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SISSEJUHATUS 
 

Minu lõputöö tegeleb Kuradi kujutusega eesti mütoloogias. Peamiselt kirjutan kristliku 

kultuuriruumi Kuradi mõistest ja tähendustest. Uurin, kui palju või kuidas on see loonud 

meie pärimuses “kurjuse või kurja” tähendust. Kuidas on Kuradit kujutatud eesti 

muistendites? Mis rolli ta meie rahvausundis mängib? Kurat võib olla Vanapagan, kes on 

juhm ja tugev, kuid siiski inimlik. Kurat võib olla Saatan või hoopis kuri vaim. Kurjus võib 

peituda ka hingestatud looduses meie ümber ja meis endis. 

 

Kurjust on võimalik kujutada väga erinevalt ja Kurat ei ole ainult sarviline tegelane. Kurat 

ilmutab ennast meile nii nagu me ise teda oma kujutlusvõimega loome. Eesti kirjanduses, 

kujutavas kunstis ja filmimaastikul on teda vähe kujutatud. Soovin teha kokkuvõtte, et 

jõuda arusaamisele, mis tegelane ta meie kultuuriloos on. 

Mind huvitab see teema, sest dualistlik maailma tajumine on minu silmis üha enam 

hägustunud. Muistendites on kirjeldatud erinevaid üleloomulikke olendeid ja nende 

väljanägemist. Mul tekkis lugedes tunne, et minu arusaam Kuradist on kuidagi ühekülgne 

ja tähenduste vaene. Soovin oma lõputöös avastada rohkem tema palet ja eriilmelisi 

kujutamise võimalusi. Visualiseerin teda oma praktilises osas mitte kurjaks 

kategoriseerides, vaid empaatiliselt osana kõigest ümbritsevast. 

Kirjalik osa koosneb kahest osast. Esimeses osas mõtestan lahti Kuradi olemust, uurin 

Kuradit eesti rahvausus, tema kujutamist ja visualiseerimist eesti kaasaegses liikuvas 

pildis. Töö teises osas selgitan oma praktilise osa valikuid ja kirjeldan loomeprotsessi. 

Lõputöö praktilise osa käigus valmib videoinstallatsioon, mille aluseks on Järvamaalt pärit 

muistend Kuradist. Praktilises töös toon näite Kuradi kujutamise võimalusest. Minu töös 

on Kurat kasutusel isikunimena, seepärast on ta kirjutatud suure algustähega. 

Tänan kirjaliku osa kirjutamisel abiks olnud Kärt Ojamaad ja Rene Kiisi. Samuti oma 

juhendajat Elo Liivi.  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1. KURAT 

“Ma mõtlen, et kui kuradit olemas ei ole ja järelikult inimene ta loonud on, siis ta lõi tema 

oma näo järgi ja endataolisena.” 

– F. Dostojevski “Vennad Karamazovid” 

Kes on Kurat? Kuradi tähendusväli on mitmekülgne. Kuradit saab mõista ja mõtestada 

lähtuvalt kultuurilisest ja usulisest taustast. Kurat on monoteistlikus religioonis jumala 

vastand. Samas tähistab see sõna eesti keeles ka kurja vaimu. 

Ka hinduismi ja budismi mütoloogias eksisteerib kurjuse kehastus Māra, kes on 

personifikatsioon kogu elavat surmavatest nähtustest. Budismi mütoloogias allub Mārale 

suur hulk kurje vaime ja jumalusi, kes personifitseerivad inimese meeleplekke (himu, viha, 

kõrkus jt). Sõna Māra tuleb sanskriti keelest ja tähendab surmajat, hävitajat. Filosoofilises 

budismis on Māra inimteadvuse peegeldus. Rahvalik mütoloogia asetab ta aga reaalselt 

eksisteeriva jumaluse positsioonile.  1

1.1.  Kuradi mõiste ja nimetused 

Kurat (ladina keeles “diabolus”) on kurjuse kehastus, kes allutab inimesi vastavalt enda 

tahtele. Ladinakeelne termin on laen kreekakeelsest sõnast “diábolos”, mis tähendab 

laimajat.  Lucifer on kristlikus mütoloogias Jumala vastand. Sõna "Lucifer" pärineb ladina 2

keelest ning tähendab valguse kandjat (sõnast lux — “valgus” ja ferre — “tooja/kandja”). 

Lucifer on Saatana nimi. Saatan (vanajuudi sõna, mis tähendab vastast) on ingel või 

deemon monoteistlikes religioonides. Saatan on kurjuse kehastus kristluses.  3

 Budismi Instituut. Māra. https://www.budismiinstituut.ee/leksikon/m.html Loetud 08.05.20191

 Etymonline. Devil. https://www.etymonline.com/search?q=devil Loetud 30.04.20192

 Piibli alused. Kurat ja Saatan. http://www.biblebasicsonline.com/estonian/06/0602.html Loetud 3

29.05.2019
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Kuradi kohta on harvemini käibel ka sõna pagan. Siiski tähistab see sõna põhiliselt mitte 

monoteistliku (kristluse, judaismi või islami) religioonipooldajat, polüteistliku usu 

tunnistajat. Pagan pärineb ladina keelsest sõnast paganus, mis tähendab külaelanikku,  

maalähedast ja pärismaalast ja algselt puudus sellel religioosne tähendus.  Hiljem omandas 4

pagan kirikukeeles mittekristlase tähenduse . Kokkuliidetult vanaga tähendab see aga 5

täielikumat paganat, kurja vaimu, Kuradit. Niisamuti omandavad kurja vaimu tähenduse 

teisedki sõnad, kui vana ette lisada.  6

Deemon on mütoloogias, religioonis üleloomulik olend, keda peetakse tihti kurjaks 

vaimuks. Deemon tuleb kreekakeelsest sõnast “daímōn”, mis tähendab jumalust, kes  

vahendas inimesi ja jumalaid. Ristiusk lisas mõistele kurja vaimu tähenduse. 

Demonoloogia on õpetus deemonitest.  7

Kristlik Kurat kui suhteliselt hiline mütoloogiline tegelane on võtnud üle deemonite ja 

vaimude tavad ja ürgvanad ilmumisvormid. Kristlikus kultuuris tuntud Luciferi analoogina 

on Kurat kurjuse isikustamine paljudes erinevates kultuurides ja religioossetes 

traditsioonides. Teda nähakse vaenuliku ja hävitava jõuna. Kurjuse mõistet on keeruline 

määratleda, et see hõlmaks kõiki uskumusi, peale selle, et see on kurja ilming.  Mütoloogia 8

tegeleb tihti binaarsete opositsioonide ja maailma ambivalentsuse mõtestamisega. 

Üleloomulikud olendid, kes jumalikkust väljendavad, on ise ühtivad vastandid, iga jumal 

või jumalanna on ambivalent endas või väljendab kaksipidisust läbi paaris oleva dubleti 

 Metsmägi, I., Sedrik, M., Soosaar S. (2012) Eesti etümoloogia sõnaraamat.4

 Viires, A (1989) Kui vana on Vanapagan? Keel ja Kirjandus. nr. 9.5

 Eisen, M. J. (1995 : 88) Eesti mütoloogia. 2. trükk. Tallinn: Mats6

 Etymonline. Demon. https://www.etymonline.com/search?q=demon Loetud 29.05.20197

 Russel, J. B. (1987) Devil: Perceptions of Evil from Antiquity to Primitive Christianity. Ithaca: 8

Cornell University Press
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vastandliku loomuse. Mütoloogia võib mõista kurja põhimõtet kui vastandlikku külge 

heas, kui Jumala varju.  9

Kuradil on eesti keeles mitmesuguseid sünonüüme: Vanakurat, Saatan, Vanakuri, 

Kurivaim, Vanapagan, Must, Sarviktaat, Purask, Pimedusevürst, Pagan, Vanatont, 

Põrguline, Paharet, Põrgumees, Põrgu Peremees, Põrgutaat, Sarviline, Vanatühi, 

Põrguvürst, Pimedusevürst, Vanasarvik, Sarvik, Vanaõelus, Vanatühi, Pärgel, 

Kabjakoivaline, Vanakaval, Vanapoiss Murd, Vanajaak.  10

Lähemalt kirjutan ühest tuntud Kuradi sünonüümist eesti mütoloogias – Vanapaganast. 

Vanapaganale on iseloomulik kuratlikkus, aga samaaegselt ka inimesele iseloomulikud 

jooned – lihtsameelne ausus ja sõbralikkus. Vanapagan on äärmiselt tugev, aga pisut juhm 

või totakas. Vanapagan on üks eesti rahvaluule tähtsamaid tegelasi, lood rumalast 

Vanapaganast on olnud eestlaste hulgas väga populaarsed. Selle põhjuseks võib olla, et 

kurjus sünnib rumalusest. Kui kurjus on rumal, siis on see vähem tõsiselt võetav ja 

hirmutab seeläbi vähem. 

Eesti muinasjuttudes esineb Vanapagan jõuka, vahel ka laisa ja rumalavõitu 

taluperemehena. Muistendites on ta suure jõu ja vähese mõistusega loodushiid. Tema 

toimetamise tulemusena on loodud nii järvi, jõgesid, orge, loobitud kive ja kivihunnikuid 

ja tekkinud muid loodusobjekte. Samas on Vanapagan segunenud ristiusu Saatana 

kujutelmadega, nii on temale lisandunud salapära ja üleloomulikkust.  11

Meie folkloristlikus kirjanduses on Vanapagan kujunenud Kuradi esindusnimetuseks. 

Nimetus ise on üsna eripärane, sellele ei leidu vahetuid vasteid teiste rahvaste juures. 

Liitnimetuse põhisõna pagan on üldtunnustatult etümologiseeritud vanavene laenuks, mis 

on tuntud kõigis läänemeresoome keeltes. Sõna võis seega jõuda meie esivanemateni vene 

 Russel, J. B. (1987 : 54) Devil: Perceptions of Evil from Antiquity to Primitive Christianity.9

 Õim, A. (2007) Eesti Keele Instituudi Sünonüümisõnastik.10

 Kippar, P. (1987 : 87) Antsu Torupill. Tallinn: Kunst11
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misjonäride vahendusel käesoleva aastatuhande algmistel sajanditel koos mõningate 

muude kiriklike terminitega.  12

Kui Kalevipoeg ja Suur Tõll jäävad oma nimele truuks, siis Vanapagan esineb nii mitme 

teisegi nime all – ta võib olla Kurat, Vanakurat, Vanatont, Tönt, Juudas, Vanatikõ, 

Kurivaim, Vanapoiss jms. Vanapagan on ainult üks paljudest, primus inter pares. Oluline 

on ehk see, et Pagana lisatähendus Kurat ilmub trükisõnas esmakordselt alles Hupeli 

sõnaraamatu teises trükis 1818. Kuradinimetuste leviku eelduseks on ilmselt olnud ristiusu 

dualistlik Jumala ja Kuradi vastandamine. Igal juhul pole meil Vanapaganast teateid enne 

19. sajandi teist poolt mil ta esmakordselt ilmub Antsu ja Vanapagana lugude ühenduses.  13

1.2.  Kuradi mõiste eesti mütoloogias 

Meie esivanemate muistne ilmavaade ja elukäsitlus oli animistlik, mis nendib elujõu ja 

hinge olemasolu kõikjal. Elujõud peitub nii inimeses kui ka looduses, seda küll erineval 

määral, kuid kõik on hingestatud.  14

Kristluses vastanduvad Jumal ja Saatan, hea ja kuri. Eesti muistne rahvausk tunneb samuti 

vastandusi, kuid need ei olnud absoluutsed ja jäigad. Ülailm, ilm ja allilm on seotud ja 

eksisteerivad omavahelises sõltuvussuhtes. Elusolendite tee oli kestev ühest ilmast teise ja 

teisest kolmandasse jne. Elu on justkui ring ja kõigi olendite eluringid on omavahel 

mingitpidi ühenduses. Elu ei ole mustvalgelt mõistetav, hea ja kuri ei paigutu kahe 

polaarsusena joone otstesse.  15

 Viires, A (1989) Kui vana on Vanapagan? Keel ja Kirjandus. nr. 9.12

 Viires, A (1989) Kui vana on Vanapagan? Keel ja Kirjandus. nr. 9. 13

 Loorits, O. (1990 : 8) Eesti rahvausundi maailmavaade. 2. trükk. Tallinn: Perioodika14

 Kaplinski, J. (1993 : 1450) Öö ja ilm. Akadeemia. nr. 7. Loetud 04.05.201915
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Eesti rahvausundis oli analoogne mõiste Kuradile olemas enne ristiusku, kuid ristiusk 

muutis Kuradi mõistet. Muistse rahvausundi iga paganluse haldjas ja vaimne olevus 

mõisteti kurjaks vaimuks ristiusu poolt.  Eesti keeles on Kuradil siiski palju sünonüüme ja 16

nii mõnedki neist on pehmema varjundiga või vähemalt näiteks Vanapaganaga ei seostu 

esimesena kurjus, vaid totrus ja vägilaslik jõud. 

Eesti keeles ei ole sõna Kurat päritolu kohta olemas ühtegi kindlat teooriat. On teooria, et 

see on puhtalt uustekkeline, ja on teooria, et see on vana kasutusel olnud sõna. Arvatakse, 

et see võib tulla sõnast “kura”, mis tähendab vasakut, pahemat ja/või sõnast “kuri”.  Kurat 17

on eesti rahvapärimuse mütoloogiline tegelaskuju, kes esineb muinasjuttudes, 

muistendites, vanasõnades, regilauludes, kõnekäändudes ja mujalgi. Kuradimuistendite 

kolm peamist teemat on: 1) kuidas kuradit vältida, 2) kuidas teda ära tunda ja 3) kuidas 

teda eemale peletada.  Eesti rahvausus usuti, et “kurja” ja “paha” vastu aitab tuli, taimed 18

ja uuemal ajal ka sool.  19

Mulle tundub, et arusaamu Kuradist on ülipalju ja ühtegi tõelist ja selget pilti ei eksisteeri. 

Kurat on ühelt poolt kristlik tegelane, kes vastandub jumalale. Teiselt poolt on ta ükskõik 

missugune kuri vaim, mis on ühe nimetuse alla kokku liidetud. Kuradi mõiste on 

kompleksne ja minu töö eesmärk ei ole mõiste tähenduste paljusust pikemalt lahata. 

Tänapäevast üldlevinud vande- ja sõimusõna Kurat hoiduti vanasti kasutamast. Usuti, et 

Kuradi nimetamine kutsub Vanakuradi enda kohale. Seepärast välditi Kuradi nimetamist ja 

manamist, vaid kasutati mõistuväljendeid ja pehmemaid eufemisme.  

 Eisen, M. J. (1995 : 92) Eesti mütoloogia.16

 Metsmägi, I., Sedrik, M., Soosaar S. (2012) Eesti etümoloogia sõnaraamat.17

 Valk, Ü. (1998) Allilma isand: kuradi ilmumiskujud eesti rahvausus. Tartu: Eesti Rahva Muuseum18

 Heintalu, A. (2001 : 375) Estide (tšuudide) hingestatud Ilm. Männisalu: Robirohi19
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1.3.  Kuradi ilmingud eesti muistendites  

Kurat ilmub eesti rahvausu muistendites erineval moel. Eesti rahvausu Kuradi 

ilmumiskujud jaotuvad 1) antropomorfne; 2) zoomorfne; 3) saatürlikud jt fantastilised 

kujud; 4) loodusvormid, esemed; 5) ebamäärased kujud.  20

Eesti rahavkultuuris peeti deemoneid ilma soota olenditeks, kuid Kuradi kõige sagedasem 

ilmumisviis on mehena. Harvemini ilmub Kurat naise või lapsena. Mehe puhul ilmudes on 

Kuradile iseloomulik ilmuda musta riietatuna ja üksinda. See-eest naise kujul on 

naiskuradid meie pärimuses pigem riietunud valgesse ja ilmuvad mitmekesi. Sellele, et 

tegemist on Kuradiga võib viidata ka mõni spetsiifiline tunnus. Iseloomulik on näiteks, et 

kurjal puudub vari. Deemonlikkust võib näidata mõni konkreetne ese nagu tuline roop või 

raudorad. Kuradil esinevad tihtipeale reetlikud tunnused, mis ta ära annavad. Kuradi 

silmad, hambad või mõni muu kehaosa on kuidagi ebaharilik või moonutatud. Kuradi keha 

on külm ja pehme, kehas puudub skelett ja luud. Selliseid kirjeldusi esineb eesti 

muistendites.  

 

Kristliku usundi levikuga kaasnes ka linnastumine ja metsikust loodusest kaugenemine. 

Metsik ja hingestatud loodus oli tundmatu ja muudeti hirmutavaks. Seetõttu hakkas pead 

tõstma ka Kuradi kujutamine zoomorfsena. Eesti rahvausundis on Kuradi kõige 

tüüpilisemad loomalikud ilmumiskujud: koer, jänes, kass, kits, hobune, siga, veis jne. 

Loomade värvidest on esikohal must. Demonoloogilises kirjanduses on Kuradile 

iseloomulik ilmuda metslooma või kiskjana. Eesti rahvausus näitab Kurat end aga märksa 

sagedamini kodulooma kujul.  See on huvitav tähelepanek, sest näitab, et mujal võidi 21

rohkem karta tundmatut metsa, kuid metsarahvaid endid võis hirmutada hoopis 

linnastumine ja koduloomad. 

 Valk, Ü. (1998) Allilma isand: kuradi ilmumiskujud eesti rahvausus.20

 Valk, Ü. (1998) Allilma isand: kuradi ilmumiskujud eesti rahvausus.21
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Saatür on kreeka mütoloogias kitse pea ja sabaga olend ning Dionysose kaaslane. Saatürlik 

kuju on mehe kuju, millele on lisatud mõned zoomorfsed tunnused nagu sarved, sõrad, 

kabjad, saba, karvane ihu. Eesti muistendites võib kohata ka palju põnevamaid saatürlikke 

kirjeldus nt: “… tema kleidi küljes rippusid viljakotid, mille paelteks on kondised sõrmed. 

Peas ei kanna preili juukseid, vaid vere pritsmesuguseid karvakesi.” Harvemini võib Kurat 

ilmuda ka loodusjõuna nt tuulispeana või hoopis mõne esemena nagu heinakuhi. Erinevalt 

animistliku usundi haldjatest ei ole Kurat seotud ühegi konkreetse paigaga. Sagedane on 

kohata Kuradit teel. Vahel kasutab Kurat ka tõlda, harvemini vankrit ja talvel ka saani.  22

1.4.  Kuradi kujutamine eesti kaasaegses liikuvas pildis  

Praktilise osa teostamiseks otsisin informatsiooni Kuradi kujutamise kohta. Praktilise osa 

teostus tundus kõige õigem just liikuvas pildis, kuna see valdkond pakub mulle endale 

huvi. Video võimaldab muistendites kirjeldatut visualiseerida ja dünaamiliselt näidata.  

Mõistsin, et eesti filmis ja animatsioonis on Kuradi kujutamine napp. Rohkem on valminud 

filme, mis tegelevad paganliku Eesti külaeluga või rahvausundile omaste tegelastega nagu 

libahundid, kratid ja vaimud, näiteks “November” ja “Mehetapja/Süütu/Vari”. Huvitaval 

kombel jäi mulje, et viimase 5 aasta jooksul on tegeletud rohkem surmateemaga. 

Animatsioonidest võib näiteks  tuua “Amalimbo”, “Igavesed jahimaad”, “Muki ja Kalju 

seiklus surnuaial” ja filmidest “Must alpinist”, “November”. Siiski süvenesin ja vaatasin 

läbi mõned vanemad ja hiljutisemad filmid ja animatsioonid, et teha tähelepanekuid kuradi 

kujutamise kohta enda praktilise osa tegemiseks. 

“Põrgupõhja uus Vanapagan”  on Tammsaare romaan, mis räägib Vanapaganast Jürkast ja 23

Kaval-Antsust. Romaani on ekraniseeritud mitmel korral, samuti on seda teatris lavastatud. 

Vaatasin Grigori Kromanovi filmi “Põrgupõhja uus Vanapagan”. Vanapaganat on seal 

 Valk, Ü. (1998) Allilma isand: kuradi ilmumiskujud eesti rahvausus.22

 Eesti Filmi Andmebaas. Põrgupõhja uus Vanapagan. https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/748 23

Loetud 29.05.2019
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kujutatud puhevil juustega sasipeast mehena. Segamini juustest moodustub tajutav sarviku 

kuju. Kurat on üsna kehakas ja metsikult tugev. Olenemata kõigist ponnistustest ei õnnestu 

Vanapaganal siiski maa peal õndsaks saada.  

 

Viimasel ajal on siiski mõnest filmist tegelane Kurat läbi käinud. Üks sellistest on 

“November” , mis on võtnud vaatluse alla maarahva uskumused ja loonud sellest musta 24

huumoriga muinasjutulise teose. Seal ilmub Kurat teelahkmel ja soovib kolme tilka verd 

ehk inimhinge enda alluvusse ja sellisel juhul täidab inimese soovi.  

 

“Süda Sõrve sääres”  jutustab aga lugu Viinakuradist. See on poeetiline dokumentaalfilm, 25

mis räägib meestest, kelle elutee juhtimise on enda kätte võtnud Viinakurat. Kurat ise ei ole 

filmis visualiseeritud, kuid filmi peategelane jutustab enda ja oma sõprade lugu tulenevalt 

Viinakuradi kavalusest. 

Liisi Grünbergi animatsioon “Muki ja Kalju seiklus surnuaial”  jutustab lugu Mukist ja 26

Kaljust, kes lähevad  surnuaeda, et seal rituaali abil hingi vabastada. Ei ole võimalik öelda, 

kas vabastatud hinged on head või halvad. Nad on kujutatud abstraktsena ja erisugustena. 

Ilmselt ei peagi neid hingi hindama dualistlikult, vaid oluline on nende vaba voolamine 

läbi kunstilise vormi võtmise ja mänglemise.  

 

Rao Heidmetsa animatsioon “Instinkt”  jutustab loo Jumalast ja Saatanast, kes elavad 27

üksmeelselt Paradiisis. Rahulikule elule saab saatuslikuks kuradi loomehing, mis 

kannustab teda looma Eva ja sellega saab tasakaal rikutud ja korrast sünnib kaos. Sealne 

Jumal ja Kurat vastanduvad värvide abil – Jumal on valge ja Kurat on must. Kurat on 

 Eesti Filmi Andmebaas. November. https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/17697 Loetud 24

29.05.2019

 Eesti Filmi Andmebaas. Süda Sõrve sääres. https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/19384 25

Loetud 29.05.2019

 Vimeo. Muki ja Kalju seiklus surnuaial. https://vimeo.com/222660021 Loetud 29.05.201926

 Eesti Filmi Andmebaas. Instinkt. https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/2777 Loetud 29.05.201927

 "11

https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/17697
https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/19384
https://vimeo.com/222660021
https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/2777


kujutatud inimese sarnaselt, kuid omab saatürlikke jooni. Kuradil on sarved ja habe. 

Väljapaistev on hinge kujutus – nii Kuradil kui ka Jumalal on elavhõbeda kineetika ja 

värvusega tükk, mis käib tegelaste pea sees olevasse auku. 

Loetud muistenditest, vaadatud filmidest ja kuuldud lugudest tulenevalt otsustasin luua 

oma nägemuse, kujutuse Kuradist.  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2. PRAKTILISE OSA PROTSESS 

Vahetussemestril Prantsusmaal olles puutusin rohkem kokku video ja -mappinguga. Tagasi 

Eestisse tulles otsustasin, et lõputöö praktiline osa valmib videoteosena. Samuti mõtlesin, 

et minu lõputöö võiks pakkuda kuidagi argireaalsusest erinevama kogemuse. Mul tekkis 

idee luua teos, mis kätkeks endas mütoloogiat, spirituaalsust ja rituaalsust. Eesti 

muistendeid lugedes sai mulle selgeks, et võiksin  oma töö siduda natuke mõnega neist. 

Järgnevas peatükis kirjeldan praktilise osa loomise tööprotsessi ja selgitan loomingulisi 

valikuid. 

2.1.  Stsenaarium 

Praktilise osa üheks eesmärgiks oli leida alus või lugu, millest tulenevalt tegeleda Kuradi 

kujutamise ja visualiseerimisega. Lugedes hakkas tasapisi selginema minu enda nägemus 

Kuradist. Selgeks sai, et Kurat kui kuri vaim on osa inimesest ja seetõttu tahtsin teda 

kujutada inimesena. 

 

Oma lõputöö aluseks võtsin ühe eesti muistendi Kuradist:  

 

Kord joonud üks mees enese viina täis ja heitnud metsa magama ning jäänudki 

igaveste magama. Mõne pääva pärast leitud ta sealt surnult, tahetud ära viia, aga ei 

jäksa keegi surnud liigutada. Aetud hulk mehi kokku ning veeretatud suure vaevaga 

vankri peale. Hädast saadud ta vankrisse, kui vanker puruks läinud. Toodud teine, 

tugevam vanker ja oovatud mees peale, aga jälle seesama segane lugu. Nõnda 

möllates tulnud juba öö kätte, nii et surnu seks ööks metsa pidi jääma. Jäänud siis 

mõned mehed teise juurde vahti pidama, et metsloomad teda lõhki ei kisu. Mehed 

visanud põesa ääre pikali maha ja jäänud magama. Korraga äratanud neid kange 

kärin ülesse. Mehed ehmatanud nii ära, et endid liigutada pole saanud. Surnud mehe 

suust tulnud suure müraga pisikesi titekesi välja, kes aga korraga suurteks meesteks 
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paisunud. Kõikidel sarved peas ja hobusejalad all. Ühtepuhku tulnud surnu suust uusi 

elukaid välja, kes niisama nagu esimesedki ruttu suureks kasvanud. Teinud siis suure 

tule ülesse, visanud surnu senna sisse ja hakanud ise ümber tule tantsima. Mõningatel 

olnud kolmeharulised raudkonksud kääs; nendega pööranud surnut tules. Surnu 

pöörelnud ja vingerdanud ning teinud koledat healt, mipeale põrgulised koledaste 

naerma hakanud. Niiviisi kestnud lugu kuni poole ööni. Viimaks kustutatud tuli ära, 

mehed läinud kord-korralt väiksemaks ja kadunud surnud mehe suust sisse nagu esite 

välja olivad tulnud. 

 Mehed rääkinud lugu, mis ööse nägivad, teistele, kes hommiku senna tulivad. Need 

pole esite tahtnud uskuda, aga kui mehed kindlaste tõuutasid, et õige on, jäänud nad 

uskuma. Et aga nende tarkus midai seal ei aitanud, siis läinud, mõningased õpetaja 

järele, kes ka varsi meestega senna tulnud. See ajand kuradid Jumala sõnaga surnu 

seest välja, lugenud matmise sõnad ära ning surnu läinud kohe niisama kergeks nagu 

kõik surnud. Viidud ära ja maetud maha. 

Muistend pärineb kunagisest Ambla kihelkonnast Järvamaalt.  28

Minu praktiline töö kujutab Kuradit muistendi alusel, kuid mitte üks ühele. Tegemist on 

inspiratsiooniallikaga ja osa sisust on heidetud üle parda. 

2.2.  Stiil 

 

Mood board (Lisa 1) kujutab minu peaasjalikult must-valget tööd edukalt. Sellel on näha 

ka küllaltki lihtsustatud joone ja tunnetusega karakterid. Loo selguse huvides on kirjusust 

väditud, sest loo temaatika on niigi piisavalt sürreaalne. Esialgu tehnikate üle meelt 

mõlgutades jõudsin järeldusele, et soovin praktilise osa teha nii animatsiooni kui ka 

videona. Lugu algab animatsioonina, kuid läheb üle filmiks. Lusti löövad Kuradid on 

 Valk, Ü. (1998 : 166) Allilma isand: kuradi ilmumiskujud eesti rahvausus. Tartu: Eesti Rahva 28

Muuseum
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kujutatud inimestena, et neid inimesele lähemale tuua. Taotluseks on piduliste 

elluäratamine. 

Minu lõputöös kujutatud Kurat on mõtlemisvõimeline ühiskondlik tegelane, kes elab oma 

elu nagu inimenegi. Kuradil on inimese välimus ja loomus. Minu töö Kuradit iseloomustab 

Konrad Mägi tsitaat “Igaüks vastutab kõige eest iseenese ees.”  Kuradile on küll omane 29

tume ja sünge sisekaemus, kuid ta mõistab ka lustida ja tantsida just nagu inimenegi. Tema 

joviaalne meeleolu tuleb välja pimedas metsas, kus ta tunneb end vabalt ja turvaliselt.  

 

Oma töö Kuradi kujutuses olen kasutanud uskumuste nõuandeid. Eesti rahvausus usuti, et 

kurjal ei ole varju, samuti, et kurja vastu aitab sool. Sestap olen oma töö tehnikasse ja 

temaatikassse lisanud detaile taolistest uskumustest. Nimelt on mehe vari tehtud soola ja 

tušiga. Mehe vari justkui kaitseb teda kurja eest ja kuradil endal taoline “soolavari” 

puudub. (Lisa 2) 

Praktilise osa teiseks eesmärgiks oli tehnikate valik. Tahtsin, et animatsioonis oleks 

kasutusel iidne tehnika tušimaal ja pliiatsijoonistus. Tušijoonistuse tegemisel võtsin 

eeskuju ekspressionismi puulõikest, kuid lihtsustasin pindu ja vorme. Oma teose 

animatsiooni tegin lihtsa ja tundliku tušijoone ja pliiatsijoonistusena. (Lisa 3,5) 

Filmimiseks tulenevad kaadrid arenesid välja isiklikust meeleolust, mida kogesin pärast 

Prantsusmaalt Eestisse naasmist. Üldse mitte otseselt lõputöö jaoks visandades tekkis üks 

joonistus, mis kujutab abstraktselt kehi, mis üksteist kaisus hoiavad ja seda ülalt vaates. 

See on parasjagu mänguline ja tantsuline, kuid annab siiski selge mulje, et tegu on 

kehadega. Sellest joonistusest kujuneski edaspidi välja idee näidata alasti Kuradite pidu 

just selliselt. (Lisa 4) 

 

Storyboard ehk piltstsenaarium tekkis muistendi alusel, mis on ära toodud ülalpool. Selles 

otsustasin ära, millised osad on tarvis filmida ja mis joonistada ja animeerida. Ka filmimise 

 Epner, E. (2017 : 169) Konrad Mägi. Tallinn: Sperare29
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protsess oli omajagu aeganõudev. Sobivate tingimuste leidmine oma põhistseeni 

lavastamiseks osutus katsumuseks. Ma uurisin siseruume, kus oleks kõrge lagi, et saaksin 

ülalt filmida ja kus oleks võimalik kasutada vajalikku valgustust, et tekitada piisav 

kontrast. Teine osa oli näitlejate leidmine ja nendega kokkuleppele jõudmine. 

Filmi ehitasin üles minimalistlikult toetudes tundlikule varju ja valguse kasutamisele. 

Otsustasin kasutada peamiselt musta ja valget. Suur osa videost on tehtud suunaga ülalt 

alla - nn. kärbseperspektiivilt või taevaselt perspektiivilt. Isikud ja olukorrad on kujutatud 

vaatega ülalt alla, et näidata nende väiksust ja distantseerida vaatajat pildist. (Lisa 7) 

M. C. Escheri seeria Flor de Pascua (Jõulutäht) teos The Scapegoat (Patuoinas) avaldas 

mulle mõju nii temaatika, ekspressionistliku kujutusviisi poolest, kuid ka subjektiivselt. 

Olles vastandlik, aga samaaegselt omades ka küllastunud kihte. Tahtsin, et lugu ei oleks 

lineaarne, vaid sellel oleks erinevad kihid. Nagu Kuratki on tähendusrohke ja -varjundeist 

läbipõimunud mõiste. 

 

Joonis 1. Escher, M.C. The Scapegoat, 1921 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Selleks, et rõhutada ja emotsionaalselt esile tõsta kõige enam laetud olevat stseeni 

otsustasin kasutada värvi. Otsustasin juba alguses, kui tahan kasutada värve, siis punast või 

roosat. Kui surnud mehe suust hakkab välja ronima beebisid, siis tundus ilmselgelt vajalik 

anda neile värvus ja teostada need tehniliselt pigem realistlikuna. See võiks tekitada 

inimeses rohkem kummastust ja mõjuda ehk häirivana, kui abstraktsed beebid. Stseen on 

oluline, sest beebidest sirguvad peagi täiskasvanuiks üleloomulikul kiirusel ja hakkavad 

pidu pidama. Algselt oli mul soov kujutada kõike ülevalt perspektiivis, kuid otsustasin 

pildikeele rikastamiseks siiski tuua sisse paar erandit. Soovisin hõlbustada mõju teket ja 

muuta vaatamine loogiliseks, nii et kasutan ka suurt plaani vahelduseks domineerivale 

üldplaanile. (Lisa 6) 

Visandasin väga palju erinevaid kavandeid, milline kogu tervik installatsioonist välja võiks 

näha. Tahtsin, et see ei oleks vaid pilt ekraanil, vaid vaatajal oleks võimalus sellega 

saavutada vahetu kontakt. 

Arutasime juhendajaga pikalt, mis tehnika ja eksponeerimisviis minu loo seisukohalt oleks  

kõige parem. Kohati tahtsin, et pilt oleks graafiline, aga projekteeritud huvitavale pinnale. 

Samas vajab tekstuuriga pind just pigem minimalistlikku ja lihtsat projekteerimislahendust. 

Ekraanile projektsioonil saaks näidata, aga rohkem läbitöötatud pindu. Tegelesin ka 

kohaotsingutega, kus ja kuidas oma teost eksponeerida. Käisin luusimas paaris mahajäätud 

majas ja otsisin paika, kuid lõpuks otsustasin siiski oma töö tuua Nooruse galerii 

keldriruumi pimedusse.  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KOKKUVÕTE  

Minu lõputöö eesmärgiks oli uurida Kuradi mõistet ja kujutamist eesti rahvausus. Uurida 

Kuradi ilminguid, mõiste sisu ja sõnade ning tähenduste tegelikke algseid tähendusi. Iga 

informatsiooni kild avas uue spektri mõiste ja tähenduste, aga ka kujutamisviiside osas ja 

viis mind edasi praktilise osa teostamisel. Valik langes ühe konkreetse muistendi 

kujutamisele, millest valmis minu lõputöö video “Kuradite pidu”. 

Lõputöö tulemusena leidsin, et Kurat omab mitmekülgset tähendusvälja ja olenevalt 

kultuurilisest traditsioonist või kontekstist on võimalik teda mõista ja kujutada erinevalt. 

Oma praktilise osa lõin kasutades nii eesti rahvausust tulenevaid kujutusviise kui ka 

iseenda arusaamisest tulenevaid mõtteid. 

Lõputöö protsess tähendas end taustaga kurssi viimist ja enda jaoks olulise välja 

selekteerimist. Kirjaliku osa esimene peatükk on kokku pandud teoreetilise taustaga 

tutvumisest, mis sisaldab minu tähelepanekuid. Teine peatükk selgitab minu praktilise osa 

sisu ja kunstilisi valikuid. Praktilises osas toon näite Kuradi kujutamise võimalusest. Minu 

teose Kurat sarnaneb inimesele. Temas peitub hea ja kurja alge, ta unistab igavikulisest 

trallist ja otsib sotsiaalset kontakti teistega. Ta otsib iseennast ja teda kutsub tagasi 

loodusesse.  

 

Minu lõputöö jätab võimaluse mõista Kuradit läbi inimlikkuse ja uskuda Kuradisse, kes on 

läbipõimunud  vastandpaaridest - mustast ja valgest, heast ja kurjast. Üheaegselt tegelasest, 

kes ei eristagi taolisi paare ja seob seeläbi kõik üheks. Üpris kindlasti on võimalik, et see 

Kurat isegi ei mõtle suurema osa ajast nii filosoofiliselt oma eksistentsist  ja lihtsalt peabki 

pidu. Ta peab pidu, sest tahab elu nautida ja kogeda ümbritsevat ise. 
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SUMMARY 

The aim of this final project was to create video called The Party of the Devils. The written 

part examines the Devil in Estonian folklore, its depiction and visualisation in Estonian 

contemporary moving picture. The practical part of the final project is a video installation 

based on the folktale of a Devil.  

 

As a result of my project I found out that Devil has ambiguous meaning and depending on 

cultural tradition or context it can be conceived and depicted differently. I created the 

visual depictions of my practical part according to Estonian folk belief and my own ideas. 

The process of the final project meant to acquaint myself with background of the subject 

and select relevant and essential for me. The first chapter of the written part is about 

theoretical background and includes my own ideas. The second chapter of the written part 

explicates the subject and artistic choices of my practical part. The practical part of the 

work gives example of a Devil’s depiction. The Devil of my work is similar to the human. 

It includes germ of good and bad, it is dreaming of divine celebration and looking for 

social contact with others. It’s searching for itself and called back to nature. 

This graduation project wants to give an option to understand the Devil through humanity 

and believe in the Devil as intertwined duality of black and white, good and evil. At the 

same time seen as character, who does not distinguish these kind of pairs and holds 

everything in one(self). There is great possibility that the Devil is not even thinking of its 

own philosophical existence most of the time and it is just enjoying the existence.  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LISAD 

Lisa 1. Mood board 
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Lisa 2. Varju tekstuur 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Lisa 3. Tušijoonistused Kuradist 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Lisa 4. Kavand Kuradite peost 
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Lisa 5. Animatsiooni tegelased 
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Lisa 6. Joonistused roomavast beebist 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Lisa 7. Kaadrid videost 
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