  tekstisiseste tasandite analüüs (teema, motiiv, 

kujund, probleem, faabula,  süžee, vaatepunkt,  tegelased,  miljöö,  tegevusaeg ja -paik; 

keelekasutus, stiil, idee ja sõnum), mida saab tunnis õppematerjalina kasutada, vastavad 

viited on ka tunnikavades toodud.

Kolmandas  peatükis  esitatakse tundide kavandamise põhimõtted,  tunni faasid, 

õpieesmärgid  ja  hindamise  suunad.  Tunde  kavandades  on  lähtutud 

aktiivõppemeetoditest,  pakutakse  erinevaid  tegevusi  tundide  läbiviimiseks.  Järgneb 

seitse  tunnikava,  millest  õpetaja  teeb  oma  valiku  ja  kasutab  neid  vastavalt  klassi 

tasemele. 

Seejärel  antakse  töölehtede  metoodika,  nende  koostamise  põhimõtted  ja 

hindamise  kriteeriumid.  Töölehtede  koostamisel  on  arvestatud,  et  need  arendaksid 

õpilastes metakognitiivseid võimeid ja oskusi,  õpetaksid nägema ja analüüsima teose 

tuuma.  Pakutud  variandid  on  üks  võimalikest  lähenemisviisidest.  On  koostatud  16 

töölehte,  neist  9-le  on  lisatud  ka  vastuste  variandid,  7-l  neid  ei  ole,  kuna  need  on 

loomingulised ülesanded. 

           Antud magistritöö ei ole akadeemilises vaimus empiiriline uurimistöö, vaid 

praktilise suunitlusega õppematerjal, mis pakub materjale ja tööülesandeid õpetajatele, 

mida gümnaasiumi kirjandustundides Gailiti loomingut käsitledes võiks kasutada.
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1. Uuenenud kirjandusõpetus

1.1. Tänapäevane kirjandusõpetus. Milles seisneb metodoloogiline nihe?

Varasem  traditsiooniline  kirjandusõpetus  keskendus  eelkõige  kirjanikule  ja  autorile, 

tänapäevane rõhuasetus on nihkunud tekstiga suhtlemisele. 

Uus  gümnaasiumi  riiklik  õppekava  taotleb,  et  eesti  ja  maailmakirjandust 

õpetataks  paralleelselt,  selleks  pakub  võimalusi  tekstianalüüs  (www.oppekava.ee). 

Kirjanduslooline vaatlusprintsiip eeldab, et kirjandust õpetatakse autorite jadana, kuid 

uuem käsitlus rõhub tekstikesksele lähenemisele, kus oluline pole mitte niivõrd autori 

elulugu,  vaid  kunstilise  tekstiga  tegelemine.  Kronoloogiline  vaatlusprintsiip  põhineb 

historistlikul meetodil: vaadeldakse ajastuid ja teoseid  ajalises järgnevuses. Temaatilise 

või žanrilise printsiibi puhul on keskne lugeja. Teoseid analüüsitakse teemast või žanrist 

lähtudes. (Org 2010: 16-17) 

     Kongnitiivsed  teadmised kirjandusõpetuses eeldavad, et lugeja on teksti otsene 

kogeja, juurdelooja ja aktiivne osaline. Kirjandus kui üks kunstiainetest eeldab, et lugeja 

ise loob ja suhtub teksti  kunstipäraselt.  Kirjandusõpetuses oleks parim, kui nii autori- 

ja  lugejakesksus  oleks  tasakaalus  –  ilma   ratsionaalsete  andmeteta  ei  saa  ka 

kirjandusõpetus hakkama. Õpilastel on vaja tunda kirjanduse baasmõisteid, kuid neid ei 

pea iseseisvalt pähe tuupima, vaid need peavadki olema abiks kirjandusteose  ja –teksti 

tõlgendamisel. 

Õppevormide  ühekülgsus:  lugemine,  konspekteerimine,  äraõppimine  ei 

võimalda  õpilastel  piisavalt  aktiivset  osalemist  ega  kirjandusega  süvitsi  tegelemist, 

seepärast  pakub  kaasaegne  kirjandusõpe  aktiiv-,  probleem-  ja  uurimusõpet. 

Aktiivõppemeetodid  –  rühma-,  paaristööd,  ettekanded,  analüüsid,  teoste 

dramatiseerimine,  interaktiivne  lugemine,  diskussioon,  koostöös  õppimine  – 

võimaldavad teost paremini analüüsida ja kirjanduse sisuni jõuda. Probleemõpe aitab 

püstitada  kirjanduse  kohta  küsimusi,  õpetab  teost  avastama  ja  küsimuste  toel 

tõlgendama. (Org 2010: 17)

Õpilase  kirjanduse juurde viimisest  üksi  on vähe,  ta  tuleb  suunata  kirjandust 

mõistma.  Iga  lugeja  on  isikupärane,  igaühel  tekivad  oma  mõtteseosed,  tekstiga 
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suhtlemine  on  elamuslik  tegevus.  Õpetaja  ülesanne  on  suunata  õpilast  teost 

tekstikeskselt  analüüsima,  tekstisiseste  analüüsitasandite  kaudu  õpitakse  koos  teost 

süvitsi analüüsima ja tõlgendama, see tähendab, et teosele antakse sügavam tähendus. 

Tekstikeskne lähenemine eeldab, et vaatleme ja analüüsime kirjandusteost kui iseisevat 

tervikut,  ilma  et  omistaksime  üleliigset  tähendust  teose  autorile.  Tekstikesksel 

lähenemisel on rõhuasetus tekstil endal, autoripositsioon taandub.

Lugejakeskne lähenemine eeldab, et iga lugeja, õpilane, annab  oma tõlgenduse 

teosele.  Tänapäevane  kirjanduskäsitlus  koolis  eeldab,  et  lugejast  saab  aktiivne 

kaasosaline, tõlgendaja, teose enda jaoks mõtestaja. Teos peab kõnetama lugejat, looma 

paralleele  kaasajaga,  seepärast  on  kirjandusõpetaja  ülesanne  ka  klassikaliste  teoste 

kaasaega toomine. Lugejakeskne lähenemine annab võimaluse õpilasel suhestuda teoses 

olevate tegelastega, näha paralleele oma mõtete ja probleemidega. (Org 2002: 35)

Samas ei saa unustada autori häält, seda, et autor ja tema looming on tihedalt 

seotud. Ei ole võimalik täielikult autorit eitada. Kui tuntakse, teatakse autorit ennast, 

tema elukäiku ja püüdlusi, on paremini mõistetav ka tema looming.  

„Autori funktsioon võib varieeruda ühest ajaloolisest kontekstist teise, kuid ta ei 

kao sealt kunagi” (Kiin 2009: 25). Nii nagu Marie Underi elu ja looming on tihedalt 

seotud, on seda ka August Gailiti oma – rännumees, vagabund, Nipernaadi, nagu ta oma 

nooruses, näiteks Riia-perioodil oli. 

1.2. Õppematerjalid kirjandusõpetuses

Tänapäevane  kirjandusõpetus  on  tugevalt  suunatud  tekstikesksele  ja  žanripõhisele 

lähenemisele.  Selle  ilmekamaks  näiteks  on  Sirje  Nootre  kirjandusõpik  „Kirjanduse 

kõnetus” (2004) ja sinna juurde kuuluvad töövihikud (I ja II osa) ning õpetajaraamat.

Õpik on üles  ehitatud tekstikesksest  õpetamisparadigmast  lähtudes:  kirjandust 

käsitletakse  semiootilisest,  narratiivsest,  psühhoanalüütilisest,  feministlikust, 

strukturalistlikust,  poststrukturalistlikust  aspektist.  Tavapärane  kirjanduskäsitlus,  mis 

lähtus autorikesksest ja kultuuriloolisest suunast, on mõnevõrra taandunud. 
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Nootre kirjandusõpik paneb õpilasi süvitsi kirjandusega tegelema, ärgitab kaasa 

mõtlema,  analüüsima,  probleemide  üle  arutlema.  Selle  õpiku  ja  õppematerjaliga 

töötades on õpilane kaasatud aktiivsesse õpiprotsessi, kes mõtestab ise enda jaoks teksti, 

saab  aktiivseks  osalejaks  ja  kaasamõtlejaks.  Nootre  kirjandusõpiku  tugevus  seisneb 

selles,  et  õpilane ei  saa nii-öelda matejali  „ära õppida”,  vaid  ta  peab avastamise ja 

uurimise teel ise asjade tuumani jõudma. Õpik nõuab õpetajalt ja õpilaselt senisest enam 

kaasamõtlemist  ja  probleemidesse  süvitsi  minemist,  kuna  ei  pakuta  valmis 

kirjanduslugusid, vaid analüüsini ja tõlgendusteni tuleb igalühel endal jõuda. 

Eesti  Emakeeleõpetajate  Seltsi  Toimetiste  sarja  väljaannetesse  kuuluvad 

järgmised  kogud:  „Kirjandusõpetus  põhikoolis  I”  (koost.  Krista  Mägi,  2003), 

„Kirjandusõpetus  põhikoolis  II”  (koost.  Krista  Mägi,  2004),  „Kirjandusõpetus 

põhikoolis III”  (koost.  Krista Mägi, 2005)  „Kirjandusõpetus põhikoolis IV” koost. 

Anneli Oidsalu, 2007),  „Kirjandusõpetus põhikoolis V” (koost. Anneli Oidsalu, 2008), 

„Tervikteoste  käsitlemine  põhikoolis”  (koost.  Krista  Mägi,  2008),  gümnaasiumi-

ülesannete kogumikke on ilmunud 2: „Kirjandusõpetus gümnaasiumis I”  (koost.  Heily 

Soosaar, 2006)  ja „Kirjandusõpetus gümnaasiumis II”  (koost. Seoriin Jõgise, 2007).  

Need tööülesannete  kogumike  autorid  on lähtunud põhimõttest,  et  kirjanduse 

õpetamine  on  õpilaskeskne  õpetus,  mis  tähendab,  et  õppetöös  kasutatakse  erinevaid 

õppemeetodeid.  EESi  sarja  väljaannete  autorid  lähtuvad  oma  põhimõtetes  kindlasti 

teksti-  ja  lugejakeskse  kirjandusõpetuse  põhimõtetest,  seades  eesmärgiks  lugejale 

orienteerituse ja tekstitõlgenduse.  Kui varasem kirjandusõpetus „sundis” õpilast teost 

läbi lugema, ja raamat kinni, faktiküsimustele vastama, siis kaasaegse kirjandusõpetuse 

rõhuasetus  on  nihkunud  teose  interpreteerimistasandile,  faktiteadmistel  ja  mälul 

põhinevad ülesanded on tagaplaanile jäetud.

Eesti  Emakeeleõpetajate  Seltsi  Toimetiste  sarja  väljaannetes  pakutakse 

mitmekesiseid põhikooli kirjandusteoste analüüsi- ja tõlgendusülesandeid: Oskar Lutsu 

„Kevade” ja Rowlingu „Harry Potteri” võrdleva käsitluse puhul kõrvutatakse tegelasi – 

leitakse  sarnaseid  ja  erinevaid  jooni,  võrreldakse  kahe teose probleemseid  teemasid: 

sõprus, vaen, keelud, kiusamine, petmine, surm. 

Sarnaselt „Kirjanduse kõnetuse” õpikuga luuakse siin eeldused, et õpilasest saab 

aktiivne iseseisvalt mõtlev lugeja, enda jaoks tähenduste looja ja mõtestaja. 
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Gümnaasiumiastme  tööülesannete  kogumikud  pakuvad  tekstisiseste  tasandite 

analüüsi.  Näiteks  vaadeldakse  „Kirjandusõpetus  gümnaasiumis  I”  Hermann  Hesse 

„Stepihundi”  kompositsiooni,  vaatepunkti  ja  jutustaja  rolli  tekstis,  aja  ja  ruumi 

kujutamist,  tõmmatakse  paralleele  Nietzsche  maailmatunnetuse  ja  teose  peategelase 

Harry  Halleri  vahel.   Ka  teiste  teoste  analüüsi  puhul  on  rõhuasetus  tekstisisestel 

tasanditel,  vaadeldakse  teose  tähtsamaid  teemasid,  motiive,  sümboleid.  Tekstisiseste 

tasandite analüüs pakub võimalust teost paremini kaardistada ja analüüsida, näha teose 

sügavamaid  tasandeid.  „Kirjandusõpetus  gümnaasiumis  II”  pakub  veelgi  uusi 

käsitlusaspekte:  võrreldakse  naisküsimust  Henrik  Ibseni  draamas  „Nukumaja”  ja 

Eduard Vilde romaanis „Mäeküla piimamees” – kahte teost paralleelselt võrreldes on 

võimalik välja tuua nende ühisosa. Selles kogumikus on ka filmile olulist tähelepanu 

pööratud: romaan „Mäeküla piimamees” ja Leida Laiuse samanimeline film pakub häid 

võrdlusi  romaani  ja  filmi  poeetika  võrdlemiseks,  aitab  õpilastel  filmikeele  elemente 

paremini analüüsima õppida. 

     Siri  Jehe  „Eesti  kirjanduse  töövihik  gümnaasiumiõpilastele”  (2000)  koos 

kommentaariraamatuga  „Eesti  kirjanduse  töövihik  gümnaasiumiõpilastele. 

Kommnentaarid“  (2000)  pakub  tunnis  käsitlemiseks  samuti  aktiivõppemeetodil 

koostatud  ülesandeid.  Ülesanded  õpetavad   analüüsima  ja  argumenteerima  ning 

toetavad arutlust,  tekstide koostamist,  on abiks väitlemises,  suunavad tekstist  olulist 

leidma,  õpetavad  defineerima  asju,  aitavad  võrrelda.  Eesmärgiks  on  seatud  aktiivne 

õppija,  kellest  ülesandeid  lahendades  saab  parem  õppija,  kes  oskab  kasutada 

mitmesuguseid võtteid  ja strateegiaid, õppijast „vormitakse” parem õppija ja iseseisev 

toimetulija  erinevate  tekstidega.  Aktiivõppemeetoditest  on  esindatud  ajurünnak, 

interaktiivne  lugemine  (probleemi  aken,  püramiid,  teemantluuletus,  väite  neli  astet), 

diskussioon, koostöös õppimine. Ülesanded on koostatud sel viisil, et nad arendaksid 

õpilases  metakognitiivseid  protsesse:  õpetaksid  märkama teoses  keskseid probleeme, 

analüüsima,  tõlgendama.

Oma  töös  olen  eeskuju  võtnud nii  Eesti  Emakeeleõpetajate  Seltsi  Toimetiste 

sarja väljaannete ülesannetest kui ka Siri Jehe tööülesannetest. Olen lähtunud sellest, et 

ülesanded  võimaldaksid  õpilastes  aktiivset  osalust,  paneksid  kaasa  mõtlema,  teost 

tõlgendama  ja  analüüsima,  omapoolseid  hinnanguid  ja  seisukohti  pakkuma,  looma 
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võrdlusi  „Toomas  Nipernaadi”  ja  „Ekke  Moori”  vahel,  kõrvutama  Gailiti  teoste 

tegelaskujusid  maailmakirjanduse  teostega:  Ibseni  Peer  Gynti,  Linnankoski  Olavi 

tegelaskujuga, nägema seoseid Heinsaare ja Tuglase novellide tegelaste vahel. 

Kirjandusõpetuses  oleks  vaja  keskenduda  eelkõige  tekstisisestele 

analüüsitasanditele,  selle  kaudu  vaadelda  kirjandusteose  tuuma.  Kirjandusõpetuse 

ülesanded peaksid keskenduma neile võtetele, mis aitavad avada  teose kujundilisust – 

see ongi kirjandusõpetuse üks tähtsamaid eesmärke – aidata õpilasel õppida märkama 

teksti poeetilisust.

1.3. Proosateose poeetika: analüüs ja tõlgendamine

Kogu  ilukirjandus  on  sõnakunstina  poeetiline.  Poeetika  kitsamas  tähenduses  on 

luulekunsti  õpetus,  kuid  laiemalt  vaadates  tegeleb  poeetika  ilukirjanduslikkuse 

õpetusega.  Sõnakunstiteose  kese  on  kujund.  Ilukirjanduslikkus  ehk  kunstilisus  on 

kujundliku keelekasutuse tulemus. Ilukirjanduse mõistmiseks on vaja  taibata kujundi 

olemust. (Merilai 2007: 11) 

Proosateksti analüüsitasandid

Proosa  tekstisiseste  tasanditena  võib  vaadelda  teemat,  motiivi,  kujundit, 

probleemi,  faabulat,  süžeed,  vaatepunkti,  tegelasi,  miljööd,  tegevusaega  ja  -paika; 

keelekasutust,  stiili.  Proosateksti  analüüsitasandite  kaudu  on  võimalik  koolis 

kirjandusteost avada ja analüüsida ning selle kaudu teost sügavamalt mõista. Mõistet 

mõiste pärast ei ole mõtet kirjanduses õppida, vaid teoorial peab olema koolis praktiline 

väljund. Praktiliste tööde ja analüüsi kaudu jõuab õpilane teose sügavama mõistmiseni.

Novelli käsitlemise puhul on võimalik kompositsiooni analüüsida ja teha vastav 

skeem,  kuhu  kaardistada  süžee  erinevad  etapid.  Proosateksti  stiili  analüüsimine 

võimaldab välja tuua kirjanikule omapärast keelt ja võrrelda seda teiste kirjanikega.

            Teose vaatepunkt avab teoses olevaid probleeme tegelase positsioonilt  ja 

vaatepunkti muutes see positsioon teiseneb. Erinevad vaatepunktid aitavad teost mõista 

9



eri  tasanditelt.  Kui  samastada  end  Mari  Taadega  (Gailiti  „Punased  hobused”),  on 

võimalik  paremini mõista tegelase psüühikat. 

 Teema on teoses kujutatud elunähtuste valdkond. Pikemas teoses võib olla mitu 

teemat, neist üks on peateema ja teised allteemad (Annus 2007: 171). 

Motiiv  tähendab  kirjandusteose  teema  allelementi,  teatavat  teoses  kujutatud 

olukorda  üldises  mõttes  (nt  tõusev  päike,  armastuskolmnurk).  Funktsiooni  järgi 

eristatakse pea- ja kõrvalmotiive, staatilisi ja dünaamilisi motiive. (Annus 2007: 171-

172)

Kujund  on  keele  abil  tegelikkuse  taas-  ja  ümberloomine,  tunnetamise  ja 

hindamise viis ning tulemus. Kirjaniku ülesandeks on anda keeleliste vahenditega edasi 

mitmesuguseid  objekte,  tegevust,  tundeid,  mõtteid  ja  abstraktseid  ideid,  teadvuse 

seisundeid, aistinguid. Kirjandusteos võib moodustada tervikkujundi (nt sümolistlikud 

teosed,  mudelteosed),  see  omakorda  võib  koosneda  osiskujunditest  (stseenidest, 

looduse- ja esemekirjeldustest, tegelastest jne). (Neithal 1999: 78)

Probleemid  on  teose  koestikus  olevad  nähtused,  mis  vajavad  lahendust.  Iga 

kirjandusteos  kannab  endas  mingeid  probleeme,  selle  kaudu  tulevad  esile  ka  teose 

ideed. 

Faabula. Tänapäeval enim levinud strukturalistliku tõlgenduse järgi on faabula 

teose aluseks olevate sündmuste ajalis-põhjuslik järgnevus (Neithal 1999: 46). 

Süžee:  sündmused  tekstis  esitatud  järjekorras,  süžee  on  kirjandusteose 

sündmustik (Neithal 1999: 150). 

Sündmust  ehk teose lugu iseloomustab koht ja aeg. Teose sündmuskohti võib 

olla mitu, neist üks on aga kõige olulisem. 

Tegelast saab  vaadelda  bioloogilisest  (päritolu,  välimus),  psühholoogilisest 

(mõtted,  soovid,  lootused),  sotsiaalsest  (amet,  elukoht,  varanduslik  seisukord, 

klassikuuluvus)  ja  kujundlikust  (nime  sümboolika,  nime  seos  välimuse  ja 

maailmavaatega) aspektist (Annus 2007: 166). 

Vaatepunkt – positsioon, millelt teoses toimuvat nähakse ja lugejale esitatakse. 

Eristatakse kolme põhilist vaatepunkti vormi:  mina-jutustaja  kõneleb toimunust oma 

vaatepunktist  lähtudes.  Mina-jutustus on  alati  piiratud  vaatepunktiga jutustus,  mis 

edastab sündmustikku ühe tegelase vaatepunktist, jättes avamata teiste tegelaste siseelu. 
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Tema-jutustus ehk kolmandas isikus jutustus võib samuti edastada vaid ühe tegelase 

piiratud vaatepunkti. Iga mina-jutustuse võiks ümber kirjutada tema-jutustuseks, ilma et 

vaatepunkt  muutuks.  Kõiketeadev  jutustaja –  sündmusi  jälgib  jumalik  pilk,  keele 

vaatepunkt on piiramatu (Annus 2007: 158-159). 

Miljöö, tegevusaeg  ja -paigad – kirjandusteoses kujutatav olustik, nii looduslik 

kui ka sotsiaalne keskkond, milles tegelane elab ja mis teda mõjutab (Neithal 1999: 95). 

Keelekasutus,  stiil  on kirjanikule,  koolkonnale,  voolule,  ajastule  iseloomulik 

väljendusviis ja loominguline eripära (Neithal 1999: 142).

Idee, sõnum  - teose olulisim mõte.
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2. Ülevaade August Gailiti elust ja loomingust. Õpetajakonspekt

2.1. August Gailiti elulugu

August  Gailit  sündis  9.  jaanuaril  1891.  aastal  Valgamaal  Sangaste  mõisa  naabruses 

Kuiksillal.  Kui August oli nelja-aastane,  siirdus perekond Laatre  mõisa,  kus elati  12 

aastat.  Isa August oli  puusepp ning ehitusmeister,  rahvuselt lätlane või liivlane; ema 

Agnes oli  eestlane,  vanaema saksa-hollandi  päritolu.  Koduseks keeleks  oli  läti  keel. 

Kõik pereliikmed - vanemad, kolm poega ja kaks tütart  – oskasid vabalt ka eesti keelt. 

„August Gailit on üks sääraseid piirialade inimesi, kelles pole ülekaalus ühegi 

rahva veri. Liivi, läti, eesti, saksa, võimalik ka, et hollandi vereseguga kaasub ka mitme 

rahvuse keele ja     kultuuri mõju läti ja osaliselt saksa – perekonnaringis, vene – kooli 

ja  ajalehetöö  mõjul,  eesti  –  koduümbruse,  sõprade,  perekonna  ja  ajakirjaniku-  ja 

kirjanikutse kaudu. Ainult isaisade päriskeelt – liivit – pole kahjuks selle pildi hulgas.” 

(Kangro 1961: 83)

Gailit pidas ennast eesti kirjanikuks, ta elutöö  kuulus Eestile. Gailit on otseselt 

öelnud,  kuidas  ta  jäi  eesti  kultuuripiirkonda.  „Eesti  meeldis  rohkem.  Vaimne  Eesti 

tõmbas rohkem enda külge. See oli avanenum, julgem, avaram.” (Kangro 1961: 84)

Onupoeg  Karl  Gailit  kirjutab  Loomingus,  et  ilma  südamliku  vahekorrata 

perekonnas ja ühtehoidmiseta poleks August Gailitist kirjanikku saanudki (Gailit, Karl 

1991: 89).

           1899.  aastast  õppis  Gailit  Valga  läti  kihelkonnakoolis  ja  seejärel  Valga 

linnakoolis. 1905. aasta sügisel astus Gailit Tartu linnakooli. 1907-1911 elas noormees 

Tartus; lõpetamata Valga ja Tartu linnakooli,  täiendas ta end iseõppimise teel,  võttes 

eratunde. Gailit kuulas ka loenguid arstiteaduse alal professor Rostovtsevi eraülikoolis. 

Tekkis  huvi  ajakirjandusliku  ja  kirjandusliku  töö  vastu.  Ajalehtedes  ilmusid  August 

Gailiti esimesed novellid ja kirjanduslikud ülevaated. 

1909-1910 ilmus temalt Meie Kodumaa (Pärnus ja Viljandis) joone all pikem 

jutustus „Kui päike läheb looja”, mis 1910 eriraamatuna välja anti. 
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1911 asus Gailit Riiga, kus tema vennad Ernst ja Karl ehitusfirmas juba õppisid. 

Isa saatis ka Augusti ametit õppima, aga temast ei saanudki korralikku puutöömeest, 

sest huvid olid teised. „…algas äärmiselt intensiivne iseõppimine, tutvumine kirjanduse 

ja kunstiga, töö läti ajakirjanduses” (Gailit, Karl 1991: 90).

1911.  aastast  alates  töötas  Gailit  läti  ajalehe  Daimtenes  Vestensis  (Kodumaa 

Teated) toimetuses, kirjutades artikleid eesti ja soome kirjandusest ja kunstist, tutvustas 

läti  lugejatele prantsuse ja isegi jaapani kirjandust. Artikleid ilmus ka lehtedes Jauna 

Dienas Lapa ja Latvija; nii mõnigi Gailiti joonistus ilmus neis lehtedes. 

           Kui puhkes Esimene maailmasõda,  sai Gailitist  sõjakirjasaatja, kes läkitas 

sõnumeid  tuleliinilt,  tagalast  ja  põgenikest  eesti,  läti  ja  vene  lehtedele.  1916.  aastal 

siirdus  ajakirjanik  Tallinna,  kus  sai  töökoha  Tallinna  Teataja  toimetuses;  tutvus  ka 

Henrik Visnapuuga, kellega arenes sõprus. Koos Visnapuu ja teiste siurulastega asutati 

1917. aastal kirjandusrühmitus Siuru. 

1917. aasta  lõpus asus  Gailit  Tartusse Postimehe toimetusse tööle,  avardades 

rohkesti teravaid, poleemikat tekitanud kirjanduslikke följetone ja artikleid. 

Eesti  Vabadussõjast  võttis  Gailit  osa  sõjakirjasaatjana,  olles  Kupernajovi 

pataljonis  sekretär.  1919.  aastal  ilmus  tema  sulest  palju  sõjasündmusi  käsitlevaid 

artikleid.  

Aastatel  1920-1922  elas  August  Gailit  taas  Riias,  töötades  Eesti  saatkonnas 

ajakirjandusatašeena. 1922-1924 viibis Gailit Prantsusmaal, Saksamaal ja Itaalias. 

Saabunud Tartusse,  jätkas  Gailit  kutselise  kirjanikuna,  oli  aastatel  1932-1934 

Vanemuise  direktor.  Pärast  seda  asus  koos  perekonnaga  Tallinna,  pühendudes 

kirjanduslikule loomingule. 

1944. aasta sügisel  põgenes Gailit  Rootsi,  kus tegutses edasi vabakutselisena, 

elades  perega  Örebro  lähedal  Ormesta  mõisas.  „Gailit  elas  sügavalt  läbi  kodumaa 

kaotust ja pidas oma elu eesmärgiks arendada olude kiuste edsi eesti kirjandust” (Viitol 

2008: 144-147). 

Gailit oli üks Eesti Kirjanike Kooperatiivi asutajaid Lundis 1950. aastal. Ta oli 

ainuke eesti kirjanik, kes elas vabakirjanikuna ega olnud isegi arhiivitööl. Gailitil tuli 

paguluses  elada  suhtelises  üksinduses  ja  eraldatuses,  kuid  viimseni  säilinud vaimses 

vabaduses.  Ta  ei  vajanud  erilist  tunnustust,  oli  teadlik  oma  asendist  eesti 
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pagulaskirjanike  hulgas.  Legend  kirjanduslikust  meistrisõrmusest,  mille  Gorki  kord 

loovutanud Tammsaarele ja too omakorda Gailitile, kehastas ideelist tõde. August Gailit 

loovutas selle fiktiivse meistrisõrmuse naljatades Karl Ristikivile (Uibopuu 1961: 42-

43).  August  Gailit  suri  5.  novembril  1960.  aastal  Rootsis  ja  maeti  Örebro 

Põhjakalmistule. 

2.2. August Gailiti looming

Esimene  loominguperiood  (1909–1924). Pikem  jutustus  „Kui  päike  läheb 

looja” (1909), see oli debüütteos. Tuntuks sai Siuru ajajärgul. Novellikogud „Saatana 

karussell”  (1917),  „Rändavad  rüütlid”  (1919)  –  ülepaisutatud  toonid,  grotesk, 

domineerima jääb traagika ning äng, stiil on ekspressionistlik.   Novell „August Gailiti 

surm” (1919) – eneseirooniline.

Romaan „Muinasmaa” (1918) – romantilis-impressionistlikus võtmes kirjutatud 

suvitusromaan.  „Purpurne  surm”  (1924)  –  kergelt  ekspressionistlik  romaan,  räägib 

inimkonna hävingust, toetub Oswald Spengleri Euroopa allakäigu filosoofiale. 

Följetonide kogu „Klounid ja faunid” – teravalt kriitiline, ilusõnalisuse vastane 

hoiak. Selles kogus on följeton „Sinises tualetis daam” (1919) – siurulaste Marie Underi 

ja Artur Adsoni vastu, ilutseva ja boheemitseva kirjanduse vastu suunatud.

Teine loominguperiood (1924–1944)  – kõrgperiood. Novellikogud  „Idioot” 

(1924), „Vastu hommikut” (1926), „Ristisõitjad” (1927) – kirjutusviis on elulähedasem; 

Gailit  suudab  vältida  lihtsakoelist  binaarset  opositsiooni,  kahe  vastandliku  alge 

omavahelist  võitlust  (näiteks  novellid  „Punased  hobused”,  „Libahunt”).  Negatiivse-

positiivse vastandus säilib siiski ka Gailiti edasise loomingutee jooksul. Helgem Gailit 

tuleb  esile  juba  heatahtlik-iroonilises  novellis  „Viimne  romantik”  (Kerill-Kerkerilli 

maailmavalu). 

     Sel perioodil ilmuvad ka vagabundiromaanid „Toomas Nipernaadi” (1928) ja 

„Ekke  Moor”  (1940)  –  millesse  on  koondunud  gailitlikkuse  kvintessents,  nii-öelda 

armastatud  Gailit.  Need  on  novellromaanid,  mille  struktuur  töötab  opositsiooni-

printsiibil: tegelik argine maailm on vastandatud Nipernaadi ja Ekke Moori poeetilisele, 

14



argielu  rutiinist  vabale  maailmakäsitusele.  „Toomas  Nipernaadi”  on  tõlgitud  saksa, 

hollandi, tšehhi, leedu, poola, soome, läti ja prantsuse keelde. 

     Vabadussõjaaineline  romaan  „Isade  maa”  (1935)  –  vabadussõjateemaliste 

anekdootide  kogu,  laastudest,  novellidest  koosnev.  Selles  romaanis  on  tunda 

postmodernismi  eelhõngu,  eestlaste  „püha sõja” groteskset  esitust  oli  kriitikuil  raske 

aktsepteerida.

            Romaan „Karge meri” (1938) – isoleeritud saareühiskond oma põliste tavadega, 

võitlus surmatoova merega. 

  Kolmas loominguperiood (1944–1960). Romaan „Leegitsev süda” (1945) – elu 

ja kunsti suhted, puhas kunst pole võimalik. Novellromaan „Kas mäletad, mu arm?” (I-

III,  1951-1959).  I  osa  –  metsatööliste  lood  möödanikust,  armuseiklustest,   jällegi 

romaan novellides.  II osa – proua Ene Leevi pihtimus („nais-Nipernaadi”),  III osa – 

tegelaste meenutused, pihtimused. Romaan „Üle rahutu vee” (1951, valminud 1947) – 

erinevate  tegelaste  sisemonoloogid  põgenemisel  üle  rahutu  vee  –  gailitlik 

novellistumine. 

Gailiti loomingu ühikuks jäi novell, tema tekstiloome tavapäraseks põhjaks on 

selgete vastandpaaride esitamine. Gailiti parimad teosed on voolavalt jutustavad, luues 

lähedase sideme lugejaga. Talle on omane romantiline kujutuslaad, mis avaldub aine- ja 

karakterivaliku  rikkuses,  tinglikkuse  ja  sümboolika  domineerimises,  emotsionaalses 

sõnastuses.

2.3. Gailiti individuaalsus ja eripära

Gailit ei ole tavaline eesti proosakirjanik; tema stiil ja kujutamislaad on erilised, ei oska 

ühtegi teist eesti kirjanikku temaga kõrvutada. 

„Romantikuks ei saa õppida, selleks peab sündima. Küllap pole vaja tõestadagi, 

et August Gailitis on sünnipärast romantikut rohkem kui üheski teises eesti prosaistis 

enne ja pärast teda.” (Puhvel 1991: 3)

Gailit jäi romantikuks ka siis, kui proosa  hakkas 1920. aastate keskel suunduma 

realismi poole. August Gailit oli välimuseltki erandlik ja meeldejääv. Henrik Visnapuu, 

15



Gailiti  paremaid  sõpru,  kirjutab  oma  mälestusteraamatus  „Päike  ja  jõgi“:  „Ma olen 

Gailitist  täpselt  20  sm  lühem,  aga  nagu  Gailit  ei  mahtunud  karikatuuris  ühele 

leheküljele,  vaid  järgnes,  nõnda  küündisin  ma  Otto  Krusteni  ja  Peet  Areni 

karikatuurides Gailitile püksitaskuni“ (Visnapuu 1951: 283).

Gailiti  kaasaegsed mäletavad teda rahuliku,  väärika ja tasakaaluka inimesena. 

Gailit  ei ole kunagi soovinud intervjuusid anda ja arvas, et kirjaniku isik peab täiesti 

tema  teoste  varju  jääma.  (Helbemäe  1961:  58)  Gailit  oli  tagasihoidlik,  ta  häbenes 

trügivat, esiletikkuvat inimest kogu hingest (Uibopuu 1961: 35).  Gailiti puhul on sageli 

kõneldud ta erilisest naerust. 

 „Esialgu oli Gailit eesti rahvale vaid tavalisest pikem mees, kes laskis kuulda 

oma üleolevat lustakat naeru „Feischneris“ ja „Lindenis”. Mis selle naeru taga peitus, 

seda teadsid vaid üksikud. Oma õrna  ja sentimentaalse südame varjamine (Visnapuu 

1951: 287). August Alle on nimetanud Gailitit daamide pailapseks, kes viimaks siiski 

oma terava keele ja hirnuva läti naeruga nad lõplikult ära pahandas (Haug 2006: 1383). 

Oli ju följeton Gailiti loomingus oluline žanr. 

„Tal oli ka väike häbematusekuradike hinges, mis lubas objekti suhtes mõnikord 

hoolimatu  olla.  Tal  oli  leidlikkust  ja  teravmeelsust  erakordsete  situatsioonide 

maalimiseks, tema mõttekäigud võisid pillerkaaritada ning lugeja tummaks üllatada. On 

täiesti  selge,  et  niisuguste  omadustega  mees  pidi  kirjutama  gailitlikke  följetone.“ 

(Puhvel 1991: 2)

August Gailitit on peetud aristokraatlikuks. Gailiti loomingus (rääkimata isikust) 

tuleb üsna varakult  vaimuaristokraatlik hoiak ilmsiks (Mägi 1961: 111). „Aristokraat 

pole  lohakas  –  ei  välimuses  ega  väljenduses“  (Mägi  1961:  111).   Jaanus  Vaiksoo 

nimetab August Gailiti „kolmeks vaalaks“ tema olemust, teoste kompositsiooni ja stiili 

(Vaiksoo  1996:  313).  Gailitis  tähendab  läti  keeles  kukekest,  nimed  on  ka  Gailiti 

loomingus tähtsad olnud, ikka on neil seos tegelasega.
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2.4. Gailiti seotus rühmitustega 

1917. aasta kevadel tulid Friedebert Tuglas ja Eduard Vilde pagulusest tagasi. Tekkis 

kirjanikkonna ühendamise mõte.  Erimeelsused osutusid aga nii  suureks,  et  laia  ringi 

hõlmavat ühendust ei sündinud. Ametlikult registreeriti kirjandusühing Siuru 10. juulil 

1917,  kuhu  kuulus  kuus  „krüsanteemi“.  Ühingu  presidendiks  sai  Marie  Under, 

sekretäriks  Friedebert  Tuglas,  laekuriks  Artur  Adson.  Omavahelises  suhtlemises 

kasutati  hüüdnimesid  Printsess,  Paaž (Adson),  Vürst  (Visnapuu),  Felix  (Tuglas),  Ge 

(Gailit),  Asm  (Semper).  Rühmituse  nimi  Siuru  pärineb  „Kalevipojast“,  mõjudes 

sümbolistlikult.  Siurulased  vajasid  raha,  et  avaldada  nii  rühmituse  väljaandeid  kui 

üksikute siurulaste raamatuid.  Septembris  1917 toimus Estonia teatris  suurejooneline 

Siuru õhtu. Henrik Visnapuu kirjeldab seda  oma raamatus „Päike ja jõgi“ värvikalt. 

Ebatavaliste  auhindadega  loterii  (Erna  Villmeri  suudlus,  rendes-vous  Ella  Ilbakuga, 

kapsapea, martsipanist või šokolaadist lehm, siga, hobune jne) tõi puhastulu 3000 rubla. 

Siurulased said hakata avaldama oma raamatuid ja albumeid. Järgnesid kirjandusõhtud 

Viljandis ja Tartus. Noored autorid kogusid sellega populaarsust.

Siuru esimese albumi ilmumine (1917) oli suureks sündmuseks. Kaanel ilutses 

suur  lehviv  Siuru-lind,  mida  kutsuti  Siuru  ingliks.  Siuru  rühmitus  avaldas  oma 

tegevusajal üle 30 eri raamatu algupäraseid esmatrükke. 

„Siuru  kevad  oli  tõesti  kaunis,  uljas  ja  romantiline  nagu  kogu 

revolutsiooniajastu“  (Visnapuu  1951:  294).  Visnapuu  kirjeldab  õnnelikke 

varahommikusi  jalutuskäike  Russalka  juurde;  joobumist  vabadusest  ja  looduse-  ning 

kunstiilust. 

Oma  tegevuse  algul  esines  Siuru  ühtehoidva  sõpruskonnana.  Omandatud 

kirjanikukuulsus,  suurenenud  ambitsioonid,  aga  ka  vastuolud  loomingulistes 

põhimõtetes tekitasid Siuru liikmete vahelisi pingeid. 

Siurust lahkusid skandaaliga August  Gailit  ja Henrik Visnapuu. Nad tundsid 

end  ahistatuina  Siuru  alalhoidlikuma,  nende  meelest  väikekodanliku  tiiva  –  Marie 

Underi  ja  Artur  Adsoni  poolt.  1919.  aastal  avaldas  Gailit  pamfleti  „Sinises  tualetis 

daam“, milles ta pilkas Underi ilutsevat armastusluulet. 
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„Siuru ei olnud kirjanduslik koolkond, vaid sõpruses liitunud loovate isiksuste 

koondis. Tookord pidasime meie Marie Underit ja Tuglast ja Semperit esteetideks, kuna 

mina ja Gailit tegime sellele opositsiooni.“ (Visnapuu 1951: 299)

Siuru esimese albumi ilmumine (1917) oli suureks sündmuseks. Kaanel ilutses 

suur  lehviv  Siuru-lind,  mida  kutsuti  Siuru  ingliks.  Siuru  rühmitus  avaldas  oma 

tegevusajal üle 30 eri raamatu algupäraseid esmatrükke. 

„Siuru  kevad  oli  tõesti  kaunis,  uljas  ja  romantiline  nagu  kogu 

revolutsiooniajastu“  (Visnapuu  1951:  294).  Visnapuu  kirjeldab  õnnelikke 

varahommikusi  jalutuskäike  Russalka  juurde;  joobumist  vabadusest  ja  looduse-  ning 

kunstiilust. 

Oma  tegevuse  algul  esines  Siuru  ühtehoidva  sõpruskonnana.  Omandatud 

kirjanikukuulsus,  suurenenud  ambitsioonid,  aga  ka  vastuolud  loomingulistes 

põhimõtetes tekitasid Siuru liikmete vahelisi pingeid. 

Siurust lahkusid skandaaliga August Gailit ja Henrik Visnapuu. Nad tundsid end 

ahistatuina Siuru alalhoidlikuma, nende meelest väikekodanliku tiiva – Marie Underi ja 

Artur Adsoni poolt. 1919. aastal avaldas Gailit pamfleti „Sinises tualetis daam“, milles 

ta pilkas Underi ilutsevat armastusluulet. 

„Siuru ei olnud kirjanduslik koolkond, vaid sõpruses liitunud loovate isiksuste 

koondis. Tookord pidasime meie Marie Underit ja Tuglast ja Semperit esteetideks, kuna 

mina ja Gailit tegime sellele opositsiooni.“ (Visnapuu 1951: 299)

August  Gailit  looming  ja  isik  tõusid  esile  just  Siuru  perioodil  nii  avalike 

esinemiste kui ka följetonide ja novellide kaudu. „Siurulased tahtsid olla romantikud, 

revolutsionäärid  ja  boheemlased  –  „santlaagrid“.  Aga  too  santlaagrus  ja  kodanlike 

eluvormide  hukkamõist  ei  rünnanud  oma  objekti  mitte  altpoolt,  see  polnud  mingi 

paljasjalgsete  proleetide  boheemlus,  vaid  väikekodanluse  ülalt,  boheemliku 

aristrokraatia  vaatekohalt  pilkenooli  suunav  liikumine.  Eriti  Gailiti  loomingus 

(kõnelemata  isikust)  tuleb  üsna  varakult  vaimuaristokraatlik  hoiak  ilmsiks.“  (Mägi 

1961: 111)

Siuru  oli  Noor-Eesti  traditsioonide  jätkaja.  Isikuvabadust  ja  individualismi 

rõhutav  maailmavaade  kujundas  ka  Siurut.  Euroopa  kirjandus  ja  selle  esindajad 

(Baudelaire,  Verlaine,  Rimbaud,  Maeterlinck,  Verhaeren,  Brjussov jt)  olid  Siurulegi 
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olulised.  Rühmituse kirjanduslikke taotlusi  iseloomustavad estetismi ja vormikultuuri 

nõuded,  liikumine  sümbolismi-impressionismi  suunal.  Siuru  autorid  eelistasid  oma 

loomigus lüürikat ja novelli, kirjutati palju kriitikat ja esseid. (Annus jt 2001: 184-187) 

Gailit  liitus Siuruga 1917. aastal.  Ta polnud natuurilt  küll  grupiinimene,  vaid 

eelkõige  individualist,  kuid  siurulasi  ei  ühendanudki  kindel  esteetiline  programm. 

Kirjanduslike manifestide ja programmide vastu oli noor Gailit välja astunud juba 1911. 

aastal  artiklis  „Quo  vadis“.  Siuru  ühendas  noori,  kelle  esikteoste  avaldumist  olid 

pidurdanud sõjaaegsed olud. See oli põhjus,  miks Gailit esialgu sobis siurulaste hulka. 

Siurulasi ühendas uusromantiline üldsuund. 

Gailiti Siuru-aegsetel novellidel on fantastiline tagapõhi, tema kujutamislaadi on 

nimetatud  fantastilis-sümbolistlikuks. Tema esimene novellikogu „Saatana karussell“ 

(1917) sobis hästi oma fantaasiamängu ja inimese kannatusi kujutava ainestikuga Siuru 

üldlaadiga.  Gailit  kujutab  neis  novellides  eelkõige  ränki  katastroofe.  Näiteks 

novellikogud „Saatana karussell“ (1917), „Rändavad rüütlid“ (1919) ja „August Gailiti 

surm“ (1919). (Puhvel 1991: 8-9)

1921. aastal sündinud rühmituse Tarapitaga August Gailit ei liitunud. Gailit ja 

Henrik  Visnapuu ei  nõustunud Tarapita  seisukohtadega,  mille  ideoloogia  oli  võetud 

prantsuse eluvõõralt salongikommunistlikult  Clarte’lt (Visnapuu 1951: 298). Gailit  ja 

Visnapuu kirjutasid kolm pikka joonealust Päevalehes „kirjandusliku täna“ küsimuste 

üle (Visnapuu 1951: 298). 

2.5. Mõjutused maailmakirjandusest

Kuna  Gailit  elas  nii  Eestis,  Lätis  kui  ka  Rootsis,  oli  tema  keelteoskus  laialdane  ja 

nägemisnurk segu indoeuroopa, germaani ja soomeugri elementidest. 

„Gailiti elus on olnud palju muundumisi, tingituna iseloomust, east, olustikust, 

ajajärgust,  sisemiste  arusaamade  teisenemisest.  Tisleri  õpipoisist  ajakirjanikuks, 

ajakirjanikust Siuru boheemlaseks, viimasest auväärseks kirjanikuks ja härrasmeheks.” 

(Gailit, Karl 1991: 95)
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1911.  aasta  teisel  poolel  siirdus  August  Gailit  ajakirjanduslikule  tööle  Riiga. 

Riias  veedetud  aastad  olid  noore  Gailiti  esteetiliste  vaadete  kujunemisprotsessis 

olulised.  Riias  tutvus  Gailit  Skandinaavia  autorite  Ibseni,  Bjornsoni,  Hamsuni, 

Jacobseni  ja  Strindbergi  teostega.  Mõjutusi  sai  ta  ka  vene  ja  poola  sümbolistidelt 

(Andrejev, Brjussov, Przybyszewski). 

Kirjanduse uuemaid voole esindasid sümbolistid (Maeterlinck ja Przybyszewcki) 

ning  norra  psühholoogilise  draama  esindaja  Henrik  Ibsen.  Siit  tuleks  otsida  Gailiti 

eeskujusid.  (Puhvel  1991:  5)  Tolleaegsest  sümbolistlikust  kirjandusest  sai  Gailitile 

lähedaseks  pessimistlik  suund, mis  tõstis  esile  nii  üksikindiviidi  kui  ka inimhulkade 

kannatused (Puhvel 1991: 6). 

Gailit ise on tunnistanud, et pidas oma lemmikkirjanikeks Jacobseni, Strindbergi 

ja  Hamsunit  (Puhvel  1991:  6).  „Nähtavasti  köitis  teda  Skandinaavia  kirjanike 

mentaliteet,  nende  paigutine  trotslik-irooniline  eraldumine  ühiskonnast  ja 

heakodanlikest arusaamadest, aga samuti looduslähedus ning omapärane kujutamislaad, 

mis erilises selguses avaldus norra  kirjanduses. Noore Knut Hamsuni individualistidest 

tegelaste  hingehädad  ja  kannatused  olid  romantiliste  allüüridega  August  Gailitile 

mõistetavad.“ (Puhvel 1991: 6)

August  Strindberg  on  mõjutanud   Gailiti  küpse  perioodi  novelle. 

Skandinaavlaste  vahendusel  tutvus   Gailit  vagabundkirjandusega,  millel  olid  Lääne-

Euroopas iidsed traditsioonid. Sealt saadud impulsid mõjutasid  Gailitit eriliselt. 

„Sümbolism ja  vagabundlik  kirjandus  on  need  XX sajandi  alguse  kirjanduse 

põhihoovused,  millega  romantismile  aldis  noor  August  Gailit  saavutas  kontakti“ 

(Puhvel 1990: 219).

Gailiti  romaanis  „Purpurne  surm“  peegeldub  Oswald  Spengleri  „Õhtumaa 

allakäigu“  filosoofia;  Gailit  jõuab   välja  tehnilise  progressi  esitamiseni,  ennustab 

inimkonna hukku. 

Teadlikke  või  ebateadlikke  mõjutusi  on  Gailit  saanud  Soome  kirjanikult 

Johannes  Linnankoskilt,  kelle  uusromantiline  parvepoisiromaan  „Laul  tulipunasest 

lillest“  (1905)  sarnaneb  oma  liblikatantsu  poolest  Gailiti  „Toomas  Nipernaadiga“, 

Toomas  Nipernaadi  ja  Ekke  Moori  tegelaskujud  on  mõjutusi  saanud  ka  teistest 
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maailmakirjanduse suurteoste kangelastest:  Odüsseuselt,  don Quijotelt,  don Juanilt  ja 

Peer Gyntilt.

2.6. Gailiti koht eesti novellistikas

Loovisiksused on väga tihedalt seotud aegruumiga, milles kulgeb nende elukäik. August 

Gailitil  tuli  läbi  elada  palju  ränki  ajaloosündmusi:  kaks  maailmasõda,  Vabadussõda, 

Eesti riigi tõus ja hukutamine, fašismi ja stalinismi diktatuur, eesti rahvale saatusraske 

1944. aasta, pagulaspõlv, külma sõja ähvardav algus (Puhvel 1991: 1). 

August Gailiti kirjanikuisiksus ning tema jõuline ja mitmekülgne looming tõusis 

esile eesti kirjanduses, hoolimata sellest, et August Gailiti isikut kui ka tema loomingut 

on Eestis nõukogude perioodil vaenatud. On olnud ülekohtust vaikimist või teadlikke 

valesid ja väärhinnanguid (Puhvel  1991: 1).  Kahtlemata  on ajastu mõjutanud Gailiti 

loominguperioode. Kerge ei olnud ka pagulaspõlv. 

„Kes peiar on küll ajakerilauad löönud nõnda tiirlema, et August Gailit, Siuru 

Mister  Ge,  oma  leegitseva  südame  on  pidanud  panema  jahtuma  Rootsi  külmadele 

kaljudele?“ (Visnapuu 1951: 282). 

Kunst ei tähendanud võitu ega loorbereid, vaid Issandalt pealepandud koormat, 

mida oli raske kanda ning mis pani sageli ahastama ja karjuma (Visnapuu 1951: 282). 

Gailitit  on  eesti  proosakirjanike  seas  peetud  erandlikuks  autoriks.  Ta  jäi 

romantikuks,  kui  eesti   proosa  1920.  aastate  aastate  keskel  realismi  suundus. 

Nipernaadi-tsüklit  on  nimetatud  vagabundkirjanduse  pärliks  Eestis.  Gailit  liialdab 

kirjeldustes,  fantaseerib,  romantiseerib  (teose  üldine  koestik).  Palju  liialdusi  leidub 

„Ekke Moori“ lehekülgedel – see ongi gailitlik kujutamislaad. Ekke Moor, kes täidab 

elus mitmeid rolle, läheb lahtisi allikaid otsima, ta peab palju suutma. 

Gailit  eristus  väga  tugevalt  oma  ajas  –  20.  sajandi  I  poolel  –  teistest 

proosakirjanikest.  Tema  lausete  rütm  ja  meloodilisus  ning  lai  sõnavalik  hulgaliste 

epiteetide  ning  võrdluste   kasutamine  teevadki  Gailiti  proosa  eripäraseks.  See 

mänguline  ja  uudne  maailm,  kus  seiklevad  Toomas  Nipernaadi  ja  Ekke  Moor,  on 
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kummaline,  teistmoodi,  argipäevast  kõrgemal.  Nii  „Toomas  Nipernaadi“  kui  „Ekke 

Moor“ võeti lugejate poolt hästi vastu. 

Võrreldes August Gailiti novelliloomingut Friedebert Tuglase omaga, võib leida 

mitmeid ühisjooni mõlema loomingus: nii Gailit kui Tuglas kujutavad oma novellides 

traagilist inimelu, mõistetamatut saatust, katastroofile lähenevat maailma, selle taustaks 

on  I  maailmasõja  kujutluspildid,  Tuglasel  novell  „Jumala  saar”,  Gailitil  „Saatana 

karussell”, „Rändavad rüütlid”.  Nii Gailitil kui Tuglasel on maailma  kujutusviis sünge 

ja novellide lõpplahendus traagiline, kuid mõlemal esineb ka neis novellides romantilist 

tundetooni. 

Jaan  Oksa  looming  eristub  Gailiti  kujutusviisist  märgatavalt,  kuid  neile 

mõlemale on ühine see, et nende loomingulaad on erakordne eesti kirjanduse kontekstis. 

Jaan Oksal näeme tugevaid ekspressiivseid meeleolupilte, kaldumist naturalistlikkusse 

kujutusviisi,  Gailitil  on  seevastu  ka  tumedasisulistes  novellides  tunda  kergust  ja 

poeetilisust  (nt  „Laatsarus”,  „Barrabas”).  Mõlemad  kujutavad  loodust:  Gailiti 

loodusekujutus on kaunis ja lüüriline, seevastu Jaan Oksa oma tume ja süngetooniline. 

Naissoo kujutamises  on märgata  ka suuri  erinevusi:  kui  Gailit  pöördub naiste  poole 

helgelt,  siis  Oks  on  naiste  suhtes  väga  sarkastiliselt  meelestatud,  tema  kirjeldused 

naistest on üdini naturalistlikud ja tugevalt negatiivse hinnanguga edasi antud, näiteks 

„Emased”, „Ihu”. 

Peet  Vallaku  novelliloomingus  võrreldes  Gailiti  omaga  on  märgata  suuri 

erinevusi:  Vallak  viljeleb  realistlikku  stiili,  elu-  ja  olustikupildid  on  kujutatud 

realistlikus  võtmes,  Gailit  laad on romantiline.  Gailiti  tegelane on avameelne ja hea 

jutustusoskusega,  siis  Vallaku  tegelane  on  seevastu  eestlasele  tüüpiliselt  kinnise 

iseloomuga.  Gailiti  maailmakujutus  on katastroofile  lähenev,  näiteks  novellis  „Vastu 

hommikut”, Vallaku oma aga optimistlikum. 

Võrreldes  Gailiti  loomingut  Arvo Valtoni  novelliloominguga,  võib  tõdeda,  et 

erinevusi  on  üsna  rohkesti.  Gailiti  kirjutamislaad  on  romantiline,  Valtoni  oma  aga 

realistlik, ta kujutab lihtsat inimest ja keelekasutus on ka argine, poetiseerimata. Valton 

pilab  oma novellides  nõukogulikku korda ja  selle  absurdsust,  näitab  seda grotesksel 

viisil.   Kuigi  groteski  on  ka  Gailiti  novellides,  on  see  tal  põimitud  romantilise 

kujutuslaadiga, mida aga Valtonil üldse ei ole. 
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            Kaasaegses  kirjanduses on Gailitile lähedane autor Mehis Heinsaar. Kui Gailit 

otsib seda irreaalset, romantilist, unistuslikku, nii-öelda lahtisi allikaid, tegeleb Mehis 

Heinsaar argirealistliku maailma hajutamisega, tavapärase elutunnetuse nihestamisega. 

Novellis  „Teekond maailma lõppu“ rebitakse peategelane Naatan Vaeras argipäevast 

välja. Talle pakutakse laeva, mis viib maailma lõppu. Naatan Vaeras ihkab küll rutiinist 

väljuda, teebki mõned sammud selleks, kuid lõpuks siiski loobub oma unistustest. 

Novellis „Rändaja õnn“ on õnn isikustatud, hingestatud olend. Inimene ja loodus on 

üks.  Nii  Gailitil  kui  Heinsaarel  on  rändamise  teema,  kohaks  on  Eestimaa  loodus, 

Heinsaarel konkreetselt Kanaküla, Hiiumaa, Karksi jt paigad. 

Gailiti  kirjutamislaad  on  traditsioonilisem,  Heinsaarel  põimub  realistlik 

argiolustik  fantastilise,  muinasjutulise  perspektiiviga.  Gailiti  puhul  on  realism 

põimunud  romantilise  laadiga,  Heinsaare  puhul  saab  kõnelda  maagilisest  realismist. 

Mehis  Heinsaar  on  saanud  mõjutusi  August  Gailitilt,  Friedebert  Tuglaselt,  Peet 

Vallakult.

2.7. Teoste analüüs

1. Novell „Viimne romantik”. Tekstisiseste tasandite analüüs

„Viimne  romantik“  (1925)  on  Gailiti  tuntumaid  novelle,  seda  on  nimetatud  ka 

programmiliseks teoseks. 

Novellikogus  „Kui  päike  läheb  looja”  (1910)  ja  esikromaanis  „Muinasmaa” 

(1918)  hakkab  välja  joonistuma  uusromantikute  meeliskangelane  –  end  imetlev  ja 

targutlev  Suur  Üksik.  Kukk  Kerill-Kerkerill  „Viimses  romantikus”  on  samuti  end 

imetlev  üksik,  nii-öelda  vaimuaristokraat,  keda  ei  osata  hinnata.  Gailit  näeb  Kerill-

Kerkerilli  vaimuväärtusi,  samas mõistab ta eluvõimetust.  „Paratamatust  tunnetades ei 

saa Gailit  keelata oma romantilisele õilishingele kaastunnet – vähemalt  pärast  surma 

laseb ta kukel lendu tõusta (Kalda 1981: 375).
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Teema ja kujundlikkus

Teema: kuke Kerill-Kerkerilli, vaimuaristokraadi püüdlused, langus. Motiivid: 

igatsus  parema,  kõrgema,  valgema ja puhtama poole. Kujundid:  end imetleva kuke 

romantiline  surm ja  lend  valguse  poole  pärast  surma. Pealkiri:  „Viimne  romantik” 

viitab  romantismi  aegumisele;  Gailit  on  teoses  ka  eneseirooniline,  jäädes  ise  siiski 

lõpuni romantikuks.

Süžee

Uhkeldav  kukk  Kerill-Kerkerill  elab  üle  raskeid  aegu  (sõda);  kadunud  on 

ideaalid.  „Tänapäeva  kangelaseks  oli  räuskav  jõnglane.  Pidid  olema  järsk,  ropp, 

viisakuseta” (Gailit 1949: 13). Kerill-Kerkerill selgitas noorele kanale Bräkk-Briile, kui 

edevad,  rumalad  ja  mustad  (ideaalideta)  on  kõik  maatõugu  kanad   laudas.  Kukele 

meeldis  Bräkk-Brii  noorus ja ilu,  kuid viimane ripsutas tiiba noorjõnglasega.  Kerill-

Kerkerill  sai  aru,  et  Bräkk-Brii  on  edev,  rumal  ja  langenud.  Kukk  unistas  lennust 

lõunasse. Kerill-Kerkerill lendas männi otsa, tahtis kaugemale lennata, aga kukkus alla 

nagu kivi.  Haned, kanad ja kuked pilkasid teda.  Tekkis tüli  kukk Kurluki ja Kerill-

Kerkerilli vahel. Algas äge võitlus, kus Kerill-Kerkerill tappis Kurluki, saades kiituse 

osaliseks. Kerill-Kerkerill suri saadud haavadesse, tõusis pärast surma siiski lendu. 

Jutustaja, vaatepunkt

Novell on esitatud tema-jutustusena, kirjeldades ka teisi tegelasi ja andes edasi 

nende dialooge-mõtteid.

Tegelased

Uhkeldav kukk Kerill-Kerkerill, kana Bräkk-Brii, kukk Kurlukk; haned, pardid, 

koer  Robi.  Kodulindude all  võib mõelda inimesi,  nende uhkust,  üleolekut,  madalaid 

kirgi.  Kukk Kerill-Kerkerill  on individualist,  uhke, end imetlev haritlane,  kes suhtub 

endast  madalamatesse  üleolekuga.  (Ja  saab  ka  vastava  palga.)  Teised  tegelased 

esindavad rumalat  massi,  karja,  kes on kõik ühe vastu,  käituvad julmalt  ja labaselt. 

Kerill siiski näeb valgust, mis sest, et pärast surma. 
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Miljöö, tegevusaeg ja –paigad 

Aeg on Esimene maailmasõda; tegevuskohaks on laut, aed, mets, mänd.

Keelekasutus, stiil

Keel on voolav, kujundlik; stiil jutustav, elav. Gailiti lause rütm on energiline, 

selgesti tajutav ja omapäraselt meloodiline (Puhvel 1991: 10).

Probleem ja ideestik 

Probleem: üksiküritaja  jõuetus,  võitlus  madalate  instinktide  vastu, 

karjamentaliteedi laastav mõju.  Idee, sõnum: üksikisik ei suuda võidelda massi vastu, 

romantiku elu ei ole kerge. Romantilised ja eluvõõrad illusioonid on kerged purunema 

igapäevases argimaailmas

2. Novell „Punased hobused”. Tekstisiseste tasandite analüüs

Teema ja kujundlikkus

Teema:  vaese  teenija  Mari  Taade  saatus.  Motiiv:  kättemaksumotiiv  –  talude 

põletamine.  Kujund:  punased  hobused,  punased  lõngakerad,  punane  lumi  talvel, 

punased virmalised, punakad juuksed Maril. „Punased hobused tähendavad tuld, suurt 

tuld. Hooned, kus punased hobused olid, põlevad maani maha!” (Gailit 1998 : 331). 

Pealkiri: „Punased hobused” – pealkiri annab teema edasi kujundlikult.

Faabula ja süžee

Faabula  (sündmused  ajalis-põhjuslikus  järjekorras).  Vana  soldat  Jüri  Taade 

otsib naist, kelleks osutub Sorgu Anne. Jüri Taade saab kellamehe koha. Anne algatusel 

peeti pulmad. Sündis poisslaps, kes suri vingumürgitusse; ema sügav masendus, jumala 

abiga  saadakse  teine  laps  –  Mari.  Anne rändab ja  kerjab  koos  lapsega.  Saun süttib 

põlema, laps on haaratud tuleleekidest kui mingisugusest askusest. (Gailit 1998: 340) 
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Mari Taade rändab ja kerjab nagu ta emagi. Toimub muutus – Mari läheb taluteenijaks, 

on väga töökas. Esimene süütamine Mägiste talus on pooljuhuslik; küünal kirstukaanel 

süütab laes rippuvad lõngad ja riided. Mari vaatab võlutult tuld. Järgnevad süütamised 

mitmetes  taludes.  Mari  näeb  unes  punaseid  hobuseid  –  ennustus.  Viimaks  hiilib 

perenaine Marile pööningule järele ja tabab tüdruku teolt. Mari satub vanglasse; ei oska 

vastata  küsimusele,  miks  ta  süütas.  Puänt:  kui  vabaneks,  süütaks  ikka;  kõik  häviks 

tulemeres – maad, linnad, veed, metsad; isegi kannatused, mured, valud. Hävib kõik, et 

sündida uuesti puhta ja selgena nagu taeva sinetus.”  (Gailit 1998: 346)

Süžee  (sündmused  tekstis  esitatud  järjekorras).  Mari  Taade  lahkub  Laiksaare 

talust, mille ta süüdanud on. Ta on olnud korralik teenija; keegi ei oska aimata, et just 

tema „kuri käsi” mängus on olnud. Mari läheb Mudaalliku tallu. Ta on töökas, usklik, ei 

vallata  poistega.  Mari  jääb  justkui  haigeks,  näeb  unes  punaseid  hobuseid,  kes 

ennustavad  tulekahju.  Perenaine  hiilib  Marile  järele  ja  avastab  süütamise.  Tüdruk 

viiakse  vanglasse.  Järgneb  tagasivaade  Mari  Taade  vanemate  elust-olust,  sauna 

süttimisest  (punased  hobused!),  ema-isa  kaotusest,  noore  Mari  elust,  esimesest 

süütamisest  (ait).  Unistas  tulest,  süütas,  sattus  vanglasse.  Kinnisidee  –  mu  armsad 

hobused.

Tegelased

Peategelane:  Mari  Taade.  Kõrvaltegelased:  Jüri  Taade  ja  Sorgu  Anne. 

Episoodilised tegelased: talude perenaised. 

Mari Taade on sügav tegelane, keeruline, muutuv,  pärit vaesest ja harimatust 

perest;  Noor Mari Taade - „Ta oli nässakas tüdruk paksude huulte, kitsa otsaesise ja 

ettepoole ulatuva lõuaga. Silmad olid tal suured ja eksivad, nad vaatasid veidi kõõrdi ja 

umbusklikult.  Päike  libises  õlgadele,  punakad  juuksed  särasid  päikeses  kui  kuld.” 

(Gailit  1996: 330) Lapsena silmad ahned kui pärdikul, ahnitses iga asja, mida juhtus 

nägema;  kui laps tõusis haigevoodist,  oli  ta kõhnake,  kollane,  jalad värisesid all  kui 

heinakõrred. 

Mari Taade tundis vastupandamatut soovi põletada hooneid; ta nägi tuleleekides 

punaseid hobuseid. Kõik raskused ja eksimused põlesid tuhaks, „jäi vaid puhas hing kui 

allikavesi.”  See  oli  nagu  puhastustuli,  kus  said  tasutud  tema  nooruspõlve  raskused, 
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vanemate keerukas elu. Kui ta oleks vangistusest vabanenud kümne, kahekümne aasta 

pärast, oleks ta ikka põletanud, et tunda õndsust, rahu ja õnne. Mari Taade elas ema 

jälgedes, külast külla kerjates; hiljem sai temast väga töökas taluteenija. 

Jüri  Taade –  Nikolai-aegne  vana  soldat,  umbes  60-aastane,  lonkas  natuke 

vasakut jalga ning oli ka veidi kurt; lõug raseeritud, rinnas aurahad, oli töine ja jutukas.

Vanapoolne kentsakas soldat kosib endale sobiva naise; kui Sorgu Anne poleks hakkaja 

olnud, võinuks soldat üksikuks jääda. Elukohaks oli Annel ja Jüril väike preestri saun. 

(Otsustavaks pöördeks tegevuses saabki sauna süttimine).

Sorgu Anne – Jüri Taade abikaasa – väike, nässakas, tõmmu nägu täis kortse, ta 

oli kui kängujäänud kadakas. Kuid eluenergiat oli tal palju, otsekui haak hakkas soldati 

külge. (Gailit 1996: 335)  Sorgu Anne kuulus sotsiaalselt alamkihti, oli sisuliselt kerjus: 

santis mööda mõisaid  toitu, riideid ja raha. Nii Sorgu Annesse kui tema tütresse Mari 

Taadesse suhtusid külainimesed põlastavalt. 

Välisest kirjeldusest ilmneb ka iseloom ja olemus: tahtejõuline, samas kartlik, 

mis oli tingitud Mari heitlikust elust.

Miljöö, tegevusaeg  ja -paigad

Maamiljöö,  külad,  talud  (Laiksaare,  Männimõis,  Turbasoo,  Oheldi,  Viitoja, 

Mudaalliku); tegevus toimub 19. sajani lõpus. Loo kestus on umbes 20-25 aastat. Lõpp 

jääb lahtiseks, ajalist piirangut ei saa täpselt määratleda.

Keelekasutus, stiil

Keelekasutus on kujundlik: punased hobused, punaste virmaliste tulised leegid, 

punased ratsurid taeva poole tõusmas.  „Punastes hobustes” on kasutatud murdesõnu: 

karm, askus, vallatama. Stiil on ekspressionistlik – tugevad, tumedad värvid, äkilised 

pöörded.

Probleemistik ja ideestik

Probleemistik:  Mari Taade ja ta vanemate majanduslikult ja sotsiaalselt kehv 

olukord;   üleliigse  inimese  probleem;  Mari  Taade  pole  leidnud  oma  kohta  elus  – 
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pidetus; tegelaste  vaimne nõtrus  või  nõrkus  raskendab nende olukorda (Sorgu Anne 

esimene laps lämbus karmus); usu mõju tegelaste käekäigule; saatuse vastu ei saa. 

Idee: tule puhastav ja ühtlasi hävitav mõju.  

3. „Toomas Nipernaadi”. Tekstisiseste tasandite analüüs

Tekkelugu ja mõjutused

„Toomas Nipernaadi“ (1928), romaan novellides, on August Gailiti kõrgperioodi 

teos, ilmunud 1928. aastal. „Nipernaadi” idee sündis ühe mehe sammude kajana. Knut 

Hamsuni,  Henrik  Ibseni  ja  Cervantese  positiivne  mõju  Gailitile  on  ilmne,  samuti 

Aleksis Kivi mõju. Hamsuni, Ibseni ja Cervantese ränduri, vagabundimotiiv on olnud 

Gailitile  eeskujuks.  Niminovelli  „Toomas  Nipernaadi”  puhul  on  võimalik  paralleele 

tõmmata Kivi romaaniga „Seitse venda”. Vendade (Peeter, Paulus ja Joonatan) olemus 

on sarnane Kivi tegelastega. 

Otsene  paralleel  tekib  Johannes  Linnankoski  parvepoisiromaaniga  „Laul 

tulipunasest  lillest”  (1994).  Peategelasele  Olavile  meeldivad  Metsaneiu,  Elulõng, 

Tõmmu tüdruk,  Pihlakobar ja Toomeõis.  Kõige sügavam on tema armastus  Kyllikki 

vastu. Linnankoski romaani „don Juan” Olavi on hulljulge, ülekohtune, armukade; siin 

joonistub välja soomlase äkiline iseloom. Olavi laskub alla surmatoovast kosest, jäädes 

võidumeheks;  rikub  ära  pulmaöö,  süüdistades  Kyllikkit  truudusetuses,  omanud  ise 

eelnevalt erinevaid naisi. 

Toomas  Nipernaadil  on  juba  kaasa  (see  ilmneb  teose  lõpus);  Nipernaadi 

naljatleb,  vallatleb  tüdrukutega,  lubab  neile  „muinasjutulosse”,  lastes  ise  jalga,  kui 

tegutsema peaks. 

Mõlema  kirjaniku  kirjutamislaad  on  romantiline,  Linnankoskil  lihtsam  ja 

selgepiirilisem;  tegelaste  psühholoogiat  kujutab  Linnankoski  sügavamalt.  Gailitil  on 

rõhuasetus  kujundlikkusel,  voolaval  jutustusel  ja  kaunitel  looduskirjeldustel. 

Linnankoski kasutab palju isikustamist, Gailiti lemmikkujund on võrdlus. Linnankoski 

keel  on  lihtsam,  sirgjoonelisem,  Gailitil  keerulisem,  kujundlikum,  mitmekihilisem. 

Gailit  jätab  lahtisi  otsi,  lubab  lugejal  edasi  mõelda,  Linnankoski  lugu on  lõpetatud, 

terviklik, „äraseletatud”. 
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Kompositsioon, žanrimääratlus

„Toomas  Nipernaadi”  on  romaan  novellides:  „Parvepoiss”,  „Toomas 

Nipernaadi”, „Pärlipüüdja”, „Valged ööd”, „Päev Terikeste külas”, „Kaks svidrilindu-

paabukest”, „Seeba kuninganna”. „Toomas Nipernaadi”  rännakud algavad varakevadel 

ja lõpevad hilissügisel. Teose algul on Nipernaadi justkui noor suurte lootustega otsiv 

tegelane, viimases novellis vananev mees, kes tuuakse reaalsesse ellu tagasi.

Eelmise sajandi kahekümnendate aastate eesti kirjanduses oli see uudne vorm. 

Tolleaegses kriitikas leiame vastuolulisi arvamusi selle žanri kohta. Daniel Palgi leiab, 

et  „Nipernaadi”  on  novellikogu,  mitte  romaan  novellides,  nimetades  seda 

„järeleandmiseks  tänapäeva  lugeja  maitsele”,  kes  eelistab  lugeda  romaane  (Vaiksoo 

1996: 318).

Marta Sillaotsa kommentaar (1929) hindab täiel  määral  „Toomas Nipernaadi” 

žanrimääratlust.  Sillaots  peab  uut  kompositsioonilist  võtet  rõõmustavaks  üllatuseks. 

„Tänu  romaaniks  lükitud  novellide  võrdlemisi  lõdvale  omavahelisele  sidemele  võib 

autor keskendada kogu tähelepanu Nipernaadile, ilma et teda tarvitseks segada miljöö 

ning kõrvaltegelaste ühtluse küsimus” (Sillaots 1929: 38).

Hilisem  kriitika  ei  ole  kompositsiooniprobleemile  enam  erilist  tähelepanu 

osutanud.  Nipernaadit  nimetatakse  romaaniks  lühiduse  huvides.  Võiks  tõmmata 

paralleele  Giovanni  Boccaccio  „Dekameroniga”,  mis  on  100-st  novellist  koosnev 

suurteos 14. sajandist korduvate tegelastüüpidega.

Müütiline elumudel

„Toomas Nipernaadis” järgnevad aastaajad: kevad, suvi, sügis, see oleks nagu 

suletud ring, elu ringkäik. Selles ringis asub igavene rändur Toomas Nipernaadi. Hugo 

Raudsepp  vihjab  Ahasveeruse-motiivile.  Nipernaadi  on  sisimalt  olemuselt  suur 

elutühjuse ja kõigi askelduste mõttetuse sümbol (Sillaots 1929: 39).

Nipernaadi  tunnetab  omamoodi  elu  mõttetust  ja  pakub inimestele  igapäevase 

rabelemise sekka imeilusaid illusioone ja valesid. Lugeja elab kaasa unistavale Lokile 

Trallale, Ellole ja Katile, langedes Gailiti osavalt punutud illusioonidevõrku (Vaiksoo 

1996: 314). 
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Teema ja kujundilisus

Teema:  igavene  rändamine,  ilu  ja  armastuse  otsimine,  igapäeva  rutiinist 

vabanemine.  Motiiv:  vagabundlus, rännumotiiv.  Kujundid:  elu ringkäik, aastaaegade 

vaheldumine, müütiline elumudel.  Pealkiri:  „Toomas Nipernaadi” – peategelase nimi, 

mis kõlab kummaliselt laulvalt. On seotud teose idee tekkimisega (rütmilised sammud). 

Nimedel on Gailiti teostes äärmiselt oluline osa. Nipernaadi – see kummaline nimi – 

annab teosele sümbolijõu (Vaiksoo 1996: 317).

Süžee

Süžeeliseks teljeks on Toomas Nipernaadi rännak varakevadest hilissügiseni läbi 

mitmesuguste Eestimaa paikade. Esimeses novellis on Nipernaadi muretu parvepoiss, 

seejärel  lusikab ta end maamõõtjaks,  sookuivendajaks, pärlipüüdjaks,  rikka talumehe 

sulaseks. Viimases loos selgub, et peategelane on kirjanik, kes peab talve saabudes oma 

keskkonda tagasi  pöörduma.  Nipernaadi  põgeneb armastuse,  vahel  ka sajatuste  eest. 

Tüdrukud on nõus temaga lahkuma,  aga kuna tal  neid kuskile viia ei  ole,  siis laseb 

Nipernaadi ise jalga. Nipernaadi ei soovi enamat, kui panna tütarlaps enesesse armuma, 

oskab äratada igatsusi.

Nipernaadisse  armub  rikas  peretütar  Ello  ja  totter  karjaplika  Tralla 

(„Pärlipüüdja”),  salapärasest  kutsest  on  haaratud  uhke  kalurineiu  Maret  („Seeba 

kuninganna”)  ja  väike  Kati  („Kaks  svidrilindu  paabukest”).  Nipernaadi 

kandlekõlistamise  vastu  jääb  kurdiks  ainult  Anne-Mari  „Valgetes  öödes”  (Krusten; 

Sõgel 1981: 378-379).

Nipernaadi  armastab  vaadelda  ja tunneb maailmast  rõõmu.  Viimases  novellis 

tuleb Nipernaadi abikaasa Inriid talle järele. Lumi katab maad. Nüüd peab minema. 

Jutustaja vaatepunkt

„Toomas Nipernaadi”  on üles ehitatud tema-jutustusena.  Nipernaadi  kõnnibki 

oma  loos  ringi  nagu  lugeja  romaanis  (Annus  2001:  305).  Gailit  kasutab  ka  palju 

Nipernaadi sisemonoloogi, pöördumaks ilukõneliselt neiu poole. Nipernaadi kohalolek 

ei  ole  alati  ilmtingimata  vajalik,  et  saaksid  ette  astuda  teised  tegelased.  Aga  tema 
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kohalolek on tuntav; tal tuleb „leppida kõrvaltvaataja positsiooniga, eluromaani asemel 

piirduda novellidega.” (Annus 2001: 306)

Tegelased

Peategelane: Toomas Nipernaadi. Kõrvaltegelased: erinevad naistüübid: Loki, 

Milla,  Totter-Tralla,  Ello,  Anne-Mari,  Kati,  Maret  Vaa,  vennad  Peeter,  Paulus, 

Joonatan,  Kadri  Parvi,  Inriid  Nipernaadi. Episoodilised  tegelased:  Silver  Kudisiim, 

Mall, Habahannes, kirikhärra, Küüp, Jairus, Tõnis Tikuta, Martin Vaigla, Meos Martin, 

Toomas Parvi, Maarja Melts, Jaak Jarski, Jaan Melts,  Madis Moormaa, Jaak Lõoke, 

Liis, Jaan Vaigupalu, Jaanus Roog, Siimon Vaa. Kujuteldav tegelane:  Katarina Jee, 

Enelele.

Toomas Nipernaadi oli  kirjanik,  kes suviti  rändas,  talvel  elas  perekonnaelu. 

Väliselt  pikk  mees,  suure  kõvera  ninaga,  hüplev  kõnnak,  lõõtsmoonikuna  kortsus 

säärikud, kannel kaenla all ja kaabu kuklasse lükatud. Nipernaadi polnud väliselt ilus, 

vaid pisut koomiline,  tütarlapsi  võlus ta oma fantaasiaküllaste  juttude ja romantiliste 

kandlelugudega.  Nipernaadi  loob  tutvusi  aina  uute  ja  uute  inimestega,  kes  talle 

rännuteel  ette satuvad, ta võlub nii fantaasia kui empaatiaga, mõjudes naistele nii, et 

nad tunnevadki end armastusväärsete ja kaunitena. 

Eelkõige  on  Nipernaadi  seikleja,  vagabund,  peiar,  rändur,  samas  on  ta 

elujuhtumite  kollektsionäär.  Ei  saa  unustada  tõsiasja,  et  elukutselt  on  Toomas 

Nipernaadi kirjanik, seetõttu ka väga hea retoorik, sõnaseadja, lugude jutustaja. Ühtlasi 

on ta oma eksistentsi mõtestaja, teel olija, igavene otsija. Nipernaadi portree täieneb ja 

selgub järkhaaval. 

Nipernaadi  tahab  tõsta   inimesi  välja  argirutiinist,  et  nad  elaksid  oma  elu 

loomingulisemalt.  „Järelikult pole vale võtta Nipernaadit kui personifitseeritud kunsti 

ennast” (Kalda 1997: 100).

Teised tegelased: Ello – rikas peretütar, Tralla – karjaplika, Maret – kalurineiu, 

Kati – vaene külatüdruk, Loki – kaluri (noor) tütar. Tütarlapsed on erinevat päritolu, 

värviküllased,  lihtsad.  Toomas  Nipernaadi  armastab   neid kõiki  sõnadega.  Ta ei  tee 

seisusevahet (Tralla); ka välimus pole nii oluline (rõugearmiline Anne-Mari). Siin võiks 

tõmmata paralleeli Moliere’i don Juaniga, kes samuti ei teinud seisusevahet. 
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Peategelase Nipernaadi seos maailmakirjanduse tegelastega

1. Nipernaadi sarnaneb meelelaadilt Odüsseusega, kes on samuti teel, teel koju 

pärast Trooja sõda. Ka Odüsseus otsib, eksleb, seikleb, satub naisnõia Kirke saarele. 

Nipernaadi  rändab  ajas  (kevadest  sügisesse)  ja  ruumis  (ühed  paigad  vahelduvad 

teistega).  Varakevade  irooniast  ja  koomikast  saab hilissügiseks  lüürilisus  ja  tragism. 

Nipernaadi areneb oma rännakuis, ta kehastab igavese rändaja arhetüüpi.

2.  Don Quijote  idealismiga on Nipernaadil palju ühist. Don Quijote elab oma 

kujutluslikus, rüütliromaanidest  pärit maailmas.  „Nipernaadi sekkub pidevalt  tegeliku 

maailma käiku, aga vahendid, mis tal on kasutada, ei sobi tollele tema jaoks võõrale 

maailmale. Ta tahab aidata ilusaid ja vaeseid tütarlapsi, aga tal pole neile pakkuda muud 

kui illusioone.” (Annus 2001: 303)

3.  Don  Juan  ja  Nipernaadi  kuuluvad  südamevallutajate  tüpaaži.  Mõlemal 

tegelasel  on  empaatiavõime;  vahe  on  selles,  et  Nipernaadi  on  platooniline 

südametemurdja. Ta ei käitu amoraalselt, vaid pigem süüdimatult. Npiernaadi karakterit 

võib pidada don Juani arhetüübi edasiarenduseks.

4.  Olavi  Koskela  (Johannes  Linnankoski  „Laul  tulipunasest  lillest”)  on 

romantiline,  otsekohene,  sirgjooneline,  äge,  hulljulge.  Oma  paljude  armastatud 

tütarlaste  hulgast  valib  ta  Kyllikki,  kellega  saab  ka  lapse.  Nipernaadi  on  Olaviga 

võrreldes kargem, platoonilisem, romaani algul on ta noor (hingelt) otsiv mees, lõpus 

vananev  hallipäine  abielumees.  Olavi  on  traagilisem,  äärmuslikum  (kosest 

allalaskumine,  suhted  pruudi  isaga  jm);  Nipernaadi  on  kerglaslikum.  Olavi  naised 

ilmutavad talle end taas (saates kirju, tulles külla; juhuslikel kohtumistel), Olavi valutab 

südant nende pärast. Nipernaadi ei võta kõike nii südamesse; ta läheb endast välja, kui 

kohtab tüdrukut, kes naerab talle näkku ja on niisama löögivalmis fantaseerija nagu ta 

ise (Kalda 1997: 99).

Miljöö, tegevusaeg  ja -paigad

Tegevus  hargneb  konkreetses  Eesti  olustikus  20.  sajandil  kahekümnendatel 

aastatel. Romaan algab lume minekuga ja lõpeb lume tulekuga; Nipernaadi üksildane 

teekond läbi Lõuna-Eesti maastike on intensiivne. Eriti tuleb see esile Juhan Viidingu ja 
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Kaljo  Kiisa  1983.  aastal  valminud  filmis,  kus  loodus  kujuneb  omaette  tegelaseks 

(Vaiksoo 1996: 317).

Keelekasutus, stiil

Teose  teeb  nauditavaks  Gailiti  voolav  ja  päikeseline  jutustamisstiil  ning 

värvikate  tehelaskujude  loomine.  Tekst  kulgeb  rõõmuga,  luues  lähedase  sideme 

jutustaja ja kuulaja vahel (Annus 2001: 308). Gailit on suurepärane jutuvestja; ta keel 

on  kujundlik,  isikupärane.  Gailiti  lemmikkujundiks  on  võrdlus,  kus  ta  laseb  oma 

fantaasial vabalt lennata. Näiteks: puud seisavad kui küünlad, vaatab kui haldjas kütti,  

parvel kui lõhkujal hobusel, silmad mustad kui niiske muld, põsed roosad kui aovalgus,  

juuksed üle õlgade kui tuulised metsad, õnn on kui haihtuvad pilved, õlad kui valged  

purjed, suu kui roosiaed, oled nagu sulg mu kätel, rusikad kui pussnoad, habemetutt kui  

oder  püsti,  tukuvad  okstel  kui  surnud,  maa  vabaneb  lumest  ja  jääst  kui  linnupoeg 

koorest end vabastades; sulisevad nired, mis otsekui ussikesed; parv keerleb vees kui  

vurr ringi, pladistavad kui papagoid, hall habe kui põõsas silme ees.

Gailit kasutab ohtralt epiteete: jäine kate, kibe jooksuhoog, pidutsev tantsusaal,  

alasti pihlakad, pruunid joovikad, mõõtmatud metsad, kollakad pisarad, pakitsev rõõm,  

patused silmad, jõuetud tiivad,  sant peremees, hull  parvepoiss,  südi karjapoiss,  kurt  

puu, aroomine mürk, mustad mõtted, võluv muinasjutt. 

Leidub isikustamist: mets ärkab talvisest õõtsumisest, nired tormavad kallakust  

alla, ojad kajavad rõõmsalt vastu, sood auravad ja sulisevad talvisest unest ärgates,  

tuuled peatusid lõõtsutades, elu seisab meil ees. 

Metafoorid:  pilvede  mustad  karavanid,  istub  vaid  võipättide  otsas,  tuuled  

toovad taevasse pilvede lesti; Silver, vana käbi; Loki on muutunud raskeks kiviks su  

südamel, viletsus vaatas irvitades iga prao vahelt sisse (ühtlasi isikustamine).

Gailit  kasutab ka  rahvapäraseid ütlemisi:  söögu mind kas või tuhat puuki ja  

vana sarviline ise, söögu sind susi ja neelaku hunt, keretäit teenima.

Nimi on gailitliku stiili  äärmiselt oluline osa. Gailit  ei mõelnud nii kummalisi 

nimesid (Kuppelvaar, Kudisiim, Habahannes, Mae-Stina, Katarina Jee jpt) välja, vaid 

need  kujunesid  vahetu  impulsina  nagu teose  ideegi.  „Oluline  oli  rütm,  helin,  kõla” 

(Vaiksoo 1996: 318).
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„Gailiti  tekstides avaldub erakordne keelerütm, harukordselt  rikas sõnavara ja 

poeetiline proosastiil.” (Hargla 2005: 26) „Gailiti kirjanduskeel on särav ja pealetungiv. 

Selle mõju rajaneb enam väljendusrikkusel kui sisendusjõul.” (Kalda 1996: 96)

Idee, sõnum

Nipernaadi kui vaatleja ja rändaja – autor ei paku valmistõdesid. Nipernaadi on 

sotsiaalseete reeglistike eitaja; ei ole võimalik ühitada romantilist ja reaalset maailma 

(Annus  2001:  306). Samas  argirutiinist  kõrgemale  tõstmine  aitabki  inimesi  elada. 

Romantilised paisutused (kas või nimede puhul, nt kaks svidrilindu-paabukest) tõstavad 

inimese  argihallusest  kõrgemale.  Nipernaadi  on  elujuhtumite  kollektsionäär,  igavese 

armastuskogemuse  otsija,  elu  ideaalse  võimaluse  esindaja,  tahtevabaduse  sümbol, 

romantilise kaanoni esindaja, tegelane iseenda lavastatud komöödias, eksistentsialistlik 

mässaja elu paratamatus lõpus sisalduva absurdi vastu, inimene, kes otsib enda mina, 

identiteeti,  mille  ta  leiab  teiste  kaudu.  Nipernaadilikkuse  all  võib  mõista  iseloomu, 

eluviisi, vabadust, hullust, armastust ja mida kõike veel.

4. „Ekke Moor”. Tekstisiseste tasandite analüüs

„Ekke  Moor”  (1941)  ilmus  Saksa  okupatsiooni  ajal  ja  teda  peetakse  „Toomas 

Nipernaadi” järelkäijaks. Ekke Moor rändab samuti nagu Toomas Nipernaadigi mööda 

maad ringi. 

August  Gailit  sai  teose  kirjutamiseks  inspiratsiooni  Henrik  Ibseni  „Peer 

Gyntist”,  kus  ema  Åse  tegelaskuju  on  sarnane  Ekke  Moori  ema  Neenu  Mooriga. 

„Sarnasus Ibseni „Peer Gynti” kompositsiooniga on ilmne ja tõenäoliselt teadlik: kodust 

hulkuma minev poiss, kes aastate pärast küpsenud mehena naaseb, näiliselt  kuri,  ent 

sisemiselt hell ema, ootama jääv naine – sedapuhku küll juba pojaseemnega õnnisatud.” 

(Mägi 1961: 130)

„Ekke  Moor” ei jagune novellideks nagu Toomas Nipernaadi, vaid see koosneb 

episoodidest ja lood on süžeeliselt paremini seotud kui „Toomas Nipernaadis”.
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Teema ja kujundlikkus 

Teema:  otsimine,  rändamine.  Motiivid:  1)  lahtiste  allikate  otsimine  –  Ekke 

Mooril on soov leida midagi; 2) rännumotiiv – millegi ilusama, kaunima otsimine oma 

eluteel.  Kujund: lahtised allikad, elu ringkäik – kui Ekke jõuab tagasi Ingelandi, leiab 

ta eest oma väikese poja puu otsas kukkumas.  Pealkiri:  „Ekke Moor” – peategelase 

nimi on niivõrd oluline, et saab teoses sümboolse tähenduse ja seepärast pealkirjaks.

Süžee

Romaani  süžee  aluseks  on  Ekke  Moori  rännakud  erinevatesse  paikadesse  ja 

kokkupuuted erinevate inimestega. Esimese seiklusepisoodina on kujutatud seda, kuidas 

Ekke hakkab näitlejaks rändteatri trupis. Groteskselt on edasi antud, kuidas Ekke pole 

varem  näidelnud,  kuid  nüüd  on  korraga  „suur  lavaartist”.  Ekke  piiramatu 

improviseerimine tsaari osas on tüüpiline romantiline motiiv. Ekke Moor tahab kogu 

aeg  mingit  osa  mängida,  on  aga  Nipernaadist  peergyntlikum  oma  tujukuses  ja 

ebateadlikus sihiasetuses (Mägi 1961: 130).

Ekke Moor, hariduseta, kuid andekas, logelejaks peetud maapoiss läheb maailma 

õnne  ja  „lahtisi  allikaid”  otsima.  Ekke  Moor  kohtub  oma  rännakutel  erinevate 

inimestega, muutudes kohati ise kõrvaltegelaseks. Huvitavad on lõigud praost Odja  ja 

tema poja tegevuse kirjeldusega. Värvikalt on kirjeldatud Peipsi-äärset vene küla, kus 

sureb  kaubanaine  Jevdokia.  Elurütm  paiskub  segamini,  kauplus  suletakse.  Külas 

rüüstatakse,  põletatakse.  Kraavihallide  loos  saab  Ekke  Moorist  mahajäetud  mõrsja 

trööstija. 

Romaani viimastes episoodides leiame Ekke soome laplaste tundrus, kus autor 

idealiseerib  looduslähedust  ja  vastandab  selle  moodsale  tsivilisatsioonile.  Pärast 

mitmeaastast äraolekut pöördub väsinud härrasmees kodu poole tagasi, saades aru, et 

kodukülas ongi õnn ja elu mõte. 

Süžeeliselt  on  „Ekke  Moor”  keskendatum  ja  kompaktsem  kui  „Toomas 

Nipernaadi”.
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Jutustaja, vaatepunkt

Tegemist  on  tema-jutustusega,  kusjuures  autor  kasutab  ka  tegelaste 

sisemonoloogi, näiteks Eneken Üüve mõtisklused Ekkest. On kasutatud ka kõiketeadva 

jutustaja vaatepunkti. 

Tegelased 

Peategelased: Ekke Moor, Neenu Moor ja Eneken Üüve. Kõrvaltegelane: teatud 

episoodides, näiteks lood praost Odjast ja kaubaemand Jevdokiast, muutub Ekke Moor 

kõrvaltegelaseks.  Kõrvaltegelased:  Jevdokia,  Pille  Riin,  kraavihall  Aleksander, 

mustlane Mitrovski, Toomas Üüve, isa Uutšö, Lassi

Ekke  Moor on  muutuv  ja  dünaamiline  tegelaskuju,  kelle  väärtushinnangud 

teisenevad laias ilmas rännates. Rannarahva arvates logardist poisist kasvab mees, kes 

tuleb oma kodukohta tagasi. Ekke püüab tabada midagi seletamatut (lahtised allikad), 

vana laplane Uutšö õpetab teda armastama puud, sammalt, looma, usaldama haldjaid. 

Uutšö õpetab talle, et tuleb olla siiras, olla hea, olla inimene. Tundrus Ekke muutub, 

teda on tüüdanud maailma lõpmatu mitmekesisus, lakkamatu rändamine.

Neenu Moor – Ekke ema. Neenu Moor on väike kärmas naine, tal on kitsad, pisut 

jonnikad huuled, tuultest puretud nägu. Neenu on oma iseloomult käre ja karm, kuid 

niipalju  kui  ta  Ekkele  vitsahoope  jagab,  samapalju  ka  armastab  teda.  Neenu  Moori 

ütlemised ja sõnakasutus oma poja kohta on groteskne: „Säärane logard poisinolk, ikka  

kiigub ta mõnes puuladvas, kükitab mõnes põõsas, varjab. Adra taha ei astu, püügile ei 

lähe, võrgud tekitavad talle tülgastust, ent hüpata oravana ühelt puult teisele, see on  

talle südame järgi” (Gailit 1990: 6). Neenu Moor küll siunab oma poega, kuid südames 

armastab. Siunab, õiendab, sakutab, kuid südames hoiab teda. Kui Ekke on varastanud 

laadalt ema raha, laseb ta ikkagi Ekkele kütta sauna. 

Eneken Üüve: „inglisilmadega maipõrnikas”; „puhas ja valge pilvelest”. Eneken 

Üüve on  armunud  ja  ta  näeb  Ekket  paremana,  kui  ta  tegelikult  on.  Ta  peab  Ekket 

„tooreks ja hapuks”, kuid armastab teda sellest hoolimata. Eneken Üüve jõuab Ekke ära 

oodata tema rännakutelt. 

Pille  Riini tegelaskuju  annab  hästi  edasi  autori  mõtteid.  Pille  Riin  räägib 

realismi piiratusest ja peab ebaoluliseks materiaalseid väärtusi, tema jaoks on olulisem 
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kunsti  nautimine.  „Seepärast  täidab  tühjust  hea  raamat,  geniaalne  maal,  veetlev 

raidkuju,  sest  elu  ise  ei  anna  seda  naudingut”  (Gailit  1990:  102).  Pille  Riin  elab 

äärmises vaesuses, aga ta oskab oma hütikese unistada lossiks. Vaesest rikkaks – seda 

kordab ja teisendab Gailit. 

Miljöö, tegevusaeg ja -paigad

Rannaäärne  küla  Ingeland,  maakohad  Eestimaal,  Peipsi-äärsed  vene  külad, 

Lapimaa tundrus. Tegevus toimub 1930ndatel aastatel, umbkaudu 7 aastat rändab Ekke 

mööda ilma ringi. Omapärased kohanimed: Iilasmaa, Tareselja, Uduvere.

Keelekasutus, stiil

Stiililiselt on „Ekke Moor” ühtlasem kui „Toomas Nipernaadi”. Gailit kasutab 

huumorit ja groteski tegelaste kujutamisel, näiteks mustlane Mitrovski ja tema hobune 

Džabo; ema ja poja suhe, Neenu Moor ütleb Ekkele: „Ah sa tuline sikk!” hüüab Neenu 

äkki rõõmsalt. See on ometi Ekke, ta võllaroog ja logard Ekke, et sarvik teda sabast  

sikutaks ja ainsa suutäiega nahka paneks” (Gailit 1990: 43). 

Keel on kujundlik, kõne- ja lausekujunditest rikastatud. Gailit kasutab lustakaid 

fantaseeringuid,  liialdavaid  kirjeldusi,  teose  koestik  on  romantiline  –  see  on  üsnagi 

erandlik  ja  omaette  hoidev  laad  eesti  proosas.  (Puhvel  1990:  219)  Kõikvõimalikke 

liialdusi  leidub  romaani  igal  leheküljel,  see  kuulub  lahutamatult  gailitliku 

kujutamislaadi juurde (Puhvel 1991: 220).

August Gailiti proosa eripärasus peegeldub tema meloodilises, rütmilises lauses, 

kus  on tõuse ja  langusi.  Kujunditest  on eriti  fantaasiarohked ja  leidlikud  võrdlused. 

Looduspildid  on  lühidad,  kuid  meeldesööbivad  ja  romantilise  tundetooniga  (Puhvel 

1991: 221).

Idee, sõnum

„Ekke  Moori”  idee  –  inimene  vajabki  muinasjutte,  et  end  argihallusest  lahti 

rebida. Paigale jääda, nii-öelda külmuda, nõustuda kõigega, mitte enam ise mõelda – 

see on kõige suurem oht inimese elus. Ekke otsib „lahtisi allikaid” – ta leiab neid, ja 

päris palju. Aga ta saab ka aru, et ta juured, ta elu on ikkagi kodumullas ja –külas. Siiski 
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on  ta  oma  rännakutelt  palju  kaasa  saanud:  ta  on  elutargem,  kogenum,  põhjalikum, 

valivam, mõistvam. Ekke Moor on otsiv tegelane nagu Goethe Faustki. 
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3. August Gailiti loomingu käsitlemine koolis.

Kirjandustundide kavandamine

3.1. Tundide kavandamise põhimõtted

Tundi võib vaadelda kolmeastmelise mudelina. 

Esimest tunnifaasi nimetatakse evokatsiooniks, millel on järgmised eesmärgid:

 õppimisele häälestamine (näiteks ajurünnak, mõtete kogumine);

 huvi äratamine teema või probleemi vastu;

 teadmiste laiendamine, süvendamine;

 probleemide püstitamine;

 õpilaste suunamine oma õpitegevust eesmärgistama;

 meenutamise kaudu õpilaste aktiviseerimine;

 seoste näitamine tuntud teadmiste ja uue info ehk tundmatu vahel.

(Asser 1999: 4)

Teises  tunnifaasis  toimub  tähenduse  mõistmine,  teema  omandamine,  asjadest 

arusaamine.  See  on  õppeprotsessis  kõige  otsustavam  faas,  kuna  siin  õpilane  kas 

lugemise,  kuulamise  või  jutustamise  teel  kogeb uut  teavet  või  omandab  uusi  ideid. 

Õppija on selles faasis ise aktiivseim osaline: õppija enda tahtest sõltub, kui palju ta 

suudab ja tahab uut materjali omandada, õpetaja on muidugi motivaatoriks. Tähenduse 

mõistmise faasil on järgmised eesmärgid:

 säilitada tegevusse haaratust, huvi ja energiat, mis evokatsioonifaasis õppimise 

vastu tekkis ja loodi;

 uue info sidumine vanade, juba olemasolevate teadmistega;

 aidata õpilastel oma arusaamisprotsessi jälgida;

 loetu,  kuuldu,  kogetu ühendamine  oma arusaamadega ja uue info enda jaoks 

lahti mõtestamine. (Asser 1999: 4-5)
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Tähenduse  mõistmise  faasis  tegeldakse  lugemise,  kirjutamise  ja  kuulamisega; 

lahendatakse  probleeme;  tehakse  rühmatöid,  viiakse  läbi  arutelusid,  diskussioone, 

õppekäike. 

Kolmandas tunnifaasis ehk refleksioonis luuakse tervikpilt õpitust ja võetakse uued 

teadmised tegelikult omaks. Eesmärgid on siin järgmised:  

 õpitu kasutamine uutes seostes ja olukordades;

 omapoolse suhtumise kujundamine teemasse, probleemi, uude infosse;

 seniste arusaamade täiustamine;

 õpilastevaheliste mõttevahetuste õhutamine;

 uutele teadmistele rakendvõimaluste leidmine;

 uute teadmiste, ideede, tähelepanekute ja kogemuste võrdlemine teiste õppijate 

omadega. (Asser 1999: 4-5) 

Refleksioonifaasis  on  järgmised  tegevused:  harjutamine,  praktiseerimine, 

ümberütlemine, -sõnastamine, kokkuvõtete tegemine kõikvõimalikes vormides, esseede, 

luuletuste, loovtööde kirjutamine, rollimängude ja dramatiseeringute läbiviimine. 

Õpieesmärke  võib  jagada  järgmiselt:  pikaajalised  eesmärgid,  mis  ulatuvad 

mitmetesse  nädalatesse.  Näiteks  enne  Gailiti  käsitlemist  peab  olema  õpetajal  peas 

visioon,  mida  ta  täpsemalt  soovib  Gailitit  käsitledes  õpilastele  pakkuda,  milliseid 

laiemaid eesmärke ta endale seab. Lühemaajalised eesmärgid hõlmavad igat tundi. Ühel 

tunnil  võib olla ka rohkem kui üks eesmärk.  Mida paremini ja täpsemalt  suudetakse 

õpieesmärke  seada,  seda  efektiivsemad  on õpilaste  õpitulemused.  Gailiti  käsitlemise 

puhul on rõhuasetus seatud kujundlikkuse leidmisele  ja analüüsimisele tema teostes.

Tegevused on järgmine aspekt, millest õpetaja peab juhinduma. Tuleb enda jaoks 

kaardistada, mida teeb õpetaja ja mis on samal ajal õpilaste ülesanded. 

Õpilaste  tegevuse  motiveerimine  tunnis  on  väga  oluline  osa  õpetajatöös. 

Motiveerimise relvaks on hindamine ja hinnangute andmine õpilase tööle (Leppik 2008: 

293). Hindamisel võib eristada hinnet (numbriline) ja hinnangut (sõnaline). Hinnangu 

andmine  on  kirjandusõpetuses  ehk  isegi  olulisem,  kuna  selle  kaudu  väärtustame 

sõnaliselt õpilase tööd. Hinnang võib olla sõnastatud järgmiselt:  olid leidlik selle töö 

puhul,  sinu  kirjandis  on  uudseid  seisukohti.  Hinnangu  kaudu  kogeb  õpilane 

edasiminekut  ja  oma  arengut  isegi  rohkem  kui  numbrilise  hinde  saamisel.  Enne 
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hindamist peab olema õpilasel täpselt teada, mida hinnatakse ja mil viisil seda tehakse: 

sisu, vorm, maht, skaala. Hindamine peab olema õpetajal ette planeeritud, see tähendab, 

et  arvestustöid ei  ole mõttekas  planeerida veerandi viimasele  nädalale.  Õpilastele  on 

oluline  selgelt  määratleda,  mida   nende  töös  täpsemalt  hinnatakse   ja  neilt  saada 

tahetakse.  Loovülesande  puhul  hinnatakse  loovust  ja  teavitatakse  sellest  ka  õpilasi. 

Kirjanduslike esseede ja arutluste puhul võiks hinnata kahte poolt: sisu ja vormi eraldi. 

Loovtööde puhul tuleks enam arvestada sisu kui õigekirjavigu. 

Tundi üles ehitades on oluline, et tund oleks oma tegevuste poolest vaheldusrikas: 

frontaalsed tegevused vahelduksid kirjalikega, rühmatööd individuaaltööga. 

3.2. Tunnikavad 

TUNNIKAVA NR 1

Klass: 11.

Aeg: paaristund (2 x 45 minutit)

Tunni teema: August Gailiti elu ja looming

Eesmärgid: 

 anda ülevaade August Gailiti elust ja loomingust,

 tutvumine  Gailiti  tekstiga  „Kuidas  me  geniaalseks  saime”,  teksti 

mõistmine ja analüüs

Näitvahendid: Gailiti portreepilt, Gailiti teosed, „August Gailit” – mälestusteos ( Lund 

1961), Bernard Kangro „Äitsmemehi ja pärlipüüdjaid” (Lund 1978). 

Õpikuna tuleks kasutada Epp Annuse, Luule Epneri ja Ele Süvalepa õpikut „20. sajandi 

I poole eesti kirjandus”. Gümnaasiumi kirjandusõpik. Tallinn: Koolibri, ilmunud 2006. 

aastal.  

Tunni käik

1. Sissejuhatus -  ajurünnak (5 minutit)

 Mis teile meenub seoses August Gailitiga?

 Nimetage Gailiti teoseid.
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 Milliseid tegelasi autori teostest teate?

Eeldan,  et  õpilased  on  „Toomas  Nipernaadi”  põhjal  tehtud  filmi  näinud  ja  koduse 

lektüürina juba Gailitit lugenud. 

2. Uue teema käsitlus 

1) August Gailiti elu ja looming – Power Pointi esitlus (25 min) – vaata lisade teema 

alt – Slaidid August Gailiti elu, loomingu ja maailmakirjanduse mõjutuste kohta, lk 

98-101. Power  Pointi  ettekande  võib  asendada  ka  loenguvormiga,  vaata 

õpetajakonspekti lk 12-14 – 2.1. August Gailiti elulugu ja lk 14-15 – 2.2. August 

Gailiti looming.  

2) Iseseisev  töö:  õpilased  kirjutavad  vihikusse  märksõnadena  või  kavapunktidena 

Gailiti eluloolised andmed  ja  vastavad slaidide põhjal küsimustele. (10 min)

3) Õpetaja  loeb  uue  teema  ilmestamiseks  katkendeid  Bernard   Kangro  raamatust 

„Häitsmemehi ja pärlipüüdjaid” – „Noor Gailit”,  lk 51-52 (kodumaatus, tuiskliiv) 

(10 min)

3. Töö tekstiga: loeme Gailiti teksti „Kuidas me geniaalseks saime”. 

Teksti analüüs:

 Nimeta kirjanikke, kes olid Gailitile eeskujuks?

 Missugust stiili kasutab Gailit? Too näiteid!

 Miks ei õnnestunud kirjanikel geniaalseks saada?

 Mis žanris on tekst kirjutatud?

 Mis teeb teksti ilmekaks?

 Küsimused on trükitud lehtedele, õpilased arutavad, teevad märkmeid, vastavad 

suuliselt. (35 min)

4. Õpilased loevad kilde Gailitist („August Gailit”) – lk 139-141 (5 min)

Kodune töö: 

 Õpikust lugeda ülevaade Gailitist, vihikust märkmed (märksõnad).

 Lugeda novell „Viimne romantik”.
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Õpetaja kommentaarid

Tunnis on  õpetaja suuline  esitus, kuna see õppemeetod on kõige otstarbekam vastava 

teema puhul. Õpilased saavad ka iseseisvalt töötada. Iseseisev töö kinnistab kuuldut-

loetut.  Teksti  lugemisel  saavad  õpilased  end  ilmekalt  väljendada  ja  analüüsimisel 

arutleda,  mõelda,  põhjendada.  Katkendid raamatutest  „Häitsmemehi ja pärlipüüdjaid” 

ning „August Gailit” äratavad huvi autori vastu; samuti fotod.

TUNNIKAVA NR 2

Klass: 11.

Aeg: 2  x 45 min

Tunni teema: rühmitus Siuru. August Gailiti seotus Siuruga, ajastu, mõjutused

Eesmärgid: 

 anda ülevaade Siurust, Gailiti seotusest rühmitusega, ajastust, mõjutustest;

 vestelda loetud novellidest;

 võrrelda „Viimse romantiku” tegelasi inimeste tegevusega;

 õpetada arutleva lõigu strateegiat (4 astet) – seotus tekstiõpetusega 

Näitvahendid:  Gailiti  teosed,  album  „Marie  Under“  (fotod  siurulastest),  CD-plaat 

„Eesti kirjandus tekstides“.

Tegevused: kuulamine, vestlemine, kirjutamine, arutlemine, arutleva lõigu kirjutamine

Tunni käik

1. Sissejuhatus

Õpetaja meenutab eelmises tunnis õpitut: frontaalsed küsimused õpilastele Gailiti elu ja 

loomingu kohta. Õpilased vastavad suuliselt küsimustele ja küsivad ise kaasõpilastelt.

 Missugune oli Gailiti päritolu, keeleline taust?

 Kus Gailit õppis ja töötas?

 Millised olid tema kirjanduslikud mõjutused?

 Kuidas Gailitist kujunes kirjanik?

 Nimeta Gailiti loomingu perioodid.
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 Missugused on Gailiti tähtsamad teosed (meeldejäänud teosed)?

 Kuidas elu Rootsis mõjutas Gailiti loomingut? (10 min)

2. Uus osa – ülevaade rühmituse Siuru tegevusest,  Gailiti seotus rühmitusega. Õpilased 

kuulavad,  teevad märkmeid.  Õpetaja näitab albumit „Marie Under“ – piltide vaatlus. 

Vaata õpetajakonspekti lk 17-19  –  2.4. Gailiti seotus rühmitustega. (15 min)

3. Kuulamine: Hillar Palametsa „ Ajalootund“ – CD-plaat „Eesti kirjandus tekstides“. 

(Siuru asutamisest). Arutelu kuuldu üle. (10 min)

4.  Gailiti  mõjutused:  tahvlile  on  kirjutatud  nimed:  Ibsen,  Hamsun,  Strindberg, 

Linnankoski,  Pryzbyszewcki  –  vaata  õpetajakonspekti  lk  19-21  –  2.5.  Mõjutused 

maailmakirjandusest.  Tahvlil  on  mõisted:  vagabundlus,  romantism,  sümbolism, 

psühholoogiline  draama.  Õpetaja  annab  ülevaate  mõjutustest  ja  selgitab  mõisteid: 

(vagabundlus – hulkurite,  rändurite kirjandus;  romantism – 18. sajandi  lõpus ja 19. 

sajandi  I  poolel  Euroopas  domineerinud  kunstivool,  romantiline  romaan  on 

fantaasiarikkam, heroilisem ja tundelisem kui tegelik elu; sümbolism- 19. sajandi lõpul 

Prantsusmaal  tekkinud  kirjandusvool,  mis  vastukaaluks  realismile  ja  naturalismile 

püüdis teostes konkreetset ainestikku asendada sümboolset peidetud tähendust omavate 

tunde-  ja  meeleolupiltidega;  psühholoogiline  draama-  tõsise  sisuga  näidend,  kus 

püütakse avada inimhinge keerdkäike)  (15 min).

5. Töö tekstiga: novell „Viimne romantik“ –  vestlus: Tegelased? Idee? Sõnum? Kuidas 

meeldis? (5 min). Tööleht nr 1: tsitaatidele paralleelide tõmbamine inimese käitumisega 

reaalses elus. Õpilased täidavad töölehed (15 min). 3-4 õpilast loevad ette oma vastused 

(5  min).  Õpetaja  ergutab  õpilasi  vastuste  põhjal  arutlema.  (5  min)  Vaata  lisaks 

õpetajakonspekti  lk  23-25  –  2.7.  Teoste  analüüs.  1.  Novell  „Viimne  romantik”. 

Tekstisiseste tasandite analüüs. 

6. Õpetaja selgitab kodutööd – tööleht nr 2, kordab arutleva lõigu strateegiat (väide, 

selgitus, tõestus, järeldus). Õpilastel on võimalus küsida, kui midagi jääb arusaamatuks 

(10 min). Kodutööna tuleb lugeda ka novell „ Punased hobused“.
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Õpetaja kommentaarid

CD-plaat  „Eesti  kirjanduse  kuulamisülesanded”  (Anne  Nahkur);  Hillar  Palametsa 

„Ajalootund“ on tänuväärne materjal, ilmestab tundi, samuti album „Marie Under“, kus 

leidub palju huvitavat pildimaterjali Siuru rühmituse kohta. Õpilastele meeldib kaaslast 

küsitleda  ja  hinnata,  ühtlasi  süvendab  see  faktiteadmist,  julgustab  küsima,  vastama. 

Tööleht nr 1 aitab luua paralleele kaasajaga, süvendab analüüsioskust. Arutleva lõigu 

kirjutamine (tööleht nr 2) tuleb kasuks kirjandi kirjutamisel. 

TUNNIKAVA NR 3

 Klass: 11.    

 Aeg: 2 x 45 min

Tunni teema:  novelli „Punased hobused“ analüüs 

Eesmärgid: 

 korrata eelmises tunnis õpitud mõisteid

 vestelda loetud teosest

 õpetada lugu kaardistama (teose kompositsioon)

 anda ülevaade ekspressionismist kui kirjandusvoolust

 mõistete: süžee, faabula, ja erinevate vaatepunktide selgitamine

Tunni käik

1.  Sissejuhatus:  Korratakse  mõisteid  vagabundlus,  romantism,  sümbolism.   Õpetaja 

küsitleb õpilasi  frontaalselt:  Gailiti  seotus Siuruga,  mõjutused.  Õhutab õpilasi  ka ise 

küsima kaasõpilastelt. (15 min)

 2. Uue teema käsitlus: õpetaja annab ülevaate ekspressionismist (tekkimine, olemus, 

näited)  tahvlil.  Ekspressionism  tekkis  20.  sajandi  alguses  Saksamaa  maalikunstis. 

Ekspressionismi arengut hoogustas I maailmasõda 1914- 1918. Kirjanduses sai alguse 

1910. aastal saksa luules. Ekspressionismis on esikohal kirjaniku enda mõtte ja elamuse 
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väljendamine.  Seda  voolu  iseloomustavad  ülepaisutatud  kujundid,  aja  õudused, 

kontrastsed  tugevad  värvid.  Esindajateks  Kafka,  Becher,  Under,  Visnapuu,  Semper, 

Barbarus,  Gailit.  Õpilased  kirjutavad  märksõnad  vihikusse.  Tõmmatakse  paralleele 

Tuglasega  –  „Viimne  tervitus”.  Piltide  vaatlus,  selgitus.  Õpilased  räägivad  oma 

muljetest (20 min). 

3. Küsitlus novelli „Punased hobused“ põhjal: 

 Missugune on novelli stiil? 

 Kuidas peegeldub novellis ekspressionistlik laad? 

 Õpilased kirjeldavad tegelaste bioloogilist aspekti (päritolu, välimus) ja

 psühholoogilist aspekti  ning sotsiaalset tausta.

 Mis juhtus novellis? Miks?

 Mis võiks olla novelli idee? (10 min)

Õpetaja lisab omapoolseid kommentaare:  vaata  õpetajakonspekti  2.  Novell  „Punased 

hobused”. Tekstisiseste tasandite analüüs – lk 25-28. 

4.  Õpetaja  selgitab  mõisteid: süžee,  faabula,  mina-vaatepunkt,  tema-vaatepunkt,  

kõiketeadev  vaatepunkt (10  min).  Mõisted  on  siltidena  kinnitatud  magnettahvlile. 

Õpilased teevad märkmeid. Arutlus.

5.  Praktiline  töö:  tööleht  nr  3 –  loo  kaardistamine.  Võib  teha  individuaalse  või 

paaristööna.  Võrreldakse  töid  omavahel.  Arutlus,  üldistus.  „Ekspertgrupp“  (ca  4 

inimest) teevad kokkuvõtte ja joonistavad teose kompositsiooni (graafiliselt) tahvlile. 

Tööleht nr  4 – teose probleemid ja võimalikud lahendused; võib ka ise joonistada teose 

põhjal.  3-4  õpilast  pakuvad  probleeme  välja,  teised  täiendavad;  kes  oskas  näha 

huvitavaid  probleeme,  lahendusi.   Õpetaja  kokkuvõte,  üldistus.  (25  min)  Vaata 

õpetajakonspekti  lk  25-28  –2.  Novell  „Punased  hobused”.  Tekstisisteste  tasandite 

analüüs. 

 6.  Kodune  töö:   vali  tööleht  nr  5 (loovtöö:  kirjuta  novelli  põhjal  uudis  (žanri 

muutmine)  või  tööleht  nr  6:  tegelaste  psühholoogiline  analüüs,  eri  vaatepunktid, 
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iseloomustus.  Koduse  töö  selgitamine  (10  min).  Lugeda  Gailiti  teos  „Toomas 

Nipernaadi”. 

Õpetaja kommentaarid: 

Kui võimalik, tuleb tunnis kasutada pildimaterjali – ekspressionistide reprod. Pilt aitab 

mõistetest, kirjandusvooludest paremini aru saada. 

TUNNIKAVA NR 4

Klass: 11.

Aeg: 2 x 45 min

Tunni teema: August Gailiti romaan „Toomas Nipernaadi“

Eesmärgid: 

 anda ülevaade Gailiti mõjutustest teose puhul, laiemast taustast, rahvusvahelisest 

tuntusest 

 selgitada  mõisteid  peategelane,  kõrvaltegelane,  episoodilised  tegelased,  

kujuteldav tegelane. 

 selgitada välja koduse lektüüri lugemus, loetust arusaamine.

Näitvahendid: teos, töölehed, õpik, filmikatkend, õpilaste  märksõnalehed 

Tunni käik

1. Sissejuhatus: 

 Töölehtede nr 5 ja 6 vaatlus  , arutlus. Õpetaja kogub kokku kodutöö lehed. (5 min) 

 Vaadatakse  katkendit  „Toomas  Nipernaadi“  filmist.  Õpetaja  juhib  tähelepanu 

muusikalisele taustale,  Ernst Enno sõnadele,  romantilisele maastikupildile.   (10 

min)

2. Uue teema käsitlus: 

Õpilaste lühiettekanded (õpilasi on eelnevalt juhendatud)

Teemad: 

 „Toomas Nipernaadi“ väljaspool Eesti piire ja kriitikas (5 min)
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 Maailmakirjanduse mõjutused Gailitile (5 min)

  Peategelase Toomas Nipernaadi seos maailmakirjanduse tegelastega (5 min)

 „Toomas Nipernaadi“ žanrimääratlus ja kompositsioon  (5 min)

Ettekandjal on võimalus kasutada tahvlit, Power Pointi, grafoprojektorit. Klass hindab 

ettekandjat, andes suulisi hinnanguid (5 min). Õpilased teevad märkmeid. Ettekandjal 

on  võimalus  teha  märksõnade  leht,  paljundada  see  ja  jagada  kaasõpilastele 

õppevahendina.  Õpetaja  teeb  pärast  ettekandeid  kokkuvõtte  tehtud  tööst,  vajadusel 

täiendab,  lisab  olulisi  mõtteid,  vaata  õpetajakonspekti  lk  19-21  –  2.5.  Mõjutused 

maailmakirjandusest; lk 29 – „Toomas Nipernaadi” žanrimääratlus ja kompositsioon; lk 

32 – Peategelase Nipernaadi seos maailmakirjanduse tegelastega. 

3.  Õpetaja selgitab mõisteid:  peategelane,  kõrvaltegelased,  episoodilised tegelased,  

kujuteldav tegelane, palub õpilastel teosest näiteid tuua. (5 min)

4. Rühmatöö  –  tööleht nr 7. Õpilased jagunevad kuude rühma ja saavad ülesannete 

lehed novellide „Toomas Nipernaadi“, „Pärlipüüdja“ ja „Valged ööd“ kohta. Ühel 

töölehel on kaks sama töölehe varianti, paberi kokkuhoiu mõttes. 

Õpetaja teeb  kokkuvõtte rühmatööst.  (40 min)

5. Kodune töö: 

 tööleht  nr  8   (iseloomusta  Nipernaadi  tütarlapsi  ning  loo  tänapäeva  tüdrukute 

tüübid). 

 lugeda läbi Linnankoski „Laul tulipunasest lillest“. (5 min)

Õpetaja kommentaarid: 

Materjali  otsimine  ettekandeks  arendab  õpilase  iseseisva  töötamise  oskust,  nõuab 

vastutustunnet, seab kohustuse hästi ette valmistada.

Rühmatöö  köidab  õpilasi,  annab  koostöö  kogemuse,  arendab  mõtlemisoskust, 

mobiliseerib nõrgemaid õpilasi. 
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TUNNIKAVA NR 5

Klass: 11.

Aeg: 2 x 45 min

Tunni  teema:  August  Gailiti  romaan  „Toomas  Nipernaadi“  võrdlevalt  Linnankoski 

teosega „Laul tulipunasest  lillest“. 

Eesmärgid: 

tuua välja tegelaste iseloomulikke jooni, võrrelda Toomas Nipernaadit Olaviga. 

 selgitada mõisteid:  motiiv, kujund, keelekasutus, stiil. Korrata mõisteid:  võrdlus,  

epiteet, isikustamine, metafoor.

 süvendada kõnekujundite tundmise oskust 

 selgitada kõnekujundite olulisust ilukirjandusteoses

Näitvahendid:  teosed  „Toomas  Nipernaadi“  ja  „Laul  tulipunasest  lillest“,  mõistete 

sildid magnettahvlile.

Tunni käik  

1. Sissejuhatus

Küsitlus – Johannes Linnankoski teos  „Laul tulipunasest lillest“

 Missugusi lugemiselamusi teos pakkus?

 Mis on põhilised erinevused võrreldes „ Toomas Nipernaadiga“?

 Kumb teos rohkem meeldis? Miks?  (10 min)

 2.  Iseloomustamine  ja  võrdlemine  jätkub.  Tööleht  nr  9  –  1.  punkt:  Toomas 

Nipernaadi  ja Olavi  võrdlemine  (üldised ja eirnevad iseloomulikud jooned)  – Venni 

diagramm.  Vastused  loetakse  ette,  arutletakse.  (10  min)  Õpetaja  lisab  omapoolsed 

kommentaarid, täiendused: vaata õpetajakonspekti lk 32 – Peategelase Nipernaadi seos 

maailmakirjanduse tegelastega – 4. Olavi Koskela. 

 3. Õpetaja selgitab mõisteid  stiil ja  keel.  Töölehe nr 9 – 2. punkt: võrdle Gailiti ja 

Linnankoski  teoste  stiili,  keelt.  Üks õpilane kogub tööd kokku, segab need ja jagab 

uuesti  tagasi  (suvaliselt).   Õpetaja  küsitleb  3-4  õpilast,  kes  analüüsivad  suuliselt 

klassikaaslase tööd. Võimalus esitada küsimusi; põhjendada.  (10  min)
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4.  Töö tekstiga:  stilistilised  kujundid  –  tööleht  nr  10.  Korratakse  mõisteid  võrdlus,  

epiteet, isikustamine, metafoor.  (10 min)

Õpetaja  jagab  töölehed  nr  10,   õpilased  täidavad  klassis  esimese  osa  (tuleb  otsida 

tekstist võrdlusi, epiteete, isikustamist, metafoore). (35 min)

Vastuseid loetakse klassis  ette, kontrollimaks, kas on õigesti leitud. Õpetaja ja õpilased 

selgitavad ja põhjendavad. (10 min)

5. Kodune töö: 

 Tööleht  nr 10 – 2. punkt  . Õpetaja juhendab. (5 min)

  lugeda läbi Gailiti „Ekke Moor“ (eelnevalt antud)

Õpetaja kommentaarid: 

 Võrdlus tänapäevaga innustab õpilasi arutlema, paneb mõtlema.

 Võrdlemine on hea võte, toomaks välja stiili ja tegelaste erinevusi ja ühiseid jooni. 

Töö stilistiliste kujunditega aitab mõista, mis teeb teose kirjanduslikult huvitavaks.

TUNNIKAVA NR 6

Klass: 11.

Aeg: 45 min

Tunni teema: August  Gailiti „Toomas Nipernaadi“ ja „Ekke Moor“

Eesmärgid:  

 süvendada vaba jutustamisoskust, väljendusoskust 

 süvendada arvuti kasutamise oskust 

 arendada võrdlemisoskust

Näitvahendid: teosed  „Ekke Moor“, „Toomas Nipernaadi“, CD-plaat – kuuldemäng 

„Ekke Moor“.

Tunni käik

1. Sissejuhatus: õpetaja  võtab kokku kodutööd (tööleht nr 10 – 2. punkt) (jutuke või 

looduskirjeldus),   hindab loomingulist  lähenemist,  huvitavat  sõnakasutust  ja  põnevat 

pealkirja. Hindamine järgmises tunnis. (5 min)
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2. Vaatepunktide kordamine

Tööleht  nr  11:   Korratakse  mina-  ja  tema-vaatepunkte.  Vaba  jutustamine  Gailiti 

novellide põhjal mina- ja tema- vaatepunktist (neli ülesannet), fantaseerides ja muutes 

novelli lõppu. Küsitleda nelja-viit õpilast. (10 min)

3. „Ekke Moor“ – frontaalne vestlus.

 Kes oli Ekke Moor?

 Mille poolest sarnaneb Ekke Toomas Nipernaadiga? Mille poolest erineb?

 Kirjelda teose süžeed. Mis on meeldejäävamad sündmused?

 Mis meeldis teoses? Miks? Mis ei meeldinud? Miks?

 Mis mõtted tekkisid, kui lugemise lõpetasid?  (5 min)

4.  Tööleht  nr  12 –  rühmatöö  „Ekke  Moori“  põhjal.   Kokkuvõtte  teeb  iga  rühma 

esindaja (25 min). Selle järgeb õpetajapoolne kokkuvõte: vaata õpetajakonspekti lk 34-

38 – 4.”Ekke Moor”. Tekstisiseste tasandite analüüs. 

5.  Kodune  töö:   pool  klassi  saavad  kodutööna  lugeda  Friedebert  Tuglase  „Felix 

Ormussoni”, ülejäänud loevad Henrik Ibseni „Peer Gynti”. Kõigile ühiselt jääb lugeda 

Mehis Heinsaare „Rändaja õnn” – esimene samanimeline novell  sellest raamatust. 

TUNNIKAVA NR 7

Klass: 11. 

Aeg: 2 x 45 min

Tunni teema: Tee lahtiste allikateni. August Gailiti „Ekke Moor“ ja teised teosed. 

Kokkuvõttev tund. 

Eesmärgid: 

 tuua välja Gailiti tähtsus eesti kirjanduses 

 arendada arutlemisoskust

 arendada  võrdlevat analüüsi
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Näitvahendid:  Kõik  Gailiti  teosed,  Ibseni  „Peer  Gynt“,  Tuglase  „Felix  Ormusson“, 

Mehis Heinsaare „Rändaja õnn“.

Tunni käik

1.  Sissejuhatus. Vaadeldakse klassi ühistööna valminud jutukeste kogumikku (5 min)

2.  „Ekke  Moor“  –  Tööleht  nr  13  (1.  punkt) –  kaardista  Ekke  Moori  rännakud. 

Vaadeldakse ja võrreldakse töid. (10 min). Seejärel vaadeldakse tundru pilti – tööleht nr 

13 (2. punkt)  – õpilane kirjeldab, mida ta näeb, mis mõtted tal pildiga seoses tekivad. (5 

min)

3. “Ekke Moori“ võrdlus teiste kirjanike teostega (Heinsaar, Tuglas, Ibsen) Tööleht 

nr 14. Võrdle „Ekke Moori“ maailmakirjanduse ja teiste eesti kirjanduse teostega. (15 

min)  Need,  kes  lugesid  Tuglase  teost  „Felix  Ormusson,  täidavad   vastava  lahtri 

töölehelt, kes aga Ibseni „Peer Gynti” – täidavad „Peer Gynti” lahtri. Kõigile ühiselt on 

Heinsaare  „Rändaja  õnn”  ja  Gailiti  „Ekke  Moor”.  Pärast  tehakse  kokkuvõte, 

võrreldakse töid. 

4. Paaristöö: arutlemisteemad   (teemad jagatakse ühtlaselt klassis). Suuline arutlus. 

Tööleht nr 15. (25 min)

5. Mehis Heinsaare ja August Gailiti novellide võrdlus – tööleht nr 15.  (15 min)

Õpetaja  räägib  enne  töölehe  täitmist  Mehis  Heinsaare  stiilist  ja  keelest  –  vaata 

õpetajakonspekti lk 21-23 – 2.6. Gailiti koht eesti novellistikas. 

5. Kokkuvõte õpitust:  sõnastatakse gailitlikkus,  tuuakse välja Gailiti  tähtsus eesti ja 

maailmakirjanduses. (15 min) Kaardistatakse tahvlile, vihikusse. 
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Õpetaja kommentaarid:

Oluline on,  et  õpilased ise tooksid välja,  mis  oli  õpitus  tähtsaim.  Süvendatud teoste 

analüüs on tulemuslik, õpitust jääb jälg. 
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3.3. Töölehtede metoodika 

Töölehtede koostamisel on silmas peetud järgmisi põhimõtteid:

 selgitavad välja eelnevad teadmised ja kasutavad varem omandatut;

 toetuvad õpilase kogemusele ning seostuvad õpilasega;

 haaravad õpilase tähelepanu;

 võimaldavad õpitavat oma sõnadega selgitada;

 võimaldavad samm-sammult konstrueerida oma tähendust;

 ülesannetel ei ole üht ja õiget lahendust; 

 õpetavad mõtlema eri tasanditel ja eri viisidel;

 suunavad tekstist olulist leidma ja juhivad tähelepanu tekstisisestele tasanditele;

Võimaldavad rühmatööd (Jehe 2000b: 4).

Käesolevas töös on koostatud 16 töölehte, neist üheksal on vastused (nr 2, 3, 4, 6, 7, 9, 

12,  14,  16),  seitsmel  ei  ole  vastust  (nr  1,  5,  8,  10,  11,  13,  15),  kuna  need  on 

loomingulised ülesanded. Käesolevad töölehed arendavad mõtlemis- ja analüüsioskust 

(nr 1, 2, 4, 15, 16). Ühtlasi tuleb õpilasel teose probleeme seostada kaasajaga. Loetu 

mõtestamine arendab loogilist mõtlemist. Töölehtede ülesanded toovad välja ka õpilaste 

mõttevärskuse. Tegelaste võrdlemiseks annavad võimaluse töölehed nr 8,  9, 16. 

Tekstisiseste  tasandite  ülesanded  arendavad  teksti  mitmekihilist  mõistmist, 

keskendudes stiilile, tegelastele, sündmustele, teose problemaatikale (nr 6,  9, 12 ja 14). 

Eelnevalt  õpitud  mõistete,  kompositsiooni  tundmine  ja  teose  kaardistamine  on 

seotud mitme töölehega (nr 3, 5, 9, 10, 13). Eesmärgiks on arendada mõistete praktilist 

kasutamisoskust ja kirjandusteose põhjalikumat tundmist. 

Vaatepunkti muutmine eeldab teose tundmist ja head sisseelamisvõimet (nr 5,  6, 

7,  10,   11),  ühtlasi  arendab see õpilase vaba fantaasiat  ja loomingulisust.  Fantaasiat 

arendavad ülesanded on nr 8, 10, 13.  

Paaris- ja rühmatöö arendab koostöö tegemise oskust (nr 12 ja 15).  

Töövõtetena  kasutatakse  interaktiivset  lugemist,  vabakirjutamist,  analüüsi, 

võrdlemist, jutustamist, arutlemist, pildi põhjal teksti koostamist, väidete põhjendamist, 

järeldamist, teose kaardistamist. 
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Töölehti  ei  ole  võimalik  enamasti  hinnata  traditsiooniliste  hindamispõhimõtete 

järgi,  sest  puuduvad  õiged-valed  vastused.  Hinnata  tuleb  õpilaste  aktiivset 

mõttetegevust,  arutelude  elavust  ja  loogilisust,  oma  mõtete  selget  väljendusoskust  – 

need kriteeriumid kehtivad enamiku töölehtede puhul. 

Tööleht  nr  1  –  õpetaja  hindab  sõnastust,  mõttevärskust;  nr  2  –  väite  loogilist 

põhjendamist;  nr  3  –  mõistete  praktilist   kasutamise  oskust  (novelli  kompositsiooni 

tundmine);  nr  4  –  probleemide  sõnastamise  oskust  ja  loogiliste  lahenduste  leidmist 

probleemidele;  nr 5 – uudise kompositsiooni tundmist  ja uudise kirjutamist  vastavalt 

uudise kriteeriumidele;  nr 6 – vaatepunktide  muutmise oskust;  nr  7 – faktitundmist, 

korrektset lausestust; nr 8 – võrdlemisoskust, loovust ja fantaasiat; nr 9 – konkreetsust, 

tegelaste  erinevate  ja  sarnaste  joonte  väljatoomist,  stiili  erinevuste  tajumist;  nr  10 – 

kujundite leidmist ja sõnastusoskust; nr 11 – jutustamisoskust, vaatepunkti muutmist; 

nr 12 – koostöö tegemise oskust, analüüsi sügavust; nr 13 – teose kaardistamist,  pildi 

detailset kirjeldamist ja sõnavara; nr 14 – tekstisiseste tasandite süvatundmist; nr 15 – 

teeside sõnastamisoskust,  üldistamist,  suulist  arutlemist;  nr  16 – Gailiti  ja Heinsaare 

novellide võrdlemist.
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3.4. Töölehed 1-16

Tööleht nr 1

Too  järgnevatele  tsitaatidele  paralleele  inimeste  käitumises  reaalses  elus.  Tsitaadid 

pärinevad August Gailiti teosest „Viimne romantik”. 
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„Terve  elu  keskkohas  seisis  pugu,  selle 

täitmiseks kulusid päevad igaveses rühkimises 

ja  askeldustes.  Igast  laudast  ja  kuurist  kostis 

vaid  näljane  kaagutamine.  Poegade  munast 

koorudes  jäeti  nad  saatuse  hooleks  –  rahe 

peksta, vareste nokitseda, inimlaste tallata – ei 

keegi hoolinud enam nendest.”

„Ajad  olid  teised,  hoopis  teised.  Ei  hoolitud 

enam  suursugusest  kudrutamisest,  häist 

kommetest,  ilust  ja  sugukonna  puhtusest. 

Tänapäeva  kangelaseks  oli  räuskav  jõnglane. 

Pidid olema järsk, ropp, viisakuseta. Ei nõutud 

enam ilusaid  sõnu,  sädelevat  vaimukust,  keni 

žeste,  kõrget  lendu  –  seda  ei  soovinud  enam 

keegi.”
„Temas ärkas viha ja sapp. Ta ei sallinud enam 

Bräkk-Briid,  see  ei  erinenud  millegagi,  oli 

kõlvatu  nagu  teisedki.  Küllap  oli  lihtsalt 

luisanud  oma  puhtast  verest  ja  roosiaedadest. 

Küllap  pildus  temagi  mune  hooletult  vagude 

vahele  ning  lepistiku  samblasse,  kordagi 

mõtlemata  ema-kohustustele.  Ilusad  suled 

katsid  vaid  totrust,  jõhkrust  ning  madalamaid 

instinkte. Ilusate sulgede taga peitus tühi süda 

ja tuuline pää.” 



 Bräkk-Brii oli ilus ja armastusväärne

 Kodulinnud olid Kerilli suhtes sallimatud ja kadedad

 Teistest einevat tuleks sallida

 Kerill-Kerkerill oli õilis

 Kerill-Kerkerill saavutas oma eesmärgi

 Bräkk-Brii oli rumal ja omakasupüüdlik

 Kerill-Kerkerill pidas end teistest paremaks

 Ühel inimesel on raske massi vastu seista

väide

   selgitus

                        tõestus 

                                         järeldus 
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Tööleht nr 2 

Väite neli astet.  Vali üks sind huvitav väide.  Kas oled sellega nõus? Põhjenda oma 

arvamust (väide, selgitus, tõestus, järeldus)

 Kerill-Kerkerill püüdles kõrguste poole



Vastuseleht töölehele nr  2

väide

   selgitus

                         tõestus
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 Kerill-Kerkerill püüdles kõrguste 
poole 

Kerill-Kerkerill soovis erineda teistest, 
pidas ennast paremaks. Tundis joobumust 
enda ilust. 

Lendas männi latva ja tahtis veel kõrgemale 
lennata. 

 Kodulind ei ole võimeline lendama. 
 Keegi ei saa  hüpata üle oma varju, igaüks oma 
võimete kohaselt. 
Kukk saavutas omamoodi eesmärgi, kuna ta hing 
läks taevasse. 

            järeldus 



Tööleht nr 3 

  

Loo kaardistamine. Täienda skeemi, kirjutades iga punkti juurde vastav koht teosest 

„Punased hobused”. Mis skeemile ei mahu, need kirjuta skeemi alla. 

Sissejuhatus:___________________________________________________________

Intriig:________________________________________________________________

 

Konflikt:______________________________________________________________

1. kulminatsioon:_______________________________________________________

Tagasivaade:___________________________________________________________

Pöördeline sündmus:____________________________________________________

2. kulminatsioon:_______________________________________________________

Lahtine lõpp:
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Vastuseleht töölehele nr 3

Sissejuhatus: Mari Taade asub teele, Laiksaare talu on maha põlenud.

Intriig: Mari Taade on järgmises talus, näeb unes punaseid hobuseid, see ennustab ette 

tulevasi süütamisi ja õnnetusi.

Konflikt: Perenaise ja Mari vaheline sõnelus.

1. kulminatsioon: Mari süütab Mudaalliku talu (ei tea mitmes süütamine).

Tagasivaade: Jüri Taade  (soldat) ja Sorgu Anne (kerjus) kohtumine ja nende ühise elu 

algus.

Pöördelised  sündmused:  sauna  süttimine  (punased  hobused);  väike  Mari  kaotab 

vanemad; Mari kui kerjus (ema jälgedes); Marist saab taluteenija.

2. kulminatsioon: esimene süütamine

Lahtine lõpp: „Kui vabanen, süütan ikka!”
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Tööleht nr 4

1. Kirjuta igasse „tuleleeki” teose probleemid („Punased hobused”) ja leia võimalikud 

lahendused.

                                           

                            

                               1.          2.          3.           4.           5.           6.  

                           

                                                   

                                     

                                       

                                         „Punased hobused”

 Lahendused: 1.                                                               4. 

                        2.                                                               5.

                        3.                                                               6.
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Vastuseleht töölehele nr 4

Probleemid:  

1) Mari Taade ja ta vanemate majanduslikult ja sotsiaalselt kehv olukord;  

2) üleliigse inimese probleem; 

3) Mari Taade pole leidnud oma kohta elus – pidetus;

4) tegelaste vaimne nõtrus või nõrkus raskendab nende olukorda (Sorgu Anne esimene 

laps lämbus karmus; 

5) usu mõju tegelaste käekäigule; saatuse vastu ei saa.
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Tööleht nr 5

Žanri muutmine – loovtöö.  Koosta August Gailiti novelli „Punased hobused“ põhjal 

uudis, arvestades uudise ülesehitust ja kriteeriume. Mõtle uudisele tabav pealkiri. (Ära 

unusta tegusõna!)

Juhtlõik: 20-25 sõna, 3M- ja 3K-küsimust (kes?, mis?, kus?, millal?, miks?, kuidas?). 

Küsimustele kes?, mis?, kus? ja millal? tuleks vastata uudise pealkirjas ja juhtlõigus. 

Uudise kriteeriumid:                                    Uudise struktuur:

1. objektiivsus                                            1. juhtlõik

2. neutraalne stiil                                       2. põhiteema arendus

                                                               3. alateemad

                                                               4. taustteave

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Tööleht nr 6

Psühholoogiline analüüs, eri vaatepunktid, iseloomustus.

1. Kirjelda sündmusi ja keskset probleemi iga tegelase seisukohalt mina-vormis.

2. Kirjuta tegelaste iseloomustused, toetudes tekstile.

Tegelane Tegelase iseloom, 
välimus, sotsiaalne 
taust 

Sündmused Keskne probleem

Mari Taade
 

Jüri Taade 

Sorgu Anne
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Vastuseleht töölehele nr 6

65

Tegelane Tegelase iseloom, 
välimus, sotsiaalne taust 

Sündmused Keskne probleem

Mari Taade Ettearvamatu, salakaval, 
kärsik, rahutu, samas 
tubli ja töökas taluteenija. 
Oli nässakas tüdruk 
paksude huulte, kitsa 
otsaesise ja ettepoole 
ulatuva lõuaga.  
Pärit soldati ja kerjuse 
perest. Otsis väljapääsu 
keerulistest oludest. 

Tahan minna emaga 
külasse kaasa. 
Põgenen kodus, otsin 
seiklusi. Ema toob mu 
koju tagasi, saun 
süttib, näen tuleleeke, 
hüüan: „Ema, ema!”
Kõnnin talust tallu, 
tajun looduse kutset, 
teen kõvasti tööd, mul 
on    vastupandamatu 
soov põletada hooneid, 
näen tuleleekides 
punaseid hobuseid.
Põletan! 

Kaotan ema ja isa. 

Põletades kustutan 
mineviku pained.  

Jüri Taade Rahulik ja visa, tõsine, 
leplik, jutukas, nalja ei 
armasta.  Nikolai-aegne 
vana soldat, 60-aastane, 
lonkas natuke vasakut 
jalga ja oli veidi kurt. 
Korralik mees. 

 Sorgu Anne kosib 
mind. Saan kirikus 
kellamehe koha.
Anne ei luba mul meie 
last sülle võtta, tõrjub 
mind. Kütan sauna 
liiga kuumaks. 

Üksi on mul raske, 
toetun oma hakkajale 
naisele Annele. 
Vanadus surub peale.

Sorgu Anne Väliselt väike, nässakas, 
tõmmu nägu täis kortse, 
oli kui kängujäänud 
kadakas. 
 Kerjab, käib talust tallu, 
otsib toitu, riideid ja raha.

Elatun kerjamisest. 
Tutvun tubli soldati 
Jüriga, abiellume. 
Nutan oma esimest last 
taga, raske on toibuda. 
Väljapääs on teises 
lapses Maris, kellega 
on mul palju tegu: 
põgeneb kodunt.
Saun süttib.

Pean eluraskustega 
toime tulema.

 



Tööleht nr 7 

Rühmatöö. Vasta küsimustele. 

Igal rühmal on 10 küsimust vastava „Toomas Nipernaadi” novelli kohta.

Novell „Toomas Nipernaadi”

1. Kuidas kirjeldab autor Nipernaadit?

2. Mida tundsid Krootuse talu pojad, kui nende ema suri? 

3. Kust on Krootuse talu poisid nimed saanud? Nimeta need.

4. Miks ei tahntnud poisid, et keegi nende kojutulekust teaks?

5. Kes pidi nüüd talu peremeheks hakkama? 

6. Milles süüdistas valla kasak Krootuse talu poegi?

7. Mida lubasid pojad, kui nad on rikkaks saanud? 

8. Millise vale oli Nipernaadi välja mõelnud ja vendadele rääkinud? 

9. Miks pidi Nipernaadi talust lahkuma? 

10. Kuidas pääses Nipernaadi Krootuse talust?

Novell „Toomas Nipernaadi”

1. Kuidas kirjeldab autor Nipernaadit?

2. Mida tundsid Krootuse talu pojad, kui nende ema suri? 

3. Kust on Krootuse talu poisid nimed saanud? Nimeta need.

4. Miks ei tahntnud poisid, et keegi nende kojutulekust teaks?

5. Kes pidi nüüd talu peremeheks hakkama? 

6. Milles süüdistas valla kasak Krootuse talu poegi?

7. Mida lubasid pojad, kui nad on rikkaks saanud? 

8. Millise vale oli Nipernaadi välja mõelnud ja vendadele rääkinud? 

9. Miks pidi Nipernaadi talust lahkuma? 

10. Kuidas pääses Nipernaadi Krootuse talust?
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Novell „Pärlipüüdja”

1. Kelleks luiskas end Nipernaadi esimesena?

2. Kuidas reageeris Ello Nipernaadi esimesele armastusavaldusele?

3. Millega võlus Nipernaadi Ellot?

4. Kuidas on novelli sisu seotud pealkirjaga?

5.  Kuidas  suhtud  sina  nendesse  unistuste  pärlitesse?  Kuidas  iseloomustab  see  kõik 

Nipernaadit?

6.  Miks hullutas  Nipernaadi  samal  ajal  ka Trallat?  Kuidas iseloomustad Nipernaadit 

selle põhjal, kuidas ta käitus Trallaga? 

7. Mida tundis Ello tegelikult kirikhärra vastu? Miks? 

8. Millega pani Nipernaadi Ellot uskuma, et ta on muinasteadlane?

9. Kuidas iseloomustavad nimed novelli tegelasi? 

10. Mis aastaajal toimus tegevus?

Novell „Pärlipüüdja”

1. Kelleks luiskas end Nipernaadi esimesena?

2. Kuidas reageeris Ello Nipernaadi esimesele armastusavaldusele?

3. Millega võlus Nipernaadi Ellot?

4. Kuidas on novelli sisu seotud pealkirjaga?

5.  Kuidas  suhtud  sina  nendesse  unistuste  pärlitesse?  Kuidas  iseloomustab  see  kõik 

Nipernaadit?

6.  Miks hullutas  Nipernaadi  samal  ajal  ka Trallat?  Kuidas iseloomustad Nipernaadit 

selle põhjal, kuidas ta käitus Trallaga? 

7. Mida tundis Ello tegelikult kirikhärra vastu? Miks? 

8. Millega pani Nipernaadi Ellot uskuma, et ta on muinasteadlane?

9. Kuidas iseloomustavad nimed novelli tegelasi? 

10. Mis aastaajal toimus tegevus?
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Novell „Valged ööd”

1.  Miks Küüp ei tahtnud, et Nipernaadi tema sood kuivataks?

2.  Kuidas aitavad looduskirjeldused novelli süžeed edasi anda?

3.  Missuguseks muutsid valged ööd Nipernaadi?

4.  Miks põhjamaalane igatseb uute maade järele?

5.  Millega tegeles Joona? Mida oskas  hästi teha? 

6.  Mille eest istus Jairus vanglas?

7.  Miks Nipernaadi rääkis aidaga?

8.  Milline oli Anne-Mari?

9.  Milleks läks vaja lõhkeaineid?

10. Missuguseks oli muutunud Jairus, kui ta vanglast koju tuli? 

11.Miks kõik Nipernaadi ettevõtmised ebaõnnestusid? 

Novell „Valged ööd”

1.  Miks Küüp ei tahtnud, et Nipernaadi tema sood kuivataks?

2.  Kuidas aitavad looduskirjeldused novelli süžeed edasi anda?

3.  Missuguseks muutsid valged ööd Nipernaadi?

4.  Miks põhjamaalane igatseb uute maade järele?

5.  Millega tegeles Joona? Mida oskas  hästi teha? 

6.  Mille eest istus Jairus vanglas?

7.  Miks Nipernaadi rääkis aidaga?

8.  Milline oli Anne-Mari?

9.  Milleks läks vaja lõhkeaineid?

10. Missuguseks oli muutunud Jairus, kui ta vanglast koju tuli? 

11. Miks kõik Nipernaadi ettevõtmised ebaõnnestusid? 
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Vastuseleht töölehele nr 7

Novell „Toomas Nipernaadi”

1.  Toomas  Nipernaadit  on  kirjeldatud  kui  pikka  kasvu,  lahja  kehaehitusega  meest, 

kaabu peas, kannel käes. 

2.  Krootuse talu  pojad tundsid rõõmu  ja kergendust,  kui nende ema suri,  sest  seda 

päeva olid nad juba ammu oodanud, seepärast,  et  enne pidid kogu aeg tööd tegema, 

nüüd enam mitte. 

3. Krootuse talu pojad on oma nimed saanud Piiblist: Peetrus, Joonatan ja Paulus.

4. Poisid ei tahtnud, et keegi nende kojutulekust teada saaks, sest neil oli häbitunne, 

kuna linnaskäik ei läinud neil hästi.

5. Toomas Nipernaadi pidi nüüd talu peremeheks hakkama, kuna Krootuse talu poisid ei 

tahtnud vastutust enda peale võtta.

6. Valla kasak süüdistas Krootuse talu poegi selles, et nad tallasid rukkipõllu ära, kus 

midagi enam kasvama ei läinud; raiusid salu maha ja varastasid kirve ning sae.

7. Pojad lubasid, et kui nad rikkaks saavad, siis joodavad külaelanikud surnuks.

8. Nipernaadi mõtles välja järgmise vale: ütles, et oli neile sugulane.

9. Nipernaadi pidi seepärast talust lahkuma, et päästa oma nahk.

10. Nipernaadi pääses Krootuse talust tänu Milla abile. Milla aitas Nipernaadi hädast 

välja,  kallistades  Joonatani  ja sellega  tähelepanu endale  tõmmates.  Nipernaadi  võttis 

oma mütsi ja läks pooljoostes õuest läbi nurme, kordagi tagasi vaatamata.

Novell „Pärlipüüdja”

1. Nipernaadi luiskas end rätsepaks, põllumeheks, muinasteadlaseks. 

2. Ellole ei meeldinud Nipernaadi armastusavaldus, kuna ta oli kihlatud kirikhärraga. 

3. Nipernaadi võlus Ellot ilusate romantiliste looduskirjeldustega.

4. Novelli seostub pealkirjaga nii, et Nipernaadi lubas Ellole jõest pärleid tuua.
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6.  Nipernaadi  hullutas  paralleelselt  Elloga  ka Trallat,  kuna ta hoidis  nii-öelda mitu 

rauda tules, ta fantaasial polnud piire. Ta leidis lihtsaid ilusaid sõnu lihtsa taluteenija 

Totter-Tralla jaoks: väike narmas, väiksed valged käed, armas kõõrdpilk. 

7. Ello tundis tegelikult kirikhärra vastu vastumeelsust, eriti, kui tutvus Nipernaadiga, 

kuna keegi polnud talle nii ilusaid sõnu rääkinud. Kirikhärra oli alati tõsine, ei naernud 

kunagi ja lonkas ühte jalga. 

8. Nipernaadi pani Ellot uskuma, et ta on muinastegelane: kirjeldas Vene valitsejanna 

Katariina aegu, kui jõgi oli lai ja laevad vedasid haruldasi kive üle maailma.

9. Nimed iseloomustavad tegelasi järgmiselt: Totter-Tralla: ümara näoga, lihtsameelne; 

Nipernaadi – kentsaka kõlaga, mitte tõsiselt võetav; Ello – kaunis, suursugune, preili.

10.  Tegevus  toimus  kevadel.  Kuna  põhjamaa  kevad  on  kirglik  ja  haiglane  ning  

inimlapsel pole enam raasugi püsi. 

Novell „Valged ööd”

1. Küüp ei tahtnud, et Nipernaadi sood kuivataks, kuna ta oli ise soole kividest seina 

ehitanud, et liigvesi ta põllumaid üle ei ujutaks, aga ta ei öelnud seda.

2. Looduskirjeldused ilmestavad tegevusi. 

3. Valged ööd muutsid Nipernaadi kurvaks ja meeletuks. 

4.  Põhjamaalane  igatseb  uute  maade  järele,  kuna  vajab  soojust  ja  valgust,  hing  on 

rahutu. 

5. Joona oli Kaava jõe parvevaht, kes vedas tasu eest inimesi üle jõe. Oskas hästi laulda.

6. Jairus istus vanglas hobusevarguse eest, varastanud oli aga Anne-Mari, kuid Jairus 

võttis süü enda kanda.

7. Nipernaadi rääkis aidaga, kuna ta arvas, et Anne-Mari magab teispool seina ja tahtis 

talle lugusid jutustada.

8.  Anne-Mari  oli  valgete  juustega,  kollase  näoga,  suu  meenutas  tomatit,  jässaka 

kehaehitusega. Iseloomult õel, salakaval, tige.

9. Lõhkeaineid läks seepärast vaja, et jõeveed jooksma panna.

10. Jairus, pärast vanglast kojutulekut, oli muutunud vaguraks, luges vaid piiblit. 
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Tööleht nr 8

Iseloomusta Nipernaadi tütarlapsi ja kirjuta (loo) tänapäeva tüdrukute tüübid, mõeldes 

neile huvitavad (tänapäevased) nimed. 
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   Tralla

      Ello

    Milla

Anne-
Mari

     Kati

     Loki    Maret

       Toomas       
               
     Nipernaadi    
 

         

     tänapäeva
     Nipernaadi



Tööleht nr 9

      a) Venni diagramm 

Võrdle Toomas Nipernaadit ja Olavit kui rändurit ja armastajat. Leia sarnasusi ja 

erinevusi. Kas nad on  enam sarnased või erinevad? Miks?

 

                                 erinevused                                        erinevused

                          Toomas Nipernaadi                                     Olavi

                                                               sarnasused
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Tööleht nr 9 

b)  Võrdle  August  Gailiti  ja  Johannes  Linnankoski  tekstide  stiili  ja  keelt. 

(erinevused, sarnasused). Võrdle kujundeid, sõnakasutust. 

Kui hommikune päikesekiir langeb läbi akna pilu tuppa, hüppab Loki püsti, haarab räti  

õlgadele ning jookseb välja. Mustjõgi on öö jooksul vabanenud jäisest kattest, tunginud  

kaugele   üle  kallaste  ning tormab laia vooluna mööda orgu edasi.  Suured jäätükid  

keerlevad ta voolus kui valged vened – vajuvad, kerkivad ning üksteise vastu põrgates  

lõhkevad tuhandeks killuks. Ahaa! Hüüab tütarlaps mõttes, vaat mispärast ei saanud ta 

magada ning nägi terve öö jubedaid ja kummalisi unesid, vaat mispärast! Ning Loki  

litsub kaks rusikat silmaaukudesse ja hõõrub nende kui käsikividega uniseid silmi, kord 

ühte, kord teist punast ning külmetavat jalga lumest kergitades. 

  Kõik kraavid,  teerajad ning mätaste  vahed on täis  sulisevaid niresid,  mis otsekui  

ussikesed  küüru  ajades  ja  vingerdades  tormavad  rõõmsalt  kallakust  alla,  kibedas  

jooksuhoos üksteisega  ühinedes, laienedes ning teelt kaasa haarates pehkinud lehti,  

oksapuru  ja  sammalt  ning  kandes  kõike  seda  oma  turjal  jõe  suurde  voolu  kui  

pidutsevasse tantsusaali. Lumi on rabe ja kilgendav, tuules ja päikeses vajub ta kokku,  

jäätab, ning jäistest kristallidest rebenevad veepiisad lahti kui tilkuvast habemest. Mets  

ärkab talvisest  õõtsumisest,  kuuskede ladvad rohelduvad ikka rohkem ning mändide 

laiad oksad on täis langevaid veepiisku ja lindude sirinat.  Alasti pihlakatel on jäänud 

rippuma  sügisesed  kobarad,  jäätanud  ning  punased.  Kokku  tuisatud  hangede  alt  

vabanevad  nõlvakud  ja  künkad;  pruunid  joovikad  ning  palukate  külmanud  varred 

tõstavad päid kui valge jääranahast kasuka alt.  Õhk on sinakas, täis vett  ja päikest  

(„Toomas Nipernaadi“ esimene novell „Parvepoiss“, lk 7). 

Uhke on Kohiseva kevadises vahus.  Selle kaela üle kaardub tugev sild. Juba silla all  

kogub  ülakosk  hoogu  ja  tormab  siis  otse  alla  oma  voolusängi,  kohisedes  ja  vastu  

kaldaid  vahutades.  Algul  otse,  siis  poolkaares  paremale,  kuni  kargab  vahupäisena 

Äkeänlinna kalju vastu.  See kindluskalju seisab nagu hiiglane kose keskel, selle tipus 

kõigub kübarana kaljulõhes kasvav kähar toomingas – seisab ning jagab kaheks kose 

keskvoolu, vasakult sööstavad lained otse veskiorgu, paremalt järsku kaljusse puuritud  
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parvetusnõkku. Äge on seal vete jooks, tuline lainete tants – ent kiiresti mööduv kui elu  

rõõm:  valgepäised  lained  sööstavad  kohisedes  paari  sülla  kõrguselt  kaljukünniselt  

Eevakeerisesse. Siin nad rahunevad, vaigistuvad ja veerevad siis tasasemalt alakosena  

edasi. 

     Selline  on  Kohiseva!  Üksildasena seisab  kindlusekalju  voogude keskel,  üksnes  

parvetamise  ajal  täitub  kalju  ja  vasaku  kalda  vahe  palkidega.  Siis  tekib  kaldale  

palgivirn nagu vägev sild, mille vastu meeletult tormavad palgid, enne kui vood need  

endasse imevad. 

 Ülakoselt peavad võistlejad laskuma ja kargama Äkeänlinna palgivirnale, kui neil on  

hüppamiseks võimalust  - parvetusnõos ei suuda keegi palgil seista ega Eevakünnisel  

ellu jääda („Laul tulipunasest lillest“, lk 72-73).

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Vastuseleht töölehele nr 9

                     

                       
                                 erinevused                                       erinevused     

                          Toomas Nipernaadi                                     Olavi

                                                      sarnasused
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     armastajana platoonilisem              ränduri
                                                         arhetüüp,
     romaani algul on Nipernaadi         eluseikade   
     noor (hingelt) otsiv mees,     kollektsioneerimine,      
     lõpus vananev hallipäine           müstiline side     
     abielumees                                    loodusega,             
                                                    aja tsüklilisus ja
                                                       elu ringkäik
                                

      
            
                  äärmuslikum käitumine
                  ütlemises  otsekohene, 
                  sirgjooneline, äge, 
                  hulljulge

                                     Olavi valib paljude 
                 armastatud  tütarlaste 
                 hulgast Kyllikki, 
                 kellega saab ka lapse



Tööleht nr 10

Töö tekstiga. Stilistilised kujundid. Loovteksti kirjutamine. 

1. Leia ühest novellist („Parvepoiss”, „Toomas Nipernaadi”, „Pärlipüüdja” või 

„Seeba kuninganna”) 15-20 võrdlust, 10-15 epiteeti,  5-10 isikustamist,  3-5 

metafoori.

2. Koosta  jutuke  või  looduskirjeldus,  mina-vaatepunktist,  kasutades  leitud 

kujundeid. Mõtle jutule huvitav pealkiri. Kirjuta lehe teisele poole. 

      võrdlused         epiteedid     isikustamised       metafoorid
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Tööleht nr 11

Kirjandusteose vaatepunkt

1) Jutusta novell „Parvepoiss” Nipernaadi vaatepunktist (mina-jutustaja).

2) Jutusta  Gailiti  novell  „Seeba  kuninganna”  Mareti  vaatepunktist.  Kasuta  vaba 

fantaasiat.

3) Jutusta  Gailiti  novell  „Pärlipüüdja”  Totter-Tralla  seisukohalt.  Fantaseeri,  millest 

unistas Tralla.

4) Jutusta Gailiti novell „Pärlipüüdja” Ello seisukohalt. Muuda novelli lõppu.
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Tööleht nr 12

August Gailiti „Ekke Moor“ – tekstisisesed tasandid

Rühmatöö: 4-liikmelised rühmad 

1) Vasta küsimustele.

2) Mõtle iga rühma täienduseks üks lisaküsimus.

I rühm - stiil 

1) Tegelaste nimed ja tegevuskohad. Kuidas nimed iseloomustavad tegelasi? 

2) Milliseid metafoore kasutab Neenu Moor, kohtudes Ekkega teose lõpus?

3) Too näiteid fantaseeringute, liialdavate kirjelduste, teose üldise romantilise koestiku 

kohta – gailitlik kujutamislaad. 

4) Leia 5. peatükist (lk 41-49) epiteete, metafoore, võrdlusi ja rahvalikke ütlemisi.

II rühm – tegelased

1) Millal peategelasest Ekkest saab justkui kõrvaltegelane?

2) Milles  avaldub  Ekke  kavalus  ja  tema  riukad?  Mille  poolest  Ekke  sarnaneb 

oma ema Neenu Mooriga?

3) Iseloomusta Eneken Üüvet autori sõnadega.

4) Missuguseid  iseloomujooni  või  külgi  rõhutab  Gailit  kõrvaltegelaste  puhul,  kes 

kohati saavad justkui peategelasteks? (pastor Odja, Peederga peremees, Pille-Riin, 

kraavihall Aleksandr)

5) Millest on tingitud nii paljude erinevate tegelaste „kuhjamine“? 

6) Miks ei analüüsi autor kõrvaltegelaste käitumist täpsemalt ja põhjalikumalt?

III rühm –  süžee ja miljöö

1) Iseloomusta süžee erinevaid sõlmpunkte. Miks ei saa „Ekke Moorist“ rääkida kui 

väljapeetud arenguromaanist?

2) Kuidas muutub miljöö?

3) Miks tõuseb Ekke Moor taas keskseks figuuriks Lapimaa stseenides?
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4) Kuidas muudab miljöö inimest? Too näiteid teosest ja igapäevasest elust!

 IV rühm – sisemonoloogid, tõeterad, idee

1) Missugust armastust ülistab Gailit?

2) Missugused elutõed on laplase Uutšö mõtteavaldustes? Too näiteid romaanist.

3) Mida peab Pille Riin oluliseks? 

4) Kas Ekke leidis lahtisi allikaid oma rännakutel?                     
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Vastuseleht töölehele nr 12

1) Tegelased: Ekke Moor, Neenu Moor.

2) Metafoorid,  mida  kasutab  Neenu  Moor,  kohtudes  teose  lõpus  Ekkega:  Maailma 

maade sõnnikuvedaja; neetud ussipoeg.

3) Näited võivad olla erinevad.

4)  Epiteedid: värisev ja pühalik hääl, tilkuvad silmad, manguv palumine, odav piibuke,  

südametu,  hoolimatu  memm,  armsa  jumala  poole,  kuldseis  õlakuis  ja  nööpides,  

kadunud  ja  kõlvatu  poeg,  mahe,  hubane  tunne,  kirjeldamata  tore  memm, magus,  

kõditav  lõhn,  hullud joodikud,  jõukas  talu,  leige  allikaveega,  rõõmsa,  rahuliku  ning 

tänuliku südamega.

Metafoorid:  pisemgi  pilvelest,  jumalast  hüljatud  logard,  raisk,  südamest  

armastatud silmatera, võllaroog, ussipoeg, nadikael.

Võrdlused:  nälginud kõhnaks  kui  talvine  lest;  nagu kana,  kes  kulli  küüntest  on  

päästnud  oma  tibukese;  seedida  nagu  kümneaastast  kulti  kõhus,  linane  pesu  on  

värskendav nagu kompress; Toomas Üüve-nagu uss, kes läheb küll talvel magama, kuid  

järgmisel kevadel nõelab ikkagi ära.

Rahvalikud ütlused:  ah sa tuline  sikk!;  et  sarvik  teda  sabast  sikutaks  ja  ainsa  

suutäiega nahka paneks; ratsuta kas või terve maailm läbi; kallis pühapäeva hommik.

II rühm – tegelased

1) Ekkest saab kõrvaltegelane peatükkides, mis jutustavad pastor Odjast, Peipsi-

     venelastest ja kraavihallidest. 

2)  Kui  Ekke kaupmehena  raha  teenis,  sai  ta  teada,  et  ühes  taluperes  on  poeg sõtta 

läinud ja pojast  pole  midagi  kuulda.  Ekke teeskles  nende poja  tuttavat  ja läks  neile 

külla. Valetades, et toob pojalt teateid, sai ta suure tähelepanu osaliseks. Ekke valetab 

end näitlejaks jne. Näiteid on palju ja erinevaid.

3) Ka Neenu Moor armastab luisata, näiteks lugu, kust tuli Toomas Üüve varandus (lk 

47). Eneken Üüve – alles nii noor ja häbelik; valge ja roosa; Lihtne, avameelne,olles  

vaid andumus, üks ekstaas. Nõnda õitseb lill, nõnda kasvab puu, sellise alistumisega 

sillerdab rukkipõld...  Eneken Üüve-selles on suurt soojust ja võlu, ei midagi, ei midagi  

saa võrrelda sellega.
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4)  Gailit  rõhutab  pastor  Odja  talupojameelt,  Peederga  peremehe  ahnust,  Pille  Riini 

hoolimatust ja kraavihall Aleksandri lihtsameelsust.

5) Gailiti fantaasia on  pidurdamatu, ta fabuleerimislust ammendamatu, süžeekäänakud 

üllatusrohked.

6)  Tal ei ole selleks mahti, maalib tegelastele vaid mõne joone.

III rühm – süžee ja miljöö

1) Ilmselt on autor romaani kokku pannud novellidest, kohati ei ole peategelaseks Ekke 

Moor,  vaid teised tegelased: pastor Odja, Peederga peremees, Pille Riin jt.

2) Miljöö muutub seoses Ekke rännakute ja uute tegelaste sissetulekuga.

3) Ekket on tüüdanud lakkamatu rändamine ja maailma lõputu mitmekesisus. Ekke on 

nüüd elutark mõtiskleja, ta on skeptiline õhtumaise tsivilisatsiooni suhtes, kohaneb 

tundru eluviisiga.

4) Välsmaal olles saab Ekkest mister Moor, tulnud tagsi kodukülla, on ta taas endine. 

IV rühm – sisemonoloogid, tõeterad

1) Gailit ülistab romantilist armastust.

2) Lk  187-188:  „Armasta  puud,  ..armasta  kivi,...armasta  sammalt,...armasta  

looma,....Ole siiras, ole hea, ole inimene.

3) Ekke leidis küll lahtisi allikaid oma rännakutel, kuid parimad on kodus.
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Tööleht nr 13

a) Kaardista Ekke Moori rännakud skeemile: aeg, koht, kasutades teost. 
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b) Tundru pilt – kirjelda, mida pildil näed, või loo jutuke!
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Tööleht nr 14

Võrdle  „Ekke  Moori“  maailmakirjanduse  ja  eesti  kirjanduse  teostega,  tuues  välja 

erinevusi ja sarnasusi. Täienda ka „Ekke Moori” lahtreid. 
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            teos         tegelased            miljöö         stiil, keel

August Gailit „Ekke 
Moor“

Ekke Moor - 

Neenu Moor - 

Rannaäärne küla 
Ingeland, maakohad 
Eestimaal, Peipsi-
äärsed vene külad, 
Lapimaa tundrus. 
Väljamõeldud 
kohanimed: 
Iilasmaa, Tareselja, 
Uduvere.

„Ehk sa valetad,  
raisk?” kahtleb  
Neenu. 

Mehis Heinsaare 
„Rändaja õnn“

Henrik Ibseni „Peer 
Gynt“

Friedebert Tuglase 
„Felix Ormusson“



Vastuseleht töölehele nr 14
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        teos         tegelased             miljöö         stiil, keel

August 

Gailiti 

„Ekke 

Moor”

Ekke Moor on 
muutuv dünaamiline 
tegelaskuju, otsib 
oma kohta elus. 
(lahtised allikad)
Neenu Moor 
armastab oma poega 
tingimusteta.

Rannaäärne küla 
Ingeland, maakohad 
Eestimaal, Peipsi-
äärsed vene külad, 
Lapimaa tundrus. 
Väljamõeldud 
kohanimed: 
Iilasmaa, Tareselja, 
Uduvere. 

„Oi pärgli tuhka ja  
vanaema saasta...”

Mehis 

Heinsaare

„Rändaja 

õnn”

Rändaja õnn 
sarnaneb oma 
rännumehelikkuse 
poolest Ekke 
Mooriga, kuid 
Rändaja õnn on 
isikustatum.

Lätimaa, Karksi-

Nuia

Maagilisele 
realismile 
iseloomulikud 
kujundid, väljendus: 
„õnn libises mehe 
hingetorust alla.”
Kujundlik keel on 
mõlemale teosele 
iseloomulik. 

Henrik 

Ibseni

„Peer Gynt”

Peer Gynt on   Ekke 
Moorist tunduvalt 
iseteadvam, 
metsikum ja 
põikpäisem, 
mõlemad on 
rändajad, otsijad. 
Ema Åse ja Neenu 
andestavad 
poegadele. 

Norra paigad: 
Gudbrandsdalen ja 
selle ümbruses 
mägedes toimub 
tegevus, osalt 
Maroko rannikul, 
Sahara kõrbes, Kairo 
hullumajas, merel.

Åse ütleb: „Et ei  
murdnud – õnne 
seda! – selles  
hirmsas sõiduhoos 
kaela sina ega muid 
konte-, käe-,  
jalaluid! On sul  
selgroog ka veel  
koos?” (lk 16) 
Sõnakasutus on 
konkreetsem. 

Friedebert 

Tuglase 

„Felix 

Ormusson”

Felix Ormusson on 
kunstnikuhing nagu 
Ekkegi, aga tema ei 
suuda isegi kahe 
naise vahel valida. 
Ormussoni rännakud 
on hingesisesed. 

Talu, väike 
ärklituba, kaks-kolm 
intiimset raamatut, 
mõni lill laual.
Lõuna-Eesti maastik 

Viimistletud stiil, 
lüürilised 
meeleolupildid, palju 
kujundeid, kasutab 
võrdlust.  
vananenud vormid: 
näind, armastand, 
käänsin, pää. 



Tööleht nr 15

Paaristöö:  Arutle pinginaabriga ühe teema üle,  pange kirja teesid ja esitage suuline 

arutlus.

Arutlemisteemad:

1. „Nipernaadi“ naised ja kaasaja naised

2. Nipernaadlus tänapäeval 

3. Nipernaadi – valetaja või luuletaja?

4. Toomas Nipernaadi ja Ekke Moori ühised ja erinevad jooned

5. Võrdle  eesti  Toomas  Nipernaadit  ja  Olavit  (Linnankoski  „Laul  tulipunasest 

lillest“)

6. Mari Taade illusioonide maailm („Punased hobused“)

7. Riivatud eneseuhkus („Viimne romantik“)

8. Ema Åse (Ibseni „Peer Gynt“) ja Neenu Moori võrdlev analüüs

9. Tee lahtiste allikateni („Ekke Moori“ põhjal)

      10. Ühised ja erinevad jooned kodulindudes ja inimestes  („Viimse romantiku“ 

põhjal)

      11. Gailiti müütilised tegelased
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Tööleht nr 16

              

Kahe autori novellide võrdlemine

Mehis Heinsaare „Rändaja õnn“ (novell) ja August Gailiti „Parvepoiss“ (novell).

1. Leia kahe eesti autori novellidest sarnaseid motiive ja ideid (loodus, rändamine).

2. Kirjuta  novellidest  välja  nimesid,  püüa  neid  lahti  mõtestada,  võrdle  (nimede 

sümboolika).

3. Missugune on rändaja Gailitil, milline Heinsaarel? Otsi tekstinäiteid.

4. Leia Heinsaare novellist lõik, mis iseloomustab kapitalistliku ühiskonna inimest ja 

aega. 

5. Missugused detailid Gailiti novellis iseloomustavad tema aega? 

6. Mis on ühist novellide meeleolus Heinsaarel ja Gailitil? 
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Vastuseleht töölehele nr 16

1.  Motiivideks on rändamine, otsimine, igatsus millegi parema järele, õnneihalus; 

idee – inimese usk muinasjuttudesse, et muuta oma elu paremaks, kaunimaks, kas või 

hetkekski.  

2. Gailiti novellis  „Parvepoiss” on järgmised nimed:

Loki: „Pakitsev rõõm, juuksed kui tuulised metsad, põsed roosad kui aovalgus, silmad 

kui niiske muld”. Nimi Loki viitab romantilisele, tulisele, puhtale tütarlapse tüübile. 

Silver Kudisiim – Loki isa. Nägi välja kui pehkinud känd, oli vaene, vana. Nimi natuke 

naljakas, lihtsa inimbese nimi. 

Habahannes – rikastununud, upsakas, ihne, sant peremees. Habahannes oleks justkui 

kõlalt peenem nimi kui Kudisiim. 

Tokkroos – rätsep. Silme ette tuleb pikk kõrend rätsep. 

Nipernaadi – nimi on naljaka kõlaga, kuskilt korjatud ribake, midagi, mis on ripakile 

jäänud. Nipernaadi on meelitaja. Ütleb Lokile: „Kasvad kui puu lagedal väljal, ei kellegi 

poole ole sirutada oksi.” Kiidab Loki pehmeid käsi ja sooja südant – aga keegi ei tea 

seda ega saa tunda. Nipernaadi läheb järjest rohkem hoogu oma jutust. 

Heinsaare novellis  „Rändaja õnn” on tegelane Rändaja õnn, kes saab endale  nimeks 

Aap Anderson – nimi Aap kõlab üsna kummaliselt. 

Plekksepp Venjamin – nimi on naljaka kõlaga. 

3.  Gailiti rändaja rändab sõnas otseses mõttes  mööda maad ja jõge.  –  „Ning muud 

polnud Nipernaadil tarvis. Ta on jälle rõõmus ning jookseb kärsitult siia ja sinna, iga 

puud,  iga  linnupesa  jumalaga  jättes.  Hakkab  hämarduma,  tuuled  toovad  taevasse 

pilvede  lesti.  Kuid siis  tuleb  tal  äkki  meelde,  et  mullikas  laudas on põhuta,  ta  otse  

ehmatab, ronib kiirelt pööningule ja hakkab sealt kõrrepuru maha ajama.”

Heinsaare rändaja on isikustatud hing,  kes poeb erinevate  tegelaste  sisse (maagilise 

realismi võte).  „Üle tihu järvede ja kõrgete luitemändide lendles ta edasi – värvitu,  

lõhnatu ja sädelev –, lipsates päris Kõpu tipus Kalana külje all ühes merekohina ja 

kajakakisaga sisse ühe poolpimeda vanamehe kõrvast, kes oli korraks ilma kuulatama 

jäänud. Lipsas  sisse,  valgus  laiali  mööda  kuivetunud  keret  ning  sai  sedaviisi  
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puruvanaks  Jaanus  Laidmaaks,  kes  oma  möödunud  elust  enam  suurt  midagi  ei  

mäletanud ega tahtnudki mäletada.”

4. „Ja-jah, olen juba viiekümneaastane mees, olen eluaeg tööd rüganud teha ja mul on  

kolm tervet ja tugevat last, neli pangaarvet, kaks maja, naine, keda ma ei armasta, kuid  

kes armastab seda rohkem mind, ning armuke Haapsalus, kes mu hinge noore hoiab. 

Mida rohkemat võiksin veel elult tahta?”

5. Gailiti ajale – 20. sajandi algusaastatele, viitavad järgmised detailid: hurtsik, mullikas 

laudas, palkide parvetamine mööda jõge, rannaküla, rahvajuttudest pärit tegelane puuk; 

sõnakasutus: pudulojus, söögu sind susi. 

6.  Meeleolu  on  mõlemas  novellis  romantiline,  ühtlasi  ka  realistlik  (tegevuste 

kirjelduses), kerge, liikuv, fantaasiaküllane, ettearvamatu.
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Kokkuvõte

Käesoleva töö eesmärk oli koostada August Gailiti teoste „Viimne romantik”, „Punased 

hobused”,  „Toomas  Nipernaadi”  ja  „Ekke  Moori”  põhjal  õppematerjal 

(õpetajakonspekt,  tunnikavad  ja  töölehed),  toetamaks  õpetajat  igapäevatöös.  Teine 

eesmärk  oli  teoste  analüüsi  ja  ülesannete  kaudu  avada  Gailiti  tekstide  poeetika  ja 

tõlgendusvõimalused.

Tänapäevane  kirjandusõpetus  kese  on  nihkunud  tekstikesksuse  suunas, 

rõhuasetus  on  tekstiga  suhtlemisel.  Käesolevas  töös  on  võrdlemisi  palju  materjali 

kirjaniku  kui  autori  kohta,  kuid  samavõrd  oluline  on  tekstide  analüüs.  Töötades  ja 

suheldes põhjalikult autori tekstiga, avaneb teose sügavus.

 Õppematerjalidena olid töös eeskujuks võetud Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi 

Toimetiste  sarja  väljaanded,  Siri  Jehe  „Eesti  kirjanduse  töövihik 

gümnaasiumiõpilastele”  ja Sirje Nootre gümnaasiumiõpik „Kirjanduse kõnetus”. Kuna 

rõhuasetus  nendes  materjalides  on  teksti-  ja  lugejakesksel  õpetusel,  sobisid  nende 

põhimõtted tööülesannete koostamiseks.

Kaasaegses  koolis  on  eriline  rõhk  aktiivõppemeetoditel,  millest  juhindus  ka 

käesolev  töö.  Eeskujuks  on  võetud  vastavad  ülesanded,  et  arendada  õpilastes 

metakognitiivseid protsesse: õpetada märkama teoses keskseid probleeme, analüüsima 

ja  tõlgendama  sõnakunstiteose  tekstisiseseid  tasandeid.  Tunnikavade  ja  töölehtede 

kaudu  arendatakse  õpilaste  mõtteaktiivsust,  arutlemis-,  põhjendamis-  ja 

järeldamisoskust, ent ka võrdlemisoskust, iseseisva ideeni jõudmist. 

Klassikaliste teoste kaasaega toomine on üks kirjandusõpetaja ülesandeid, teos 

peab kõnetama lugejat. Lugejast saab aktiivne kaasosaleja, isegi kaasautor.

Tekstisiseste tasandite vaatluse kaudu õpib noor lugeja aktiivselt mõtestama ja 

objektiivselt  analüüsima  teost  ning  nägema  kirjanikule  omast  stiili.  Gailit  kasutab 

rohkelt  kõne-  ja  lausekujundeid:  võrdlust,  epiteeti,  isikustamist,  metafoori, 

rahvapäraseid ütlemisi. Gailiti stiil ja rütmiline lause eristub selgelt teiste eesti kirjanike 

stiilist.  Kunstiliselt  rikka  teksti  lugemine  aitab  õpilases  kujundada  kirjanduslikku 

maitset. 
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Gailiti  koht  eesti  novellistikas  Tuglase,  Oksa,  Vallaku,  Valtoni  ja  Heinsaare 

kõrval  on  ainulaadne.  Gailiti  teoste  analüüsi  ja  tööülesannete  kaudu  selgub  Gailiti 

eripära.  Gailitit  on  mõjutanud  Homerose  „Odüsseia”,  Cervantese  „Don  Quijote”, 

Molière’i  „Don Juan”, Ibseni „Peer Gynt” ja Linnankoski „Laul tulipunasest  lillest”. 

Tekstide  ja  tegelaskujude  võrdlemise  kaudu  joonistuvad  välja  sarnased  ja  erinevad 

jooned.

Käesolevas  töös  on  koostatud  mahukas  ja  mitmekesine  õppematerjal: 

õpetajakonspekt, tunnikavad ja töölehed – seega on töö oma eesmärgi täitnud. Õpetaja 

saab  olemasolevaid  materjale  kasutada  oma igapäevatöös  vastavalt  vajadusele.  Oma 

edaspidises  koolipraktikas  kavatsen  neid  tunnikavasid  ja  töölehti  rakendada  ning 

koostada August Gailiti kohta veebilehe.

August Gailiti  Ekke Moor otsis lahtisi allikaid. Ta leidis neid päris palju, aga 

taipas ka, et koduküla on talle tähtsaim, seal on ta juured. Samas sai ta oma rännakutelt 

palju kaasa: elutarkust, kogemust, põhjalikkust. Seda koges ka siinse töö autor, rännates 

koos August Gailiti ja tema tegelastega, lootes, et selline faustlik otsimisvaim jätkub ja 

jätab ruumi edasisteks mõtterännakuteks ning -otsinguteks nii õpetajale kui ka õpilasele. 
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Summary

The aim of this thesis,  The Ways of Analysing the Works of August Gailit at School.  

Methodology and Study Materials, is to compile a teaching material (i.e. teacher's notes, 

teaching  plan,  worksheets)  on  the  basis  of  Gailit's  books  The  Last  Romantic,  Red 

Horses,  Toomas Nipernaadi and Ekke Moor in order to  support a class teacher in her 

daily work. Another aim of this study is to unfold the nature of Gailit's texts and style 

through the analysis of and exercises on his works. 

The focus of contemporary literature teaching has shifted towards the centrality 

of the text, with an emphasis on communicating with the text. This thesis presents both 

the material on the writer as an author as well as the analysis of his texts. Working on 

and communicating with the author's text, the depth of his works can be opened up.

 The  thesis  followed  the  guidelines  of  the  following  teaching  materials:  the 

publications  of  the  Society  of  the  Estonian  Language  Teachers  (Eesti 

Emakeeleõpetajate  Seltsi  Toimetised),  The  Workbook  of  Estonian  Literature  for  

Secondary School Students by Siri Jehe and a secondary school textbook The Address 

of Literature  by Sirje Nootre. As the emphasis of these materials is on the text- and 

reader-centric  teaching,  their  example  provided  a  resourceful  basis  for  constructing 

exercises on Gailit's work.

This thesis followed the principles of active learning that have become central in 

contemporary  school.  The  chosen  exercises  aim  at  developing  the  meta-cognitive 

processes  in  the  students:  the  idea  is  to  teach  the  students  to  pinpoint  the  central 

problems in literary texts, and to analyse and interpret them. Class plans and worksheets 

are  designed  to  develop  the  students'  active  thinking,  their  skills  of  discussion, 

reasoning  and  deduction,  as  well  as  an  ability  to  draw  comparisons  and  reach 

independent conclusions. 

Linking classical texts with the contemporary context is one of the aims of a 

literature teacher; the text should address and speak to its reader. A reader thus becomes 

an active collaborator,  even a co-author. Mehis Heinsaar is one of the contemporary 

Estonian writers who has followed the example of Gailit in many ways (e.g., the rhythm 

of the sentences, figures of speech, the centrality of the nature in the text). 

96



Examining multiple levels in prose texts, a young reader learns to actively think 

through and objectively analyse the text as well as to recognise an author-specific style. 

Gailit  uses  lots  of  figures  of  speech,  such  as  comparison,  epithets,  personification, 

metaphor  and  colloquial  expression.  His  style  and  rhythmic  sentence  is  clearly 

distinguishable from the other Estonian writers' style. Reading culturally sophisticated 

texts, such as his, enables to advance the students' literary taste. 

Gailit's place in Estonian short fiction next to Tuglas, Oks, Vallak, Valton and 

Heinsaar is unique. Analysing his works and conducting pertinent exercises unfolds his 

literary singularity.

Gailit  bears influences  from  Odysseus  by Homer,  Don Quijote  by Cervantes, 

Don Juan  by Moliere,  Peer Gynt  by Ibsen and  A Song about the Scarlet Flower  by 

Linnankoski.  Comparing  his  texts  and  characters  allows  for  the  unfolding  of  their 

similar and different traits. 

Presenting a large and varied teaching material – teacher's notes, teaching plans 

and  worksheets,  this  study  has  fulfilled  its  aim.  Teachers  can  make  use  of  these 

materials  in their  daily work according to the need.  In my future school  practice,  I 

intend to actively use the respective teaching plans and worksheets as well as to create 

an informative website on August Gailit. 

            Ekke Moor was always looking for running springs. He managed to find them in 

quite  a  number,  yet  he  also  realised  that  his  home  village  still  remained  the  most 

important for him, as his roots lied there. Nonetheless, his adventures gave him a lot: 

wisdom,  experience,  and  thoroughness.  The  author  of  this  study has  experienced  a 

similar kind of a journey by travelling with August Gailit and his characters. I remain in 

the hope that the Faustian searching spirit of this study will continue its wanderings, 

creating further thinking space for teachers and students alike. 
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Lisad. Slaidid August Gailiti elu, loomingu ja maailmakirjanduse 

mõjutuste kohta
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