




I! !ved" kalbos vert#
MANTAS KARVELIS

THOMAS SJÖBERG





1 1

PRATARMĖ I. B. ATVEJIS

Kaip ir daugeliui, d#l religini" apm$stym" ir ni%ri" &lm" 
Bergmanas man ilgai atrod# nesuprantamas. Pilvo problem" 
kamuojamas senstantis keistuolis, am'inai d#vintis beret(, nu-
trint$ odin) !vark$ ir sportba*ius. Savanori!ka izoliacija For#s 
saloje. Ir aplinkos nuolankumas. Jo galios baim#. Atviras 'av#-
jimasis privilegijuota grupe. 

1993 metais laikra!tyje „Nöjesguiden“ para!iau apie j) ilg$ 
straipsn). Pirmame puslapyje puikavosi antra!t# „I. B. atvejis“. 
Vir! straipsnio: „Did'ioji prie!prie!a ar tik !vedi!kas pavydas?“ 
Ir apibendrinanti preambul#: „Ingmaras Bergmanas daugeliui 
yra didis, didesnis ir pats did'iausias. Kult%ros stabas, kuriam 
ne tik lankstomasi, bet ir jau*iamas religinis pamaldumas. Kiti 
r#'ia trumpai ir dr%tai, kad jis es$s efektyviausias m%s" kult%ri-
nio gyvenimo stabdis. Nacionalinis monumentas, kuriam nu-
griauti laikas paskelbti konkurs$. Po keli" darbo su !iuo straips-
niu savai*i", be jokios abejon#s, 'inome bent jau viena: apie 
Ingmar$ Bergman$ nuomon( turi visi, tik nedaug kam u'tenka 
dr$sos j$ i!sakyti.“

Ketinau rasti kuo daugiau dr)stan*i" nuo!ird'iai pareik!-
ti savo po'i%r) ) senol) (t$ vasar$ jam su#jo 75 metai). Puikus 
straipsnio pagrindas buvo Bu Viderbergo (Bo Widerberg) kny-
ga, tiksliau, pam+etas „,ved" &lmo vizija“ („Visionen i svensk 
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&lm“). ,iame dar 1962 metais i!leistame tekste autorius negai-
lestingai pliek# !ved" kino pramon(, „apgail#tinai baili$ ir puo-
lusi$“. Tuo metu Viderbergui buvo 32 metai. Galima teigti, kad 
tada dar netur#jo solidaus u'nugario. -inoma, jau buvo suk%-
r(s trumpametra') &lm$ „Berniukas ir drakonas“ („Pojken och 
draken“), kur) nu&lmavo operatorius Janas Truelis ( Jan Tro-
ell), bet pretenzijos ) !lov( pasirei!k# tik v#liau, vien$ po kito 
prista*ius &lmus „Vaiki!kas ve'im#lis“ („Barnvagnen“, 1963), 
„Krankli" kvartalas“ („Kvarteret Korpen“, 1963), „Elvyra Ma-
digan“ („Elvira Madigan“,1967) ir „Odalenas 31“ („Ådalen 
31“, 1969), kurie sulauk# kult%rinio pripa'inimo.

Vis d#lto i!dr)so u'sipulti dvylika met" vyresn) ir pasaulyje 
pripa'int$ koleg$, be kita ko, apdovanot$ dviem „Oskarais“ ir 
patekus) ) amerikie*i" 'urnalo „Times“ vir!el). Tai Bergmano 
kalt#, kad pasaulis mus, !vedus, laik# paniur#li" gauja: „Jis kurs-
to did'iausius mitus apie mus ir m%s" aplink$, akcentuodamas 
u'sieniui taip patinkan*ius klaidingus stereotipus.“ Viderber-
gas tik#josi, kad Bergmanas pavargs nuo „Dalarnos arkliuko* 
vaidmens pasaulio akyse“. Tarptautin#s 'vaig'd#s statusas lei-
do dominuoti, tod#l jaunesni &lm" k%r#jai netur#jo !anso pa-
sireik!ti, ir tai buvo jo kalt#. Bergmanas k%r# vertikalius &lmus 
('mogus ir Dievas (velnias)), u'uot rink(sis horizontali$ krypt) 
('mogus ir 'mogus), ir taip suteik# jiems daugiau svarbos. 

„,vedija yra viena laisvamani!kiausi" !ali" pasaulyje, bet 
I. B. kuria &lmus apie 'mones, kuri" svarbiausia problema – 

* Medinis )vairiomis spalvomis da'ytas arkliukas, vienas ,vedijos 
simboli". (.ia ir toliau – vert. past.)
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klausimas, ar Dievas egzistuoja, ar ne. Klausimas, kurio mena-
ma svarba u'go'ia visa kita, – ra!# Viderbergas ir t(s#: – Mano 
nuomone, leid'iant !iai asmeninei nostalgijai kurti mokykl$ 
keliamas mirtinas pavojus !ved" kino atsigavimui.“

A! gilinausi ) Bergmano !al) nor#damas su'inoti, ar viskas 
teb#ra taip, kaip prie! daugiau nei 30 met", teig# Viderbergas: 
ar jis teb#ra stabdis jaunosios kartos &lm" k%r#jams ir drama-
turgams? Taip, daugelis kalbint"j" man#, kad taip ir yra, o kai 
kurie laik#si ir gana ne)prast" pa'i%r". 

Unga Klara teatro re'isier# ir vadov# Siuzana Usten (Su-
zanne Osten) nebuvo tikra, ar norinti rim*iau kalb#ti apie Ber-
gman$. Vis d#lto mano u'ra!ai byloja, kad bent jau pasakiusi 
!tai k$: „A! gyvenu savo gyvenim$ be Bergmano, bet kartais 
taip nei!eina. Kalb#ti apie j) rizikinga ir turb%t a! vienintel# esu 
tokia kvaila, kad tai darau. Kai mirs, apie j) nor#s kalb#ti visi. 
-mon#s bijo. Apie niek$ nesu gird#jusi tiek m#!lo, kaip apie 
Ingmar$ Bergman$. Jis jau*ia didel) poreik) kontroliuoti. ,iuo 
metu Bergmanui statomi monumentai, ta*iau kaip teatro 'mo-
gus jis neb#ra toks )domus, be to, nebekuria &lm".“

Tada nutilo. Usten nor#jo kelias dienas pagalvoti, ar apskri-
tai norinti aptarin#ti Bergman$. Susitikus kit$ kart$ pageidavo 
daugiau su'inoti apie mano klausimus ir straipsnio pob%d). 
Usten simpatizavo id#jai, bet vis tiek atsisak#. Pra!# daugiau 
laiko, kurio jai tada labai stigo. Palink#jo s#km#s. Kit$ syk) susi-
tikome tik po dviej" de!imtme*i".

Naujos kartos kino k%r#jams priskiriamas re'isierius Ok# 
Sandgrenas (Åke Sandgren) suk%r# &lmus „Stebuklas Valbyje“ 
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(„Miraklet i Valby“) ir „Laidyn#“ („Kådisbellan“), kurie sulau-
k# d#mesio. Apie Ingmar$ Bergman$ kalb#jo atsipalaidav(s: 
„,vedijoje negali kurti &lm", netur#damas pozicijos d#l Ingma-
ro Bergmano. Turint omenyje nenusakom$ produktyvum$ ir 
visus gerus jo &lmus kyla klausimas: kaip jam tai pavyko? Tai 
tas pats, kaip ,vedijoje gaminti naujos mark#s automobilius – 
jie visada bus lyginami su „Volvo“. Jei leidiesi ) Bergmano srit), 
turi susitaikyti su tuo, kad b%si lyginamas. Tapsi arba jo moki-
niu kaip ,elis Grede (Kjell Grede), arba antagonistu kaip Bu 
Viderbergas. Ingmaro Bergmano &lmai yra paremti !iaurieti!-
ka pasakojimo tradicija, at!iauria ir slogia nuotaika, tod#l jo 
pozicijos ir yra tokios stiprios. J) domina tai, kas vyksta m%s" 
dvasiniame pasaulyje, o tai gali traumuoti daugel) kino k%r#j": 
k$ daryti – vog*ia 'i%r#ti ) anglosaks" tradicij$ ar toliau vilkti 
paveldo na!t$? O ten nei!vengiamai sutinkame Bergman$.“

Ok# Sandgrenas trylika met" pragyveno Danijoje ir paty-
r#, kad Bergmanas ir toliau visiems vaidenasi. „Gr)'(s ) ,vedij$ 
matau, kaip mums reikia istorij" apie Bergman$. Tai kan*ios ir 
susi'av#jimo mi!inys. Jose kalbama apie tai, koks jis blogas ir 
tironas, arba apie jo santyk) su savo paties i!matomis. Tie pa-
sakojimai gyvuoja ir )gauna savit$ vert(, o i! ties" su juo dirb( 
'mon#s kalba visai kitaip.“ 

Re'isier# Kristina Ulofson (Christina Olofsson) apgailes-
tavo, jog kino kompanij" direktoriai buvo taip apakinti Ber-
gmano, kad nemat# kit" alternatyv". Kartu nor#jo pabr#'ti jo 
p#dsak$ !ved" kult%riniame gyvenime, atrastus ir i!auk!tintus 



1 5

I n g m a r a s  B e r g m a n a s :  m e I l ė ,  s e k s a s  I r  I š d av y s t ė

did'ius aktorius. Filmuojant „Rudens sonat$“ („Höstsonaten“) 
pra!# asmeninio tualeto? Detaliai reikalavo, kas turi b%ti ant 
piet" stalo? Repetuojant „Bakchantes“ („Backanterna“) nor#jo 
priva*ios erdv#s, atitverdavo zonas ir pats operos teatro direk-
torius tur#jo vaik!*ioti ant pir!t" gal"? Reik#jo u'gesinti 'alias 
avarinio i!#jimo vietas 'ymin*ias lenteles, kad netrukdyt"? Na 
ir kas? Galb%t daugeliui tokie reikalavimai atrod# nesuderina-
mi su Jant#s )statymu, bet i! ties" tai tebuvo Bergmano reikala-
vimas demonstruoti visi!k$ ir bes$lygi!k$ pagarb$ darbui.

„Jei 'mon#s am'inai tau lankstosi, galiausiai imi to nor#ti. 
Apie Ingmaro Bergmano k%ryb$ galima pasakyti, kad jis yra 
vienas did'iausi" &lm" k%r#j" pasaulyje, kuris visada bus reik!-
mingas kitiems re'isieriams ir publikai, ta*iau a! nelinkusi kelti 
jo ) padanges“, – kalb#jo Ulofson.

Kino tarybos nario Pero Lisanderio (Per Lysander) nuomo-
ne, visi!kai nat%ralu, kad ,vedija pasirod# esanti per ma'a !alis 
tokiam dominuojan*iam menininkui kaip Ingmaras Bergma-
nas. Vis d#lto nelaik# to rimta problema. „Man jis buvo kaip 
padedantis vyresnis kolega. Eva Bergman (Geteborge esan*io 
teatro Backa Teater vadov# – aut. past.) taip pat nieko negavo u' 
dyk$. Mano manymu, Danielis Bergmanas (Daniel Bergman) 
suk%r# ger$ &lm$ („Sekmadienio vaikai“ („Söndagsbarn“) – 
aut. past.) ir protingai panaudojo l#!as. Taip pat nematau jo-
kios problemos, kad Matsas Bergmanas (Mats Bergman) gauna 
svarbius vaidmenis dramos teatre, o Janas Bergmanas ( Jan Ber-
gman) puikiai pastat# „Gustav$ III“ („Gustav III“). Bergmano 
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vaikai !ved" teatre nepretenduoja ) rimtesnius vaidmenis, nei 
yra verti. Jie tur#jo i!mokti pagarbos profesiniams geb#jimams. 
N# vieno kelias nebuvo ro'#mis klotas.“

Kai paklausiau Lisanderio, ar per'i%r#t" Bergmano &lmo 
scenarij" be eil#s, jei !is kreipt"si, pa!nekovas atsak#: „Gal lai-
kote mane kvailiu? B%damas radijo teatro vadovu kart$ gavau 
i! jo scenarij". ,is pasirod# es$s velni!kai geras ir tokia mano 
nuomon# j) labai nud'iugo. B%*iau kvailys, jei neb%*iau sky-
r(s jam d#mesio ir pad#j(s ) !al) kit" scenarij". Tai b%t" buvusi 
profesin# klaida.“

Paskutinio XX am'iaus de!imtme*io prad'ioje re'isier# 
ir dramaturg# Hilda Helvig (Hilda Hellwig) buvo vadinama 
„nauj$ja Bergman“. Ji !) t$ 'inojo apie kolegos po'i%r) ) moteris. 
Jo pasaulyje egzistavo dviej" tip" moterys: barzdotos ir tos, i! 
kuri" n#ra ko tik#tis. „Kitaip tariant – persireng( vyrai ir sal-
d'ios tu!tut#s“, – patikslino Helvig.

Susitikau su senu Ingmaro Bergmano kino operatoriu-
mi Gunaru Fi!eriu (Gunnar Fischer). Jis buvo atsakingas u' 
&lmavim$ kuriant daug Bergmano darb": „Vasara su Moni-
ka“ („Sommaren med Monika“), „Vasaros nakties !ypsenos“ 
(„Sommarnattens leende“), „Septintasis antspaudas“ („Det 
sjunde inseglet“) ir „-emuogi" pievel#“ („Smultronstället“), 
kol galiausiai j) pakeit# Svenas Nikvistas (Sven Nykvist). Ben-
dradarbiavimas tarp Fi!erio ir Bergmano nutr%ko d#l )tampos, 
tvyrojusios kuriant paskutin) j" bendr$ &lm$ „Velnio akis“ 
(„Djävulens öga“). Bergmanas buvo nepatenkintas scenarijumi 
ir komanda atsid%r# u'burtame rate. 
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„Ingmarui patikdavo mane 'eminti ir tai dar labiau menki-
no mano pasitik#jim$.“ Nutraukus ry!ius su Bergmanu palen-
gv#jo. Darbas vis$ laik$ reikalavo aukotis ir asmeniniam gyve-
nimui liko tik minimali erdv#. „Ne'inau, kaip i!tveria Svenas 
Nikvistas“, – kalb#jo Fi!eris.

Jis itin nustebo, kai pra#jus 33 metams paskambino tuo-
metin# ,vedijos kino instituto vykdomoji direktor# Ingrid 
Edstriom (Ingrid Edström) ir pakviet# ) „Auksinio vabalo“ 
apdovanojim" ceremonij$. Teu'simin#, kad tai susij( su Ber-
gmanu. „Pakviesiu jus ant scenos, pad#kos kalbai tur#site 10 
sekund'i".“

Paai!k#jo, kad Ingmaras Bergmanas i!rinko savo sen$j) ope-
ratori" presti'in#s Ingmaro Bergmano premijos laureatu. Taip 
re'isierius po daugyb#s met" atsipra!#, bet pats nepasirod# 
)teikti premijos ir atlikti v#lyvo susitaikymo gesto, jis liko savo 
bute Karlaplan aik!t#je.

Taip pat susitikau su suomiu Ralfu Forstriomu (Ralf Fors-
ström), kuris tuo metu dirbo scenografu Stokholmo miesto 
teatre. Jis pasak# taip: „Ma'oje !alyje toks 'mogus kaip Ingma-
ras Bergmanas greitai pastatomas ant pjedestalo. Problema yra 
tai, kad jo !e!#lis tampa didesnis, nei yra i! ties". Net nemanau, 
kad Ingmaras Bergmanas visada apie tai 'ino. Pana!iai buvo su 
prezidentu Kekonenu (Kekkonen), kuris liaudies mitologijoje 
galiausiai pavirto „diktatoriumi“. ,vedijos identitetas yra In-
gmaras Bergmanas. Apie j) kalbama daugiau nei apie karali!k$-
j$ !eim$, tod#l jis ir darosi toks didis.“
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Galiausiai pa#miau interviu i! Birgitos Kristoferson (Bir-
gitta Kristo/ersson), tuometin#s Dramos teatro ry!i" su visuo-
mene ir rinkodaros vadov#s. Ji min#jo 'vaig'd'i" kulto svarb$ 
JAV, kur jis beveik nenusileid'ia &lm" k%rimo svarbai. 

„Kai ten lankosi Lena Ulin (Lena Olin), u'sakomi penki 
limuzinai. Ji pasiek# „'vaig'd#s lyg)“ ir i! jos tikimasi atitinka-
mo elgesio. Tod#l jei Ingmaras Bergmanas yra )noringas, tai, d#l 
Dievo meil#s, teb%nie! Gerai, jis reikalauja re'isieriaus asistento 
ir priva*ios erdv#s, kurioje po repeticij" atlieka analiz(. Reika-
lauja, kad viskas b%t" puiku ir technin# dalis veikt" nepriekai!-
tingai. Bet *ia nieko blogo! Juk vien$ po kitos stato pjeses dra-
mos teatre, kasdien ateina ) darb$ lygiai de!imt$ ir beproti!kai 
jaudinasi prie! kiekvien$ premjer$“, – kalb#jo Kristoferson.

Grei*iausiai buvo taip, kaip sak# Ok# Sandgrenas: „Jei b%-
tume netur#j( Ingmaro Bergmano, mums jo b%t" nepaprastai 
tr%k(.“

Tas tekstas buvo publikuotas prie! dvide!imt met". Esu link(s 
manyti, kad jame gana gerai atspind#tos to meto nuomon#s 
apie Ingmar$ Bergman$. Tuo remdamasis dabar vis" pirma 
nor#jau aptarti ir paanalizuoti Ingmar$ Bergman$ ne kaip re-
'isieri" ar dramaturg$. T$ darb$ jau atliko nesuskai*iuojami 
tyrin#tojai ir autoriai, ,vedijoje vis" pirma galb%t Jornas Do-
neris ( Jörn Donner), Marian# Hiok (Marianne Höök), Maret 
Koskinen (Maaret Koskinen), Henrikas ,iogrenas (Henrik 
Sjögren), Birgita Stene (Birgitta Steene), Vilgotas ,iomanas 
(Vilgot Sjöman) ir Mikaelis Timas (Mikael Timm). 
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Ver*iau nusprend'iau patyrin#ti Bergman$ kaip privat" as-
men): s%n", meilu'), vyr$, t#t). Bandyti perprasti i! kraujo ir 
pieno plaukus) 'mog" man visada buvo )domiau nei kapstytis 
to asmens p#dsakuose – Bergmano atveju &lmuose ir teatro 
spektakliuose. Perpratus u' darb" slypin*i$ asmenyb( da'nai 
b%na lengviau suvokti ir jos k%rinius. 

Skaitant Karin Bergman (Karin Bergman) dienora!*ius 
prie! akis staiga pla*iai atsiv#r# pastoriaus nam" durys ir at-
skleid# kvap$ gniau'iant) vaizd$. Paties Ingmaro Bergmano 
vaizduota vaikyst#s aplinka ir jam )takos dar( !eimos santykiai 
visada tur#jo &kcijos bruo'": 'i%rovas (skaitytojas) kartais ne-
'inodavo, kas paremta tikrais )vykiais, o kas yra padailinta Ber-
gmano versija. Be to, nema'a dalis mamos u'ra!uose esan*ios 
informacijos yra per&ltruota re'isieriaus. Jo iniciatyva buvo 
formuluojamos problemos, jam priklaus# pirmumo teis# in-
terpretuoti. Kai pama*iau, k$ ra!# pati pastoriaus 'mona, prie! 
akis i!kilo tikrasis Ingmaras Bergmanas: vaikas, paauglys, suau-
g(s 'mogus, pateiktas ne savo paties, o kito asmens akimis.

Skaityti Karin Bergman dienora!*ius nelengva. Jie nedide-
lio formato ir i!marginti senovi!ku, smulki" raid'i", vietomis 
sunkiai )skaitomu brai'u. Ra!alas daug kur i!bluk(s. Didel# 
parama buvo trys Birgitos Linton-Malmfors (Birgit Linton-
Malmfors) dienora!*i" leidimai. Skaitydamas ir lygindamas 
original$ su jos leidimu rasdavau svarbios papildomos informa-
cijos. Gimin#s archyve taip pat yra unikalus vis" pastoriaus !ei-
mos nari" ra!yt" ir gaut" lai!k", atviru*i" bei kalb" rinkinys.


