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10
 VALLATUD 

KURVID

1959

line vahet teha. Selle peale tahaks aga filmiga sobival 

toonil öelda: „Ah, see kõik polegi nii oluline!” Selle žanri 

toimimiseks peavad kõik tegelased käituma niikuinii 

natuke rumalamalt kui võiks, ja me anname selle neile 

andeks. Kes viitsibki seda nii täpselt jälgida, kui film 

libiseb edasi kergelt nagu Raivo purjekas üle Pirita lahe. 

Selline sundimatus oli toona muidugi ennekuulmatu, 

ja algul oli filmile raske toetust leida, kuni lõpuks andis 

heakskiidu kohalike parteibosside asemel hoopis Moskva. 

„Korralik nõukogude komöödia peab ikka hästi tõsine 

olema,” ütles toonase vastuseisu kommentaariks filmi 

üks stsenariste Sándor Stern.11 Kriitik Veste Paas aga 

kirjutas filmi kohta hiljem: „Mõneski osas – ja just hea 

maitse küsimuses – on ka lavastajad sageli libisenud 

nalja pärast nalja tegemise teele.”12 Milline hirmus lugu!

„Vallatud kurvid” pakub ridamisi põnevaid Tal-

linna vaateid vanalinnast ja Piritalt. Selle jaoks tehti 

ka teadaolevalt Eesti filmi ajaloo kõige kallim deko-

ratsioon, sest võidusõidustseenide tarbeks ehitati taas 

üles Lükati sild, mis võis kriitik Jaan Ruusi hinnangul 

minna maksma kuni 50 miljonit rubla.13 Mainimata 

ei saa jätta ka „Vallatute kurvide” juba aasta hiljem 

valminud uusversiooni „Ohtlikud kurvid” (1961), mis 

oli maailma esimene panoraammängufilm (kino -

panorama formaadis, mis oli nõukogude versioon 

USA cinerama’st). See võeti üles spetsiaalse, kolme 

kõrvutist pilti filmiva kaameraga ning näidati kinos 

kolme pannoona laiekraanformaadis.  „Ohtlikud kurvid” 

oli kohendatud käsikirjaga ja täisvärvis, aga kahjuks 

venekeelne, mistõttu läks kaduma originaalfilmi vai-

88 minutit, mustvalge
Mängufilm, komöödia, spordifilm
Režissöörid Juli Kun, Kaljo Kiisk
Stsenaristid Dagmar Normet, Sándor Stern 
Operaator Edgar Štõrtskober
Helilooja Gennadi Podelski
Tallinna Kinostuudio

Noor motosportlane Vaike (Terje Luik) satub Tartust Tal-

linna ning kistakse kohe keerulistesse suhetesse nais- ja 

meesmootorratturite vahel. Tema tähelepanu hakkavad 

oma erineval moel püüdma enesekindel tšempion Raivo 

(Rein Aren) ja vaoshoitud Heino (Peeter Šmakov, hiljem 

Kard), aga keegi ei tea, et Vaikel on ka kaksikõde Maret. 

Meistrivõistluste lähenedes segunevad panused eraelus 

ja ringrajal. 

Kui Herbert Rappapordi filmides on märkimisväärne 

nende ideoloogilisus, siis „Vallatutes kurvides”, vastu-

pidi, selle puudumine. Film on toonilt kelmikas, kohati 

vaat et frivoolne, ega komista liigse moraliseerimise 

otsa. Suhtekomöödia keskmes on südameasjad, kuigi 

režiimi rahuldamiseks toimub ka rajalt eksinud seltsi-

mehe Raivo (Rein Aren) ümberkasvatamine. 

 „Vallatud kurvid” on äravahetamiskomöödia, mis 

leiab lõputut inspiratsiooni sellest kõigest, mis võib juh-

tuda siis, kui ühe inimese asemel on teine. Filmi identseid 

kaksikuid Vaiket ja Maretit mängiv noor koolitüdruk Terje 

Luik teeb amatööri kohta väga tubli töö, kuid lavastuse 

või mängimise tõttu on kahel õel tihtipeale üsna keeru-

– Ütelge palun, miks nad nii 
meeletult kihutavad?

– Imelik küsimus. 
Esimene saab ju auhinna.

– Aa, selge, materiaalne huvi. 
Aga miks need teised?
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mukus ja tempo. Tehniline edvistamine tõi esiplaa-

nile võidusõidu, aga kõrvutised kaadrid polnud alati 

kohakuti ning ajapikku hakkasid erinema ka nende 

heledus ja koloriit.  „Ohtlikud kurvid” on pigem huvi-

tav katsetus, kus näeme ka medõest motosportlaseks 

ülendatud Eve Kivi ringrajal kihutamas. 

 „Vallatud kurvid” on oma aja kohta väga harv 

komöödiafilmi näide, mis on tagatipuks toonilt võrd-

lemisi apoliitiline. Lisaks on siin võimalik näha täiesti 

hämmastavaid kombineeritud võtteid. Kuidas näidata 

ühes kaadris kaksikuid, keda mängib sama näitleja? 

Selleks paigutati Terje Luige nägu kaadrisse teise keha 

külge, aga nii muljetavaldaval moel, et sellest pole filmi 

vältel praktiliselt võimalik aru saada. 

„Vallatutest kurvidest” sai tõeline hitt kodumaal, 

ja see pääses ka välismaal kinolevisse, noor Kaljo Kiisk 

sai aga kaasrežissöörina olulise kogemuse edasisteks 

suurteks tegudeks. 

Filmile tehti Eesti Telefilmis hiljem omamoodi variat-

sioon  „Teisikud” (Leo Karpin, 1982) kahe Jaak Joalaga, 

kellest üks on samuti rallisportlane, teine aga laulja, 

kellel avaneb võimalus esitada filmis rohkesti vene-

keelseid pophitte. 

Nii vallatute kui ka ohtlike kurvide kohta saab lähe-

malt lugeda stsenarist Dagmar Normeti tütre Haldi 

Normet-Saarna raamatust „Vallatute kurvide aegumatu 

sära”14, milles on kasutatud rohkelt dokumente ja 

pildimaterjali autori ema arhiivist.

Motoklubi Sulev võistleja nr 33 Vaike (Terje Luik) on valmis elukurvidesse kihutama.
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11
 OTT KOSMOSES

1962

fabritseerida stseen samal aastal kosmosesse saadetud 

sputniku lennust üle taevalaotuse. „Lõin augurauaga 

joonistuspaberist pisikese ketta, kleepisin selle multi-

pingi klaasile ja retušeerisin ümmarguseks. Joonistasin 

klaasil sputnikule neli tahapoole suunatud antenni,” on 

ta ise protsessi kirjeldanud. Tema endagi üllatuseks jäid 

kõik sputniku lendu uskuma. „Filmikunstis on ikka nii, 

et mida lihtsamalt ja labasemalt suudad vaataja ära 

petta, seda suurem on nauding ja rahuldus!”15

Ka „Ott kosmoses” hõlmas päris keerukaid trikke ja 

kombineeritud võtteid, aga lõpptulemus tundus usutav 

isegi päris kosmonautidele: filmi linastust 1962. aasta 

sügisel Moskvas külastas teiste seas ka Juri Gagarin 

oma sõprade kosmonautidega, kes elasid Oti seiklustele 

naeruga kaasa.16 

„Ott kosmoses” on esimene Tuganovi film, mille 

võib liigitada popkultuuri sfääri. Seda muidugi nii 

päeva kajalise ja glamuurse teema tõttu kui ka estee-

tilise külje poolest. On see siis toonase algaja (ja nüüd-

seks teeneka) filmikunstniku Halja Klaari (kes oli muu-

seas Kaljo Kiisa kõrval esimesest viimase filmini) või 

Tuganovi teene, aga „Ott kosmoses” näeb välja nagu 

tõeline popkunsti silmailu – voolujooneline modernism, 

säravad raketid, kõrgtehnoloogiline aparatuur raketi 

sees. Kirgastes värvides minimalistlikud taustad, tüh-

jad pinnad ja kaadrite täpne geomeetria, kus on harva 

ruumi millelegi liigsele. 

Tuganov on öelnud: „Otsisin oma filmide temaatikas 

mitmekesisust ja tingimata huumorit.”17 Huumoripool 

hakkas siin end esimest korda rohkem näitama. Koo-

mika jääb põhiliselt loomade kanda ja väljendub eba-

realistlikus groteskis. Lõvi hekseldab põrandaharjast 

hunniku pisikesi hambaharju, jääkaru teeb palavusest 

lahti oma kasuka tõmbluku ja pingviin loeb ajalehest 

artiklit „Juri Gagarin Londonis”. Tegu on igati päevakaja-

lise lehega, sest juttu on Juri Gagarini Inglismaa-visiidist 

14. juunil 1961, mil ajaleht Guardian nimetas Gagarinit 

20 minutit, värviline
Animafilm, nukufilm
Režissöör Elbert Tuganov
Stsenarist Valdo Pant
Operaator Heino Pars
Helilooja Heino Jürisalu
Tallinnfilm

Ott on kasvatamatu jõnglane, kes teeb koolis kõike muud 

peale õppimise. Pärast tunde satub ta kosmodroomile 

ning lendab kogemata raketiga kosmosesse. Maast kaugel 

hakkab tal vaja minema just neid teadmisi, mida ta koolis 

õppida ei viitsinud. Nüüd peab Ott lootma heale õnnele 

ja juhusele, et Maale tagasi pääseda. 

12. aprillil 1961 lendas kosmosesse esimene inimene – 

Juri Gagarin. Vaevalt kuu aega hiljem, 30. mail, laekus 

Tallinnfilmi (toonasesse Kunstiliste ja Kroonikafilmide 

Tallinna Kinostuudiosse) stsenaarium „Ott kosmoses”. 

 „Ott kosmoses” on Eesti animatsiooni rajaja ja 1958. 

aastal Tallinnfilmi nukufilmiosakonna loonud Elbert 

Tuganovi kolmas film. Tuganov oli selleks ajaks tei-

nud Jens Sigsgaardi populaarse lastejutu „Palle üksi 

maa ilmas” ainetel animafilmi  „Peetrikese unenägu” 

(1958) ja ilmselt saksa rahvusromantikast inspireeritud 

 „Põhja konna” (1959). „Ott kosmoses” oli Tuganovile ja 

ta meeskonnale tõepoolest retk tundmatusse avarusse, 

sest ettekujutus kosmosereisidest oli toona ilmselt 

üsna hõre ja pealiskaudne. Omamoodi peaproovi oli 

Tuganov läbinud juba 1957. aastal, kui ta sai ülesande 

Valisite valesti. Rakett lendab 
kosmilisse ruumi. Toiduautomaat on 

varustatud viieks aastaks.
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„kosmoseajastu Kolumbuseks”.18 Ott on aga kosmose-

ajastu Oskar Ohakas, kes sobib hästi iseloomustama 

Tuganovi korduvat probleemi vastikute nagamanni-

dega, keda tuleb karistada ja ümber kasvatada. Peetrike 

sai sigatsemise palgaks luupainaja üksildasest elust 

mahajäetud maailmas ning tunnistab Eesti esimese 

multifilmi lõpus: „Ma ei ole enam paha poiss. Hakkan 

ilusasti teiste lastega mängima.” Ott naaseb kosmosest 

võidukalt, aga teda ootavad ees paksud, rasvased kahed, 

kes end vihikulehtedelt üles venitavad – Otil tuleb need 

õpingutes alistada. 

Oti kosmoseodüsseia viib ta Neptuunile ja Marsile. 

Marss ja Veenus olnuks märksa loogilisem komplekt 

nii geograafiliselt kui ka sümboolselt, aga ilmselt oli 

lihtsam mitte hakata nuputama, kuidas kujutada 

armastusjumalanna Venust nii, et see kelleski liigset 

erutust ei tekitaks. Film oleks sellest muidugi võitnud, 

sest merejumal Neptun on paraku üsna ilmetu tege-

lane. Seevastu maniakaalne Mars surub vaataja mällu 

meeldejääva hirmupildi sõjardist jumalast, kes tundub 

tema pihta tagasi suunatud tuumapommi plahvatust 

tegelikult sisimas nautivat. 

„Ott kosmoses” on ümberkasvamise lugu, kus liigse 

moraalitsemise asemel on keskendutud tegusale märu-

lile maa peal ja kosmoseruumis. Elbert Tuganovi kolmas 

film on futuristlik seikluslugu, mis jääb meelde oma 

moodsa stiilivalikuga. Sellest sai ka Tallinnfilmi esimene 

rahvusvaheline edulugu – film pälvis eriauhinna esi-

mesel rahvusvahelisel kosmonautika- ja astronautika-

filmide festivalil Prantsusmaal Deauville’is. 

Loomad pakuvad fi lmis vajalikku koomikat, parasjagu on raketi külge klammerdunud Aafrikast kaasa tulnud lõvi.
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12
 PÕRGUPÕHJA UUS 

VANAPAGAN

1964

sai esimene Eesti originaalkäsikirja järgi vändatud 

film Tallinna Kinostuudios,19 aga Müüril õnnestus oma 

„esimest” filmi teha alles teises järjekorras. „Põrgu-

põhja uus Vanapagan” oli aga lavastajadebüüdiks 

„Ühe küla meeste” peal teise režissöörina abiks olnud 

Kromanovile, kellel õnnestus üsna napi filmograafia ja 

lühikese režissöörikarjääri juures järgmise pooleteise 

aastakümne jooksul saavutada kunstilist edu tavatult 

tihti ning reserveerida endale kindel koht Eesti parimate 

filmilavastajate hulgas. 

Kui  „Tagahoovis” oli Lutsu modernistliku jutustuse-

idee kandja kinolinal, siis „Põrgupõhja uue Vanapagana” 

tulek märgib modernismi jõudmist Eesti filmikeelde. 

Enam ei püsitud tavareaalsuse piirides, vaid Põrgupõhja 

Jürka (Elmar Salulaht) vaatab kaamerasse, rakursid on 

julgelt järsud ja liialdatud, stseenid on kohati filmitud 

subjektiivsest vaatepunktist (POV) ehk kaamerasilma 

pilt vastab tegelase silmaga nähtavale. Jürka ise on 

aga klassikaline modernistlik tegelane, segaduses ja 

võõrandunud protagonist, kelle tegevusel pole kange-

lasele omast selget sihti. Siin on siht, aga pole abso-

luutselt mingit meetodit, kuidas eesmärki saavutada, 

ja peategelase kujunemislugu on pigem tema mõtete 

ja tunnete kui tegude peegeldus. Lisaks kõigele on väga 

modernistlik loo keskne probleem, mis on iseenesest 

ju lahendamatu filosoofiline mõistatus – nonsenss, 

millest polegi võimalik väljapääsu leida. 

Modernismi teel läks veelgi kaugemale Jaan Too-

minga Vanemuise teatrilavastuse (1976) põhjal üles 

võetud etendusfilm  „Põrgupõhja uus Vanapagan” 

(1977), mis rabab oma abstraktsusega. Dekoratsioone 

praktiliselt pole, kui välja arvata tegelaste kohal laiuv 

tähistaevas. Tegelased ise on aga kaadris enamasti 

suures plaanis ja kaamera sõelub nende vahel, peal 

ja all, nii lähedal, et kaob perspektiivi- ja ruumitaju. 

94 minutit, mustvalge
Mängufilm, draama
Režissöörid Grigori Kromanov, Jüri Müür
Stsenaristid Jüri Müür, Gennadi Kaleda 
Operaator Jüri Garšnek
Helilooja Eino Tamberg
Põhineb Anton Hansen Tammsaare romaanil 

„Põrgupõhja uus vanapagan” (1939)
Tallinnfilm

Retkel taevasse hingede järele kuuleb Vanapagan Peetru-

selt, et taevaste jõudude arvates ei ole enam sugugi kindel, 

kas inimene maa peal elamisega üldse võibki õndsaks 

saada. Ning kui ei või, siis pole mõtet teda selle eest ka 

põrguga karistada. Hingede saamiseks ka edaspidi tuleb 

Vanapaganal surelikuna maa peal oma elu nii elada, et 

saab õndsaks – siis oleks see võimalus tõestatud. Maa-

pealne elu osutub Vanapagana jaoks aga kõike muud kui 

meelakkumiseks ning tasahilju hakkab ta aru saama, kui 

raskelt see õndsus ühele inimhingele kätte tuleb. 

Tammsaarel oli  „Põrgupõhja uus Vanapagan” küll vii-

mane romaan, aga selle ekraniseering osutus Eesti fil-

mile mitmes mõttes hoopis millegi uue alguseks. Filmi 

vedas kahest sõbrast – Jüri Müürist ja Grigori Kroma-

novist – koosnev lavastajatandem. Müüril oli see olnud 

südameprojekt ja algne stsenaarium pealkirjaga „Maa 

peal” ta diplomitöö, ent talle anti kõigepealt luba teha 

hoopis film  „Ühe küla mehed” (1961) tormiga Soome 

randa triivinud Eesti kaluritest. „Ühe küla meestest” 

– Kas sa tõesti oled Vanapagan? 
Miks sa siis maale tulid?

– Et õndsaks saada. 
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Ka Toominga versioon vääriks taastamist, kasvõi ühe 

säilinud visuaalse näitena 1960. aastatel alanud teatri-

uuendusest. 

Kuidas aga sai toona teha filmi jumala õnnistusest, 

mille peategelane on Vanapagan, kuigi sovetlik maa-

ilmapilt on ju ateistlik? Eks Tammsaare pika varju taha 

sai ära peita nii mõnegi õigustuse. Lisaks puutub Jürka 

oma teel tõsisemalt kokku ka sellise nähtusega nagu 

kapitalism, kui end sõbrana esitlev Kaval-Ants (Ants 

Eskola) tutvustab talle laenude, võlgade ja eraomandi 

keerukat maailma, millest Jürka Antsu õnneks iialgi 

lõpuni aru ei saa, ja ta Antsu abikäe julgustaval toel end 

puruvaeseks laenab. Nende „sõprus” aga lõpeb niipea, 

kui see Antsule enam kasulik ei ole. Ehk Kaval-Ants oli 

võimule meelepärane hoiatav näide omakasupüüdlikust 

ahnusest, millega kapitalismi seostada taheti. Eskola 

esitatud tegelaskuju aga on hea lisandus Eesti kultuuris 

tavaliseks saanud triksteritüübile, milleks saab liigitada 

nii Kaval-Antsud, Pearud, Tootsid kui ka rehepapid. 

„Põrgupõhja uus Vanapagan” on Nõukogude Eesti 

mängufilmikunsti esimene täielik täistabamus, mida 

nimetatakse tihti siiani Eesti kõigi aegade parimate 

filmide seas. See on ekraniseering, mis teeb au ka origi-

naaltekstile. 

Oma esimese fi lmirolli teinud Elmar Salulaht, kes sai Vanapagana osa selliste tegijate ees nagu Voldemar Panso, 
Einari Koppel, Ilmar Tammur ja Aksel Orav, oli ooperilaulja ja Vanemuise näitleja.
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87
 DISKO JA 

TUUMASÕDA

2009

Nende nägemus Nõukogude okupatsioonist on 

enamasti helge, absurdimaiguliselt koomiline ning 

jutustatud läbi popkultuuriprisma. Kilmi ja Aarma 

Nõukogude Eesti on pigem urbanistlik, läänelik, retro-

likult glamuurne, ei ole viiteid vägivallale ega liipri-

kolinale. Aarma kirjutatud stsenaariumiga filmi  

„Tervitusi Nõukogude Eestist!” (Urmas E. Liiv, 2007) võiks 

pidada lausa „Disko ja tuumasõja” otseseks eelkäijaks, 

sest kohati korduvad isegi täpsed kaadrid ja fraasid 

(„Mälestus Konstantin Tšernenkost jääb püsima”), 

„Diskos ja tuuma sõjas” on kolm sealset üheülbalist 

dissidenti aga asendatud meelitava „Mustvalge aknaga” 

(algne pealkiri) – Soome televisiooniga, mis muudab 

selle filmi originaalseks ja mille kaudu räägitakse ka 

kõigest muust. 

Laiemas plaanis on „Disko ja tuumasõda” kerge-

jalgne läbijooks Nõukogude okupatsiooniajast, sidu-

des olulisi sündmusi galantselt oma narratiivi. See on 

nagu megamiks – montaažilaual antud DJ-sett –, kus 

segatakse kokku pehmed ja kõvad jõud, fakt, fiktsioon 

ja fantaasia; arhiivimaterjalid ja re-enactment, popp 

ja poliitika.

Filmi  „Kirjanikuga voodis” (Manfred Vainokivi, 2019) 

arvustades mainib Marko Raat dokipinget, mida hoiab 

dokfilmis üleval teatud ettearvamatus, tegelaste sega-

dus. Hoiatava näitena selle puudumisest toob ta „Disko 

ja tuumasõja”, „kus oli dokipinge täielikult lahtunud 

ning asendunud stiliseeritud libadoki meelelahutus-

liku ja informatiivse meediumiga”.151 Pole midagi öelda, 

täiesti õige. Just sellise formalistliku konstruktsioonina 

toimibki see film suurepäraselt. Iga endast lugupidavat 

dokumentalisti peabki närvi ajama see, et pool on välja-

mõeldis, mängureeglid muutuvad pidevalt ja kokku on 

kõik üks intellektuaalne gümnastika kiiret rahuldust 

pakkuva endorfiinilaksu pakendis. Millest siin kinni 

hakata? Meenub Kilmi räägitud lugu filmi linastuselt 

77 minutit, värviline
Dokumentaalfilm
Režissöör Jaak Kilmi 
Stsenaristid Kiur Aarma, Jaak Kilmi 
Operaator Manfred Vainokivi
Helilooja Ardo Ran Varres
Produtsendid Kiur Aarma, Aleksi Bardy, 

Annika Sucksdorff
Eetriüksus, Helsinki-Filmi
Eesti-Soome

1980. aastate Eesti oli üks eriline paik, kus sai ainsa pai-

gana NSV Liidu territooriumil vaadata kapitalistliku riigi 

televisiooni. Õige pea jagasid selles peituvad võimalused 

ära mõlemad pooled ning järgnevas julmas propaganda-

sõjas ei peljatud isegi selliste relvade kasutamist nagu 

disko, erootika ja rääkivad autod. 

Kiur Aarma ja Jaak Kilmi on mõlemad olnud ostalgia ehk 

Nõukogude nostalgia käsitlejad eesti dokumentalistikas. 

Kilmi lausa kõigis oma mängufilmides: pioneerilaagri-

filmis  „Sigade revolutsioon” (2004), Eesti Televisiooni 

mütoloogiat tõlgendavas  „Kohtumises tundmatuga” 

(2005) ja Läände kargamise loos  „Sangarid” (2017). Aarma 

on sarnase arhiivimaterjalidel põhineva, tiheda mon-

taaži ja tugeva autoritekstiga formaadi ette võtnud veel 

paaril korral ja alati erineva kaasautoriga, tehes Eesti 

Reklaamfilmist rääkiva  „Kullaketrajad” (2013) koos Hardi 

Volmeriga ja taasiseseisvunud Eesti esimese valitsuse 

loo  „Rodeo” (2019) koos Raimo Jõerannaga. 

Meie, Nõukogude Eesti lapsed, oleme 
aastaid olnud KGB laborihiirteks, 

keda on lastud küpseda Soome 
televisiooni kiirguse käes.
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Amsterdami dokfilmide festivalil IDFA, kus keegi pub-

liku hulgast oli protestima hakanud, et mingid asjad 

ekraanil polnud päris. Enda õigustamise asemel oli 

Kilmi varmalt valmis osutama lisaks mõnele väljamõel-

disele, süvendades sellega veelgi lõhet publiku hulgas. 

„See kõik oleks võinud vabalt ka niimoodi juhtuda, 

kui ma oleksin Urvele kirjutama hakanud. Ja kui ta 

ka tegelikult oleks meie juures  „Dallast” näinud.”152 

Mingis mõttes imiteerib „Disko ja tuumasõda” seda 

režiimi, mida ta kirjeldab. Siis polnud samuti aru saada, 

mis on tõde ja mis vale, ning sõnumitoojad üritasid 

iga hinna eest vältida nende kahe vahelise erinevuse 

ilmsikstulekut. 

Tundub, et tänases maailmas, mida kutsutakse 

ka „tõejärgseks” ja kus opereeritakse „alternatiivsete 

faktidega”, on dokumentalistikal järjest raskem teha 

nägu, et on mingil moel objektiivne. Tõsielusarjades 

on elu järjest suurem vürtsitamine tõe taanduma pan-

nud ning turundussõnumeid, propagandat ja muud 

allteksti on tekstist järjest keerulisem eristada. Sellises 

maailmas on ruumi nii magusale kui ka soolasele – nii 

uurivale-vaatlevale dokumentalistikale kui ka esteeti-

list naudingut pakkuvale metamängule nagu „Disko ja 

tuumasõda”. „Mitte ainult mina, vaid ka väga paljud 

teised lapsed ja täiskasvanud toonases Nõukogude Lii-

dus elasid Soome televisiooni nähes välja oma unistusi 

ja fantaasiaid. Minu arust on täiesti õiglane, kui need 

lõpuks aastakümneid hiljem meie filmis fantaasiavalda 

välja jõuavad.”153 

Ja samamoodi nagu Lääne luureteenistused ava-

sid diskorütmide ja roosa tarbimisvahuga nõukogude 

inimese silmad, õnnestub „Diskol ja tuumasõjal” näi-

lise kerguse kattevarjus istutada meisse mitu vande-

nõuteooriat. Mis siis, kui äkki kõik oligi nii? Soome tele-

visioon loodi Ameerika luureteenistuse instrumendina, 

aga teisalt kasutas seda ka KGB, et katsetada Lääne 

imperialismi tagurlikke mõjusid nõukogude inimesele. 

Kusagil on tõde. 

Mis siis „Dallase” kandis kah uudist? Urve (Gerda Viira) loeb Lõuna-Eesti väikelinna rahvale ette Jaagult pealinnast 
saadud sisukokkuvõtteid seebiseriaalist  „Dallas”.
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88
 PÜHA TÕNU 
KIUSAMINE

2009

end nimetab. Loomulikult ei juhi ta ise mitte midagi. 

Tõnu muutub mängukanniks suuremate jõudude käes. 

Kui Tõnu on endale võtnud ingli rolli, saavad talle tasa-

kaaluks vastu astuda vaid deemonid. 

„Püha Tõnu kiusamise” avakõne peielauas, mis lõpeb 

tõdemusega „isegi raha mädaneb”, on peaaegu sõna-

sõnalt laenatud Georg Büchneri näidendist „Woyzeck” 

(1913), mida on ehk kõige tuntumalt ekraniseerinud 

Werner Herzog aastal 1976. Tühine soldat Woyzeck tapab 

sõjaväe ja arstide poolt ärakasutamise tõttu viimse 

piirini viiduna noaga oma truudusetu naise Marie. Nagu 

Tõnule, öeldakse ka Woyzeckile loo alguses, et too on 

hea inimene. Neid mõlemat karistatakse headuse eest 

ärakasutamise ja ebaõiglusega. Kui Woyzeck ohverdab 

kannatuste altarile kõige kallima, Marie, siis Tõnu sööb 

filmi lõpustseenis oma kallima Nadežda (Ravšana Kur-

kova) liha, otsekui lõplikus alistumises paratamatusele. 

Kas Tõnu on pandud kurjuse kehastuse Herr Meisteri 

käsilasena Nadeždalt võlgade katteks sisse nõudma 

„naela liha”? 

„Woyzecki” ja selle kaudu Saksa uue kino 154 sisse-

toomine annab ehk ka vahendi mõistmaks filmi laadi. 

Siinne maneerlikkus võib tekitada osadel vastureakt-

siooni, aga teatraalsus viitab lihtsalt sellele, et „Püha 

Tõnu kiusamine” pole mingi realistlikule käsitlusele 

alluv tõestisündinud lugu, vaid aforism, groteskne 

mõistulugu, kus tinglikkus on keeratud harjumus-

pärasest Euroopa tavatasemest tublisti kõrgemale. Küll 

aga on „Püha Tõnu kiusamine” täis Euroopa filmiajaloo 

suurkujusid meenutavaid motiive. Tõnu saatjaks saab 

must koer, kes tuleks justkui Tarkovski „Stalkerist”,155 

kirikustseenis meenutab Evald Aaviku kahtlev kiriku-

õpetaja ja tema dialoog Tõnuga tegelast ja episoodi 

Ingmar Bergmani „Talvevalgusest”,156 Aaviku toomine 

filmi aga loob silla Sulev Keeduse „Georgicaga” (lk 162). 

Neid kaht Eesti filmi on põhjalikumalt võrrelnud Kadri 

Hurt.157 Osatäitjatest on Denis Lavant (krahv Korzybski) 

Euroopa väärtfilmide legendaarne näitleja, ennekõike 

tuntud Leos Carax’ teostest, rootslase Sten Ljunggreni 

(Herr Meister) kontol on aga üle saja teleseriaali- ja 

filmirolli. Need seosed ei koorma filmi, aga pakuvad 

teadlikumale vaatajale huvitava konteksti. 

Pärast „Sügisballi” edu valis Õunpuu okkalise raja 

110 minutit, mustvalge
Mängufilm, draama
Režissöör Veiko Õunpuu
Stsenarist Veiko Õunpuu
Operaator Mart Taniel
Helilooja Ülo Krigul
Produtsent Katrin Kissa
Homeless Bob Production, Atmo, Bronson Club
Eesti-Soome-Rootsi

Keskastme juhile Tõnule (Taavi Eelmaa) öeldakse ta isa 

matusel, et ta on hea inimene. Tõnu pole kunagi nii mõel-

nud. Ta mõlgutab seda mõtet, aga samal ajal tundub ole-

vat käivitunud mingi masinavärk, mis tahab ta kogu oma 

äsja tärganud moraaliga alla neelata. Tõnul tuleb enda 

ümber järjest absurdsemaks muutuvas maailmas hakata 

võitlema oma ideede, töökoha, perekonna, südame -

daami ja lõpuks ka elu eest. 

Veiko Õunpuu teine film „Püha Tõnu kiusamine” on 

mingis mõttes edasiarendus või põhjalikum käsitlus 

„Sügisballis” sisse juhatatud teemast. Inimene peab 

teadma oma kohta (klassi)ühiskonnas. Kui peaks mingil 

põhjusel tekkima tahtmine muuta oma positsiooni, 

tirib hierarhia loomulik gravitatsioon ta oma kohale 

tagasi, vahel isegi traagiliste vaimsete või füüsiliste 

traumade hinnaga. 

Tõnu tragöödiaks saabki meelitav soov pidada end 

heaks inimeseks ja püüda hakata maailma parandama 

kapitalistliku süsteemi „juhtivtöötajana”, nagu ta ise 
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ning tegi tekkinud ootusi ignoreerides täiesti teist-

suguse ja märksa nõudlikuma filmi, mis tõstab esile 

Eesti filmikunstis nii haruldast (kui animatsioon välja 

arvata) sürrealismi – on ju pealkiri teisendus „Püha 

Antoniuse kiusatusest”, piiblimotiivist, mida on tuntud 

kunstnikest kujutanud näiteks Salvador Dalí ja Hierony-

mus Bosch. See voolav montaaž, mis tegi „Sügisballi” 

nii lihtsalt jälgitavaks, on suuresti asendunud kaadri-

sisese montaažiga ja libiseva kaameraga üles võetud 

pika sissejuhatusega stseenidega, mis mängivad sel-

gelt rohkem seisundi kui narratiivi peale. Film seisatab 

vahepeal, et siis jälle omas tempos edasi minna, ja viib 

vaataja häirivalt harjumuspärasest rütmist välja. Pärast 

jääb kogemust meenutama aga rida stseene, mida ilm-

selt neid korra näinuna enam unustada ei õnnestu. Siin 

on võimsat grotesksust, mille loomisel mängib olulist 

rolli kunstnikupaar Jaagup Roomet ja Markku Pätila (nad 

kandideerisid ka Euroopa filmiauhinnale parima kunst-

niku kategoorias). Kaadris toimuvat fantasmagooriat 

tasakaalustab aga operaator Mart Tanieli esteetiliselt 

ülimalt nauditav mustvalge pilt. „Püha Tõnu kiusamine” 

on ehk kümnendi kõige ilusam Eesti film. Taavi Eelmaa 

teeb siin Tõnuna aga ühe oma meeldejäävama rolli, 

olles kaadris peaaegu igas stseenis. 

Esilinastusel ütles Õunpuu enne filmi: „Ega kõigest 

ei peagi aru saama.” Sellepärast tasuks vastu panna 

kiuslikule selgitamissoovile ning lasta end kaasa viia 

Tõnu eksirännakutest mingis unenäolisemas võtmes. 

„Püha Tõnu kiusamine” on tunnetusfilm, mida tuleks 

vaadata samavõrd selja- kui peaajuga. Ja tunnustada 

tuleks ka autori julgust mitte minna „Sügisballi” edu 

laines lihtsama vastupanu teed. 

Meie seas elavad inglid, 
ja nad on ära tuntavad oma 
kohutava kaitsetuse tõttu. 

Tõnu (Taavi Eelmaa) ja surnud must koer valmistamas ette amatöörkriitikute armastatumat käibefraasi Eesti fi lmi kohta.


