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Ingmar Bergman bardzo lubił wizyty w teatrze. Uwielbiał również w nim 

reżyserować. Najbliższa była mu współpraca z aktorami. Niejednokrotnie decydował się, aby 

przez usta bohaterów własnych filmów krzyknąć: „Kocham aktorów”. Jeszcze częściej było 

to uczucie bardzo problematyczne, objawiające się skomplikowanym charakterem postaci 

jego twórczości zajmujących się zawodowo aktorstwem. To Bergman był autorem 

znamiennej kwestii, która była dla mnie punktem zapalnym do spojrzenia na podjęty przeze 

mnie temat jako swoisty klucz do dorobku Bergmana: „Jeśli istnieje jakaś linia w moim 

teatrze, to tworzą ją aktorzy”
1
. 

Bohaterki „Persony” – Elizabeth i Alma – to dwie z najbardziej sztandarowych postaci 

tej twórczości. Jedna jest aktorką, która przestała mówić w trakcie spektaklu, druga 

pielęgniarką, posługującą się kodem werbalnym niemal nieprzerwanie. Obie okazują się do 

siebie zaskakująco podobne, choć przecież wszystko wskazuje na to, że są własnymi 

przeciwieństwami. Jedna z nich reprezentuje ostentacyjny bunt wobec zbioru norm, z którymi 

winna się powszednio kojarzyć, druga przywiązuje się do nich aż za bardzo, blokując w sobie 

to, co jest jej integralną częścią. Obie – razem i osobno – przedstawiają polaryzację samego 

Bergmana, którego twórcza działalność i immanentnie z nią związana konfesyjność stały się 

polem do gry z tym, co udawane, a co szczere, co aktorskie, a co pozasceniczne, co ciche, 

ciemne, a co jawne i oświetlone („Obie kobiety wciąż jeszcze porównywały swoje dłonie. 

Pewnego dnia odkryłem, że jedna z nich była niema jak ja sam. Druga była gadatliwa, 

gorliwa i opiekuńcza jak ja sam”
2
). Jego twórczość jest najciekawsza właśnie w tych 

momentach, w których, jak w wypadku pani Vogler, Bergman kreuje sytuację fabularną w 

taki sposób, że światło sceniczne skierowane jest akurat na tę postać, która z niejasnego 

powodu nie może go wykorzystać („A więc była ona aktorką – na to można sobie pozwolić? I 

milczała. Nic w tym szczególnego”
3
). Tego typu sytuacje nie wiążą się z odautorskimi 

komentarzami. Dla widza i interpretatora pozostają wówczas poszlaki, przemilczenia, 
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czasami szepty i krzyki, z których składa się cała twórczość Bergmana. Z nich także składa 

się ta praca.  

 „Magiczne marionetki – o figurach aktorów w twórczości Ingmara Bergmana” to 

studium traktujące o aktorstwie, kreacji, teatrze, relacyjności, zmienności i antropologicznym 

dążeniu w twórczości Ingmara Bergmana. Jego utwory są zaludniane przez dziesiątki postaci 

zajmujących się zawodowo aktorstwem i całą resztę, która tworzy role, nie zdając sobie do 

końca sprawy z procesu własnych kreacji. A są to przeobrażenia, które wielokrotnie można 

kojarzyć tak ze złym aktorstwem, jak i kreacjami najbardziej wysublimowanymi. 

Proponowane przez autora „Dotyku” aktorskie figury wielokrotnie pozostają w sprzeczności z 

istotą scenicznego działania – zdarza się im ostentacyjnie milczeć, albo mówić wbrew 

tekstowi. Często również wykorzystują swoje predyspozycje do tego, by teatralizować własną 

codzienność, albo wręcz przeciwnie, pomimo braku jakichkolwiek znamion interpretacyjnego 

talentu, stają się nimi wobec najbardziej wymagającej publiczności – najbliższych im osób. W 

swojej pracy staram się zanalizować najistotniejsze realizacje i reprezentacje figury aktora w 

całej Bergmanowskiej twórczości filmowej i literackiej, której znamienny początek 

upatrywałbym w jego pierwszych, przywoływanych wielokrotnie we wspomnieniach, 

zabawach w dziecięcym teatrzyku marionetek. 

 Gdy myślałem nad tytułem tego eseju, zastanowiło mnie, czy potrzebny w nim jest 

spójnik, który połączyłby Bergmana z aktorem, zarazem oddzielając go od aktora jako jego 

własnej tożsamości, poświadczanej przez niego w twórczości i medialnym wyobrażeniu 

wielokrotnie. Ostatecznie zdecydowałem się spójnik ten pozostawić, gdyż całość studium 

koncentruje się na figurze aktora w twórczości Ingmara Bergmana, a próba analizy związku 

twórcy z typem postaci, która odgrywała u niego tak istotną rolę, poruszam wyłącznie w 

jednej z czterech części całości (Część I – „Zwierciadła – odbicia autora w figurach 

aktorów”). Ingmar jest więc aktorem, który ograne, heteronimiczne postaci wypycha na 

scenę, chowając się za nimi jak lalkarz, reżyser autorskiego dziecięcego teatrzyku. Na 

szczęście jest to teatr mówiący, co prawda, trudnym, choć przede wszystkim uniwersalnym 

językiem i dlatego z wielką przyjemnością można go oglądać także bez kontekstu 

biograficznego. 

 Próba rzetelnego opisu całej twórczości Ingmara Bergmana, wraz z dokładnym 

pochyleniem się nad każdym z jego dzieł, byłaby zadaniem karkołomnym i objętościowo 

wykraczającym dalece poza jednotomowe studium. Prócz blisko pięćdziesięciu filmów, 

przeszło dwustu spektakli teatralnych, kilkunastu słuchowisk radiowych, kilkudziesięciu 

niezrealizowanych scenariuszy, kilku książek o charakterze autobiograficznym, a także 
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utworów dramatycznych, esejów, manifestów i wielu udzielonych (w tym samemu sobie) 

wywiadów, to także setki interpretacji i fascynujących komentarzy, otwierających 

Bergmanowskie uniwersum na coraz to bardziej aktualne i zaskakujące odczytania. Ogrom 

ten onieśmiela, ale także stawia wyzwania, dzięki którym badacz musi się postarać, aby 

zagrać powierzoną mu rolę w jak najbardziej przekonujący sposób. 

 Dlatego też spróbowałem w mojej pracy napisać o każdym z filmowych i literackich 

dzieł Bergmana, koncentrując się jednak przede wszystkim na tych, które figurę aktora 

problematyzują w sposób najbardziej złożony: „Fanny i Alexander”, „Twarz”, „Persona”, 

„Rytuał”, „Wieczór kuglarzy” oraz zbiory wspomnień: „Laterna magica”, „Obrazy”. Zależało 

mi na tym, by udowodnić, że Ingmar Bergman nie czerpie wyłącznie ze słynnego toposu 

teatru świata, zarazem, że i ten nie jest mu obcy, gdyż wielokrotnie wykorzystuje go, ale także 

podważa, ogrywa i przeinterpretowuje (Część IV – „Marionetki – sceny z życia”).  

W końcu sam, posługując się inspiracjami z dorobku literatury rodzimego kraju 

(chociażby „Gra snów” Augusta Strindberga) proponuje swoim odbiorcom własną filozofię, 

w której scena teatralna byłaby tylko jednym ze złożonych elementów w antropologicznym 

dążeniu każdego z jego bohaterów, nawet jeśli miałoby się to objawiać za sprawą 

przemilczeń, refleksów zwierciadeł i scenek ogrywanych przez marionetki.  

Analizę tych przykładów próbuję stworzyć za pomocą opowieści, która może 

przypominać sposób czytania partytury dramatu przez Johna Louisa Styana. Odnajdując w 

tekście znaczenia, łączę je narracją, która jest wynikiem połączeń odczytywanych sensów 

danych utworów. Ten sposób pisania o Bergmanie wydaje mi się najbardziej uczciwy wobec 

tego, jak spójnie i linearnie (co nie oznacza, że nie zaskakująco i niejednokrotnie 

paradoksalnie) tworzył on swoje utwory. 


