
Kuulsad vaegkuuljad maailmas ja Eestis       Tööleht 20.1 

1. Loe. Vajaduse korral kasuta eesti-vene sõnaraamatut või küsi abi õpetajalt.   

Kas tead, et … mitmed kuulsad leiutajad, riigijuhid ja kunstnikud olid kuulmispuudega? 

 Inglise kuninganna Alexandra ja Rooma keiser Hadrianus olid kurdid.  

 Elektripirni leiutaja Thomas Edison jäi lapsena kurdiks. 

 USA endine president Bill Clinton on vaegkuulja.  

 

Saksa helilooja Ludwig van Beethoven sündis kuuljana. Tema kuulmine hakkas 

halvenema 28. eluaastal. Lõpuks jäi ta kurdiks. Beethoven kirjutas muusikat ka siis, kui ta 

ise seda enam kuulnud. Sel ajal valmisid tema kõige kuulsamad heliteosed.  

 Vaata lisaks: http://et.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven 

Ameeriklanna Helen Keller (s. 1880) oli pimekurt. Helen sündis 

kuuljana. Ta jäi pimedaks ja kurdiks haiguse tõttu. Vaatamata raskustele sai Helen 

kõrghariduse. Ta oskas peale emakeele (inglise keel) ka prantsuse ja saksa keelt. 

Helen Keller abistas terve elu pimedaid ja kurte inimesi. Ta külastas paljusid riike 

ning kõneles nägemis- ja kuulmispuudega inimeste probleemidest. Helen rääkis, et 

inimene peab ise väga palju pingutama, et edukalt hakkama saada. Ta kirjutas ka 

mitmeid raamatuid ja oli paljudele eeskujuks.  

     Vaata lisaks: http://et.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller 

Ka Eestis on palju edukaid ja kuulsaid kuulmispuudega inimesi. 

 

Andrei Jegorov (s. 1878) oli kurt maalikunstnik.  

Ta oli vene rahvusest ja sai hariduse Venemaal. Ta õppis 

Peterburi Kurttummade Koolis ning Kunstide Akadeemias. 

Jegorov armastas palju reisida. Tema maalid olid näitustel 

üle maailma. Andrei Jegorov oli Eesti kurtide seltsi asutaja. 

Kunstnik ei osanud rääkida. Ta suhtles viipekeeles. Kui oli 

vaja kuuljatega suhelda, siis ta kirjutas. Andrei Jegorov oskas kirjutada kolmes keeles: 

vene, eesti ja inglise keeles. Andrei Jegorov oli Eesti NSV teeneline kunstitegelane. 

 

Sportlane Voldemar Noormägi (s.1895) oli kurt. Ta sai hariduse Vändra Kurttummade 

koolis.  

Voldemar Noormägi oli Eesti meister tõstmises. Tema nimel on 2 maailmarekordit ning 

3 olümpiarekordit. Voldemar Noormägi oli Eesti esimene kuulmispuudega sportlane, 

kes võistles koos kuuljatega olümpiamängudel (Pariis 1924). Kahjuks vigastas ta seal 

oma kätt ja sai tulemuseks nulli. Pärast olümpiamänge oli ta pettunud ja loobus spordist. 

Hiljem töötas ta Tallinnas ja Narvas fotograafina. 

 

 

2. Leia Voldemar Noormägi ning Andrei Jegorovi kohta lisainfot. http://www.ead.ee (Eesti kurtide 

elulood). Jutusta sellest kaaslastele. 

      Täida e-harjutus nr 20.1.1. 
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