Προοίµιο για την ταινία «Φθινοπωρινή Σονάτα» του Ιngmar Bergman (17/3/2012)
Kατερίνα Σταύρακα (απόφοιτος), Έλενα Όλγα Χρηστίδη (τελειόφοιτος) του τοµέα
ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου.

O Ingmar Bergman κατά τη διάρκεια γυρίσµατος

Η ταινία που επιλέξαµε να προβάλλουµε είναι η Φθινοπωρινή Σονάτα του Σοηδού
σκηνοθέτη Ingmar Bergman. Η επιλογή της συγκεκριµένης ταινίας έγινε µε βάση το
έντονο ψυχαναλυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει, στοιχείο που χαρακτηρίζει
πολλές από τις ταινίες του Σουηδού σκηνοθέτη ή διαφορετικά του «µετρ της
ψυχανάλυσης» όπως συχνά τον αποκαλούν.
Η ταινία γυρίστηκε το 1978 και σκιαγραφεί τη σχέση µεταξύ µητέρας και κόρης.
Μια µητέρα που παραµέλησε την οικογένειά της για χάρη της καριέρας της ως
πιανίστρια, ξανασµίγει µε την µεγαλύτερη κόρη της έπειτα από χρόνια και επιχειρεί
να συµφιλιωθεί µαζί της κατά τη διάρκεια µιας νύχτας γεµάτης οδυνηρές
αποκαλύψεις. Μια υπόκωφη ιστορία εξιλέωσης µιας σχέσης που αµφιταλαντεύεται
ανάµεσα στην αγάπη και το µίσος. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι αλήθειας υπό το
φθινοπωρινό φως της Σουηδίας και τις σονάτες του Σοπέν, του Χέντελ και του Μπαχ.
Η µάνα µια ιδιότροπη, δυναµική και εγωκεντρική γυναίκα και η κόρη πάντα κάτω
από τη σκιά της µητέρας της, ανίσχυρη και άβουλη…Το όλο σκηνικό συµπληρώνεται
µε την παρουσία του πάστορα συζύγου της κόρης, ο οποίος διαδραµατίζει και ρόλο
αφηγητή κατά τη διάρκεια της ταινίας, καθώς επίσης και µε την παρουσία της
µικρότερης, ανάπηρης κόρης που είχε εγκαταλειφθεί από τη µητέρα σε ίδρυµα,
χρόνια πριν.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του Ingmar Bergman να ονοµάσει
την ταινία του δίνοντας τον τίτλο «Φθινοπωρινή Σονάτα». Η ονοµασία αυτή
στηρίχθηκε στην ίδια την µορφή της ταινίας η οποία εµφανίζει µορφή σονάτας, µία
από τις δύο βασικές φόρµες της κλασσικής µουσικής. Η εν λόγω µουσική φόρµα
αποτελείται από τρεις «ενότητες». Στο πρώτο στάδιο µας παρουσιάζονται δύο
θέµατα, δύο ιδέες. Στο δεύτερο δηµιουργείται ένα είδος διαλόγου ανάµεσα σε αυτές
τις ιδέες, αντιπαρατίθενται και συγκρούονται. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, οι ιδέες
επανέρχονται στην ξεχωριστή αρχική τους κατάσταση. Παρότι πρόκειται για τις ίδιες
οντότητες η όλη διαδικασία τις έχει αναπτύξει και έχει φωτίσει στοιχεία τους που
πριν δε βλέπαµε.
Στην ταινία βέβαια, οι δύο αυτές ιδέες είναι η µητέρα και η κόρη.
∆ε θα µπορούσαµε όµως να αναφερθούµε σε µία ταινία του Μπέργκµαν, χωρίς να
πούµε λίγα λόγια για τον ίδιο.
Ο Ι. Μπέργκµαν γεννήθηκε το 1918, στην Ουψάλα της Σουηδίας. Ο πατέρας του
ήταν επίσκοπος και επιχείρησε να γαλουχήσει το γιο του µε άκαµπτες θρησκευτικές
αρχές. Στην αυτοβιογραφία του, ο σκηνοθέτης θυµάται µε τρόµο τις πειθαρχικές
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κυρώσεις από τους γονείς του, όπως το φόβο που αισθάνθηκε κλειδωµένος σε µία
ντουλάπα ή την ταπείνωση, όταν του επέβαλαν να φορέσει φούστα επειδή
κατουρήθηκε στον ύπνο του. Η σχέση µε τη µητέρα του υπήρξε επίσης ταραγµένη,
σχέση που ο Σουηδός σκηνοθέτης επιχείρησε να αποτυπώσει αργότερα στις ταινίες
του «Περσόνα» και « Κραυγές και Ψίθυροι». Στα 19 του έκοψε κάθε επαφή µε τους
γονείς του και οι σχέσεις τους δεν επουλώθηκαν ποτέ.
Στην πορεία αρχίζει σπουδές τέχνης και περνάει τις ώρες του µέσα στις
κινηµατογραφικές αίθουσες. Εργάζεται ως βοηθός σκηνοθέτη, γράφει τα πρώτα του
θεατρικά έργα και σιγά σιγά κυριεύεται από τον ίλιγγο της δηµιουργίας. Όλα αυτά τα
χρόνια η µοναδική διέξοδος από το ασφυκτικό οικογενειακό του περιβάλλον υπήρξε
η φαντασία.
Η εµµονή του µε τη µεγάλη οθόνη όµως, είχε το τίµηµά
της. Του πήρε πολλά χρόνια να ξεχωρίσει τις κινηµατογραφικές του
φαντασιώσεις από την πραγµατικότητα και πολύ συχνά περιέγραφε τη ζωή του
σαν µια διαρκή µάχη µε τους προσωπικούς του δαίµονές. Αυτή τη διαρκή µάχη
επιχείρησε στην πορεία να την µετουσιώσει στην τέχνη του. Η γέννηση, το σεξ και ο
θάνατος ήταν οι τρεις σταθερές εµµονές του, παρούσες µε διάφορες µορφές
σε όλη τη φιλµογραφία του. Καθόλου τυχαίο, καθώς πρόκειται για τις κατά
τους φιλοσόφους, τρεις σταθερές της ανθρώπινης ύπαρξης.
Ως άνθρωπος ο Bergman χαρακτηριζόταν από πολλούς ως ερηµίτης και ήταν
εξαιρετικά µετρηµένες οι φορές που εµφανίστηκε δηµόσια. Μεγαλύτερος κριτής του
εαυτού του υπήρξε ο ίδιος και δεν δίσταζε να ισχυριστεί ότι αποφεύγει να
παρακολουθεί τις δικές του ταινίες, επειδή τις έβρισκε πολύ καταθλιπτικές. ∆εν ήταν
η πρώτη φορά που αµφισβητούσε το καθολικής αποδοχής έργο του. Κάποτε σε ένα
περιοδικό είχε δηµοσιευτεί ένα κείµενο που κατακρεουργούσε τις µπεργκµανικές
ταινίες. Λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο άγνωστος κριτικός που το υπέγραφε,
ήταν ο ίδιος ο Μπέργκµαν µε ψευδώνυµο...

Η ταινία του µεγάλου αυτού δηµιουργού µοιάζει µε ακροβασία συναισθηµάτων. Η
ζωή, ο θάνατος και ο έρωτας –τα αιώνια ερωτήµατα του ανθρώπου- κρύβονται πίσω
από τις λέξεις, τα βλέµµατα και τους διαλόγους των ηρώων. Σε καλούν να τους
συµπονέσεις αλλά και να τους κρίνεις, να ταυτιστείς µαζί τους, αλλά και να τους
απορρίψεις. Σα να σε ωθούν στην πάντα επίκαιρη παλινδρόµηση –αυτή πίσω στη
µάνα.. Τη µάνα που αγαπάς και που µισείς, που χρειάζεσαι αλλά και διώχνεις. Σε
αυτό το αίτηµα για τη µοναδική και ανεπανάληπτη µητρική αγάπη, που κάθε λάθος,
κάθε τρύπα και κάθε σχισµή της αφήνει ισόβιες ουλές –άλλοτε µικρές και άλλοτε
µεγάλες. Πόσες φορές συνειδητά και πόσες ασυνείδητα δεν έχουµε ζητήσει την
τέλεια µητέρα; Αυτή που ξέρει µόνο να αγαπά, να προσφέρει, να ασφαλίζει και να
αποδέχεται; Πόσες φορές δεν έχουµε ψάξει ένα σύντροφο που να µας προσφέρει κάτι
από αυτά ή όλα αυτά µαζί; Πόσες στιγµές αδυναµίας δεν έχουµε κουλουριαστεί
εµβρυακά ζητώντας σιωπηρά την ηρεµία και την ασφάλεια της µήτρας;
Βλέποντας την ταινία, νοµίζω ότι ανακαλύπτουµε κάτι παραπάνω από όσα
περιγράφονται στις σκηνές της. Είδαµε τα δικά µας κενά, τα δικά µας παράπονα και
τις δικές µας ανάγκες. Βρήκαµε λόγους και δικαιολογίες, αφουγκραστήκαµε λάθη και
πάθη που κάτι µας θύµισαν. Ακόµα περισσότερο, ίσως είδαµε και κάτι ακόµα : εµάς
παιδιά ή εµάς γονείς, µέσα από έναν σπασµένο καθρέφτη αναπαραστάσεων. Κάποιος
έχει πει ότι η πιο σκληρή στιγµή για έναν άνθρωπο, είναι όταν συνειδητοποιεί ότι οι
γονείς του είναι και αυτοί άνθρωποι µε αδυναµίες –και όχι αλάνθαστοι θεοί. Είναι η
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στιγµή που δεν ξέρει πού να απευθύνει τα παράπονά του, ποιον να κατηγορήσει για
ότι του δυσκολεύει τη ζωή, για ότι τον βασανίζει και τον πονάει.
Σ αυτήν ακριβώς τη στιγµή της συνειδητοποίησης και της ανάληψης προσωπικής
ευθύνης για την κόλαση της ζωής µας, ταιριάζει µία φράση του ίδιου του Μπέργκµαν
: «Για µένα η κόλαση ήταν ένας φοβερά υποβλητικός τόπος / πάντοτε όµως
θεωρούσα ότι βρίσκεται πάνω στη γη. Η κόλαση δηµιουργείται από τους ίδιους τους
ανθρώπους. Πάνω στη γη!»
Αυτή λοιπόν την αναµέτρηση µε την προσωπική µας κόλαση, επιχειρεί να
αποτυπώσει ο Bergman στην Φθινοπωρινή Σονάτα του, αναδεικνύοντας µία άλλη
αναµέτρηση, αυτής µίας µάνας µε την κόρη της. Η µία είναι ο καθρέφτης της άλλης.
Τα τραύµατα της µητέρας φαίνεται να κληρονοµούνται στην κόρη και η δυστυχία της
µάνας φαίνεται να γίνεται δυστυχία της κόρης. Οι δύο ηρωίδες παλεύουν και αυτές µε
τους προσωπικούς τους δαίµονες προσπαθώντας να εξιλεωθούν, να αγαπήσουν και
να αγαπηθούν σε µια ύστατη προσπάθεια να κρατήσουν ζωντανή όχι µόνο τη σχέση
τους αλλά και τον ίδιο τον εαυτό τους.
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