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Prezentacja kszta³towania siê filmowego warsztatu re¿ysera by³aby
ra¿¹co niepe³na, gdyby zabrak³o w niej miejsca dla sztuki aktorskiej. Przy
zró¿nicowanych ocenach jego pracy w filmie krytyka od samego pocz¹tku co do jednego by³a ca³kowicie zgodna: ¿e demoniczny re¿yser (demonregissör) Ingmar Bergman jest obdarzonym iskr¹ bo¿¹ re¿yserem
°dade personinstruktör). Od pocz¹tku kariery filmoaktorów (gudabena
wej jego fenomenalny talent re¿yserski w tym zakresie, ow¹ póniej legendarn¹ umiejêtnoæ nawi¹zywania intuicyjnej, chwilami wrêcz hipnotycznej wiêzi z aktorami i wydobywania z nich stosownej do roli ekspresji,
wspomaga³a intensywna praktyka w teatrach studenckich, a potem na
scenach Malmö i Göteborga. W 1950 roku Bergman wypowiedzia³ po
raz pierwszy efektowne i czêsto póniej powtarzane porównanie: Teatr
jest jak wierna ¿ona, film to wielka przygoda, droga, wymagaj¹ca kochanka  obydwie siê uwielbia, ka¿d¹ na swój sposób62. Leif Zern, który
w swojej inspiruj¹cej ksi¹¿ce o Bergmanie wiele uwagi powiêca relacji
pomiêdzy jego dowiadczeniami teatralnymi a filmowymi, twierdzi, ¿e jej
istota polega na wyeksponowaniu spojrzenia aktora:
Ju¿ od samego pocz¹tku filmy Bergmana s¹ tak zainscenizowane,
aby doprowadziæ do aktorskiego momentu. [ ] U Bergmana w³¹czamy
siê w akcjê poprzez aktora i wszelka magia znika, jeli nam siê to nie uda
i znajdziemy siê na zewn¹trz. [ ] Bergman marzy o tym, aby za pomoc¹ kamery nawi¹zaæ telepatyczny kontakt z aktorem, który jest jego
medium, person¹ jego kontaktu z «tamt¹ stron¹»63.
W latach 40. uprzywilejowanymi aktorami jego filmów s¹ Stig Olin
i Birger Malmsten, których role Bergman modelowa³ na swój obraz
i podobieñstwo. Stig Olin jako Kuba Rozpruwacz z Kryzysu czy diaboliczny Peter z Wiêzienia nosi³ pewne piêtno kreacji literackiej jako nazbyt
wystylizowane, alegoryczne uosobienie autorskiej fascynacji z³em i morderczymi instynktami, natomiast Birger Malmsten tworzy³ pog³êbione
postacie pe³nych jaskó³czego niepokoju neurotyków, znacznie bli¿szych
lêkom i obsesjom samego re¿ysera. Obaj aktorzy zagraj¹ kolegów
z orkiestry w autobiograficznym filmie Do radoci z 1950 roku, gdzie
dobitnym potwierdzeniem ich intymnej roli autorskich sobowtórów bêdzie ujêcie, w którym widzimy Stiga Olina, jak przegl¹da siê na ulicy
w lustrze, a zza jego pleców wy³ania siê Birger Malmsten. We wczesnych filmach Bergman lubi³ sam we w³asnej osobie  podobnie jak Hitchcock  pojawiaæ siê na ekranie w znacz¹cych cameach.
Wspólnym pod³o¿em twórczoci Bergmana, która w latach 40. rozwija³a siê na papierze, na scenie i na ekranie, by³a wiadomoæ kreacji
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autonomicznego wiata artystycznej fikcji, wy³¹czonego z potocznego dowiadczenia i odbioru rzeczywistoci64. To wyostrzone poczucie
odrêbnoci wiata teatralnego czy filmowego od otaczaj¹cej go realnej przestrzeni sprawia³o, ¿e Bergman w kinie od samego pocz¹tku
raczej pokazywa³ jêzyk teatru, ani¿eli go imitowa³, co mu niekiedy
zarzuca³a krytyka, id¹c ³atwym tropem jego teatralnego rodowodu.
Na przyk³ad ju¿ we wstêpnej sekwencji Kryzysu kamera po opisaniu
w kilkunastu planach ma³ego miasteczka naje¿d¿a na okno mieszkania g³ównych bohaterek, s³u¿¹ca unosi roletê i s³yszymy g³os narratora:
Sztuka mo¿e siê zacz¹æ. Kurtyna w górê! (Podobn¹ grê z przestrzeni¹ teatraln¹ na ekranie re¿yser bêdzie uprawia³ w póniejszych filmach, miêdzy innymi w Jesiennej sonacie). Kiedy na potrzeby Kryzysu
wybudowano specjaln¹ dekoracjê ulicy przed salonem piêknoci i Teatrem, gdzie Jack pope³nia³ swoje spektakularne samobójstwo, Bergman by³  jak wspomina  upojony poczuciem w³adzy: wszystko to
by³o moim tworem, moj¹ przewidzian¹, zaplanowan¹ i wykonan¹ rzeczywistoci¹65.
W nieomal ka¿dym sporód jego filmów tego okresu pojawia siê
ten, kto w imieniu autora sprawuje w³adzê nad zaplanowan¹ i wykonan¹ rzeczywistoci¹: wszechwiedz¹cy narrator, którym mo¿e byæ postaæ pisarza wchodz¹ca w obrêb wiata przedstawionego  jak w Kobiecie bez twarzy czy w Wiêzieniu  albo alegoryczna figura nie z tego
wiata (boski Mê¿czyzna z Parasolem w Deszcz pada na nasz¹ mi³oæ
czy diaboliczny Paul w Wiêzieniu, gdzie narratorów jest przynajmniej
dwóch), albo sam bohater (Okrêt do Indii), opowiadaj¹cy o zdarzeniach z przesz³oci w d³ugiej, wype³niaj¹cej niemal ca³y film retrospekcji.
Wyranie oznaczonemu statusowi narratora w ramach filmowej fikcji
towarzyszy rama narracyjna w postaci powrotu do punktu wyjcia opowiadania (Kryzys, Deszcz pada na nasz¹ mi³oæ i Wiêzienie) lub przynajmniej zamkniêta kompozycja  jak w Pragnieniu, gdzie napisy czo³ówki pojawiaj¹ siê na tle wiru wodnego, w którym na koñcu filmu Viola
znajdzie mieræ.
Celem tej autorskiej strategii jest nie tylko oprawienie powo³anego do
istnienia wiata fikcji w wyrany cudzys³ów (zwielokrotniony przez jak¿e
czêsty, równie¿ u wczesnego Bergmana, autotematyczny koncept przedstawienia w przedstawieniu), ale ma ona ilustrowaæ nieraz wprost definiowan¹ filozofiê egzystencjaln¹, która sprowadza siê do deterministycznego przekonania, ¿e cz³owiek jest wydr¹¿on¹ marionetk¹ miotan¹ na
scenie theatrum mundi przez Boga lub Szatana, tych potê¿nych i nie-
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