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Religioon ja filmikunst. Õppemetoodilisi juhtnööre. 

Ain Riistan 

Käesoleva artikli taotluseks on anda gümnaasiumi usundiõpetuse õpetajale mõningaid näpunäiteid 

filmide ja videote kasutamise võimalusist usundiõpetuse tundides. Artiklis käsitlen kõigepealt 

mitmesuguseid praktilisi küsimusi. Seejärel arutlen asjakohaseid näiteid tuues usundiõpetuse 

ainekavast lähtuvalt üldisemalt religiooni avaldumisvormide üle filmikunstis ning vaatlen filmide 

näitamise erinevaid võimalusi õppetöö raames. 

Nõuded ruumidele ja tehnikale 

Filmide kastutamisel tundides ei ole tehnilisi küsimusi võimalik üle hinnata. Halb filmikvaliteet, 

kehv heli või ruumi ülevalgustatus võivad rikkuda ka õpetaja kõige paremad kavatsused ja sundida 

ta loobuma tehnika kasutamisest.  

Näiteks on ruumi pimendamisvajaduse määr seotud kasutatava tehnikaga. Neis klassiruumides, kus 

kasutatakse seinale kinnitatud telerit, mille abil filmi näidatakse kas VHS-kasseti mängijalt või 

DVD-mängijalt, on nõuded valgustusele väiksemad, sest üljuhul on telepilt nähtav ka suhteliselt 

valges ruumis. Samuti on valguse suhtes vähenõudlikum interaktiivne valgustahvel. Ent isegi nende 

puhul võib otse akendest ruumi paistev päike filmivaatamist häirida. Paljudes klassiruumides 

kasutatav dataprojetor on aga tunduvalt kapriissem instrument, nõudes teatud juhtudel korralikku 

pimendust. Tavapäraselt kasutatakse dataprojektorit powerpointi slaidide jms seinale 

projitseerimiseks ning ka klassiruumide pimendus on arvestatud selle järgi. Ent projektorist näidatud 

filmid nõuavad tihti tunduvalt hämaramat ruumi kui slaidid. Paljud filmistseenid on juba algselt 

tumedad ja see, mida õpetaja näeb oma arvutiekraanil hästi, võib klassiruumi seinal muutuda täiesti 

jälgitamatuks. 

Tehnika areneb tänapäeval tormiliselt ning tänased lahendused on kümne aasta pärast juba 

lootusetult aegunud, seda eriti arvutite ja digimeedia osas. Siiski tuleb siin eriti arvutite kasutamisest 

kirjutada, sest just selles valdkonnas on ridamisi probleeme, mis on olnud üsna püsivad juba 

pikemat aega ning mille suhtes ka lähiaastatel on raske suuri muutusi prognoosida. Esimene ja kõige 

tõsisem probleem seisneb selles, et digimeedia filmid levivad paljudes eri formaatides, kasutades 

pealegi mitmesuguseid erinevaid audio- ja videokoodekeid. Erinevad tarkvaralised meediapleierid 
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on oma võimetelt seejuures erinevad – ühega võib antud film mängida hästi, samas jääb teine jänni, 

kaotades kas pildi või heli. Samuti kasutavad erinevad meediapleierid arvuti ressurssi erineval 

määral ehk teisisõnu: film, mis mängib õpetaja võimsas ja kohase tarkvaraga varustatud koduarvutis 

hästi, ei pruugi seda teha klassiruumi lauaarvutis, kus puuduvad kas vajalikud programmid või jääb 

arvuti jõudlus filmi mängimiseks väikeseks. Koolide tüüpiline probleem on ka see, et tavaliselt 

kasutatava Microsofti tarkvara administreerimisõigused on ainult kooli IT spetsialistil ja seega on 

raskendatud ka mingi konkreetse filmi näitamiseks vajaliku tarkvara arvutisse laadimine. Sarnased 

küsimused võivad esile kerkida ka DVD-de puhul. Kuna DVD-d on rahvusvaheliselt jaotatud 

erinevates regioonides mängitavateks, siis on näiteks USA-st reisil ostetud õppefilmi näitamine 

Eestis raskendatud. DVD-mängijaid on siiski põhimõtteliselt võimalik seada multiregionaalseks ja 

ka arvuti puhul on olemas veebist leitavad vastavad vabavaralised programmid, mis selle takistuse 

ületavad.  

Isiklikult olen seetõttu eelistanud filme näidata oma sülearvutist, sest selle võimalusi ja seadeid ma 

tunnen. Ent isegi sel puhul tuleb uues kohas kontrollida dataprojektori ühilduvust arvutiga (mõni 

projektor nt muudab automaatselt kuvatava pildi resolutsiooni). Veel üks tüüpiline probleem, millele 

tuleb ette mõelda, on sellisel puhul ka helisüsteemi juhe – see on tihti kas liiga lühike või puudub 

hoopis. Helisüsteemi puhul tuleb mõelda ka heli kvaliteedile. Paljudel projektoritel on sisseehitatud 

kõlarid ja see ongi kogu klassiruumi helisüsteem. Selle kasutamine ei ole siiski alati otstarbekas. 

Näiteks kui vaadatavas filmilõigus on helil oluline roll, siis võib projektorist kostev plekine kõla 

osutuda häirivaks. Ainsaks alternatiiviks on sel puhul taas enda poolt kaasa toodud kõlarite 

kasutamine. 

Kõigi nende, nii ruumide kui tehnika ja tarkvaraga seotud probleemide ennetamiseks on ainult üks 

reegel, mida kunagi unustada ei tohi ja mis siinkohal väärib esitamist rasvases kirjas: enne filmi 

näitamist kontrolli alati aegsasti üle ruumi ja tehnika valmisolek! 

Videote arusaadavusest 

Audiovisuaalsete materjalide kasutamisel tunnis on üheks olulisemaks küsimuseks filmi 

arusaadavus, st keel. Peale eesti keele on gümnaasiumi tasandil põhiliseks võõrkeeleks tänapäeval 

inglise keel. Juba vene keelega võib õpilastel olla probleeme. Ja ka inglise keelega on lood nii, et 

filmis kuulatav keel on raskemini jälgitav kui loetav tekst. Abiks on siin subtiitrite kasutamine, kui 
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see vähegi võimalik on. Muusikavideote kasutamisel on tihti olulised ka laulusõnad. Need on 

mõistlik õpilastele eraldi tekstina kättesaadavaks teha, kas siis nt inglise keeles või ka tõlkena. 

Enamuse inglisekeelsete laulude sõnad on veebist kergesti leitavad – tuleb vaid guugeldada laulu 

pealkiri koos sõnaga lyrics. Põhimõtteliselt on väikese vaevanägemisega võimalik mahutada laulu 

sõnad arvutiekraanile ka nii, et näidatav videoklipp jookseb selle kõrval või kohal, ehkki pikemate 

laulude puhul on see pisut tülikas. 

Autoriõigused 

Audiovisuaalsete materjalide kasutamist õppetöös reguleerib Eesti Vabariigis autoriõiguse seadus 

(AutÕS), millest siinkohal on otstarbekas tutvustada ning kommenteerida järgmisi paragrahve.  

AutÕS § 19 (Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja 

õigusemõistmise eesmärkidel) p 2-3:  

Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime, kui see on 

teosel näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega on 

lubatud:  

2) õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel 

eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi 

eesmärke;  

3) õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel 

motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.1 

AutÕS § 22 (Teose vaba avalik esitamine):  

Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime või nimetuse, 

kui see on teosel näidatud, kohustusliku äranäitamisega on lubatud teose avalik esitamine 

õppeasutustes vahetus õppeprotsessis nende asutuste õpetava personali ja õpilaste poolt ning 

tingimusel, et kuulajaskonna või vaatajaskonna moodustavad õpetav personal ja õpilased või 

                                                 
1 Riigi Teataja (RT): https://www.riigiteataja.ee/akt/13107327 (04.09.2011). 
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teised isikud (lapsevanemad, eestkostjad, hooldajad jne), kes on otseselt seotud 

õppeasutusega, kus teost avalikult esitatakse.2  

Nendest sätetest lähtuvalt on õpetajal õppetöös filmide kasutamine lubatud järgmistel tingimustel: 

1. Teos peab olema õiguspäraselt avaldatud. 

2. Filmide näitamine ja reprodutseerimine peab olema seotud õppetöö eesmärkidega ja ei tohi 

taotleda ärilisi eesmärke. 

3. Lõike filmidest võib kasutada illustreeriva materjalina motiveeritud mahus. Kohustuslik on 

seejuures autori nime, teose nimetuse ja avaldamisallika äranäitamine. 

4. Filme võib näidata ka tervikuna, kui on silmas peetud, et  

a. vaatajaskonna hulka kuuluvad ainult vahetult õppetööga seotud inimesed (st tegu on 

kinnise üritusega) ja 

b. näidatakse ära kogu film algusest lõpuni koos kõigi filmi tiitritega. 

Järgnevalt kommenteerin neid põhimõtteid punkthaaval. 

1. Kasutada võib ainult õiguspäraselt avaldatud teoseid, st teoseid, mis on avaldatud autori 

nõusolekul vastavuses kehtivate seadustega.3 Filmide kasutamise puhul õppetöös seostub see teema 

peamiselt küsimusega kasutatavate filmide päritolust.  

Nii ei ole lubatud piraatkoopiate kasutamine. Piraatkoopiaks loetakse Eesti Vabariigi 

Karistusseadustiku (KarS) § 222 lg 1 kohaselt teost või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti, 

mis on reprodutseeritud levitamise eesmärgil ilma teose autori, tema õiguste valdaja või 

autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja loata.4 Kaubandusvõrgust ostetud, videolaenutusest või 

                                                 
2 Ibid.  
3 AutÕs § 9 lg 1: „Teos loetakse avaldatuks, kui teos või teose mis tahes vormis reprodutseeritud koopiad on autori 
nõusolekul antud üldsusele kasutamiseks koguses, mis võimaldab üldsusel sellega tutvuda või seda omandada. Teose 
avaldamiseks loetakse muu hulgas teose trükis väljaandmist, teose eksemplaride panemist müügile, jaotamist, 
laenutamist, rentimist ja muul viisil tasuta või tasu eest kasutada andmist.„ RT: https://www.riigiteataja.ee/akt/13107327 
(04.09.2011).  
4 RT: https://www.riigiteataja.ee/akt/184411 (04.09.2011).    
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raamatukogust laenutatud filmidega selles suhtes õpetajal tänapäeval tavaliselt probleeme ei ole 

(omaaegne musta turu althõlma-filmiäri on Eestis nüüdseks sisuliselt lõppenud).  

Samas on üheks levinumaks õppefilmide allikaks televisioon, milles esitatavad dokumentaalfilmid 

võivad olla õpetajale suurepäraseks abivahendiks. Kuidas on lood televiisorist tehtud salvestustega? 

Ülaltoodud AutÕS § 19 p 3 kohaselt on õiguspäraselt avaldatud teose (siia kuulub ka televisioon) 

reprodutseerimine motiveeritud mahus ilma äriliste eesmärkideta lubatud. Niisiis on lubatud filmi 

salvestamine televisioonist õppetöö eesmärkidel. Samuti on lubatud televisioonist filmide 

salvestamine isiklikel eesmärkidel (AutÕS § 26 lg 1).5 Asi on muuhulgas ka selles, et 

salvestusseadmeid ostes maksab ostja teatud protsendi ka autoriõiguste eest – see on juba nende 

seadmete hinna sees. 

Omaette teema on interneti kasutamine. Internetis on saadaval nii õiguspäraselt avaldatud kui 

mitteõiguspäraselt avaldatud filmid. Ja nagu kaubandusvõrgus, on ka internetis liikvel nii 

seaduslikud filmid kui piraatkoopiad. Mitte alati ei ole neil kerge vahet teha. Soovitus on siinkohal 

lihtne: kui sa kahtled filmi avaldamise õiguspärasuses, siis parem ära kasuta seda ja otsi 

midagi muud. Paljud teenusepakkujad pakuvad täiesti seaduslikku tasulist võimalust mingit filmi 

interneti kaudu vaadata või alla laadida. Sellisel juhul sõlmib vaataja tavaliselt teenusepakkujaga 

lepingu, mille tingimused võivad varieeruda. Igal juhul tuleb leping hoolega läbi lugeda. 

Voogedastuse ehk striimingu kaudu näidatavad filmid (nt YouTube) on saanud igapäevaseks osaks 

meie avalikust meediaruumist. Tehniliselt on osa neist võimalik vastavate (ka vabavaraliste) 

programmide abil vaataja arvutisse salvestada, teised on aga teenusepakkuja poolt kaitstud. 

Esimestesse võib suhtuda nii nagu televisioonisalvestustesse. Allalaadimise eest kaitstud filmidest 

tuleb juttu järgmises alapunkti juures. 

2. Filmide reprodutseerimisest. Interneti teemal jätkates: siin tuleb kõigepealt vaadata, milline on 

filmide allalaadimise viis. Nii ei ole soovitav failivahetusprogrammide (P2P) kasutamine, sest selle 

käigus toimub filmi üldsusele levitamine ilma autori loata (piraatlus). Failivahetusprogrammide 

kaudu saab muidugi vahendada ka täiesti legaalseid faile ja avalikkusele vabalt tasuta kättesaadavaid 

filme, ent sageli on neis jagatavad filmid siiski autoriõigusega kaitstud. 

                                                 
5 RT: https://www.riigiteataja.ee/akt/13107327 (04.09.2011). 
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Õppetöö eesmärgil võib filmist teha koopia. Siin on oluline asjaolu, et koopiat kasutataks ainult 

õppe-eesmärkidel.6 Samas tuleb silmas pidada, et filmi koopia tegemine õppetöö eesmärgil ei 

muutuks filmi levitamiseks. Nii ei ole lubatud olukord, kus õpetaja kirjutab filmist hulga koopiaid ja 

jagab need õpilastele nt koduseks vaatamiseks. Paljud filmid on siiski kaitstud kopeerimise eest nii 

DVD kui võrguversiooni formaadis (nt ETV saatesari Ajalik ja Ajatu7). Kuigi on olemas 

mitmesugused programmid, mille abil selliseid kaitsemeetmeid on võimalik kõrvaldada, on selline 

tegevus kujundlikult võrreldav kellegi kodu lukustatud ukse lahtimuukimisega võõra inimese poolt. 

Karistusseadustiku kohaselt kvalifitseerub nende programmide kasutamine süüteoks (KarS § 225 lg 

1).8 Allalaadimise eest kaitstud, kuid vaatamiseks avatud filme võib klassiruumis oleva 

internetiühenduse puhul vaadata kas üheskoos või siis koduülesandena. 

3. Filmilõikude näitamine illustreeriva materjalina on tunnis kõige enam levinud praktika. Sel puhul 

tuleb ära märkida kasutatava filmilõigu järgmised rekvisiidid:  

a. filmi autori nimi (kui see on näidatud) 

b. filmi nimi 

c. avaldamisallikas 

Klassiruumis on mõttekas need kirjutada tahvlile, powerpoint-presentatsioonis on võimalik need ära 

näidata kas filmi kõrval või eraldi slaidil. Seejuures lubab AutÕS § 19 p.2 filme kasutada 

illustreeriva materjalina motiveeritud mahus. „Motiveeritud maht“ ei ole seaduseandja poolt täpselt 

määratletud. Filmide näitamise puhul tõstatub siin küsimus just näidatava filmilõigu pikkusest. 

Nimelt lubab AutÕS § 22 näidata õppeprotsessis ka täispikka filmi algusest lõpuni, ainult et sel 

puhul tuleb ära näidata kogu film koos kõigi tiitritega. Olukord, milles näidatakse ära kogu film, ent 

tiitrid jäetakse aja kokkuhoiu huvides näitamata, ületab ilmsesti „motiveeritud mahu“ piirid. 

4. Filmide näitamine õppetöös on lubatud ainult kinnise üritusena. Klassiruumi puhul on siin kõik 

selgesti arusaadav, ent tähele tuleb panna mõningaid erisusi, mis kerkivad üles seoses e-õppega. 

Kuna e-õppe keskkonnad võimaldavad ka videote vaatamist ning mõnel juhul on õpetajal tõepoolest 

                                                 
6 Heiki Pisuke. Autor ja Ülikool. Autoriõiguse alused (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2004), 75. 
7 Vt http://etv.err.ee/arhiiv.php?otsing=ajalik+ja+ajatu (04.09.2011).   
8 RT: https://www.riigiteataja.ee/akt/184411 (04.09.2011).    
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otstarbekas soovitada mingit tema poolt õppeotstarbel salvestatud filmilõiku vaadata õpilase 

kodutööna, siis tuleb meeles pidada, et filmi e-õppe keskkonda üleslaadimisel tuleb lisaks viitamise 

vajadusele silmas pidada ka seda, et vastav e-õppe keskkond oleks paroolidega kaitstud ja 

ligipääsetav ainult vahetult õppeprotsessis osalejaile. 

Religiooni avaldumisest filmides Jeesus-filmide näitel 

Värskeltilmunud gümnaasiumi usundiõpetuse õpik9 avab ilmekalt, kuivõrd mitmetahuline on 

religioon oma eripalgelisis avaldumisvormides. Ka filmikunst pole siin erandiks. Üldistatult ei ole ju 

film muud kui meedium, mille vahendusel midagi kommunikeeritakse, kusjuures see „midagi“ on 

samas alati haaratud sellesse kulturimaailma dünaamilisse tervikusse, milles me elame. Film võib 

olla teemalt religioosne, ent võib äratada religioosseid tundeid ja mõtteseoseid ka siis, kui ta ise 

otseselt religiooni ei käsitle – nii mõjuvad näiteks paljud kaunid loodusfilmid usklikule, kes näeb 

kujutatus Jumala loomistöö ülevust. Film võib käsitleda mingit ajaloolist teemat, mille osaks on 

religioon, või mingit elukondlikku inimeseks-olemise küsimust, mis kannab endas religioosset 

mõõdet. Piiride tõmbamine religioossete ja mittereligioossete filmide vahele osutub nõnda üsna 

problemaatiliseks. Ilmestan seda mõtet alljärgnevalt mõningate Jeesus-filmide näitel. 

Misjonifilm „Jeesus“ on nii oma sisult kui ka filmi levitamise eesmärkidelt otseselt usuline 

ettevõtmine.10 Tegu on teosega, milles Luuka evangeeliumi tekst on „tõlgitud“ filmikeelde ja mida 

näidatakse põhiliselt misjonitöö raames. Seevastu Martin Scorsese „Kristuse viimane kiusatus“ on 

Nikos Kazantzakise samanimelise romaani põhjal evangeeliumite sündmusi üsna vabalt tõlgendav 

filosoofiline mõtisklus „liha“ ja „vaimu“ võitlusest arhetüüpses inimeses Jeesuses.11 Selles filmis on 

religioon taustaks, millelt lähtub inimeseks-oleku eksistentsiaalne kunstiline analüüs. Mõneti 

teiselaadselt on Jeesuse-teemat käsitletud Denis Arcandi filmis „Montreali Jeesus“, milles grupp 

näitlejaid valmistub etendama ajaloolis-kriitilisele piibliteadusele toetuvat Jeesuse kannatuslugu, 

sattudes seejuures konflikti näidendi tellinud kiriku esindajatega.12 Lahus näidendi süžeest hakkab 

aga näitlejate endi elukäik üha enam sarnanema evangeeliumites jutustatud Jeesuse ja tema jüngrite 

loole. Filmis on tajutav terav ühiskonnakriitiline mõõde: nii organiseerunud religioon kui iseennast 
                                                 
9 Toomas Jürgenstein, Olga Schihalejev, Usundimaalima suured küsimused (Tallinn: Koolibri 2011). 
10 Jesus. Inspirational Films 1979. Nüüdseks vaadatav ka eestikeelsena misjoniorganisatsiooni Campus Crusade for 
Christ kodulehelt: http://www.jesusfilm.org/film-and-media/watch-the-film (22.10.2011). 
11 The Last Temptation of Christ. Martin Scorsese, Universal Pictures 1988. Vt http://www.imdb.com/title/tt0095497/ 
(22.10.2011). Eesti keeles vt Nikos Kazantzakis, Viimane kiusatus (Tartu: Johannes Esto Ühing 2007). 
12 Jésus de Montréal. Denys Arcand. CNC 1989. Vt http://www.imdb.com/title/tt0097635/ (22.10.2011). 
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imetlev tarbijaühiskond on võrdselt kriitikatule all. Ühelt poolt on see läbinisti tänapäevane ja 

ilmalik film: religioon on siin käsitletud kui tänapäevase elu üht institutsiooni (kirikud on ikka veel 

olemas) ja kui midagi, mis iseloomustab inimkonna minevikku (näitlejad rõhutavad oma etenduses, 

et Jeesuse lugu toimus ajastul, mil inimesed uskusid igasugustesse nüüdseks hüljatud 

üleloomulikesse jõududesse). Ometi omandab see läbinisti tänapäevane, suurlinna inimeste 

eluprobleeme kirjeldav lugu sügava religioosse mõõtme piiblisündmustele viitavate kaudsete 

peenekoeliste vihjete ja kajade tasandil. Asi on paljuski ju ka selles, et just meie oleme tänapäeval 

harjunud eristama oma mõtlemises „religioosset“ ja „ilmalikku“. Ja see on eristus, mida suurem osa 

tänapäevase läänemaailma ajalis-ruumilistest piiridest välja jäävast inimkonnast ei ole tundnud ega 

tunne. Mark Dornford-May illustreerib seda teemat suurepäraselt oma filmis „Inimese Poeg“, milles 

evangeeliumisündmused on transponeeritud tänapäevasesse Lõuna-Aafrikasse.13 Korraga tajub 

vaataja, et Jeesuse sõnum jumalariigist on otseselt poliitiline sõnum, suunatud kaasmaalastele, kes 

elavad maailmas, mis on täis sotsiaalset ülekohut ja poliitilisi intriige. Meie mõistes „religioosne“ 

element on selles filmis samuti olemas, sest loo tegelaskujudeks on ka inglid ja saatan, ent nemad 

loovad lihtsalt tagaplaanile jääva fooni sellest, mis on Jeesuse sõnumis ja tegevuses tõeliselt oluline 

– vägivallatu sotsiaalse õigluse ja armastuse vastupanuliikumine. Samalaadse ja veelgi reljeefsema 

pinge tänapäevase ilmaliku ühiskonna ning mineviku igandiks arvatud religiooni vahel loob Mihhail 

Bulgakovi romaani „Meister ja Margarita“ põhjal valminud samanimeline telesari.14 Kõigis neis 

erinevais filmides on Jeesuse lugu nii filmi süžeeks kui ka metatasandil toimuvate 

üldistuspretsessida aluseks. Ja mõnikord piisab selle viimase algatamiseks ainult vihjest Jeesuse 

loole. Nii jutustab Bruno Dumonti filmi „Jeesuse elu“ mõtlemapaneva loo ühes Prantsusmaa 

põhjaosa väikelinnas elavate noorukite perspektiivitust elust, sõprusest ja vaenust, armastusest ja 

vägivallast.15  Religioosset on selles filmis vaid niipalju, et linnas, kus sündmused toimuvad, on ka 

kirik. Ja ometi pidas filmi autor vajalikuks seda lugu – vähemalt pealkirja tasandil – just Jeesusega 

seostada. 

 

 

                                                 
13 Son of Man. Mark Dornford-May. Spier Films 2006. Vt http://www.imdb.com/title/tt0492490/ (22.10.2011). 
14 Meister ja Margarita. Vladimir Bortko. Telekanal Rossija 2005. Vt http://www.masterimargarita.ru/index.html 
(22.10.2011).  
15 La Vie de Jésus. Bruno Dumont. 3B Productions 1997. Vt http://www.imdb.com/title/tt0120448/ (22.10.2011). 
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Filmid õppetundides 

Ülaltoodud näidete taustal tõstatub küsimus tunnis näidatava filmi funktsioonist õppetöös. Oluline 

on, et film haakuks nii tunni teema kui eesmärkidega. Filmide eripäraks on asjaolu, et nad äratavad 

vaatajates paratamatult erinevaid seoseid.  

Mingi teema otsene illustreerimine on ilmselt kõige ühemõttelisemalt arusaadav tegevus. Ent seegi 

võib tunnis samaaegselt mitmeid eesmärke täita. Näiteks olen piiblitõlkimise eri viisidest ja selle 

ajaloost kõneldes näidanud õpilastele arvutiprogrammi, mis sisaldab mitmesuguseid piiblitõlkeid, 

teiste hulgas peale inglis- ja saksakeelsete väljaannete ka urdu, tagalogi ja klingonikeelsed tekste.16 

Seejärel näitan lühikest filmilõiku ulmeseriaali „Star Trek“ maailmast, tutvustamaks, kuidas kõlab 

kõneldud klingoni keel. Puänt on iseenesestmõistetav – filmilõigust ilmneb, et klingonid on 

väljamõeldud tulnukate rass ja klingoni keel tehiskeel.17 Selline üllatus elavdab tundi ja annab 

õpilastele võimaluse aktiivselt kaasa mõelda tunni teema – erinevate piiblitõlgete vajalikkus, 

võimalused ja piirid – problemaatikale. 

Illustreerivad filmilõigud  ei tarvitse olla pikad, ent nende valikul on siiski hea silmas pidada 

näidatava stseeni terviklikkust. Hästi valitud ilmeka stseeni lisaväärtuseks on asjaolu, et sellele võib 

uuesti viidata ka hilisemates tundides. Religiooniantropoloogiat käsitleval kursusel olen näidanud 

10-minutilist avalõiku filmist „Jumalad on vist hullud“.18 Selles vastandatakse tänapäevane läänelik 

industriaalkultuur humoorikalt Aafrikas Kalahari kõrbes elavate bušmanite kultuurile. Samaaegselt 

on see ühtlasi ka lugu kahe kultuuri kokkupõrkest, tundmatute elunähtuste religioossest 

mõtestamisest, kriisipsühholoogiast ja (kristliku teoloogia võtmes) pattulangusest. Niisiis on sellesse 

filmilõiku kätketud kaks õppetöös olulist elementi: meeldejäävus ja mitmeti tõlgendatavus.  

Mõlema ülaltoodud näite puhul on ilmne, et tunni temaatilise sidususe huvides on vajalik õpilaste 

tähelepanu suunamine vaadatava filmi teatud konkreetsetele apektidele. Seda võib teha nii enne 

filmi vaatamist kui ka hiljem, ent nähtu seostamine kas tunni või aine eesmärkide ja teemaga on alati 

vajalik. 

                                                 
16 The Sword Project. Open Source Bible Software: http://www.crosswire.org/sword/index.jsp (22.10.2011). 
17 Täiendavalt vt http://en.wikipedia.org/wiki/Klingon_language (22.10.2011). 
18 The Gods Must be Crazy. Jamie Uys. CAT Films 1981. Vt http://www.imdb.com/title/tt0080801/ (22.10.2011). 
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Tunni eesmärkidest lähtuvate aruteluprobleemide tõstatamine on veel üks tänuväärseid asju, mida 

filmid võimaldavad, eriti kui silmas pidada religioossete teemade mitmetahulisust ja komplekssust 

tänapäevases maailmas. Viimase puhul on heaks näiteks Lady Gaga hitt „Judas“,19 mille puhul 

tuleks arusaadavuse huvides ka laulusõnad kindlasti eraldi välja tuua. Videosse on kokku miksitud 

kõikvõimalikud religioossed ja kvaasireligioossed sümbolid (sh rist, okaskroon ja 

mootorrattajõukude nahkjakid) ning laulusõnad sisaldavad nii viiteid piiblile kui psühholoogia 

eksistentsiaalstele teemadele („paha poisi“ armastamine hoolimata sellest, et peaks armastama 

hoopis vooruslikku). Sellise video vaatamine annab võimaluse aruteludeks väga mitmesugustel 

teemadel. 

Dokumentaalfilmid ja õppevideod on erineva pikkusega ja nende näitamine haakub enamasti 

vahetult tunni uut infot andva sisuosaga. Samas ei pruugi see haakumine alati otsene olla. Paljud 

õpetlikud dokumentaalfilmid käsitlevad mingit valitud kitsamat eriteemat ja nii võib täiendava 

taustinformatsiooni andmine kas enne või pärast filmi näitamist hädavajalikuks osutuda. Nii käsitleb 

näiteks 2007. aastal dokumentaalfilmide kategoorias Oscarile kandideerinud (ja ETV-ski näidatud) 

film „Jeesuse laager“ ühe kristliku lastelaagri eluolu.20 Film teeb seda poleemiliselt, esitades 

kriitilisi küsimusi poliitika ja religiooni seoste kohta ning uurides, kust lähevad piirid laste usulise 

kasvatamise ja nendega manipuleerimise vahel. Filmi edu toetub muuhulgas ka asjaolule, et 

suuremale osale vaatajatest on filmis kirjeldatud karismaatilise protestantliku kristluse vaimulaad 

lihtsalt tundmatu ning nähtu mõjub kultuurišokina. On üsna ilmne, et see viimane oli ka filmi 

autorite taotlus. Ning just siin võiks õpetaja endalt küsida, kas filmi autorite manipuleerimine 

vaatajatega on kuidagi etem sellest manipuleerimisest, mida film ise kirjeldab? Samalaadse näitena 

võib tuua teisegi religiooniteemalise filmi - pigem küll kunstilise, kuid laia ühiskondlikku kõlapinda 

leidnud lühifilm „Alistumine“,21 mille autor Theo van Gogh samal 2004. aastal pärast filmi 

teleesilinastust tapeti. Selle filmi puhul on hädavajalik nii filmi vahetu tausta avamine kui ka nende 

                                                 
19 Lady Gaga. Judas. Interscope Records 2011. http://www.youtube.com/watch?v=wagn8Wrmzuc&ob=av2e 
(22.10.2011). 
20 Jesus Camp. Heidi Ewing, Rachel Grady. A&E Indie Films 2006. Vt http://www.imdb.com/title/tt0486358/  
(22.10.2011). 
21 Submission. Part I. Theo van Gogh 2004. Vt: 
http://www.youtube.com/watch?v=V6CakuoaCf4&oref=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fresults%3Fsearch_qu
ery%3Dsubmission%26aq%3Df&has_verified=1 (22.10.2011). 



 11

kultuuriprotsesside kirjeldus, mille raames see teos nii kõnekaks osutus.22 Olen seda filmi ise palju 

kordi kasutanud ja leian, et tausta juurdetoomisel osutub see film väga heaks vahendiks, mille abil 

tunnis analüüsida religiooni, poliitika, naiste õiguste ja kultuurikonfliktide teemat. 

Teisisõnu on siin õppemetoodilises plaanis teemaks vajadus kasutatavat filmimaterjali kriitiliselt 

analüüsida. Õpetaja peab seda tegema kõigepealt ise ja siis vajadusel ka koos õpilastega. Õpilaste 

elutunnetuse avardamine ning empaatilise ja kriitilise analüüsioskuse süvendamine on 

usundiõpetuse lahutamatuks osaks.23 Kunstiliste filmide  näitamine õppetöö osana teenib seda 

eesmärki kõige paremini. Filmid nagu „Väike Buddha“,24 „Sõnum“25 ja „Vend päike, õde kuu“26 

teevad tunduvalt enamat kui jutustavad lugusid budismi, islami ja frantsiskaanide ordu sünnist – nad 

tõstatavad igaüks omal moel ka olulisi üldinimlikke eetilisi ja religiooniga seotud küsimusi. 

Krzysztof Kieślowski kümneosaline telesari „Dekaloog“27 kirjeldab ühelt poolt väga 

peenetundeliselt ning teisalt rabava otsekohesusega mitmesuguseid valikuid, millega tänapäevane 

inimene silmitsi seisab, näidates, kuidas eetilised valikud ning religioossed hoiakud põimuvad 

mitmetahuliseks keerukaks reaalsuseks. 

Filmid ja kodutöö 

Kodused tööülesanded seoses filmidega võivad olla mitmekesised. Need ei pruugi olla seotud 

otseselt filmi vaatamisega (siin tekib nagunii kitsendava probleemina paljude filmide puhul nende 

kättesaadavuse küsimus). Kodutöö võib olla antud nt filmi vaatamise ettevalmistuseks – et õpilased 

viiksid end mingi taustprobleemiga üldjoontes kurssi. Ja alati on võimalikud ka mitmesugused 

tagantjärele-ülesanded, samuti ettevalmistustöö kui tagasivaatelise analüüsi kombinatsioonid, nt 

filmile vahetult järgnev arutelu senise ettevalmistustöö põhjal. Näiteks võib erinavatel õpilastel või 

                                                 
22 Antud konkreetsel juhul on väga heaks taustainformatsiooni allikaks filmi stenaristi Ayaan Hirsi Ali 
mälestusteraamat, milles kirjeldatakse üleskasvamist naisena traditsioonilistes Aafrika ja Lähis-Ida islamiühiskondades. 
Vt Ayaan Hirsi Ali, Infidel. My Life. London, et al.: Pocket Books 2008. 
23 RT Gümaasiumi riiklik õppekava. Lisa 8. Valikaine „Usundiõpetus“ 1.2. Õppeaine kirjeldus: „Gümnaasiumi 
usundiõpetuse ülesanne ei ole juhatada õpilasi mingi kindla religiooni juurde. Eesmärk on valmistada õpilasi ette eluks 
pluralistlikus ühiskonnas ning maailmas, kus tuleb kokku puutuda erinevate religioonide ja maailmavaadete 
esindajatega. Seetõttu pannakse usundiõpetuses rõhku selliste oskuste ja hoiakute kujundamisele, millel põhineb 
üksteisemõistmine, lugupidamine ja avatus ning valmisolek dialoogiks ja koostööks.“ 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1200/9201/1002/VV2_lisa8.pdf (22.10.2011). 
24 Little Buddha. Bernardo Bertolucci. CiBy 2000; RPC 1993. Vt http://www.imdb.com/title/tt0107426/ (22.10.2011). 
25 The Message. Moustapha Akkad. Filmco International Productions 1977. Vt http://www.imdb.com/title/tt0074896/ 
(22.10.2011).  
26 Fratello sole, sorella luna. Franco Zefirelli. EIA 1972. Vt http://www.imdb.com/title/tt0069824/ (22.10.2011). 
27 Dekalog. Krzysztof Kieślowski. SFB Telewizja Polska 1989. Vt http://www.imdb.com/title/tt0092337/ (22.10.2011). 
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rühmadel lasta sama üldteema raames ette valmistada erinevad ettekanded, mida siis koha peal 

nähtud filmiga seostada tuleb. Loovmõtlemise arendamise üheks (sageli üsna lõbusaks) võimaluseks 

on tunnis näidata ära ainult osa filmist ja paluda siis õpilastel see ise lõpetada. Oluline on, et filmi ei 

näidataks niisama ajatäiteks, vaid ikka seoses konkreetsete õpiülesannetega. 

Kokkuvõtteks 

Filmide kasutamine koolitundides on nõudlik ettevõtmine. Eriti tehniliste probleemide tõttu on 

äpardused kerged tulema. Samas on paljud probleemid siiski õnneks suhteliselt hõlpsasti 

lahendatavad, kui tund hoolikalt ette valmistada ja ka tehnika ning ruumide valmisolek eelnevalt üle 

kontrollida. Eriti religiooniloo tundidesse sobivad filmid suurepäraselt, sest lisaks info andmisele 

võimaldab film kaasa haarata vaataja nägemis- ja kuulmismeele, äratada emotsioone, näidata tuntud 

asju uue nurga alt ja anda ajet sügavuti minevaks refleksiooniks. Ühesõnaga – film teeb kõike seda, 

mida teeb ka religioon oma esinemisviiside paljususes.  

Käesoleva artikli koostamist on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu 
(Kultuuriteooria Tippkeskus). 
 

 


