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Mitä yhteistä on Dostojevskilla, Kilkkisellä, Koestlerilla,
Parvilahdella, Solzhenitsynillä, Shalamovilla, Vodolazkinilla?

Jokainen heistä kuvaili tuotannossaan ”vedenalaista
maailmaa”, toista todellisuutta, kamppailua eloonjäämisestä,

valintoja hyvän ja pahan keskellä. Miten vankileireiltä
selviytyjät kuvasivat kokemuksiaan? Miten pitäisi suhtautua

kysymykseen: kohdattuaan absoluuttisen pahan, onko
parempi olla kokemuksestaan vaiti? Miksi eräät

vankileirikuvaukset ovat maailmankirjallisuuden klassikoita?
Mitä nykyihmisen tulee tietää vainojen ja puhdistusten

vaietusta ja pimeästä historiasta? Miksi totuuden ja
sovituksen kysymykset ovat yhä ajankohtaisia?

Tällä  kurssilla  perehdytään  venäläisen  yhteiskunnan  vaiettuun
”vankileirien  saaristoon”,  ilmiön  taustaan,  historiaan  ja  sitä
kuvanneiden  kirjailijoiden  tuotantoon,  sen  merkitykseen  ja
jälkipuintiin.  Kurssi  sisältää  ennakkolukutehtävän,  alustuksia,
keskusteluja, (dramatisointeja) ja pohdintoja. 

Vetäjät ovat kaksi monipuolista venäläisen kulttuurin
asiantuntijaa, Valamon taiteilijoihin kuuluva professori 

Markku Kivinen ja suomentaja Elina Kahla. 



Perjantai 18.1.   Poikkeuspalvelukset vahvistetaan ennen kurssin alkua.

klo 15.00       Päivällinen
klo 16.00       Kurssin avaus ja orientaatio: kirjallisuusnäytteiden jako
klo 16.15       Johdanto kurssin teemaan: ortodoksisuus ja kärsimys
klo 18.00       IX paastohetki ja ehtoopalvelus
klo 19.30       Iltapala  (mahdollisesti ohjelma jatkuu)

Lauantai 19.1

klo 06.00       Puoliyö- ja aamupalvelus. 
klo 07.30–     Aamiainen 
klo 09.00       Kärsimyksen ongelma maailman uskonnoissa: 

Teodikea ja antiteodikea 
klo 12.00       Lounas/Moleben
klo 13.00       Bolsevikkien pyhä ja neuvostoajan tabut
                        Maanalainen kirkko
klo 14.30       Kahvitauko
klo 15.00       Holokausti ja gulag 
klo 18.00       Vigilia
klo 19.30       Iltapala

          Iltatuokio ja kirjallisuusnäytteiden tulkinnan ohjaus

Sunnuntai 20.1

 klo 7.30–         Aamiainen Trapesassa
 klo 9.00           III hetki ja liturgia 
 klo10.00         Gulag kokemuksena kirjallisuudessa: 
                         kirjallisuusnäytteiden tulkinta
klo 12.00        Päätöslounas

 Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä. 
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi 
avaimen ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia 
esillä erityisesti kahvila-ravintola Trapesassa ja Tuohus-kaupassa 
asioidessaan.

Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-
ravintola Trapesan noutopöydässä.

Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-
ainerajoitukset.

Valamon luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi
tervetulleiksi jumalanpalveluksiin vakaumukseen katsomatta.

        

 Kurssihintaan sisältyy opetus, majoitus ja ohjelman mukaiset ateriat.

• 247 € (1hh opistohotelli)
• 221 €/hlö (2hh opistohotelli)
• 237€ (1hh vierasmaja)
• 210€/hlö (2hh vierasmaja)

 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 4.1.2018 mennessä

www.valamo.fi/opisto, 
puhelimitse 017 5701401 tai sähköpostilla kurssit@valamo.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

http://www.valamo.fi/opisto

