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Raamatusemestri essee 
 
 

Lugesin raamatusemestri raames Stephen King raamatut “Kirjutamisest”. Kui algselt 

kõhklesin raamatu valikus, siis täna soovitan seda lugeda kõikidel tudengitel. Minu 

eesmärk oli leida raamat, mis aitab mul mõtestada lugusid ning nende kirjutamise 

maagiat. Raamat on kirjutatud lihtsalt ja tabavalt läbi lugude ning aitab lugejal 

mõtestada kirjutamise kunsti ja lihvida enda grammatilisi oskuseid. Raamatu 

lugemine ei eelda eesmärki, kirjutada kunagi raamat. Kirjateose ülesehitus ja väga 

praktilised õpetused aitavad kirjutada ükskõik, mis kirjatükki: esseed, blogi, analüüsi 

ning aitab näha sõnade jõudu ning ka nende ülekasutamist. Raamat motiveerib 

lugema mitte ainult antud raamatut vaid lugema igal võimalikul hetkel. Stephen King 

on põiminud kirjateossesse ka enda lugusid, kuidas temast kujunes kirjanik. 

Selleks, et tuua esile Stepheni teadlikus ja professionaalsust kirjutamisest toon 

välja mõned faktid tema kohta. Stephen King on sündinud 21. septembri 1947. Ta on 

Ameerika ulmekirjandus ja fantaasia autor. Tema raamatuid on müüdud rohkem kui 

350 miljonit eksemplari, millest paljud on kohandatud mängufilmid, miniseriaalid, 

telesarjad ja koomiksid. King on avaldanud 58 romaani ja kuus mitte-

fiktsiooniraamatut. Lisaks on ta kirjutatud ligikaudu 200 lühijuttu. 

Raamatu “Kirjutamisest” eesmärk on tutvustada kirjutamise protsessi, aidata 

mõista selle väge ja kunsti. Autor annab väga praktilisi nõuandeid ja reaalseid näiteid, 

kuidas kirjutada hästi ja mõjusalt. Lisaks toob nähtavale kogu kirjutamisprotsessi, et 

saavutada enda kirjutamise eesmärgid.  

Stephen toob kirjutamise põhimõisted esile metafoorina tööriistakasti. Kõige 

üleval soovitab ta hoida neid tööriistu, mis peaks olema kõige enim kasutatud ja kui 

mõni oskus on roostetama läinud, siis tuleb see taas läikima lüüa. Lugude kirjutamisel 

tasub kõige käeulatuses hoida: sõnavara, õigekiri ja grammatika. Kõik need oskuseid 

annab parendada selle raamatu abil. Sõnavara nimel ei pea palju eriliselt pingutama, 

seda toetab kõige paremini erineva kirjanduse lugemine. Stephen kirjutab, et  

sõnavara peamine reegel on kasutada esimest sõna, mis pähe tuleb, kui see on sobiv ja 

värvikas. Grammatika osas rõhutab ta, et tegusõnad ja nimisõnad on kirjutamise 

lahutamatud osad. Lisaks toob ta esile ka mõne tööriista liigkasutamise, mis tegelikult 

ei aita kirjutamisele kaasa. Üks nendest sõnaliikidest on määrsõnad, millega ei maksa 
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liialdada. Ta kirjeldab määrsõnade ülekasutamist, kui kirjaniku ebakindlust, et lugeja 

ei mõista, mis ta täpselt öelda soovib. Kui kasutada sõna ta ütles, siis lugeja teab, 

kuidas ta seda ütleb, sinna juurde ei tasu kirjutada, ta rõõmsalt ütles. 

Raamat räägib kirjutamisest, kui telepaatiast. Raamatusemestri esseed 

kirjutades istun ma akna all oma valge kirjutuslaua taga ja vaatlen tumehallis lillepotis 

kasvamas aaloe ning lillepoti kõrval olevat nimekirja asjadest, mis veel teha on vaja. 

Olenemata sellest, et mu suu sellel hetkel ei liigu ja sinu oma ka mitte, lugedes neid 

ridu, siis näed sa peaaegu sama pilti, mis mina. See ongi telepaatia.  

Kirjutamise suurim võti on see, kui sa räägid tõtt ja oled järjepidev. Kui sa 

räägid tõtt ka enda fantaasiates, siis ei pea sa pingutama teksti välja mõtlemisega. 

Tekst kirjutatakse otseses mõttes sõna-sõna haaval. Kuid tõelise eesmärgini jõuad 

vaid juhul, kui oled seda tehes järjepidev. Seda kinnitab ka üks ootamatu vestlus 

kirjaniku ja koolitajaga, Erkka Mykkäneniga, kelle põhiline soovitus on see, et tuleb 

jätkata kirjutamist ka siis, kui tundub, et midagi kasulikku ja huvitavat sellel hetkel 

paberile ei ilmu. Lisaks soovitas ta unustada kõik ootused kirjutamisega seotult. 

Stephen seob järjepidevusega ka imelise loo. Kuidas kõik ootavad enda muusat, kes 

inspireeriksid neid kirjutama. Muusa ilmub vaid aeg-ajalt suvalistel hetkedel. Kui aga 

enda kirjutamises järjepidev ja teha seda kindlatel aegadel, siis ilmutab ka muusa end 

suurema tõenäosusega.  

Raamatust on kaasa võtta andragoogile palju. Kuidas rääkidas asjadest ausalt 

ja lihtsalt. Paljud asjad ongi lihtsamana paremad. Antud raamatu lugemine aitab, 

andragoogil, kirjutada töö protsessis vajalikke mõjuvaid tekste. Kindlasti toetab ka 

kooli kirjalike tööde paremaks muutmist. Kõrvalise, kuid väga suure väärtusena 

annab see kirjateos kaasa/taasavastada armastust lugemise vastu ja motivatsiooni seda 

teha igal võimalikul hetkel. Seda vajame me kõik, kes tahame saada parimaks 

ükskõik, mis alal. Ka selle juurde toob raamatu autor enda isikliku märkamise. Algselt 

oli ta pojal suur huvi pillimängimise vastu. Kuid aja möödudes võttis ta pilli kätte 

vaid hetkedel, kui pidi ning lõpetas harjutamise minuti pealt. Kui soovitakse saada 

professionaalseks enda erialal, siis püütakse seda teha igal võimalusel mitte nii palju, 

kui vaja. Kui millegi tegemises ei ole rõõmu, siis see lihtsalt ei sobi. 

 

  


