


NAGU PEEGLIS
Ingmar Bergman „Såsom i en spegel”

Lavastaja Madis Kalmet
Kunstnik Pille Jänes
Valguskunstnik Priidu Adlas
Muusikaline kujundaja Peeter Konovalov (Ugala)

Dramatiseering Jenny Worton
Tõlkija Triin Tael

OSADES
KARIN – Grete Jürgenson
MARTIN – Madis Mäeorg
DAVID – Tarvo Sõmer
MAX – Märten Matsu

Etenduse juht Aune Kuul
Esietendus 13. septembril 2019 Rakvere Teatri väikses saalis

Teost on vahendanud Ingmar Bergmani Ühingu poolt
Josef Weinberger Ltd ja Eesti Teatri Agentuur

www.ingmarbergman.se 

Pauluse esimene kiri korintlastele
Armastuse ülemlaul

11. Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti 
laps, ma mõtlesin nagu väeti laps ja arvasin nagu 
väeti laps; aga kui ma sain meheks, siis ma hülgasin 
selle, mis on omane väetimale lapsele.
12. Sest nüüd me näeme nagu peeglis tuhmi kujutist, 
aga siis palgest palgesse; nüüd ma tunnetan 
poolikult, aga siis ma tunnetan täiesti, nagu minagi 
olen täiesti tunnetatud.



„Kui ma olin kaheteistkümne-aastane, võttis orkestrant, kes mängis 
Strindbergi „Unenäomängus” lava taga tšelestat, mind teatrisse kaasa. See 
oli vapustav elamus. Õhtust õhtusse vaatasin oma peidupaigast, eeslava 
külgtornist, Advokaadi ja Tütre abielustseeni. Tookord kogesin esmakordselt 
näitlemise maagiat. Advokaat hoidis pöidla ja nimetissõrme vahel 
juuksenõela. Ta painutas seda, tõmbas sirgeks ja murdis siis tükkideks. 
Juuksenõela ei olnud, aga ma nägin seda! Ohvitser seisis kulisside taga ja 
ootas oma etteastet. Ta seisis kummargil ja silmitses oma kingi, käed selja 
taga, köhatas hääletult, täiesti tavaline inimene. Siis avab ta ukse ja astub 
rambivalgusesse. Ta muutub, transformeerub: ta on ohvitser.” 

Bergmani kunstnikutee algas 1940. aastal Stockholmi Kuninglikus 
Draamateatris režissööri assistendina. 1944. aastal oli 25-aastane Ingmar 
Bergman juba noorim teatrijuht Rootsis, Helsingborgi Linnateatris. 
Filmirežissöörina debüteeris ta vahetult pärast teist maailmasõda oma 
stsenaariumi järgi loodud filmiga „Kriis” (1945).

„Film kui uni, film kui muusika. Ükski kunstiliik ei lähe meie argitegevusest 
mööda nagu film, tungides otse meie tunnetesse, sügavale hinge 
hämaratesse soppidesse. Väike viga meie nägemisnärvis, šokiefekt: 
kakskümmend neli valgustatud ruutu sekundis, nende vahel pimedus, 
nägemisnärv seda pimedust ei registreeri. Kui ma montaažilaua taga 
filmilinti ruut ruudu järel edasi kerin, adun ma ikka veel lapsepõlve 
meeliülendavat nõidusetunnet: kamorka pimeduses keerasin ma aeglaselt 
ette ühe ruudu teise järel, nägin peaaegu nähtamatuid muutusi, kerisin 
kiiremini: kõik liikus.”

Esimese filmi rahvusvaheline edu andis võimaluse valitud teel jätkata. Ehkki 
Bergmani tuntuimate teoste linastumiseni läks veel aega, oli ta järgneva 
kümne aasta jooksul režissööriks enam kui kaheteistkümnele filmile. 
Bergmani maailmakuulsus sai alguse filmiga „Suveöö naeratused” (1955), 
millele järgnesid paari aasta jooksul „Seitsmes pitser” (1957) ja 
„Maasikavälu” (1957). 

„Peatusin vaiksel tänaval, seisin mitu minutit liikumatult ja korrutasin vaikselt 
endamisi: kurat võtaks, ma olen andekas, ma olen lausa geniaalne. Sellest 
purskest hakkas mul pea ringi käima ja seest läks soojaks. Keset kõiki mu 
hädasid oli suur eneseusaldus, terassammas läbi igerike hingevaremete.”

1960ndatest aastatest alates veetis Bergman suure osa ajast Fårö saarel. Ta 
sattus saarele juhuslikult, otsides võttepaika filmile „Nagu peeglis” (1961), 
armus sealsesse keskkonda esimesest silmapilgust ja ostis sinna omale 
elamise. Hiljem ehitas ta saarele üles lausa filmistuudio, kus on võetud üles 
„Stseenid ühest abielust” (1973), saaremaastikke on võimalik näha lisaks 
filmides „Persona” (1966), „Häbi” (1968) ja „Kirg” (1969).

„Minu kiindumusel Fårösse on mitu põhjust. Esmalt tulid signaalid minu 
intuitsioonilt: see siin on sinu maastik, Bergman. See vastab sinu sisimatele 
ettekujutustele vormidest, proportsioonidest, värvidest, horisontidest, 
häältest, vaikustest, valgustest ja peegeldustest. Siin on turvalisust. Ära küsi, 
miks, seletused on ainult abitu tagantjäreletarkus. Näiteks säärane: oma 
režissööritöös otsid sa lihtsustamist, harmoonilisust, pinge loomist ja 
lõdvendamist, hingamist. Fårö loodus pakub sulle seda kõike rikkalikult.”

Teema, millest on võimatu mööda vaadata, kirjutades Ingmar Bergmanist, 
on naised. Ta oli ametlikult abielus viis korda, lisaks mitu registreerimata 
kooselu. Esimene abielu oli koreograafi ja tantsija Else Fisheriga 
(1943–1945), sellele järgnesid abielud koreograafi ja filmirežissööri Ellen 
Lundströmiga (1945–1950) ning ajakirjanik Gun Grutiga (1951–1959). 
Olulist kohta Bergmani elus täitis ka eestlasest kontserdipianist Käbi 
Laretei, kellega kümneaastase abielu jooksul (1959–1969) sündis poeg 
Daniel Bergman, üks Ingmar Bergmani üheksast lapsest. Bergmani 
viimaseks abikaasaks jäi filminäitleja Ingrid von Rosen (1971–1995). 

„Armuvahekord plahvatab konfliktides, see on vältimatu, sõprus on valivam, 
ei tunne sama suurt vajadust hääletõstmise ja suurpuhastuse järele. Vahel 
satub õrnade kokkupuutepindade vahele liiva, siis tulevad mured ja 
probleemid. Ma mõtlen: saan ilma selle idioodita väga hästi hakkama! Läheb 
veidi aega mööda, paha on olla, see annab end tunda mitmel tasandil, vahel 
silmanähtavalt, tihti diskreetselt.”

1982. aastal naaseb Bergman Rootsi plaaniga teha film „Fanny ja 
Alexander”, andes ühtlasi teada, et see jääb tema viimaseks. Ehkki sellele 
järgnesid mõned telefilmid, samuti jätkas Bergman tööd teatrilavastajana, 
jäi „Fanny ja Alexander” üheks tema viimastest olulistest filmidest. 
Ingmar Bergman suri Fårö saarel 30. juulil 2007, 89-aastasena. 

„Vahel on eriline õnn olla filmirežissöör. Kätteharjutamata ilme sünnib 
silmapilgu jooksul ja kaamera registreerib selle ilme. Just see juhtuski täna. 
Ettevalmistamatult ja spontaanselt muutub Alexander väga kahvatuks, tema 
näol peegeldub tõeline valu. Kaamera registreerib selle silmapilgu. 
Tabamatu valu oli tema näol mõne sekundi ega tulnud enam kunagi tagasi, 
seda polnud seal ka varem, aga filmilint püüdis selle hetke kinni. Siis tundub 
mulle, et päevad ja kuud plaanipärast tõhusat tööd on end ära tasunud. 
Võib-olla ma elangi nende üürikeste hetkede pärast.
Nagu pärlipüüdja.”

Ülevaates on kasutatud lõike Tõnu Virve artiklist „Nädala juubilar Ingmar 
Bergman 100” ja Ülev Aaloe saatesõna Ingmar Bergmani raamatule „Pildid”. 
Mälestustelõigud pärinevad Ingmar Bergmani raamatust „Laterna magica”. 

Ingmar Bergman, 20. sajandi väljapaistvamaid filmi- ja teatrirežissööre, 
sündis 14. juulil 1918. aastal Uppsalas. Tal oli neli aastat vanem vend Dag 
ning samapalju noorem õde Margareta. Bergmani ema Karin oli hariduselt 
meditsiiniõde, isa Erik aga preester, kellelt saadud religioosne miljöö ja 
kasvatus kujundasid Ingmari loomingulist mõtteviisi ja elustiili. 

„Meie kasvatus tugines enamalt jaolt niisugustele mõistetele nagu patt, 
ülestunnistus, karistus, andeksand ja halastus, konkreetsetele faktoritele 
laste ja vanemate omavahelistes suhetes ja suhetes Jumalaga. Selles oli oma 
seesmine loogika, mille me heaks kiitsime ja mida me arvasime mõistvat. 
(---) Me polnud kunagi kuulnud räägitavat vabadusest ja veel vähem 
teadsime, kuidas see maitseb. Hierarhilises süsteemis on kõik uksed suletud.” 

Bergman alustas ülikoolis teise maailmasõja eelõhtul kunsti, ajaloo ja 
kirjanduse õpinguid ning lõpetas Stockholmi Ülikooli esimesel sõjasuvel 
1940. Tudengipõlves tekkis temas kirglik huvi teatri vastu, ehkki esialgu olid 
näitlemine, käsikirjade kirjutamine ja õpilaslavastuste juhendamine 
kõrvalised hobid. 

Bergmani esimeste filmide kangelased olid murtud saatusega, lõhestatud 
psüühikaga hüljatud inimesed, kes seisid ühiskonnaga välises konfliktis. 
1950. aastate algusest alates aga langes olustik tagaplaanile ning keskseks 
kujunesid moraalsed probleemid. Pärast materiaalse kindlustatuse 
saavutamist jääb veel lahendada sotsiaal-esteetiline küsimus inimese 
kõlbelisest tasakaalust, tema vaimsest harmooniast. Bergmani filmides on 
sageli keskseks inimene, kes on süüdi selles, et keeldub jagamast teiste 
inimeste kannatusi. Egoistlikku kinnisust, ükskõiksust käsitleb Bergman kui 
moraalset kuritegu. Tõeni jõudmine peab toimuma elu enese kaudu. 
Vastandades näilise ja tõelise, südame ja mõistuse hääle, paneb Bergman 
meid, inimesi, põhjani vaatama.

„Minu filmide rütm pannakse paika stsenaariumis, kirjutuslaua taga, ja 
sünnib kaamera ees. Igasugune improvisatsioon on mulle võõras. Kui olen 
vahel sunnitud eelneva läbikaalumiseta otsustama, lähen hirmust higiseks ja 
kangeks. Filmi tegemine on mulle detailselt kavandatud illusiooni loomine, 
selle tegelikkuse peegeldamine, mis tundub mulle üha illusoorsemana, mida 
kauem ma elan.”

Ehkki kõige enam kuulsust kogus Bergman oma filmidega, tegi ta elu 
jooksul üle 170 teatrilavastuse, töötades lavastajana Göteborgi Linnateatris 
(1946–1949) ja Malmö Linnateatris (1953–1960). Aastatel 1960-1966 oli ta 
Stockholmi Kuningliku Draamateatri lavastaja ning 1963–1966 sama teatri 
juht. Teatrilavastajana keskendus ta enim klassikalavastustele, kuid 
interpreteeris ja tõlgendas neid, sidus kaasajaga. Bergmani lavastuste 
keskmes oli alati näitleja, laval trikitamisest ta ei hoolinud.

„Laman liikumatult, täiesti ärkvel ja murelik: Võin selle tappa, kes minu 
näitlejate kohta midagi halba ütleb. Nüüd on ees peaproov, nüüd me läheme 
lahku. Ülehomme loevad nad ajalehti, ehkki ütlevad, et nad ei loe. Seal neid 
lahatakse, klohmitakse, patsutatakse, kiidetakse, tunnustatakse, laidetakse või 
vaikitakse maha. Samal õhtul peavad nad minema lavale. Nad teavad, et 
publik teab.” 

Bergmani elu ja loomingu oluliseks etapiks kujunes 1976. aastal alanud 
tulumaksuskandaal, mis läks talle maksma tohutuid summasid ja pagendas 
ta pärast vapustust, vaimuhaiglas viibimist ja loomekriisi üheksaks aastaks 
Saksamaale. Süüdistused maksupettustes mõjusid Bergmanile rängalt ning 
ehkki protsess lõppes ta õigeksmõistmisega, oli tehtud kahjut võimatu 
tagasi võtta.

„Tund aega hiljem olen Karolinska haigla psühhiaatriakliinikus. Mind 
paigutatakse üksi suurde palatisse, kus on veel neli voodit. Üks professor teeb 
oma ringkäiku ja räägib minuga sõbralikult, ma ütlen midagi häbi kohta, 
lausun oma lemmiktsitaadi, et hirm põhjustab kardetu teokssaamise. Mure 
halvab mind. Saan süsti ja jään magama. (---) Ajalehti ma ei loe, 
uudistesaateid ei kuula ega vaata. Pikkamööda ja märkamatult kaob minu elu 
kõige truum kaaslane, emalt ja isalt päritud rahutus, mis on olnu minu 
identiteedi üdi, minu deemon, aga ka minu sõber ja innustaja. Ei kahvatu ega 
kao üksnes minu tusk, äng ja parandamatu alandustunne, vaid tuhmub ja 
hääbub ka minu loomingut liikumapanev jõud.”

Ingmar Bergman ja „Nagu peeglis”

„Nagu peeglis” on ennekõike seotud minu ja Käbi Laretei abielulise 
kooseksistentsiga. 
Meie abielu oli, nagu seisab „Laterna magicas”, kangelaslik lavastus. Olime 
segaduses ja ühtlasi erakordselt edukad. Ka olime me teineteisesse väga 
kiindunud. Pealegi rääkisime omavahel kõigest, mida olime teinud, nii 
suurtest kui väikestest asjadest. Aga ühist keelt me tegelikult ei leidnud.
Minu tutvus Käbiga algas sellest, et hakkasime teineteisele kirju kirjutama. 
Olime ligi aasta kirjavahetuses, enne kui kokku saime. Mulle oli vapustav 
elamus saada emotsionaalselt ja intellektuaalselt rikas kirjasõber. Ma ei ole 
kirju uuesti üle lugenud, aga mul on tunne, et hakkasin üsna pea tarvitama 
sõnavara, mida ma varem polnud söandanud kasutada. 
See johtus sellest, et Käbi kirjutas kirjaniku väljendusrikkusega. Ta käib 
rootsi keelega erakordselt paindlikult ümber, mis sõltub võib-olla sellest, et 
ta oli tulnud rootsi keelt õppima. 

„Nagu peeglis” on niisiis peaaegu meeleheitlik katse väljendada üht 
eluhoiakut: Jumal on armastus ja armastus on Jumal. See, kes on 
ümbritsetud armastusest, on ümbritsetud ka Jumalast. Seda ma olengi 
Vilgot Sjömani toetusel nimetanud „selgusele jõudmiseks”. Filmi juures on 
üldse kohutav, et see annab tohutult paljastava pildi sinu seisundist filmi 
tegemise ajal, nii inimlikus kui kunstilises plaanis. Raamat ei ole säärastel 
puhkudel pooltki nii paljastav. Sõnad on mitmetähenduslikumad kui pildid.

Ingmar Bergman „Pildid”



„Kui ma olin kaheteistkümne-aastane, võttis orkestrant, kes mängis 
Strindbergi „Unenäomängus” lava taga tšelestat, mind teatrisse kaasa. See 
oli vapustav elamus. Õhtust õhtusse vaatasin oma peidupaigast, eeslava 
külgtornist, Advokaadi ja Tütre abielustseeni. Tookord kogesin esmakordselt 
näitlemise maagiat. Advokaat hoidis pöidla ja nimetissõrme vahel 
juuksenõela. Ta painutas seda, tõmbas sirgeks ja murdis siis tükkideks. 
Juuksenõela ei olnud, aga ma nägin seda! Ohvitser seisis kulisside taga ja 
ootas oma etteastet. Ta seisis kummargil ja silmitses oma kingi, käed selja 
taga, köhatas hääletult, täiesti tavaline inimene. Siis avab ta ukse ja astub 
rambivalgusesse. Ta muutub, transformeerub: ta on ohvitser.” 

Bergmani kunstnikutee algas 1940. aastal Stockholmi Kuninglikus 
Draamateatris režissööri assistendina. 1944. aastal oli 25-aastane Ingmar 
Bergman juba noorim teatrijuht Rootsis, Helsingborgi Linnateatris. 
Filmirežissöörina debüteeris ta vahetult pärast teist maailmasõda oma 
stsenaariumi järgi loodud filmiga „Kriis” (1945).

„Film kui uni, film kui muusika. Ükski kunstiliik ei lähe meie argitegevusest 
mööda nagu film, tungides otse meie tunnetesse, sügavale hinge 
hämaratesse soppidesse. Väike viga meie nägemisnärvis, šokiefekt: 
kakskümmend neli valgustatud ruutu sekundis, nende vahel pimedus, 
nägemisnärv seda pimedust ei registreeri. Kui ma montaažilaua taga 
filmilinti ruut ruudu järel edasi kerin, adun ma ikka veel lapsepõlve 
meeliülendavat nõidusetunnet: kamorka pimeduses keerasin ma aeglaselt 
ette ühe ruudu teise järel, nägin peaaegu nähtamatuid muutusi, kerisin 
kiiremini: kõik liikus.”

Esimese filmi rahvusvaheline edu andis võimaluse valitud teel jätkata. Ehkki 
Bergmani tuntuimate teoste linastumiseni läks veel aega, oli ta järgneva 
kümne aasta jooksul režissööriks enam kui kaheteistkümnele filmile. 
Bergmani maailmakuulsus sai alguse filmiga „Suveöö naeratused” (1955), 
millele järgnesid paari aasta jooksul „Seitsmes pitser” (1957) ja 
„Maasikavälu” (1957). 

„Peatusin vaiksel tänaval, seisin mitu minutit liikumatult ja korrutasin vaikselt 
endamisi: kurat võtaks, ma olen andekas, ma olen lausa geniaalne. Sellest 
purskest hakkas mul pea ringi käima ja seest läks soojaks. Keset kõiki mu 
hädasid oli suur eneseusaldus, terassammas läbi igerike hingevaremete.”

1960ndatest aastatest alates veetis Bergman suure osa ajast Fårö saarel. Ta 
sattus saarele juhuslikult, otsides võttepaika filmile „Nagu peeglis” (1961), 
armus sealsesse keskkonda esimesest silmapilgust ja ostis sinna omale 
elamise. Hiljem ehitas ta saarele üles lausa filmistuudio, kus on võetud üles 
„Stseenid ühest abielust” (1973), saaremaastikke on võimalik näha lisaks 
filmides „Persona” (1966), „Häbi” (1968) ja „Kirg” (1969).

„Minu kiindumusel Fårösse on mitu põhjust. Esmalt tulid signaalid minu 
intuitsioonilt: see siin on sinu maastik, Bergman. See vastab sinu sisimatele 
ettekujutustele vormidest, proportsioonidest, värvidest, horisontidest, 
häältest, vaikustest, valgustest ja peegeldustest. Siin on turvalisust. Ära küsi, 
miks, seletused on ainult abitu tagantjäreletarkus. Näiteks säärane: oma 
režissööritöös otsid sa lihtsustamist, harmoonilisust, pinge loomist ja 
lõdvendamist, hingamist. Fårö loodus pakub sulle seda kõike rikkalikult.”

Teema, millest on võimatu mööda vaadata, kirjutades Ingmar Bergmanist, 
on naised. Ta oli ametlikult abielus viis korda, lisaks mitu registreerimata 
kooselu. Esimene abielu oli koreograafi ja tantsija Else Fisheriga 
(1943–1945), sellele järgnesid abielud koreograafi ja filmirežissööri Ellen 
Lundströmiga (1945–1950) ning ajakirjanik Gun Grutiga (1951–1959). 
Olulist kohta Bergmani elus täitis ka eestlasest kontserdipianist Käbi 
Laretei, kellega kümneaastase abielu jooksul (1959–1969) sündis poeg 
Daniel Bergman, üks Ingmar Bergmani üheksast lapsest. Bergmani 
viimaseks abikaasaks jäi filminäitleja Ingrid von Rosen (1971–1995). 

„Armuvahekord plahvatab konfliktides, see on vältimatu, sõprus on valivam, 
ei tunne sama suurt vajadust hääletõstmise ja suurpuhastuse järele. Vahel 
satub õrnade kokkupuutepindade vahele liiva, siis tulevad mured ja 
probleemid. Ma mõtlen: saan ilma selle idioodita väga hästi hakkama! Läheb 
veidi aega mööda, paha on olla, see annab end tunda mitmel tasandil, vahel 
silmanähtavalt, tihti diskreetselt.”

1982. aastal naaseb Bergman Rootsi plaaniga teha film „Fanny ja 
Alexander”, andes ühtlasi teada, et see jääb tema viimaseks. Ehkki sellele 
järgnesid mõned telefilmid, samuti jätkas Bergman tööd teatrilavastajana, 
jäi „Fanny ja Alexander” üheks tema viimastest olulistest filmidest. 
Ingmar Bergman suri Fårö saarel 30. juulil 2007, 89-aastasena. 

„Vahel on eriline õnn olla filmirežissöör. Kätteharjutamata ilme sünnib 
silmapilgu jooksul ja kaamera registreerib selle ilme. Just see juhtuski täna. 
Ettevalmistamatult ja spontaanselt muutub Alexander väga kahvatuks, tema 
näol peegeldub tõeline valu. Kaamera registreerib selle silmapilgu. 
Tabamatu valu oli tema näol mõne sekundi ega tulnud enam kunagi tagasi, 
seda polnud seal ka varem, aga filmilint püüdis selle hetke kinni. Siis tundub 
mulle, et päevad ja kuud plaanipärast tõhusat tööd on end ära tasunud. 
Võib-olla ma elangi nende üürikeste hetkede pärast.
Nagu pärlipüüdja.”

Ülevaates on kasutatud lõike Tõnu Virve artiklist „Nädala juubilar Ingmar 
Bergman 100” ja Ülev Aaloe saatesõna Ingmar Bergmani raamatule „Pildid”. 
Mälestustelõigud pärinevad Ingmar Bergmani raamatust „Laterna magica”. 

Ingmar Bergman, 20. sajandi väljapaistvamaid filmi- ja teatrirežissööre, 
sündis 14. juulil 1918. aastal Uppsalas. Tal oli neli aastat vanem vend Dag 
ning samapalju noorem õde Margareta. Bergmani ema Karin oli hariduselt 
meditsiiniõde, isa Erik aga preester, kellelt saadud religioosne miljöö ja 
kasvatus kujundasid Ingmari loomingulist mõtteviisi ja elustiili. 

„Meie kasvatus tugines enamalt jaolt niisugustele mõistetele nagu patt, 
ülestunnistus, karistus, andeksand ja halastus, konkreetsetele faktoritele 
laste ja vanemate omavahelistes suhetes ja suhetes Jumalaga. Selles oli oma 
seesmine loogika, mille me heaks kiitsime ja mida me arvasime mõistvat. 
(---) Me polnud kunagi kuulnud räägitavat vabadusest ja veel vähem 
teadsime, kuidas see maitseb. Hierarhilises süsteemis on kõik uksed suletud.” 

Bergman alustas ülikoolis teise maailmasõja eelõhtul kunsti, ajaloo ja 
kirjanduse õpinguid ning lõpetas Stockholmi Ülikooli esimesel sõjasuvel 
1940. Tudengipõlves tekkis temas kirglik huvi teatri vastu, ehkki esialgu olid 
näitlemine, käsikirjade kirjutamine ja õpilaslavastuste juhendamine 
kõrvalised hobid. 

Bergmani esimeste filmide kangelased olid murtud saatusega, lõhestatud 
psüühikaga hüljatud inimesed, kes seisid ühiskonnaga välises konfliktis. 
1950. aastate algusest alates aga langes olustik tagaplaanile ning keskseks 
kujunesid moraalsed probleemid. Pärast materiaalse kindlustatuse 
saavutamist jääb veel lahendada sotsiaal-esteetiline küsimus inimese 
kõlbelisest tasakaalust, tema vaimsest harmooniast. Bergmani filmides on 
sageli keskseks inimene, kes on süüdi selles, et keeldub jagamast teiste 
inimeste kannatusi. Egoistlikku kinnisust, ükskõiksust käsitleb Bergman kui 
moraalset kuritegu. Tõeni jõudmine peab toimuma elu enese kaudu. 
Vastandades näilise ja tõelise, südame ja mõistuse hääle, paneb Bergman 
meid, inimesi, põhjani vaatama.

„Minu filmide rütm pannakse paika stsenaariumis, kirjutuslaua taga, ja 
sünnib kaamera ees. Igasugune improvisatsioon on mulle võõras. Kui olen 
vahel sunnitud eelneva läbikaalumiseta otsustama, lähen hirmust higiseks ja 
kangeks. Filmi tegemine on mulle detailselt kavandatud illusiooni loomine, 
selle tegelikkuse peegeldamine, mis tundub mulle üha illusoorsemana, mida 
kauem ma elan.”

Ehkki kõige enam kuulsust kogus Bergman oma filmidega, tegi ta elu 
jooksul üle 170 teatrilavastuse, töötades lavastajana Göteborgi Linnateatris 
(1946–1949) ja Malmö Linnateatris (1953–1960). Aastatel 1960-1966 oli ta 
Stockholmi Kuningliku Draamateatri lavastaja ning 1963–1966 sama teatri 
juht. Teatrilavastajana keskendus ta enim klassikalavastustele, kuid 
interpreteeris ja tõlgendas neid, sidus kaasajaga. Bergmani lavastuste 
keskmes oli alati näitleja, laval trikitamisest ta ei hoolinud.

„Laman liikumatult, täiesti ärkvel ja murelik: Võin selle tappa, kes minu 
näitlejate kohta midagi halba ütleb. Nüüd on ees peaproov, nüüd me läheme 
lahku. Ülehomme loevad nad ajalehti, ehkki ütlevad, et nad ei loe. Seal neid 
lahatakse, klohmitakse, patsutatakse, kiidetakse, tunnustatakse, laidetakse või 
vaikitakse maha. Samal õhtul peavad nad minema lavale. Nad teavad, et 
publik teab.” 

Bergmani elu ja loomingu oluliseks etapiks kujunes 1976. aastal alanud 
tulumaksuskandaal, mis läks talle maksma tohutuid summasid ja pagendas 
ta pärast vapustust, vaimuhaiglas viibimist ja loomekriisi üheksaks aastaks 
Saksamaale. Süüdistused maksupettustes mõjusid Bergmanile rängalt ning 
ehkki protsess lõppes ta õigeksmõistmisega, oli tehtud kahjut võimatu 
tagasi võtta.

„Tund aega hiljem olen Karolinska haigla psühhiaatriakliinikus. Mind 
paigutatakse üksi suurde palatisse, kus on veel neli voodit. Üks professor teeb 
oma ringkäiku ja räägib minuga sõbralikult, ma ütlen midagi häbi kohta, 
lausun oma lemmiktsitaadi, et hirm põhjustab kardetu teokssaamise. Mure 
halvab mind. Saan süsti ja jään magama. (---) Ajalehti ma ei loe, 
uudistesaateid ei kuula ega vaata. Pikkamööda ja märkamatult kaob minu elu 
kõige truum kaaslane, emalt ja isalt päritud rahutus, mis on olnu minu 
identiteedi üdi, minu deemon, aga ka minu sõber ja innustaja. Ei kahvatu ega 
kao üksnes minu tusk, äng ja parandamatu alandustunne, vaid tuhmub ja 
hääbub ka minu loomingut liikumapanev jõud.”

Ingmar Bergman ja „Nagu peeglis”

„Nagu peeglis” on ennekõike seotud minu ja Käbi Laretei abielulise 
kooseksistentsiga. 
Meie abielu oli, nagu seisab „Laterna magicas”, kangelaslik lavastus. Olime 
segaduses ja ühtlasi erakordselt edukad. Ka olime me teineteisesse väga 
kiindunud. Pealegi rääkisime omavahel kõigest, mida olime teinud, nii 
suurtest kui väikestest asjadest. Aga ühist keelt me tegelikult ei leidnud.
Minu tutvus Käbiga algas sellest, et hakkasime teineteisele kirju kirjutama. 
Olime ligi aasta kirjavahetuses, enne kui kokku saime. Mulle oli vapustav 
elamus saada emotsionaalselt ja intellektuaalselt rikas kirjasõber. Ma ei ole 
kirju uuesti üle lugenud, aga mul on tunne, et hakkasin üsna pea tarvitama 
sõnavara, mida ma varem polnud söandanud kasutada. 
See johtus sellest, et Käbi kirjutas kirjaniku väljendusrikkusega. Ta käib 
rootsi keelega erakordselt paindlikult ümber, mis sõltub võib-olla sellest, et 
ta oli tulnud rootsi keelt õppima. 

„Nagu peeglis” on niisiis peaaegu meeleheitlik katse väljendada üht 
eluhoiakut: Jumal on armastus ja armastus on Jumal. See, kes on 
ümbritsetud armastusest, on ümbritsetud ka Jumalast. Seda ma olengi 
Vilgot Sjömani toetusel nimetanud „selgusele jõudmiseks”. Filmi juures on 
üldse kohutav, et see annab tohutult paljastava pildi sinu seisundist filmi 
tegemise ajal, nii inimlikus kui kunstilises plaanis. Raamat ei ole säärastel 
puhkudel pooltki nii paljastav. Sõnad on mitmetähenduslikumad kui pildid.

Ingmar Bergman „Pildid”



„Kui ma olin kaheteistkümne-aastane, võttis orkestrant, kes mängis 
Strindbergi „Unenäomängus” lava taga tšelestat, mind teatrisse kaasa. See 
oli vapustav elamus. Õhtust õhtusse vaatasin oma peidupaigast, eeslava 
külgtornist, Advokaadi ja Tütre abielustseeni. Tookord kogesin esmakordselt 
näitlemise maagiat. Advokaat hoidis pöidla ja nimetissõrme vahel 
juuksenõela. Ta painutas seda, tõmbas sirgeks ja murdis siis tükkideks. 
Juuksenõela ei olnud, aga ma nägin seda! Ohvitser seisis kulisside taga ja 
ootas oma etteastet. Ta seisis kummargil ja silmitses oma kingi, käed selja 
taga, köhatas hääletult, täiesti tavaline inimene. Siis avab ta ukse ja astub 
rambivalgusesse. Ta muutub, transformeerub: ta on ohvitser.” 

Bergmani kunstnikutee algas 1940. aastal Stockholmi Kuninglikus 
Draamateatris režissööri assistendina. 1944. aastal oli 25-aastane Ingmar 
Bergman juba noorim teatrijuht Rootsis, Helsingborgi Linnateatris. 
Filmirežissöörina debüteeris ta vahetult pärast teist maailmasõda oma 
stsenaariumi järgi loodud filmiga „Kriis” (1945).

„Film kui uni, film kui muusika. Ükski kunstiliik ei lähe meie argitegevusest 
mööda nagu film, tungides otse meie tunnetesse, sügavale hinge 
hämaratesse soppidesse. Väike viga meie nägemisnärvis, šokiefekt: 
kakskümmend neli valgustatud ruutu sekundis, nende vahel pimedus, 
nägemisnärv seda pimedust ei registreeri. Kui ma montaažilaua taga 
filmilinti ruut ruudu järel edasi kerin, adun ma ikka veel lapsepõlve 
meeliülendavat nõidusetunnet: kamorka pimeduses keerasin ma aeglaselt 
ette ühe ruudu teise järel, nägin peaaegu nähtamatuid muutusi, kerisin 
kiiremini: kõik liikus.”

Esimese filmi rahvusvaheline edu andis võimaluse valitud teel jätkata. Ehkki 
Bergmani tuntuimate teoste linastumiseni läks veel aega, oli ta järgneva 
kümne aasta jooksul režissööriks enam kui kaheteistkümnele filmile. 
Bergmani maailmakuulsus sai alguse filmiga „Suveöö naeratused” (1955), 
millele järgnesid paari aasta jooksul „Seitsmes pitser” (1957) ja 
„Maasikavälu” (1957). 

„Peatusin vaiksel tänaval, seisin mitu minutit liikumatult ja korrutasin vaikselt 
endamisi: kurat võtaks, ma olen andekas, ma olen lausa geniaalne. Sellest 
purskest hakkas mul pea ringi käima ja seest läks soojaks. Keset kõiki mu 
hädasid oli suur eneseusaldus, terassammas läbi igerike hingevaremete.”

1960ndatest aastatest alates veetis Bergman suure osa ajast Fårö saarel. Ta 
sattus saarele juhuslikult, otsides võttepaika filmile „Nagu peeglis” (1961), 
armus sealsesse keskkonda esimesest silmapilgust ja ostis sinna omale 
elamise. Hiljem ehitas ta saarele üles lausa filmistuudio, kus on võetud üles 
„Stseenid ühest abielust” (1973), saaremaastikke on võimalik näha lisaks 
filmides „Persona” (1966), „Häbi” (1968) ja „Kirg” (1969).

„Minu kiindumusel Fårösse on mitu põhjust. Esmalt tulid signaalid minu 
intuitsioonilt: see siin on sinu maastik, Bergman. See vastab sinu sisimatele 
ettekujutustele vormidest, proportsioonidest, värvidest, horisontidest, 
häältest, vaikustest, valgustest ja peegeldustest. Siin on turvalisust. Ära küsi, 
miks, seletused on ainult abitu tagantjäreletarkus. Näiteks säärane: oma 
režissööritöös otsid sa lihtsustamist, harmoonilisust, pinge loomist ja 
lõdvendamist, hingamist. Fårö loodus pakub sulle seda kõike rikkalikult.”

Teema, millest on võimatu mööda vaadata, kirjutades Ingmar Bergmanist, 
on naised. Ta oli ametlikult abielus viis korda, lisaks mitu registreerimata 
kooselu. Esimene abielu oli koreograafi ja tantsija Else Fisheriga 
(1943–1945), sellele järgnesid abielud koreograafi ja filmirežissööri Ellen 
Lundströmiga (1945–1950) ning ajakirjanik Gun Grutiga (1951–1959). 
Olulist kohta Bergmani elus täitis ka eestlasest kontserdipianist Käbi 
Laretei, kellega kümneaastase abielu jooksul (1959–1969) sündis poeg 
Daniel Bergman, üks Ingmar Bergmani üheksast lapsest. Bergmani 
viimaseks abikaasaks jäi filminäitleja Ingrid von Rosen (1971–1995). 

„Armuvahekord plahvatab konfliktides, see on vältimatu, sõprus on valivam, 
ei tunne sama suurt vajadust hääletõstmise ja suurpuhastuse järele. Vahel 
satub õrnade kokkupuutepindade vahele liiva, siis tulevad mured ja 
probleemid. Ma mõtlen: saan ilma selle idioodita väga hästi hakkama! Läheb 
veidi aega mööda, paha on olla, see annab end tunda mitmel tasandil, vahel 
silmanähtavalt, tihti diskreetselt.”

1982. aastal naaseb Bergman Rootsi plaaniga teha film „Fanny ja 
Alexander”, andes ühtlasi teada, et see jääb tema viimaseks. Ehkki sellele 
järgnesid mõned telefilmid, samuti jätkas Bergman tööd teatrilavastajana, 
jäi „Fanny ja Alexander” üheks tema viimastest olulistest filmidest. 
Ingmar Bergman suri Fårö saarel 30. juulil 2007, 89-aastasena. 

„Vahel on eriline õnn olla filmirežissöör. Kätteharjutamata ilme sünnib 
silmapilgu jooksul ja kaamera registreerib selle ilme. Just see juhtuski täna. 
Ettevalmistamatult ja spontaanselt muutub Alexander väga kahvatuks, tema 
näol peegeldub tõeline valu. Kaamera registreerib selle silmapilgu. 
Tabamatu valu oli tema näol mõne sekundi ega tulnud enam kunagi tagasi, 
seda polnud seal ka varem, aga filmilint püüdis selle hetke kinni. Siis tundub 
mulle, et päevad ja kuud plaanipärast tõhusat tööd on end ära tasunud. 
Võib-olla ma elangi nende üürikeste hetkede pärast.
Nagu pärlipüüdja.”

Ülevaates on kasutatud lõike Tõnu Virve artiklist „Nädala juubilar Ingmar 
Bergman 100” ja Ülev Aaloe saatesõna Ingmar Bergmani raamatule „Pildid”. 
Mälestustelõigud pärinevad Ingmar Bergmani raamatust „Laterna magica”. 

Ingmar Bergman, 20. sajandi väljapaistvamaid filmi- ja teatrirežissööre, 
sündis 14. juulil 1918. aastal Uppsalas. Tal oli neli aastat vanem vend Dag 
ning samapalju noorem õde Margareta. Bergmani ema Karin oli hariduselt 
meditsiiniõde, isa Erik aga preester, kellelt saadud religioosne miljöö ja 
kasvatus kujundasid Ingmari loomingulist mõtteviisi ja elustiili. 

„Meie kasvatus tugines enamalt jaolt niisugustele mõistetele nagu patt, 
ülestunnistus, karistus, andeksand ja halastus, konkreetsetele faktoritele 
laste ja vanemate omavahelistes suhetes ja suhetes Jumalaga. Selles oli oma 
seesmine loogika, mille me heaks kiitsime ja mida me arvasime mõistvat. 
(---) Me polnud kunagi kuulnud räägitavat vabadusest ja veel vähem 
teadsime, kuidas see maitseb. Hierarhilises süsteemis on kõik uksed suletud.” 

Bergman alustas ülikoolis teise maailmasõja eelõhtul kunsti, ajaloo ja 
kirjanduse õpinguid ning lõpetas Stockholmi Ülikooli esimesel sõjasuvel 
1940. Tudengipõlves tekkis temas kirglik huvi teatri vastu, ehkki esialgu olid 
näitlemine, käsikirjade kirjutamine ja õpilaslavastuste juhendamine 
kõrvalised hobid. 

Bergmani esimeste filmide kangelased olid murtud saatusega, lõhestatud 
psüühikaga hüljatud inimesed, kes seisid ühiskonnaga välises konfliktis. 
1950. aastate algusest alates aga langes olustik tagaplaanile ning keskseks 
kujunesid moraalsed probleemid. Pärast materiaalse kindlustatuse 
saavutamist jääb veel lahendada sotsiaal-esteetiline küsimus inimese 
kõlbelisest tasakaalust, tema vaimsest harmooniast. Bergmani filmides on 
sageli keskseks inimene, kes on süüdi selles, et keeldub jagamast teiste 
inimeste kannatusi. Egoistlikku kinnisust, ükskõiksust käsitleb Bergman kui 
moraalset kuritegu. Tõeni jõudmine peab toimuma elu enese kaudu. 
Vastandades näilise ja tõelise, südame ja mõistuse hääle, paneb Bergman 
meid, inimesi, põhjani vaatama.

„Minu filmide rütm pannakse paika stsenaariumis, kirjutuslaua taga, ja 
sünnib kaamera ees. Igasugune improvisatsioon on mulle võõras. Kui olen 
vahel sunnitud eelneva läbikaalumiseta otsustama, lähen hirmust higiseks ja 
kangeks. Filmi tegemine on mulle detailselt kavandatud illusiooni loomine, 
selle tegelikkuse peegeldamine, mis tundub mulle üha illusoorsemana, mida 
kauem ma elan.”

Ehkki kõige enam kuulsust kogus Bergman oma filmidega, tegi ta elu 
jooksul üle 170 teatrilavastuse, töötades lavastajana Göteborgi Linnateatris 
(1946–1949) ja Malmö Linnateatris (1953–1960). Aastatel 1960-1966 oli ta 
Stockholmi Kuningliku Draamateatri lavastaja ning 1963–1966 sama teatri 
juht. Teatrilavastajana keskendus ta enim klassikalavastustele, kuid 
interpreteeris ja tõlgendas neid, sidus kaasajaga. Bergmani lavastuste 
keskmes oli alati näitleja, laval trikitamisest ta ei hoolinud.

„Laman liikumatult, täiesti ärkvel ja murelik: Võin selle tappa, kes minu 
näitlejate kohta midagi halba ütleb. Nüüd on ees peaproov, nüüd me läheme 
lahku. Ülehomme loevad nad ajalehti, ehkki ütlevad, et nad ei loe. Seal neid 
lahatakse, klohmitakse, patsutatakse, kiidetakse, tunnustatakse, laidetakse või 
vaikitakse maha. Samal õhtul peavad nad minema lavale. Nad teavad, et 
publik teab.” 

Bergmani elu ja loomingu oluliseks etapiks kujunes 1976. aastal alanud 
tulumaksuskandaal, mis läks talle maksma tohutuid summasid ja pagendas 
ta pärast vapustust, vaimuhaiglas viibimist ja loomekriisi üheksaks aastaks 
Saksamaale. Süüdistused maksupettustes mõjusid Bergmanile rängalt ning 
ehkki protsess lõppes ta õigeksmõistmisega, oli tehtud kahjut võimatu 
tagasi võtta.

„Tund aega hiljem olen Karolinska haigla psühhiaatriakliinikus. Mind 
paigutatakse üksi suurde palatisse, kus on veel neli voodit. Üks professor teeb 
oma ringkäiku ja räägib minuga sõbralikult, ma ütlen midagi häbi kohta, 
lausun oma lemmiktsitaadi, et hirm põhjustab kardetu teokssaamise. Mure 
halvab mind. Saan süsti ja jään magama. (---) Ajalehti ma ei loe, 
uudistesaateid ei kuula ega vaata. Pikkamööda ja märkamatult kaob minu elu 
kõige truum kaaslane, emalt ja isalt päritud rahutus, mis on olnu minu 
identiteedi üdi, minu deemon, aga ka minu sõber ja innustaja. Ei kahvatu ega 
kao üksnes minu tusk, äng ja parandamatu alandustunne, vaid tuhmub ja 
hääbub ka minu loomingut liikumapanev jõud.”

Ingmar Bergman ja „Nagu peeglis”

„Nagu peeglis” on ennekõike seotud minu ja Käbi Laretei abielulise 
kooseksistentsiga. 
Meie abielu oli, nagu seisab „Laterna magicas”, kangelaslik lavastus. Olime 
segaduses ja ühtlasi erakordselt edukad. Ka olime me teineteisesse väga 
kiindunud. Pealegi rääkisime omavahel kõigest, mida olime teinud, nii 
suurtest kui väikestest asjadest. Aga ühist keelt me tegelikult ei leidnud.
Minu tutvus Käbiga algas sellest, et hakkasime teineteisele kirju kirjutama. 
Olime ligi aasta kirjavahetuses, enne kui kokku saime. Mulle oli vapustav 
elamus saada emotsionaalselt ja intellektuaalselt rikas kirjasõber. Ma ei ole 
kirju uuesti üle lugenud, aga mul on tunne, et hakkasin üsna pea tarvitama 
sõnavara, mida ma varem polnud söandanud kasutada. 
See johtus sellest, et Käbi kirjutas kirjaniku väljendusrikkusega. Ta käib 
rootsi keelega erakordselt paindlikult ümber, mis sõltub võib-olla sellest, et 
ta oli tulnud rootsi keelt õppima. 

„Nagu peeglis” on niisiis peaaegu meeleheitlik katse väljendada üht 
eluhoiakut: Jumal on armastus ja armastus on Jumal. See, kes on 
ümbritsetud armastusest, on ümbritsetud ka Jumalast. Seda ma olengi 
Vilgot Sjömani toetusel nimetanud „selgusele jõudmiseks”. Filmi juures on 
üldse kohutav, et see annab tohutult paljastava pildi sinu seisundist filmi 
tegemise ajal, nii inimlikus kui kunstilises plaanis. Raamat ei ole säärastel 
puhkudel pooltki nii paljastav. Sõnad on mitmetähenduslikumad kui pildid.
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„Kui ma olin kaheteistkümne-aastane, võttis orkestrant, kes mängis 
Strindbergi „Unenäomängus” lava taga tšelestat, mind teatrisse kaasa. See 
oli vapustav elamus. Õhtust õhtusse vaatasin oma peidupaigast, eeslava 
külgtornist, Advokaadi ja Tütre abielustseeni. Tookord kogesin esmakordselt 
näitlemise maagiat. Advokaat hoidis pöidla ja nimetissõrme vahel 
juuksenõela. Ta painutas seda, tõmbas sirgeks ja murdis siis tükkideks. 
Juuksenõela ei olnud, aga ma nägin seda! Ohvitser seisis kulisside taga ja 
ootas oma etteastet. Ta seisis kummargil ja silmitses oma kingi, käed selja 
taga, köhatas hääletult, täiesti tavaline inimene. Siis avab ta ukse ja astub 
rambivalgusesse. Ta muutub, transformeerub: ta on ohvitser.” 

Bergmani kunstnikutee algas 1940. aastal Stockholmi Kuninglikus 
Draamateatris režissööri assistendina. 1944. aastal oli 25-aastane Ingmar 
Bergman juba noorim teatrijuht Rootsis, Helsingborgi Linnateatris. 
Filmirežissöörina debüteeris ta vahetult pärast teist maailmasõda oma 
stsenaariumi järgi loodud filmiga „Kriis” (1945).

„Film kui uni, film kui muusika. Ükski kunstiliik ei lähe meie argitegevusest 
mööda nagu film, tungides otse meie tunnetesse, sügavale hinge 
hämaratesse soppidesse. Väike viga meie nägemisnärvis, šokiefekt: 
kakskümmend neli valgustatud ruutu sekundis, nende vahel pimedus, 
nägemisnärv seda pimedust ei registreeri. Kui ma montaažilaua taga 
filmilinti ruut ruudu järel edasi kerin, adun ma ikka veel lapsepõlve 
meeliülendavat nõidusetunnet: kamorka pimeduses keerasin ma aeglaselt 
ette ühe ruudu teise järel, nägin peaaegu nähtamatuid muutusi, kerisin 
kiiremini: kõik liikus.”

Esimese filmi rahvusvaheline edu andis võimaluse valitud teel jätkata. Ehkki 
Bergmani tuntuimate teoste linastumiseni läks veel aega, oli ta järgneva 
kümne aasta jooksul režissööriks enam kui kaheteistkümnele filmile. 
Bergmani maailmakuulsus sai alguse filmiga „Suveöö naeratused” (1955), 
millele järgnesid paari aasta jooksul „Seitsmes pitser” (1957) ja 
„Maasikavälu” (1957). 

„Peatusin vaiksel tänaval, seisin mitu minutit liikumatult ja korrutasin vaikselt 
endamisi: kurat võtaks, ma olen andekas, ma olen lausa geniaalne. Sellest 
purskest hakkas mul pea ringi käima ja seest läks soojaks. Keset kõiki mu 
hädasid oli suur eneseusaldus, terassammas läbi igerike hingevaremete.”

1960ndatest aastatest alates veetis Bergman suure osa ajast Fårö saarel. Ta 
sattus saarele juhuslikult, otsides võttepaika filmile „Nagu peeglis” (1961), 
armus sealsesse keskkonda esimesest silmapilgust ja ostis sinna omale 
elamise. Hiljem ehitas ta saarele üles lausa filmistuudio, kus on võetud üles 
„Stseenid ühest abielust” (1973), saaremaastikke on võimalik näha lisaks 
filmides „Persona” (1966), „Häbi” (1968) ja „Kirg” (1969).

„Minu kiindumusel Fårösse on mitu põhjust. Esmalt tulid signaalid minu 
intuitsioonilt: see siin on sinu maastik, Bergman. See vastab sinu sisimatele 
ettekujutustele vormidest, proportsioonidest, värvidest, horisontidest, 
häältest, vaikustest, valgustest ja peegeldustest. Siin on turvalisust. Ära küsi, 
miks, seletused on ainult abitu tagantjäreletarkus. Näiteks säärane: oma 
režissööritöös otsid sa lihtsustamist, harmoonilisust, pinge loomist ja 
lõdvendamist, hingamist. Fårö loodus pakub sulle seda kõike rikkalikult.”

Teema, millest on võimatu mööda vaadata, kirjutades Ingmar Bergmanist, 
on naised. Ta oli ametlikult abielus viis korda, lisaks mitu registreerimata 
kooselu. Esimene abielu oli koreograafi ja tantsija Else Fisheriga 
(1943–1945), sellele järgnesid abielud koreograafi ja filmirežissööri Ellen 
Lundströmiga (1945–1950) ning ajakirjanik Gun Grutiga (1951–1959). 
Olulist kohta Bergmani elus täitis ka eestlasest kontserdipianist Käbi 
Laretei, kellega kümneaastase abielu jooksul (1959–1969) sündis poeg 
Daniel Bergman, üks Ingmar Bergmani üheksast lapsest. Bergmani 
viimaseks abikaasaks jäi filminäitleja Ingrid von Rosen (1971–1995). 

„Armuvahekord plahvatab konfliktides, see on vältimatu, sõprus on valivam, 
ei tunne sama suurt vajadust hääletõstmise ja suurpuhastuse järele. Vahel 
satub õrnade kokkupuutepindade vahele liiva, siis tulevad mured ja 
probleemid. Ma mõtlen: saan ilma selle idioodita väga hästi hakkama! Läheb 
veidi aega mööda, paha on olla, see annab end tunda mitmel tasandil, vahel 
silmanähtavalt, tihti diskreetselt.”

1982. aastal naaseb Bergman Rootsi plaaniga teha film „Fanny ja 
Alexander”, andes ühtlasi teada, et see jääb tema viimaseks. Ehkki sellele 
järgnesid mõned telefilmid, samuti jätkas Bergman tööd teatrilavastajana, 
jäi „Fanny ja Alexander” üheks tema viimastest olulistest filmidest. 
Ingmar Bergman suri Fårö saarel 30. juulil 2007, 89-aastasena. 

„Vahel on eriline õnn olla filmirežissöör. Kätteharjutamata ilme sünnib 
silmapilgu jooksul ja kaamera registreerib selle ilme. Just see juhtuski täna. 
Ettevalmistamatult ja spontaanselt muutub Alexander väga kahvatuks, tema 
näol peegeldub tõeline valu. Kaamera registreerib selle silmapilgu. 
Tabamatu valu oli tema näol mõne sekundi ega tulnud enam kunagi tagasi, 
seda polnud seal ka varem, aga filmilint püüdis selle hetke kinni. Siis tundub 
mulle, et päevad ja kuud plaanipärast tõhusat tööd on end ära tasunud. 
Võib-olla ma elangi nende üürikeste hetkede pärast.
Nagu pärlipüüdja.”

Ülevaates on kasutatud lõike Tõnu Virve artiklist „Nädala juubilar Ingmar 
Bergman 100” ja Ülev Aaloe saatesõna Ingmar Bergmani raamatule „Pildid”. 
Mälestustelõigud pärinevad Ingmar Bergmani raamatust „Laterna magica”. 

Ingmar Bergman, 20. sajandi väljapaistvamaid filmi- ja teatrirežissööre, 
sündis 14. juulil 1918. aastal Uppsalas. Tal oli neli aastat vanem vend Dag 
ning samapalju noorem õde Margareta. Bergmani ema Karin oli hariduselt 
meditsiiniõde, isa Erik aga preester, kellelt saadud religioosne miljöö ja 
kasvatus kujundasid Ingmari loomingulist mõtteviisi ja elustiili. 

„Meie kasvatus tugines enamalt jaolt niisugustele mõistetele nagu patt, 
ülestunnistus, karistus, andeksand ja halastus, konkreetsetele faktoritele 
laste ja vanemate omavahelistes suhetes ja suhetes Jumalaga. Selles oli oma 
seesmine loogika, mille me heaks kiitsime ja mida me arvasime mõistvat. 
(---) Me polnud kunagi kuulnud räägitavat vabadusest ja veel vähem 
teadsime, kuidas see maitseb. Hierarhilises süsteemis on kõik uksed suletud.” 

Bergman alustas ülikoolis teise maailmasõja eelõhtul kunsti, ajaloo ja 
kirjanduse õpinguid ning lõpetas Stockholmi Ülikooli esimesel sõjasuvel 
1940. Tudengipõlves tekkis temas kirglik huvi teatri vastu, ehkki esialgu olid 
näitlemine, käsikirjade kirjutamine ja õpilaslavastuste juhendamine 
kõrvalised hobid. 

Bergmani esimeste filmide kangelased olid murtud saatusega, lõhestatud 
psüühikaga hüljatud inimesed, kes seisid ühiskonnaga välises konfliktis. 
1950. aastate algusest alates aga langes olustik tagaplaanile ning keskseks 
kujunesid moraalsed probleemid. Pärast materiaalse kindlustatuse 
saavutamist jääb veel lahendada sotsiaal-esteetiline küsimus inimese 
kõlbelisest tasakaalust, tema vaimsest harmooniast. Bergmani filmides on 
sageli keskseks inimene, kes on süüdi selles, et keeldub jagamast teiste 
inimeste kannatusi. Egoistlikku kinnisust, ükskõiksust käsitleb Bergman kui 
moraalset kuritegu. Tõeni jõudmine peab toimuma elu enese kaudu. 
Vastandades näilise ja tõelise, südame ja mõistuse hääle, paneb Bergman 
meid, inimesi, põhjani vaatama.

„Minu filmide rütm pannakse paika stsenaariumis, kirjutuslaua taga, ja 
sünnib kaamera ees. Igasugune improvisatsioon on mulle võõras. Kui olen 
vahel sunnitud eelneva läbikaalumiseta otsustama, lähen hirmust higiseks ja 
kangeks. Filmi tegemine on mulle detailselt kavandatud illusiooni loomine, 
selle tegelikkuse peegeldamine, mis tundub mulle üha illusoorsemana, mida 
kauem ma elan.”

Ehkki kõige enam kuulsust kogus Bergman oma filmidega, tegi ta elu 
jooksul üle 170 teatrilavastuse, töötades lavastajana Göteborgi Linnateatris 
(1946–1949) ja Malmö Linnateatris (1953–1960). Aastatel 1960-1966 oli ta 
Stockholmi Kuningliku Draamateatri lavastaja ning 1963–1966 sama teatri 
juht. Teatrilavastajana keskendus ta enim klassikalavastustele, kuid 
interpreteeris ja tõlgendas neid, sidus kaasajaga. Bergmani lavastuste 
keskmes oli alati näitleja, laval trikitamisest ta ei hoolinud.

„Laman liikumatult, täiesti ärkvel ja murelik: Võin selle tappa, kes minu 
näitlejate kohta midagi halba ütleb. Nüüd on ees peaproov, nüüd me läheme 
lahku. Ülehomme loevad nad ajalehti, ehkki ütlevad, et nad ei loe. Seal neid 
lahatakse, klohmitakse, patsutatakse, kiidetakse, tunnustatakse, laidetakse või 
vaikitakse maha. Samal õhtul peavad nad minema lavale. Nad teavad, et 
publik teab.” 

Bergmani elu ja loomingu oluliseks etapiks kujunes 1976. aastal alanud 
tulumaksuskandaal, mis läks talle maksma tohutuid summasid ja pagendas 
ta pärast vapustust, vaimuhaiglas viibimist ja loomekriisi üheksaks aastaks 
Saksamaale. Süüdistused maksupettustes mõjusid Bergmanile rängalt ning 
ehkki protsess lõppes ta õigeksmõistmisega, oli tehtud kahjut võimatu 
tagasi võtta.

„Tund aega hiljem olen Karolinska haigla psühhiaatriakliinikus. Mind 
paigutatakse üksi suurde palatisse, kus on veel neli voodit. Üks professor teeb 
oma ringkäiku ja räägib minuga sõbralikult, ma ütlen midagi häbi kohta, 
lausun oma lemmiktsitaadi, et hirm põhjustab kardetu teokssaamise. Mure 
halvab mind. Saan süsti ja jään magama. (---) Ajalehti ma ei loe, 
uudistesaateid ei kuula ega vaata. Pikkamööda ja märkamatult kaob minu elu 
kõige truum kaaslane, emalt ja isalt päritud rahutus, mis on olnu minu 
identiteedi üdi, minu deemon, aga ka minu sõber ja innustaja. Ei kahvatu ega 
kao üksnes minu tusk, äng ja parandamatu alandustunne, vaid tuhmub ja 
hääbub ka minu loomingut liikumapanev jõud.”

Ingmar Bergman ja „Nagu peeglis”

„Nagu peeglis” on ennekõike seotud minu ja Käbi Laretei abielulise 
kooseksistentsiga. 
Meie abielu oli, nagu seisab „Laterna magicas”, kangelaslik lavastus. Olime 
segaduses ja ühtlasi erakordselt edukad. Ka olime me teineteisesse väga 
kiindunud. Pealegi rääkisime omavahel kõigest, mida olime teinud, nii 
suurtest kui väikestest asjadest. Aga ühist keelt me tegelikult ei leidnud.
Minu tutvus Käbiga algas sellest, et hakkasime teineteisele kirju kirjutama. 
Olime ligi aasta kirjavahetuses, enne kui kokku saime. Mulle oli vapustav 
elamus saada emotsionaalselt ja intellektuaalselt rikas kirjasõber. Ma ei ole 
kirju uuesti üle lugenud, aga mul on tunne, et hakkasin üsna pea tarvitama 
sõnavara, mida ma varem polnud söandanud kasutada. 
See johtus sellest, et Käbi kirjutas kirjaniku väljendusrikkusega. Ta käib 
rootsi keelega erakordselt paindlikult ümber, mis sõltub võib-olla sellest, et 
ta oli tulnud rootsi keelt õppima. 

„Nagu peeglis” on niisiis peaaegu meeleheitlik katse väljendada üht 
eluhoiakut: Jumal on armastus ja armastus on Jumal. See, kes on 
ümbritsetud armastusest, on ümbritsetud ka Jumalast. Seda ma olengi 
Vilgot Sjömani toetusel nimetanud „selgusele jõudmiseks”. Filmi juures on 
üldse kohutav, et see annab tohutult paljastava pildi sinu seisundist filmi 
tegemise ajal, nii inimlikus kui kunstilises plaanis. Raamat ei ole säärastel 
puhkudel pooltki nii paljastav. Sõnad on mitmetähenduslikumad kui pildid.

Ingmar Bergman „Pildid”



„Kui ma olin kaheteistkümne-aastane, võttis orkestrant, kes mängis 
Strindbergi „Unenäomängus” lava taga tšelestat, mind teatrisse kaasa. See 
oli vapustav elamus. Õhtust õhtusse vaatasin oma peidupaigast, eeslava 
külgtornist, Advokaadi ja Tütre abielustseeni. Tookord kogesin esmakordselt 
näitlemise maagiat. Advokaat hoidis pöidla ja nimetissõrme vahel 
juuksenõela. Ta painutas seda, tõmbas sirgeks ja murdis siis tükkideks. 
Juuksenõela ei olnud, aga ma nägin seda! Ohvitser seisis kulisside taga ja 
ootas oma etteastet. Ta seisis kummargil ja silmitses oma kingi, käed selja 
taga, köhatas hääletult, täiesti tavaline inimene. Siis avab ta ukse ja astub 
rambivalgusesse. Ta muutub, transformeerub: ta on ohvitser.” 

Bergmani kunstnikutee algas 1940. aastal Stockholmi Kuninglikus 
Draamateatris režissööri assistendina. 1944. aastal oli 25-aastane Ingmar 
Bergman juba noorim teatrijuht Rootsis, Helsingborgi Linnateatris. 
Filmirežissöörina debüteeris ta vahetult pärast teist maailmasõda oma 
stsenaariumi järgi loodud filmiga „Kriis” (1945).

„Film kui uni, film kui muusika. Ükski kunstiliik ei lähe meie argitegevusest 
mööda nagu film, tungides otse meie tunnetesse, sügavale hinge 
hämaratesse soppidesse. Väike viga meie nägemisnärvis, šokiefekt: 
kakskümmend neli valgustatud ruutu sekundis, nende vahel pimedus, 
nägemisnärv seda pimedust ei registreeri. Kui ma montaažilaua taga 
filmilinti ruut ruudu järel edasi kerin, adun ma ikka veel lapsepõlve 
meeliülendavat nõidusetunnet: kamorka pimeduses keerasin ma aeglaselt 
ette ühe ruudu teise järel, nägin peaaegu nähtamatuid muutusi, kerisin 
kiiremini: kõik liikus.”

Esimese filmi rahvusvaheline edu andis võimaluse valitud teel jätkata. Ehkki 
Bergmani tuntuimate teoste linastumiseni läks veel aega, oli ta järgneva 
kümne aasta jooksul režissööriks enam kui kaheteistkümnele filmile. 
Bergmani maailmakuulsus sai alguse filmiga „Suveöö naeratused” (1955), 
millele järgnesid paari aasta jooksul „Seitsmes pitser” (1957) ja 
„Maasikavälu” (1957). 

„Peatusin vaiksel tänaval, seisin mitu minutit liikumatult ja korrutasin vaikselt 
endamisi: kurat võtaks, ma olen andekas, ma olen lausa geniaalne. Sellest 
purskest hakkas mul pea ringi käima ja seest läks soojaks. Keset kõiki mu 
hädasid oli suur eneseusaldus, terassammas läbi igerike hingevaremete.”

1960ndatest aastatest alates veetis Bergman suure osa ajast Fårö saarel. Ta 
sattus saarele juhuslikult, otsides võttepaika filmile „Nagu peeglis” (1961), 
armus sealsesse keskkonda esimesest silmapilgust ja ostis sinna omale 
elamise. Hiljem ehitas ta saarele üles lausa filmistuudio, kus on võetud üles 
„Stseenid ühest abielust” (1973), saaremaastikke on võimalik näha lisaks 
filmides „Persona” (1966), „Häbi” (1968) ja „Kirg” (1969).

„Minu kiindumusel Fårösse on mitu põhjust. Esmalt tulid signaalid minu 
intuitsioonilt: see siin on sinu maastik, Bergman. See vastab sinu sisimatele 
ettekujutustele vormidest, proportsioonidest, värvidest, horisontidest, 
häältest, vaikustest, valgustest ja peegeldustest. Siin on turvalisust. Ära küsi, 
miks, seletused on ainult abitu tagantjäreletarkus. Näiteks säärane: oma 
režissööritöös otsid sa lihtsustamist, harmoonilisust, pinge loomist ja 
lõdvendamist, hingamist. Fårö loodus pakub sulle seda kõike rikkalikult.”

Teema, millest on võimatu mööda vaadata, kirjutades Ingmar Bergmanist, 
on naised. Ta oli ametlikult abielus viis korda, lisaks mitu registreerimata 
kooselu. Esimene abielu oli koreograafi ja tantsija Else Fisheriga 
(1943–1945), sellele järgnesid abielud koreograafi ja filmirežissööri Ellen 
Lundströmiga (1945–1950) ning ajakirjanik Gun Grutiga (1951–1959). 
Olulist kohta Bergmani elus täitis ka eestlasest kontserdipianist Käbi 
Laretei, kellega kümneaastase abielu jooksul (1959–1969) sündis poeg 
Daniel Bergman, üks Ingmar Bergmani üheksast lapsest. Bergmani 
viimaseks abikaasaks jäi filminäitleja Ingrid von Rosen (1971–1995). 

„Armuvahekord plahvatab konfliktides, see on vältimatu, sõprus on valivam, 
ei tunne sama suurt vajadust hääletõstmise ja suurpuhastuse järele. Vahel 
satub õrnade kokkupuutepindade vahele liiva, siis tulevad mured ja 
probleemid. Ma mõtlen: saan ilma selle idioodita väga hästi hakkama! Läheb 
veidi aega mööda, paha on olla, see annab end tunda mitmel tasandil, vahel 
silmanähtavalt, tihti diskreetselt.”

1982. aastal naaseb Bergman Rootsi plaaniga teha film „Fanny ja 
Alexander”, andes ühtlasi teada, et see jääb tema viimaseks. Ehkki sellele 
järgnesid mõned telefilmid, samuti jätkas Bergman tööd teatrilavastajana, 
jäi „Fanny ja Alexander” üheks tema viimastest olulistest filmidest. 
Ingmar Bergman suri Fårö saarel 30. juulil 2007, 89-aastasena. 

„Vahel on eriline õnn olla filmirežissöör. Kätteharjutamata ilme sünnib 
silmapilgu jooksul ja kaamera registreerib selle ilme. Just see juhtuski täna. 
Ettevalmistamatult ja spontaanselt muutub Alexander väga kahvatuks, tema 
näol peegeldub tõeline valu. Kaamera registreerib selle silmapilgu. 
Tabamatu valu oli tema näol mõne sekundi ega tulnud enam kunagi tagasi, 
seda polnud seal ka varem, aga filmilint püüdis selle hetke kinni. Siis tundub 
mulle, et päevad ja kuud plaanipärast tõhusat tööd on end ära tasunud. 
Võib-olla ma elangi nende üürikeste hetkede pärast.
Nagu pärlipüüdja.”

Ülevaates on kasutatud lõike Tõnu Virve artiklist „Nädala juubilar Ingmar 
Bergman 100” ja Ülev Aaloe saatesõna Ingmar Bergmani raamatule „Pildid”. 
Mälestustelõigud pärinevad Ingmar Bergmani raamatust „Laterna magica”. 

Ingmar Bergman, 20. sajandi väljapaistvamaid filmi- ja teatrirežissööre, 
sündis 14. juulil 1918. aastal Uppsalas. Tal oli neli aastat vanem vend Dag 
ning samapalju noorem õde Margareta. Bergmani ema Karin oli hariduselt 
meditsiiniõde, isa Erik aga preester, kellelt saadud religioosne miljöö ja 
kasvatus kujundasid Ingmari loomingulist mõtteviisi ja elustiili. 

„Meie kasvatus tugines enamalt jaolt niisugustele mõistetele nagu patt, 
ülestunnistus, karistus, andeksand ja halastus, konkreetsetele faktoritele 
laste ja vanemate omavahelistes suhetes ja suhetes Jumalaga. Selles oli oma 
seesmine loogika, mille me heaks kiitsime ja mida me arvasime mõistvat. 
(---) Me polnud kunagi kuulnud räägitavat vabadusest ja veel vähem 
teadsime, kuidas see maitseb. Hierarhilises süsteemis on kõik uksed suletud.” 

Bergman alustas ülikoolis teise maailmasõja eelõhtul kunsti, ajaloo ja 
kirjanduse õpinguid ning lõpetas Stockholmi Ülikooli esimesel sõjasuvel 
1940. Tudengipõlves tekkis temas kirglik huvi teatri vastu, ehkki esialgu olid 
näitlemine, käsikirjade kirjutamine ja õpilaslavastuste juhendamine 
kõrvalised hobid. 

Bergmani esimeste filmide kangelased olid murtud saatusega, lõhestatud 
psüühikaga hüljatud inimesed, kes seisid ühiskonnaga välises konfliktis. 
1950. aastate algusest alates aga langes olustik tagaplaanile ning keskseks 
kujunesid moraalsed probleemid. Pärast materiaalse kindlustatuse 
saavutamist jääb veel lahendada sotsiaal-esteetiline küsimus inimese 
kõlbelisest tasakaalust, tema vaimsest harmooniast. Bergmani filmides on 
sageli keskseks inimene, kes on süüdi selles, et keeldub jagamast teiste 
inimeste kannatusi. Egoistlikku kinnisust, ükskõiksust käsitleb Bergman kui 
moraalset kuritegu. Tõeni jõudmine peab toimuma elu enese kaudu. 
Vastandades näilise ja tõelise, südame ja mõistuse hääle, paneb Bergman 
meid, inimesi, põhjani vaatama.

„Minu filmide rütm pannakse paika stsenaariumis, kirjutuslaua taga, ja 
sünnib kaamera ees. Igasugune improvisatsioon on mulle võõras. Kui olen 
vahel sunnitud eelneva läbikaalumiseta otsustama, lähen hirmust higiseks ja 
kangeks. Filmi tegemine on mulle detailselt kavandatud illusiooni loomine, 
selle tegelikkuse peegeldamine, mis tundub mulle üha illusoorsemana, mida 
kauem ma elan.”

Ehkki kõige enam kuulsust kogus Bergman oma filmidega, tegi ta elu 
jooksul üle 170 teatrilavastuse, töötades lavastajana Göteborgi Linnateatris 
(1946–1949) ja Malmö Linnateatris (1953–1960). Aastatel 1960-1966 oli ta 
Stockholmi Kuningliku Draamateatri lavastaja ning 1963–1966 sama teatri 
juht. Teatrilavastajana keskendus ta enim klassikalavastustele, kuid 
interpreteeris ja tõlgendas neid, sidus kaasajaga. Bergmani lavastuste 
keskmes oli alati näitleja, laval trikitamisest ta ei hoolinud.

„Laman liikumatult, täiesti ärkvel ja murelik: Võin selle tappa, kes minu 
näitlejate kohta midagi halba ütleb. Nüüd on ees peaproov, nüüd me läheme 
lahku. Ülehomme loevad nad ajalehti, ehkki ütlevad, et nad ei loe. Seal neid 
lahatakse, klohmitakse, patsutatakse, kiidetakse, tunnustatakse, laidetakse või 
vaikitakse maha. Samal õhtul peavad nad minema lavale. Nad teavad, et 
publik teab.” 

Bergmani elu ja loomingu oluliseks etapiks kujunes 1976. aastal alanud 
tulumaksuskandaal, mis läks talle maksma tohutuid summasid ja pagendas 
ta pärast vapustust, vaimuhaiglas viibimist ja loomekriisi üheksaks aastaks 
Saksamaale. Süüdistused maksupettustes mõjusid Bergmanile rängalt ning 
ehkki protsess lõppes ta õigeksmõistmisega, oli tehtud kahjut võimatu 
tagasi võtta.

„Tund aega hiljem olen Karolinska haigla psühhiaatriakliinikus. Mind 
paigutatakse üksi suurde palatisse, kus on veel neli voodit. Üks professor teeb 
oma ringkäiku ja räägib minuga sõbralikult, ma ütlen midagi häbi kohta, 
lausun oma lemmiktsitaadi, et hirm põhjustab kardetu teokssaamise. Mure 
halvab mind. Saan süsti ja jään magama. (---) Ajalehti ma ei loe, 
uudistesaateid ei kuula ega vaata. Pikkamööda ja märkamatult kaob minu elu 
kõige truum kaaslane, emalt ja isalt päritud rahutus, mis on olnu minu 
identiteedi üdi, minu deemon, aga ka minu sõber ja innustaja. Ei kahvatu ega 
kao üksnes minu tusk, äng ja parandamatu alandustunne, vaid tuhmub ja 
hääbub ka minu loomingut liikumapanev jõud.”

Ingmar Bergman ja „Nagu peeglis”

„Nagu peeglis” on ennekõike seotud minu ja Käbi Laretei abielulise 
kooseksistentsiga. 
Meie abielu oli, nagu seisab „Laterna magicas”, kangelaslik lavastus. Olime 
segaduses ja ühtlasi erakordselt edukad. Ka olime me teineteisesse väga 
kiindunud. Pealegi rääkisime omavahel kõigest, mida olime teinud, nii 
suurtest kui väikestest asjadest. Aga ühist keelt me tegelikult ei leidnud.
Minu tutvus Käbiga algas sellest, et hakkasime teineteisele kirju kirjutama. 
Olime ligi aasta kirjavahetuses, enne kui kokku saime. Mulle oli vapustav 
elamus saada emotsionaalselt ja intellektuaalselt rikas kirjasõber. Ma ei ole 
kirju uuesti üle lugenud, aga mul on tunne, et hakkasin üsna pea tarvitama 
sõnavara, mida ma varem polnud söandanud kasutada. 
See johtus sellest, et Käbi kirjutas kirjaniku väljendusrikkusega. Ta käib 
rootsi keelega erakordselt paindlikult ümber, mis sõltub võib-olla sellest, et 
ta oli tulnud rootsi keelt õppima. 

„Nagu peeglis” on niisiis peaaegu meeleheitlik katse väljendada üht 
eluhoiakut: Jumal on armastus ja armastus on Jumal. See, kes on 
ümbritsetud armastusest, on ümbritsetud ka Jumalast. Seda ma olengi 
Vilgot Sjömani toetusel nimetanud „selgusele jõudmiseks”. Filmi juures on 
üldse kohutav, et see annab tohutult paljastava pildi sinu seisundist filmi 
tegemise ajal, nii inimlikus kui kunstilises plaanis. Raamat ei ole säärastel 
puhkudel pooltki nii paljastav. Sõnad on mitmetähenduslikumad kui pildid.

Ingmar Bergman „Pildid”
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