
Kultuurihermeneutika - (3 EAP) 
Kursuse nimi inglise keeles – Culture Hermeneutics 
Kursuse õppejõud Meego Remmel 
 
Õpiväljundid. Õppeaine lõpuks üliõpilane... 
 
• eristab kristluse põhiolemust selle kultuurilistest vormidest ·  
• analüüsib kogudusliku kultuuri dünaamika põhjusi ja ulatust ·   
• kirjeldab kogudusliku elu ilminguid kultuuriteoreetiliste tekstide valguses ·  
• pakub praktilisi võimalusi kogudusliku kultuuri kujundamiseks 
• arendab oskust lüüa kaasa ühiskonnas aktuaalsetel teemadel 
 
Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid 
 
Hindamismeetodid   Tähtaeg  Hindamiskriteeriumid (peavad katma õpiväljundid)   
1. Kirjalik kokkuvõte ja 
kollokvium teosest 
“Kuidas uurida kultuuri?” 
valitud ja loetud kolmest 
peatükist 
 

November 
2021 
ME 

Vastatud on järgmistele küsimustele: 
• Kuidas aitab loetu mind kultuuri(de)st paremini 

aru saada ja lähtuda, et krist(us)likult elada? 
• Mida ma õppisin loetust üldiselt eesti ja 

konkreetsemalt oma kogudusliku kultuuri 
(lahti)mõtestamise kohta? 

• Mis jäi minu jaoks loetud raamatust/peatükkidest 
puudu? 

Kokkuvõtte pikkus on 1-2 lk 
Aktiivne osalus vestluses  
 

2. Kirjalikus vormis 
esitatud ja suuliselt 
esitletud-arutatud 
juhtumianalüüs valitud 
(primaar)teoloogiliste 
tekstide ning Richard 
Niebuhri kristlik-
kultuuriliste tüüpide 
põhjal 

Detsember 
2021 
ME 

Valitud (primaar)teoloogiliste tekstide ning Richard 
Niebuhri kristlik-kultuuriliste tüüpide põhjal on 
analüüsitud teatud koguduste/konfessioonide suhet 
antud kultuuri(konteksti) 

3. Kollokvium ühe vabalt 
valitud kultuuriteksti 
ainetel sellest, mida see 
tekst räägib antud 
kultuurist ja kuidas taolist 
kultuuri kõnetada. 
 

Jaanuar 
2022 
ME 

5-minutiline esitlus ühe vabalt valitud kultuuriteksti 
ainetel sellest, mida see tekst räägib antud kultuurist 
ja kuidas taolist kultuuri kõnetada. 

4. Dialoog 
etnokultuurilisest ja 
eskatoloogilisest 
perspektiivist: e/Eesti 

Aprill 
2022 
ME 

10-minutilised dialoogid paarides, kus üks esindab 
eestipärast etnokultuurilist perspektiivi ja teine 
eskatoloogilist kultuurinägemust, püüdes sõnastada 
vastust küsimustele, mis ja miks on eesti kultuuris 



kultuur versus krist(us)lik 
kultuurinägemus 

viimselt väärtuslik ning kuivõrd saab aidata seda 
muuta üle aegade kestlikuks nn „eesti kristlus” ja 
„kristlik kultuur”? 

 
Lõpphinde kujunemine –Ainekursuse hinne on mitteeristav. Aine sooritamiseks tuleb teostada 
kõik neli hindamismeetodit vastavalt kriteeriumidele. 

Kohustuslik kirjandus  

• Evangeelium ja kultuur. Willowbanki konsultatsiooni aruanne. Teoloogia & praktika. Nr 
2. Tallinn: Logos. http://www.allianss.ee/dokumendid-2/evangeelium-ja-kultuur-
willowbanki-konsultatsiooni-aruanne/	

• Kuidas uurida kultuuri? Kultuuriteaduste metodoloogia, koostaja Tamm, M. Tallinn: 
2016.	

• Peeter Torop. Kultuuriteooria kui kultuuri eneseteadvus. Akadeemia, 2015/ 4 (31), 
626−648. https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:245221/212807/page/52 

• Huntington, Samuel P. Tsivilisatsioonide kokkupõrge? Akadeemia, 1995: 6 (75), 1205-
1233. https://w3u.akad.ee/1995/06/07/akadeemia-nr-6-1995/ 

• Richard Niebuhr. Christ and Culture. https://www.smu.edu/-
/media/Site/StudentAffairs/Chaplain/CFL/Readings/Niebuhr-Chapter-1.pdf?la=en 

• Masing, Uku. 1938. Eestipärasest ristusust. – Uku Masing. Vaatlusi maailmale teoloogi 
seisukohalt, 233-243. Toim. Luule Krikmann. Tartu: Ilmamaa, 1993. 	

• Tennmann, Eduard. 1934. Ristiusk ja rahvuslik kirik. - Eduard Tennmann. Varjatud 
varandus, 275-281. Tallinn: Ilmamaa.	

Soovituslik kirjandus 

• Turner, Steve. Populaarkultuur. Tallinn, Allika 2014. 	
• Lane, Tony. Õhtumaa mõtte loojad. Tallinn: 2002. 	
• Raud, Rein. Tähenduste keerises: tervikliku kultuuriteooria visand. Tallinn: 2018. TLÜ 

kirjastus.	

 
 
Õppeprotsessi kirjeldus koos kuupäevadega(õppija tundide arvestusega, nii et lõpuks saab 
kogu aine maht kokku, 1EAP=26 õppija akadeemilist tundi) 
 
Auditoorne 
õpe (kes 
õpetab?) 

Eelnev 
iseseisev töö 

Auditoorse töö sisu ja meetodid 

21.10.2021 (2)  
 

- 1.Kultuur. Mõiste ja praktikad. 
2.Kultuurihermeneutika ülesandest ja 
meetodist  
3. Kultuurilised mõjutused kristluse ajaloos. 
MeR 
 



18.-19.11. (4) 
 
 

Valitud 
peatükid õpikust 
Kuidas uurida 
kultuuri? on 
loetud ning 
kokkuvõte 
esitatud    

3. Kodutöö analüüs - MeR 
4. Kristus ja kultuurid: viis võimalikku suhet 
Richard Niebuhri järgi. Kuidas analüüsida 
kristlaskonna suhet kultuuri lähtudes 
(primaar)teoloogilistest tekstidest? MiR 
 

10.12. (4) 
 

Juhtumianalüüs  4. Kodutöö analüüs - MiR 
5. Eesti kultuuritekstide analüüs. KV 
6. Kogudus kultuuriloojana. MeR ja EP 
 

14.01.2022 (2) 
 

Kultuuritekstide 
analüüs  

4. Kodutöö analüüs - MiR 
5. Eesti kultuuritekstide analüüs. KV 

11.02. (4) Lugeda 
Huntingtoni ja 
Toropit 

6. Kuidas erinevad kultuurid põrkuvad? - 
MeR 
7. Kuidas teadvustada ja arendada 
(vaba)koguduslikku kultuuri? MeR ja EP 
 

7.04. (2) Lugeda 
Tennmanni ja 
Masingut 
 

8. Olla valmis 10-minutiliseks dialoogiks 
paarides eestipärasest etnokultuurilisest 
perspektiivist ja eskatoloogilisest 
kultuurinägemusest. 
 

   
  
 
 
 
 


