
 

 

TÄNAPÄEVA VENE KIRJANDUSE AINEKAVA 

ÕPITULEMUSED 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) teab ja analüüsib tänapäeva vene kirjanduse üksikuid teoseid; 

2) analüüsib ning tõlgendab loetud luuletuste, proosateoste sisu- ja vormivõtteid: 

nimetab teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -

kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning 

kompositsiooni; 

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

4) väljendab oma argumenteeritud arvamust loetud teosest suulises ja kirjalikus vormis 

ning vormistab neid korrektselt; 

5) teeb loov- ja uurimistöid ning ettekandeid; 

6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosateost, tunneb teoste ning 

nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 

 

ÕPPESISU  

Temaatika. 20. sajandi lõpu ja 21. sajandi alguse kirjandus. Uus vaade sõja kujutamisele. 

Tänapäeva vene kirjanduse kangelane piirsituatsioonis ning tema katsed mõista elu mõtet uue 

realismi teostes. 

Kõlbelise degradeerumise probleemid. Inimese kõlbelise valiku probleem. Massikirjandus ja 

selle orientatsioon massilisele nõudlusele. Peresuhted tänapäeva vene kirjanduses. Maailma 

mõistmine kaosena. Kirjandus kui intellektuaalne mäng. 

Mõisted: tänapäevane kirjandusprotsess; intertekstuaalsus (teksti suhe teiste 

kirjandusallikatega); kirjandustraditsioonide järgimine ning uuenduslikkus; tänapäeva vene 

kirjanduse žanrid (traditsioonilised ja uued); fantasy ehk fantastiline romaan; 

avantüüriromaan, nn uus detektiivromaan; kontseptualism tänapäeva luules, massikirjandus. 

Arutlusteemasid: Uus vaade sõja kujutamisele. Loogiliste ja ajaliste seoste rikkumine 

kunstiteose kangelase teadvuses. Ajaloolise mälu kadumine inimestel. Inimese piiritu püüd 



 

 
materiaalsele heaolule ning selle tagajärjed meie ajal. Tänapäeva kirjandustegelase 

iseärasused vene kirjanduses. 

Põhiteemasid ja probleeme tänapäeva vene kirjanduses. 

Kirjandustekste käsitlemiseks. Lugemiseks ja terviklikuks käsitlemiseks valitakse 4 teost 

alljärgnevast loendist: Sergei Kaledin „Rahupaik“; Svetlana Aleksievitš „Tsinki poisid”; 

Aleksander Varlamov „Lõhe“; Dmitri Lipskerov „Leevikese liha“; Sergei Minajev 

„Duxless“; Andrei Gelasimov „Õrn vanus”; Andrei Rubaniv „Хлорофилия“; Vladimir 

Sorokin „Tuisk“; Jevgeni Griškovetsi jutustused; Dina Rubina jutustused; Viktoria Tokareva 

jutustused; Zahhar Prilepin „Valge ruut” või teised jutustused; Juz Aleškovski 

„Предпоследняя жизнь. Записки везунчика“; Dmitri Bõkov „Kalender“ või teised teosed; 

Pavel Sanajev „Похороните меня за плинтусом“; Olga Slavnikova „Стрекоза, 

увеличенная до размеров собаки“ või teised; Aleksei Slapovski „Синдром Феликса“ või 

teised; Boris Akunin „Алтын толобас“ või teised; Aleksandra Marinina jutustused; Sergei 

Lukjanenko „Mustand”, „Puhtand” või teised; Nik Perumov „Алиедора“ või teised. 

Tänapäeva lüürika: Timur Kibirov, Dmitri Prigov, Igor Irtenjev. 

 


