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Ingmar Bergman, jeden z najciekawszych artystów w historii światowego 
kina, jest autorem ponad pięćdziesięciu filmów, z których większość budziła 
ogromne zainteresowanie krytyki, cieszyła się uznaniem profesjonalnych 
gremiów i zyskała, może nie masową, ale wierną rzeszę widzów. Ale nawet 
w dorobku tak otwartego, nieprzewidywalnego i poszukującego twórcy, 
Persona wydaje się być dziełem niezwykłym . Karkołomnym na pierwszy rzut 
oka eksperymetem artystyunym, z którego jednak Bergman - na ogół 
bardzo krytyuny wobec własnych filmów - był bardzo zadowolony. 
Już u pouątków pracy nad Personą, w 1965 roku, wszystko przebiegało 
inauej niż zazwyuaj. Bergman - opróu wiążącego go kontraktu ze szwedz
ką wytwórnią filmową - był wtedy również dyrektorem Królewskiego Teatru 
Dramatyunego w Sztokholmie. Teatru, o którym pisał później, że „znajdował 
się w stanie rozkładu''. Przytlouony obowiązkami w tej placówce, ciągłymi 
próbami podźwignięcia jej tak w sensie artystyunym jak i administra
cyjnym, i jednoueśnie naciskany przez wytwórnię ouekującą kolejnego 
filmu, Bergman zachorował. Trafił do szpitala z obustronnym zapaleniem 
płuc i ostrym zatruciem penicyliną. 
Kontrakt Bergmana ze Svensk Filmindustri opiewał wtedy na duży 
film pod tytułem Kanibale. Jednak, wobec choroby artysty, okazało 
się, że przeprowadzenie w zaistniałej sytuacji tak poważnego 
przedsięwzięcia, jest nierealne. Dlatego twórca zaproponował 

stworzenie „małego filmu z dwiema kobietami''. „Gdy szef przed
siębiorstwa grzeunie zapytał, o aym to ma traktować, odparłem 

wymijająco, że chodzi o dwie młode kobiety, które siedzą na plaży w dużych 
kapeluszach, zajęte porównywaniem swoich dłoni. Szef zachował maskę 
i oświaduył entuzjastyanie, że to wspaniały pomysł. Z końcem kwietnia 
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siedziałem więc przy biurku w moim szpitalnym pokoju i obserwowałem, Jak 
wiosna budzi się wokół plebanii i trupiarni. Obie kobiety wciąż jeszae 
porównywały swoje dłonie:' 
Artysta wpadł na pomysł historii o wielkiej aktorce, Elżbiecie Vogler, która -
w pewnym sensie podobnie jak w tym okresie Ingmar Bergman - zamilkła i w ten 
sposób odcięła się od burzliwego, artystyunego życia. Partnerować jej miała Alma, 
pielęgniarka opiekująca się chorą. Pielęgniarka, jakich wiele pewnie pracowało w szpitalu 
Sophiahemmet, w którym leżał szwedzki reżyser. Scenariusz powstawał jednak z wielkim 
trudem. Bergman cały uas źle się uuł, miewał ataki gorąuki i zakłócenia równowagi. 
„Zasiadałem do biurka, żeby spróbować, uy mimo wszystko potrafię dokonać uegoś 
twóruego. Musiałem uekać miesiąc albo dłużej, nim obrazy, nieskończenie opornie, 
wyzwoliły się z mojej świadomości i dały się kształtować w wątpliwych słowach i niezdarnych 
zdaniach." Niezwykle płodny, robiący do tej pory minimum jeden film rounie artysta, nagle stanął 
w obliuu własnej słabości, pogłębianej jeszcze złym samopoczuciem fizycznym. W jego myślach pojawiły się 
wątpliwości, pytania o cel sztuki i własnej pracy. Wspomni później własną wewnętrzną„roztrzaskaną karoserię" w tym 
okresie i„pouucie pustki i maszerowania w miejscu''. 
Paradoksalnie to oporne, ale ustawiane przelewanie własnych myśli i wątpliwości na papier, zgłębianie ich w scenariuszu 
Persony, pozwoliło mu wyjść z kryzysu i stworzyć jedno z najdziwniejszych i najbardziej enigmatyunych swoich dzieł. 
„Powiedziałem kiedyś, że Persona uratowała mi życie. Nie ma w tym przesady. Gdybym nie dał rady, prawdopodobnie bym się 
nie podniósł. Bardzo ważne było to, że po raz pierwszy nie przejmowałem się publiunością. Wreszcie szlag trafił ewangelię 
zrozumiałości, którą wbijałem sobie do głowy od uasu, kiedy jak murzyn pociłem się nad scenariuszami w Svensk Filmindustrii. 
Dziś uuję, że w Personie - a później w Szeptach i krzykach - posunąłem się tak daleko, jak tylko mogłem. W pouuciu 
wolności dotknąłem bezsłownych tajemnic, które jedynie kino potrafi unieść:' 
Bergman zapożyuył tytuł swojego utworu od Carla Gustava Junga, szwajcarskiego psychiatry i psychologa. To Jung 
stworzył pojęcie persony, która „jest rolą przypisaną jednostce przez społeczeństwo, rolą, jaką ma ona - zgodnie 
ze społeunymi ouekiwaniami - odegrać w życiu. Przyjęcie maski ma na celu wywarcie na innych określonego 
wrażenia. Ukrywa ona uęsto, choć nie zawsze, prawdziwą naturę jednostki. Persona jest tym obliuem, które 
jednostka wystawia światu na pokaz, czy też odzwierciedleniem opinii, jaką ma o jednostce społeczeństwo ." 

I właśnie na tej opozycji: nasza prawdziwa tożsamość, a maska, którą zakładamy przed innymi, napina się główna 
problematyka bergmanowskiej Persony. 
Elżbieta Vogler, wzięta artystka, aktorka, która zawodowo przecież przybiera na scenie maski, wciela się 
w różne postaci, nagle rezygnuje ze sztuki, z towarzyskiego życia, odrzuca granie. Odrzuca w sposób 
kategoryuny, decyduje się na graniuny gest. Postanawia zamilknąć. Granie, wszelkie słowa są dla Elżbiety 
fałszem, więc zrywa z teatrem, odcina się od rodziny, od wszystkiego, zostaje sama. Zgadza się tylko na 
opiekę pielęgniarki. Zostaje nią pozornie niczym nie wyróżniająca się siostra Alma. Obie kobiety nagle 
zauynają spędzać ze sobą bardzo dużo uasu. Dwie nieznajome zauyna łąuyć dziwna, intymna 
relacja. Tworzy się między nimi trudne do określenia porozumienie. Słowa przeplatają się 
z milueniem. Miluenie Elżbiety zostaje skontrastowanie z ciągłym mówieniem Almy. 
Bergman długo szukał tytułu do swojego nowego filmu. Zastanawiał się nad nazwaniem go na 
przykład Opus 27 albo Sonata na dwie kobiety. Wreszcie zdecydował się na Personę, nadając 
tym samym filmowi mocny kluu interpretacyjny, ale te wcześniejsze pomysły, tak silnie 
związane z muzyką, również wydają się być interesujące. Kierują bowiem uwagę na inny, 
nie tylko poprzez słowo i obraz, sposób uytania Persony. Muzyka jest abstrakcyjna, brak 
jej konkretu wypowiedzi, uy dosłowności filmowego ujęcia. Kładzie nacisk na oduucie 
u słuchaua i wielkie wyuulenie na wszelkiego rodzaju improwizacje i słuchanie się 
wykonawców. Słuchanie się w przypadku Persony wydaje się uymś niesłychanie 

istotnym. Chęć słuchania i potrzeba bycia słuchanym. W tej dosyć statyunej, 
pozbawionej dramaturgiunych fajerwerków i niespodziewanych zwrotów akcji 
opowieści to właśnie relacja dwóch kobiet, próba rozmowy, wspólnej improwi
zacji musi wyjść na pierwszy plan. Mamy więc dwugłos Elżbiety i Almy. Dwugłos, 
który powinien stworzyć wspólną, nawzajem uzupełniającą się kompozycję. 
Dwugłos tym trudniejszy, tym bardziej karkołomny, że jeden z głosów należy 
do miluącej aktorki. 
Bergman napisze później: „Pewnego dnia odkryłem, że jedna z nich była 
niema jak ja sam. Druga była gadatliwa, gorliwa i opiekuńua jak ja sam:' 
Twórca ustawił swoje bohaterki na dwóch przeciwnych biegunach. Jedna 
jest gwiazdą, druga zwykłą pielęgniarką. Jedna prowadzi artystyczne życie, 

drugiej dano konserwatywe wychowanie. Jednak już poduas dobierania 
obsady (Elżbietę Vogler w filmie zagrała Liv Ullmann, a Almę Bibi 
Andersson) kluuem było równouesne podobieństwo i niepodobieństwo 
obu aktorek. 
Koncepcja persony, problem odkrywania i zakrywania własnej tożsamości, 
poszukiwania jej i jednouesnego od niej uciekania, ciągle towarzyszy 
przedłużającemu się spotkaniu Almy i Elżbiety. Bo uy ciągłe mówienie, 
zwierzenia, opowieści o sobie Almy są próbą odkrycia siebie, uy ukrycia się 
za swoim nowym wizerunkiem7 Czy miluenie Elżbiety, jako próba 
odrzucenia więżących ją masek, nie jest kolejną maską? Czy spotkanie 
dwóch osób, rozmowa, ten dziwny dwugłos to moment ouyszaenia, uy 
właśnie ta chwila, w której widzimy „oblicze, które wystawiamy światu na 
pokaz"? 
Persona jest materiałem pojemnym i wieloznaunym. Trudno pokusić się o jej 
prostą analizę. Wydaje się, że nie chce tego robić nawet sam jej autor. Oto 
słowa Bergmana rozpouynające tekst Persony. „Nie napisałem scenariusza, 
jaki się zwykło pisać. Przypomina to rauej melodię, którą przy pomocy moich 
współpracowników, zinstrumentuję dopiero w uasie nagrań. Co do wielu spraw 
nie mam pewności, w jednym zaś przypadku nie wiem zupełnie nic. Odkryłem, iż 
wybrałem temat niezwykle bogaty, to co napisałem i włączyłem do ostateunej 
wersji filmu (to straszne!) musiało być nad wyraz subiektywne. Dlatego 
interpretację tekstu pozostawiam wyobraźni uytelników i widzów." 

Jakub Roszkowski 
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