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FILMI TUTVUSTUS 

 

VIIMNE RELIIKVIA 

1969 

Filmi režissöör: Grigori Kromanov 

Eduard Bornhöhe jutustuse "Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad" ainetel 

Mängufilm | Seiklusfilm 

Liivimaa, 16. sajand. Noor rüütel Hans von Risbieter saab isalt päranduseks reliikvialaeka Püha Brigitta 

säilmetega, mida ihaldab enda valdusse saada klooster. Risbieter on nõus loovutama reliikvia, kui saab 

naiseks abtissi ingelliku õetütre Agnes von Mönnikhuseni. Agnese süda tuksub aga robinhoodlikule vabale 

mehele Gabrielile, kes astub vapralt välja vabaduse ja õigluse eest. Romantiliste seikluste varjus on ridade 

vahele põimitud eestlaste vabadusvõitluse prahvatav vimm. Ajaloolise dekoratsiooni vormis ja varjus on 

legendaarne seiklusfilm suutnud kõnetada paljusid põlvkondi.  

(EFIS) 
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ARUTLE 

 

Siin on kaks kaadrit filmist „Viimne reliikvia“. 

 Kas Sa tunned need kohad ära? Kus nad asuvad? 

 Kui tundsid ära, otsi need pärast linnas üles! 
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VAATA JA MÄRKA 

 
 
TSITAADID 
 
„Viimne reliikvia“ on tuntud oma tsitaatide poolest, mida kasutatakse tänapäevani. 

 Kes mida ütles? Pane kirja. 

 Kas sa tead teisi tuntuid filmitsitaate? 

 

 Tsitaat Kes seda ütles? 

1 Meil lobisemise eest palka ei maksta.  

2 Kohe näha, et vanad sõbrad!  

3 Oled sa tont või inimene?!  

4 Olen Rootsi kuningas!  

5 Minu laegas, minu kübar, minu mõõk! Minu pruut ootab 
mind! 

 

6 Ma pole see, kes ma olin eile.  

7 Tervitusi teisest ilmast!  

8 See ei ole lõpp. Kõik kestab edasi. Selle tulekahju pärast ei 
lõpe veel meie püha üritus. 

 

9 Kahju, et me kohtusime, sa rikkusid mul tänase päeva ära!  

10 Meie reliikvia on vabadus!  
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OTSI MUUSEUMIST ÜLES 
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TULETA MEELDE 

 

KUI HÄSTI SA FILMI MÄLETAD? VASTA KÜSIMUSTELE: 

1. Millises stseenis me näeme esimest korda Gabrieli tegelaskuju? 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Millist üritust rikkusid mässajad filmi alguses? 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Kes olid Gabriel ja Ivo teineteisele? 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Kuidas mungad edastasid oma sõnumeid? 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Mida nägi Agnes oma unenäos? 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Kes päästis Gabrieli jõest? 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Mis juhtus Hans von Risbiteriga? 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Kuidas sai Gabriel kloostrisse sisse? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Kuidas Agnes aru sai, et Ivo tegi Gabrielile midagi halba? 

_____________________________________________________________________________________ 

10. Mis juhtus Ivoga filmi lõpus? 

_____________________________________________________________________________________ 
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TULETA MEELDE 

 

MUUSIKALINE ÜLESANNE 

„Viimses reliikvias“ on palju ikoonilist muusikat. Millist muusikat sa kuulsid filmi vaadates? Kuula järgmist 5 

pala. Millised neist ei kõlanud antud filmis? 

Kuula muusikat siit: https://www.youtube.com/watch?v=Mj8MlLqtb_c  

Millist ikoonilist filmimuusikat sa veel tead? 

 Kas see pala oli “Viimses 
reliikvias”? 

Mis hetkel see mängib? 
Kas sa tead, kust see pala pärit on? 

Pala 1   

Pala 2   

Pala 3   

Pala 4   

Pala 5   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mj8MlLqtb_c

