
Õpitulemused 
1. Õpilane on saanud teavet õigeusu olemuse ning sümbolite kohta. 
2. Õpilane suudab seostada konkreetset kirjanikku religioosse ning filosoofilise 
taustaga. 
3. Õpilane on saanud teavet, kuidas selgitada või tõlgendada religioosset teksti ja 
infot. 
4. Õpilane seostab religiooni üldkultuuriliste teadmistega.  
4. Õpilane oskab arutleda ning analüüsida, eristades fakti ning arvamust.  
Aeg. Loengu ning diskussiooni tarbeks oli ette nähtud kolm 45minutilist tundi.  
NB! Kuna loeng oli tehtud konkreetsetele klassidele (arvestades nende tausta ning 
tulevikus käsitletavaid teemasid), on slaidide teave suhteliselt tihe. Seega on kasutajal 
võimalus valida siit need teemad või ideed, mis just tema tunniks sobivad.  
Slaidide ülesehitus. Kuna tegemist on esitlusega, mis on ühtlasi konspekt ning 
õpilasele Moodle´is kättesaadav, on slaididele lisatud lingid (näitlikustamiseks, seoste 
loomiseks, lisalugemiseks, essee ning grupitöö jaoks). 
Ükski slaid ei ole üksnes loeng, märksõnad eeldavad klassi aktiivset arutluses 
osalemist. 
 
Märkus: Et õpetan kirjandust 35tunnilise tsüklina korraga 4 tundi nädalas, siis 
pikemalt puuduvate õpilaste jaoks tuli teha  teatavaid  üldistusi, nt mõne konkreetse 
saate kuulamine või artikli läbitöötamine ning selle põhjal esitluse mõistmine.  
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Õpilaste ettevalmistus ehk missugune oli eelnev taustainfo 
1) Eelnevatel kursustel on saadud üsna põhjalikku teavet mütoloogiast (sh eesti 

mütoloogiast ning seostest slaavi müütidega); loomulikult võib müüdist rääkida ka siin, 
kuid see võtab aega. 

2) Ülevaateloeng vene realismist (kokkupuutepunktid Dostojevskiga: Turgenev ja nihilism; 
Gogol ja müüt; Tolstoi vaimsus); seega on sellel slaidil enne antud teabe uue vaatenurga 
loomise eesmärk. Peale muinasjutu ei käsitlenud ma tunnis ühtki viidet tervikuna. Üheks 
võimaluseks on lasta kodus valida välja üks viidetest ning sellega põhjalikult tutvuda.  

3) Sissejuhatus Dostojevski ellu ning loomingusse oli tehtud ühes 45 minutilises tunnis. 
4) Kohustuslik teos: “Kuritöö ja karistus” või “Idioot”, mõned üksikud valisid ka “Vennad 

Karamazovid”. Loomulikult eeldas see, et tuli leida aega (ca 10 minutit), kus teose lugejad 
tegid sisuülevaate neile, kes seda teost lugenud polnud. See võtab aega, aga täidab 
vähemalt kolme väga vajalikku eesmärki: õpetab leidma olulist ning seda kokkuvõtlikult 
sõnastama; sunnib kuulajaid leidma seoseid enda loetu ning kuuldud ülevaate vahele; 
õpetab teadlikult kuulama.  
 

Märksõnade all peituvad viited on valitud selliselt, et infot on võimalik näha, lugeda, kuulda, 
leida intervjuust jmt. 

Tolstoi, tolstoilased – M. Lotman “Tolstoi viimane retk” Eesti Päevaleht 26.11.2010 
Lääne-Euroopast/-sse -  saade “Müstiline Venemaa. 19. saj. teise poole Venemaa. 

Dostojevskist. Tolstoist. 15.12. 2002 Vikerraadio arhiiv 
Nihilism, narodniklus – saade “Teatrimagasin. Isad ja pojad. Marko Matvere”  26.03.2002 

ERR arhiiv 
Rahvapärimuse arhetüübid – saade “Saja rahva lood. Vene muinasjutte. Sivka Burka” ERR 

arhiiv 
Slavism, slavofiilide keel – viide P. Toropi venekeelsete artiklite kogumikule “Dostojevski: 

ajalugu ja ideoloogia” 
Tõde ei ole sõnas, vaid kujus – R.J. Raave “Androgüünne Moskoovia” KesKus 1/2006 
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Tutvustus ning tõlgenduse pakkumine 
1) õigeusu olemuse selgitamine tegelaskuju kaudu (sakramendid, kirikulõhe, 

arvusümboolika) 
2) Dostojevski idee, et religioon aitab inimesel jõuda südameni ning seega 

südametunnistuseni. 
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Arutlus, mis on “Kuritöös ja karistuses” patt, kannatamine ja piht. 
Lisaks värvisümboolika: missugused värvid on sinu jaoks antud mõistete 
tähistamiseks õiged? 
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Arutlus ja tõlgendus mõistetele hing, valgus, süda, kannatus jmt. 
Sonja  roll mõtte edasikandjana, Sonja usk ja filosoofia. 
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Selle slaidi juures tekkis arutlus, kes mida mäletas ning kas esitatud väited on tõesed.  
 
Kuna konkreetse slaidi info pärineb VHK gümnaasiumi materjalist 
(www.vhk.ee/gymnaasium/.../11.../f.-dostojevski-kuritoeoe-ja-karistus ), siis võib-olla 
jätaks selle lehekülje esitlusest välja? 
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Mõistete ja isikunimede tähenduste selgitamine, meenutamine, võrdlus.  
Mõškini ja Dostojevski sõnum. 
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Pildi asukoht  http://strastoterpcy.ru/duhrodnik/rodnik.zend?page=0& 
 
Selle arutlusslaidi idee oli siduda slaavi rist (põikpuu tähendus:  hea ja kurja 
olemasolu ning südames õige tee leidmine) Dostojevski karakteritega ning tema 
loomingu üldise idee sõnastamispüüdega.  
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Arutlusküsimused, mis sidusid eelnevat analüüsi 19. sajandi vene kirjanduse ja 
kultuuriga.  
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Siin on materjalid, mille otseviiteid slaididel ei ole. 
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Kõik tsitaadid pärinevad P.Toropi valikkogumikust “Inimene kui saladus” Loomingu 
Raamatukogu 1981 
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