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TARKOVSZKIJ,
avagy a filmművészet ikonosztáza

"Ideálom az ember, aki mindig hű marad önmagához" - jegyezte meg egyszer Andrej Tarkovsz
kij filmjéről,az Andrej Rubljov-ról szólván. Mondhatta volna így is: szeretnék olyan ember lenni,
aki mindig hű önmagához. Szerényebb annál, hogysem ilyesmit mondana. És szerénytelenebb is:
miért érné be holmi nyilatkozattal, ha ezt a hűséget tükrözi egész életműve?

Eddigi életműve, természetesen, hiszen Tarkovszkij még csak ötvenesztendős (1932. április
4-én született Ivanovo kőzelében). Eddigi életműve, mert - mint hirlik ~ új műbe fogott Honvágy
(mások szerint: Nosztalgia) címmel egy hazájabeli építész itáliai tanulmányútjáról, talán a szláv
és a mediterrán kultúra kapcsolatairól. Ez az eddigi életmű szám szerint nem sok: mindössze hat
film, még ha közéjük soroljuk főiskolai vizsgamunkáját is. Eredeti címe Az úthenger és a hegedű,
Magyarországon azonban Az én nagy barátom címmel mutatták be. Színes film egy kisfiú egy
napjáról, laza epizódfüzér, ami akkoriban, húsz esztendeje, még ritkaságszámba ment. Érthető,

haTarkovszkij vizsgafilmjére nehezen talált illő jelzőket a Magyar Nemzet fiatal kritikusa. Azt
írta, hogy a látszólag jelentéktelen epizódok itt mélyebb értelmet nyernek, a zsánerképek nem
csupán a kis hős ismerkedését ábrázolják az élettel és az emberekkel, hanem beavatják mindebbe
a nézőt is, méghozzá nagy meggyőző erővel, hangulati hatással. Majd hozzáteszi: "A fiatal ren
dező biztos kézzel építi föl művét; stílusa sokat ígérő, nevét érdemes megjegyezni". A dicséret su
tasága ma már röstelInivaló, de tartalma nem; sajnos, szokványos volna a mondat, ha - valóra
nem válik a jóslat. De valóra vált. S nemcsak azért, mert a régen látott mű mindmáig elevenen él
nézőjében : a hegedűórára váró kislány "szólama" éppúgy feledhetetlen, mint ama úthengeré,
amelyet a kisfiú nagy barátja igazgat.

Azóta csupán öt filmet forgatott Tarkovszkij, de máris nagy életművet alkotott. Az öt film: az
Iván gyermekkora, az Andrej Rubljov, a Solaris, a Tükör és a Sztalker. Talán nem lényegtelen
megemlíteni, hogy Tarkovszkij szülőhelye, Zavrazsé a Volga mentén Vlagyimir, Szuzdal, Nov
gorod környékén fekszik. Apja, Arszenyij Tarkovszkij ismert költő volt. Ifjúkorában Tarkovsz
kij sok mindenbe belekapott: tanult zenét, festészetet, a keleti nyelvek főiskoláján arabul. Dol
gozott geológusként Szibériában. Mintegy véletlenül iratkozott be a filmfőiskolára. már húszas
éveinek derekán, az egyik barátjánál látott filmek hatására. A főiskolán Mihail Romrn tanítvá
nya volt, igazán nem rossz iskolába járt tehát, mégis egy különös nyilatkozatában elhatárolta
magát Rommtól és az ő nevéhez fűződő - mint Tarkovszkij mondta - intellektuális filmtől. Ez
csakugyan meglepő, annál inkább, mert Tarkovszkij filmjeinek a megértése nem csekély gondo
lati-értelmi erőfeszítésre készteti a nézőt, noha e 'filmek emocionális hatása sem vitatható.

Az Iván gyermekkora igazán egyszerű, könnyen érthető költői film, mégis, Tarkovszkij egy íz
ben elárulta: " ... forgatása során minden alkalommal tiltakozásba ütköztünk, amikor a cselek
mény-összefüggéseket költői képkapcsolásokkal próbáltuk felcserélni. Pedig ... még elég félén
ken tapogatóztunk ezen az úton". Az Iván gyermekkora valóság- és álomkép-váltása ma már
aligha veszi igénybe a néző alkalmazkodókészségét, a cselekmény összefüggései világosak, a köl
tői erő és gondolat megragadó. Újdonságként hatott, hogy a valóság és a képzelet képeit alig kü
lönbözteti meg egymástól, bár az előbbi többnyire szürke, az utóbbi verőfényes. S végül kiderül,
hogy a jelenidejű film valójában maga is múltidejű, hiszen Iván, aki még gyermek a háborús je
lenidőben, s még gyermekebb a képzelt képek idején, ez az Iván már emlék csupán, hősi halottja

* Az Iván gyermekkora képszekvenciáit érzékletesen idézi föl Mitta, Panfilov, Tarkevszkij cimű könyvé
ben Nemes Károly (Filmbarátok Kiskönyvtára). Itt emlitem meg, hogy Tarkovszkijjal a magyar filmtör
téneti és esztétikai munkák közül több is foglalkozik, hasonlóképp folyóirat-cikkek; az érdeklődő számos
elemzést és értékelést találhat.
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a nagy háborúnak. Emlékét a halotti kartoték idézi föl. Vagy mégsem csak a kartoték? Hiszen
befejező képeivel azt sugallja a film, hogy Iván él, ha talán másképp s másutt, mint azelőtt, hogy
kivégezték.

Tarkovszkij hisz abban, hogy nemcsak az a valóság, ami kézzelfogható, közvetlenül tapasztal
ható, fizikai értelemben él. Sőt olykor bizony elevenebbis a gondolatban élő annál, amit a szem
lát, a kéz tapint. Ezt fejezi ki a rendező alighanem azzal is, hogy ragyogó fényben fürdeti mind
azt, amit Iván emlékeiben, a szívével, a képzeletével, gondolatban lát, '" s ilyen a befejező képsor
is, Iván halála után. A háború és a halál minduntalan megzavarja ugyan az életnek és az öröm
nek ezt a gyermeki ragyogását, de végül is mindig az élet győz. "Filmemmel ki akartam fejezni
egész gyű!öletemet a háborúval szemben - vallotta egy interjúban Tarkovszkij. - A gyermekkort
választottam, mert ez áll legerősebb ellentétben a háborúval", s ami ezzel egyértelmű: a halállal,
Mondhatni, transzcendentális szembeállítása ez az életnek és az elmúlásnak, boldogságnak és
pusztításnak, de álomszerűen valóságos képekben. A gyermekkori emlék-idezések olykor alkal
mat adnak másféle gondolattársitásta is, mint már a történet kezdetén az a kép, amikor Iván és
édesanyja egy mélységes mély kútba néz, mert a kút mélyén nappal is látni csillagot. Ez a kép
- amelyre egyébként tüstént árnyékot vet a halál: az anyát itt öli meg az ellenséges golyó - Tho
mas Mannra és a betlehemi csillagra egyaránt emlékeztet.

Illő emlékezetbe idézni a filmnek további két szép jelenetét. Az egyik: Mása és a tiszt idillje az
erdőben. Ez a "lágy, szerelmes dal", amint egyik méltatója nevezi, betétnek is fölfogható, de sok
kal inkább lírai ellentéte a történet más elemeinek, s rokona annak az ugyancsak erdei táncjele
netnek, amely Jancsó Miklós filmjében,aCsillagosok, katonák-ban látható. A másik: a gyermek
Iván szökése az elpusztított országon át a frontra, ahová őt a kötelesség szólítja, anyja halála mi
att. Apokaliptikus vidékeken át vezet az út, a romok feléje harapnak, az üszkös törmelékek po
koli tájakat idéznek föl. Húsz évvel ezelőttez a kép sokak számára kirítt - az én számomra is - a
"pasztell árnyalatú filmből", amint akkor írtam, ma azonban kétszeresen is beleillik. Először

azért, mert az efféle kemény váltásokhoz, a lírai vallomások kemény hangsúlyozásához hozzá
szokhattunk, másodszor pedig azért, mert ez a jelenet átvezet Tarkovszkij későbbi filmjeihez.

Bőségesen alkalmaz már efféle ellentéteket Tarkovszkij az Andrej Rubljov-ban. Ha egy rövid
és egy nagyjátékfilm után lehet szó korszakváltásról, a Rubljov az, Változik itt Tarkovszkij film
jeinek időtartama:az Iván gyermekkora még "hagyományos" hosszúságú, a Rubljov már, kétré
szes film, s ettől kezdve valamennyi Tarkovszkij mű lényegében 'kétszeres hosszúságú. Szükség
szerű következménye ez annak, hogy a művész itt vált át bátran a cselekmény-összefüggések jel
zéséről a költői képkapcsolásokra, ami - noha ő elkülönítette munkásságát a gondolati filmtől és
önmagát lírikusnak nevezte - valójában rendkívül meggondolkoztató és a filozofikus vívódások
egyenértékű kifejezését szolgálja.

A Rubljov története közismert, tudottnak vélhetők a történelmi tények is, amelyek az ikonfestő

életét körűlveszik. Igen érdekes, hogy számos elemző szerint a történet nemcsak a historikus
időkkel fut paralel, hanem igazi gondolati párhuzamokat is érzékeltet a huszadik századi törté
nelemmel. Nem helyes azonban, ha közvetlen párhuzamokat keres valaki. A jelen kérdéseinek
múltra tükröztetése a közvélemény szemében többnyire a gondolat elrejtésének tetszik, holott
ennek más oka is van, az, hogya művésza jelen kérdéseit egyetemes szintre emelje, s így a tanul
ság-keresőket is magasabbrendű eszmélkedésre késztesse.

Az Andrej Rubljov-ban tűnik föl először, hogy ez a mű Dantéra emlékeztet, Az isteni színjáték
ra, csakhogy az ikonfestő nem költői poklot jár végig, hanem valóságost (természetesen tudjuk,
hogy Dante is kora élményeit szőtte Poklának bugyraiba). Szépségek és borzalmak útjain kóbo
rol Rubljov, szép emberi törekvések tanúja, s borzadó átélője, végigszenvedőjemegannyi pokol
nak. Beleütközik az önkénybe, elnyomásba, embertelenségekbe, háborús, mi több: "békés" ke
gyetlenségekbe, olyannyira, hogy szavát, s benne jelképesen élet- és munkakedvét veszti. Művész
számára aligha lehet borzasztóbb, mintha hallgatásra kényszerűl; művész számára aligha lehet
elkötelezőbb, mint ha hallgatásra kényszerűl. Elegendő talán a két Jónásra emlékeztetni, a bib
liaira és Babitséra; de a hallgatás beszédes voltáról még sokat lehetne szólni. Tarkovszkij .is fon
tosnak tartja, hiszen a második résznek ez egyik fő vonala; mégis azt lehet mondani, hogya hall
gatás itt előkészítése a megszólalásnak.
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A film megszólalásának is. Emlékezetes, hogya győzteskényúr a maga dicsőségére templomot
építtet, s a templomba harangot akar. Ha nem lesz harang, pusztulnia kell sokaknak: ez a tétje
annak a csöndes küzdelemnek, amely az egykori harangöntő gyermekének vezetésével folyik.
Már ez is szép.utalás és jelkép :a gyermek szinte öntudatlanul vette át vagy leste el aharangöntés
művészetétvagy tudományát, a bensejében él ez a tudás, amelyet ilyenformán afféle rejtett örök
ségként kapott. De jelképes az a sok embert megmozgató munka is, amely itt csakugyan az élet
feltétele. Jelképes a munka eredménye: jóllehet a nagyfejedelem a maga dicsőségére szánja a ha
rangzúgást, az mégis az embereknek hozza és hirdeti az élet üzenetét: az örömhírt. Ezt közli, ezt
hirdeti a film is, így, a zárójelenet felől visszafelé tekintve különösen nagy erővel. Hiszen most je
lennek meg Rubljov képei. Azok a képek, amelyek ötszáz év után is megvannak és élnek, a
figyelmes szemlélőhöz hangosan és érthetően szólnak.

Történelmi film-e a Rubljov? Nem az, bár történelmi szempontból pontos és hiteles. Felületes
szemlélő a csatajeleneteket rokoníthatná a történelmi filmekével, holott nem azok. Nincs győze

lem, nincs semmi szépsége a hadviselésnek, valójában értelme sem sok. Amint Feofan Grek
mondja Rubljovnak : "Az emberiség már elkövettemindazt a butaságot és aljasságot, amit csak
el lehet követni ... Most csak azokat ismétli. Körforgás minden." Es Rubljov őneki: "Persze,
hogy mívelnek az emberek gonoszságot is ... És az fáj ... De nem lehet valamennyit együtt vá
dolni. Júdás elárulta Krisztust, de emlékezz csak, kik bujtották fel! A főpapok! Mert féltek az
igazságtól, féltek, hogya nép nem engedelmeskedik többé nekik. ",,",," Történelmi tanulság ez, so
katmondó, s minden hataloméhes hatalomra érvényes - épp ezért üt el a történelmi történetek
tündöklő, de néha csak félig igaz tanulságaitól.

Méltatói sokféleképpen elemezték az Andrej Rubljov-ot, ki a képeit, ki képes beszédét, ki törté
nelmi tanulságait, ki a mának szóló mondanivalót emelve ki belőle. Éppen sokoldalúságából kö
vetkezik, hogya filmet értetlenség is fogadta. Történelmi témák esetén megszokottnak nevezhető

a világos és egyszerű tanulság, amely - tisztesség ne essék szólván - a falvédő-bölcsességen több
nyire alig megy tűl, esetleg valami közhellyé kopott igazság szintjéig merészkedik. A Rubljov
azonban bonyolult mű (mint a remekművek; ezek egyszerűsége mélységeket rejt), nehezebben
"adja ki" gondolati- magvát, mint a történelmi történetek zöme. A szerkezet is a mondanivaló
szolgálatában áll. Tarkovszkij szívesen alkalmaz ellentmondó ötvözeteket; egy-egy keserű jele
netet a szépnek vagy a jónak az ábrázolása követ, ez pedig megint valamilyen keserű igazság
közlésébe torkollik. Akárcsak az életben.

Már esett szó arról, hogya Rubljov fölfedte Tarkovszkij rokonságát Dantéval; most hozzáfűz

hetjük, hogy fölfedi rokonságát Goethével is. Csakhogy míg a Faust a tettrekész, a minden perc
nek virágát leszakasztani vágyó ember enciklopédikus rajzolata, addig Tarkovszkij Rubljov-ja a
meditatív, az emberiségért a művészettel áldozni akaró ember - ugyancsak enciklopédikus erejű

- ábrázolása. Különösnek tetszhet ez, hiszel' a mai kort éppenséggel nem látjuk meditatív szán
dékúnak. Félreértésre adhat alkalmat Rubljov hallgatása is; sőt magáról a filmről is elmondha
tó, hogy hallgatag, mert mondanivalóját túlságosan mélyre rejti el.

Ki kell mondani: a Rubljov éppúgy, mint Tarkovszkij többi filmje, igazi szépségeit, gondolata
it, Önmagát csak akkor adja ki, ha nem egyszer, hanem többször is megtekinti a néző. Segíti a
megértést a "partitúra" is, a könyvalakban megjelent filinforgatókönyv, segítik a kritikák, a mél
tatások, de legfőképpen a figyelem, az elgondolkodás, és mindennek eszközeként a többszöri
megtekintés. Sajnos, ezt a filmtől rendszerint elvitatják. Pedig a modern film nagyjai - így Tar
kovszkij is - a zenéhez hasonlítható műveket ad a műélvezőknek, s amint a klasszikus zenemű

vek is annál gazdagabb hatásúak, minél többször hallgatja őket valaki, az igazán nagy filmek is
mindig új és új arcot mutatnak, az ábrázolaton mindig újabb vonások vagy színek tűnnek föl. Ez
egyébként nemcsak a zenében van így. Nem érvényes vajon a képekre és szobrokra, a versekre és
regényekre, de még az épületekre is?

Meglehet, első tekintetre nem minden világos a Solaris-ban sem. A Rubljov a múltban, a Sola
ris a jövőben játszatja a jelent. Sci-fi tehát a szokásos megjelölés szerint - pedig mégsem egészen
az. Képzeletbeli a történet, fantasztikus is, hiszen a szembeötlő valóságban ritkán fordul elő a

** Az idézetek Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij - Tarkovszkij számára írott - forgatókönyvébö! valók;
Az ikonfestő címmel megjelent !973-ban a Gondolat kiadásában, Rab Zsuzsa fordításában.
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gondolat - még kevésbé a lelkifurdalás ', materializációja, megjelenése. Persze a művészetben

annál gyakoribb az ilyesmi, csakhogy racionális korunk az effélét a misztikum tárgykörébe re
keszti. Oktalanul. Gondoljunk csak arra a messzi párhuzamra, hogya pszichikus alapon létre
jött "pszeudó"-betegségek semmivel semjelentéktelenebbek a "valódiaknál", sőt valamivel talán
nehezebben gyógyíthatók. És orvosaik inkább a művészek.

Tarkovszkij egy nyilatkozatában kifejtette: "Filmjeim ... lényegében ugyanarról szólnak. Hő
seimet egy közös szenvedély hevíti: hogy túljussanak valamin. Az élet megismerése nem adatik
meg hallatlan szellemi ráfordítás nélkül. Ezen az úton súlyos veszteségek érhetnek bennünket; de
annál mélyebbek és gazdagabbak az elért eredmények. Hőseimnek ahhoz, hogy megértsék az
élet törvényeit, hogy fölismerjék önmagukban és környezetükben a jót, mindazt, ami létezésük
nek szépségét és belső igazságát megteremti, hogy hűek maradhassanak önmagukhoz, a gondo
latok, keresések és felismerések gyötrelmes útját kell járniok. És minél méIyebben hatolnak be az
előttük álló bonyolult és nehéz feladatokba, annál jelentősebb és meggyőzőbb lesz döntésük,
hogy a jót, a világosságot választják." Tarkovszkij szava valószínűlegköltőibb, mint a fordítás
ból sejlik, de így is kiviláglik: műveiben ő az életet ábrázolja, ha a tükrözés eszköze mégoly kép
zeletbeli is. (Mellesleg : a rendező nyilatkozata a műélvezésre is áll!)

A Solaris hősei a magukkal hurcolt válságokon, nyomasztó emlékeiken, lelkifurdalásaikon
akarnak "túljutni". A sci-fi látszat ezúttal arra való, hogy a főszereplő eljusson a .jövőbeli" kö
zegbe, ahol a gondolat testet ölt. Tarkovszkij ezúttal is, mint eddigi művében, az ember belső vi
lágát akarja megérteni és megértetni, a nézőt önmagába tekintésre késztetni. A főszereplő ezútt~

"magánéleti" lelkifurdalásaival küszködik: felesége az ő hibájából is öngyilkos lett, s most, a So
larison, az asszopy - aki gond~lataibaneddig isjelen volt - élőlényként áll elébe. Mit tesz ilyen
kor az ember? Ujra megöli? Ujra megszereti? Ujrakezd mindent, és újra ugyanúgy csinál min
dent? Vagy okul a megtörténtből és ha újrakezdhetné, másképp csinálná? A Solarison általában
a következetes megoldást választják, a főhős az egyetlen, aki következetesebb: beszédbe elegye
dik a saját lelkiismeretével, s most igazán beleszeret az asszonyba, aki pedig mégsem ugyanaz,
mint aki egykor volt. A szeretet emberformáló erejéről (is) szól tehát Tarkovszkij aSolaris-ban,
arról, hogy megújulás. megtisztulás, lelkiismeret-megnyugvás csak önfeláldozó szeretet által
lehetséges.

Meglehet, a Solaris is ellenpontozó szerkezetű, s itt inkább a jelképszerűség a hangsúlyos.
A történet képes - jelképes - beszéd, s az ember előbb érzi meg a tartalmát, mintsem megérti.
Vagyis a Solaris is költemény. S mint minden költemény, rokon a zenével is. Csakhogy itt nem
hangok hallhatók, hanem képek láthatók. Félelmeket, nyugtalanságokat, általában elhessegetett
emlékképeket rajzol elénk a film, s így állít válaszút elé: emberi-e csakugyan az életünk, élhe
tünk-e érzelmek nélkül, élhetünk-e szeretet nélkül? S ez már nem magánéleti kérdés, ez az egész
emberiség jövőjének egyik alapkérdése.

Megint a múltba tekint Tarkovszkij a következő filmmel, amely nem kevésbé "gyötrelmes út
ra" vezet, hogya szereplőkés velük a nézők "hívek maradhassanak önmagukhoz", A Tükör két
ségtelenné teszi: ehhez "túl kell jutni" a közelmúlton is, vagyis föl kell dolgozni, megérteni a kö
zelmúltat, még inkább kimondani mindazt, ami az ember bensejét emészti. Ez önéletrajzi ihletésű

mű (melyik igazi műlakotás nem az, így vagy úgy?), ez nem Iván gyermekkora, hanem Tarkovsz
kijé. A Tükör széttöredezett, noha a műalkotás maga egységes, és a töredékek 'egységesítésére
ösztönzi a nézőt ís. Ebben a filmben hallhatók Tarkovszkij apjának versei is. A szerkezet szintén
ellenpontozó, a félelem jelenetei közé szép, már-már idilli emlékek sorakoznak, és az önfeledt
emlékezést mindíg megzavarják a külső események. Miről szól a Tükör? Természetesen a har
mincas-negyvenes évekről, de a kérdés rosszul van föltéve. Miért szól a Tükör? - így helyesebb.
S olyasféleképp kellene válaszolni rá, hogy azért szól, igyekezzünk "ember lenni mindig, minden
kőrülményben".

A jövőben játszódik-e Tarkovszkij legutóbbi műve, a Sztalker, vagy egyszerűen csak a költői

képzeletben? Ki-ki döntse el ízlése szerint. A cím egy angol eredetű szó, afféle csavargót, az élet
úton kóválygót jelent, de talán olyasvalakit is, akit rejtekösvényeken vezet el valahová. Itt min
denesetre erről van szó: ez aSztalker Tarkovszkij modern poklában Vergilius. Kihalt, infernális
tájon vezeti át a Tudóst és az Írót (talán a tudás és a művészet, az értelem és az érzelem megsze
mélyesítőit, vagy az ember kétféle lényét?) egy Szoba felé, ahol a rejtett vágyak megvalósulnak.
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Miért ilyen ez a táj, atomháború vagy meteor pusztította el, vitatják a méltatók, de ez aligha lé
nyeges kérdés. Némelyek az élet sivárságának példáját látják e tájban, a Zónában, vagy épp a
tönkrement természetet. Kétségkívül eszméltető háttér a Tudós és az Író beszélgetéséhez : az élet
néhányalapkérdéséről esik szó minduntalan, szabadságról, kötelességről, lehetőségekről, re
ményről, effélékről beszélnek, s szavukra. nem könnyű figyelni, nemcsak azért, mert súlyos gon
dolatokat hordoznak, hanem azért is, mert a környezet, a háttér elüt a mondottaktól. Talán rejt
jel ez is? Tarkovszkij aligha rejteget bármit is: kimondja véleményét, vagy legalábbis megérezteti
a nézővel. Magára vessen, aki nem éli át, mert nem ismeri a kételynek és bizakodásnak ezt a kü
lönös kettősségét, s aki csak a szájbarágottakat tartja nyílt beszédnek.

Ez a különös Szoba - amelynek küszöbét vándoraink nem lépik át - hasonlít kissé a Solaris
plazmabolygójához, kivált hatása tekintetében. Itt megvalósul, testet ölt a gondolat, legyen szo
rongás vagy vágy; hőseink azonban épp ettől rettennek vissza, a megvalósulástól. Amíg remény
kedik az ember, addig reménye elérhető - de ha meghiúsul ? Bár az is lehetséges, hogy más úton
kell keresni a remények megvalósulását. Hiszen a pohár megmozdul. aSztalker kislányának
gyermeki bizodaimából. Mustármagnyi hit hegyeket mozdíthat el, egy gyermek tiszta gondolata
átrendezheti az életet. Tudás és művészet mit mozdít meg az életünkben? - von felelősségre

mindannyiunkat Tarkovszkij.
De aligha azért teszi, hogy lesüssük tekintetünket, és reményünket veszítsük. Ez az ikonosztáz,

amelyet műveiből a szemünk láttára épít föl Tarkovszkij, fölfelé vezeti a tekintetet. A gyermeki
tisztaságot állítja szembe a felnőttvilág különféle bajaival és bűneivel: a gyermek bizakodó tekin
tetét, kötelességtudatát, emberségét a világ megalkuvásaival, félelmeivel, téveszméivel, úttévesz
téseivel, öldökléseivel, kegyetlenségével.

Ugyancsak Tarkovszkij mondta: "A filmben rendkívül izgat engem a költészet logikája". EI
töprenghetnénk most azon, hogy költészet és logika kiegészítik-e egymást, vagy alig összeegyez
tethetők, hogyha a költészetet a film kifejező módszerének tartjuk, vagyis a nyelvének, akkor lo
gikája van-e inkább vagy lélektana? Ha pedig a tartalmának, akkor a logikája a műélvező értel
mén át szól-e érzelmeihez vagy érzelmein át az értelméhez? "A költői logika szerintem - folytatja
a rendező - közelebb áll hgondolat fejlődésének törvényszerűségeihez,tehát az élethez is, mint a
hagyományos dramaturgia logikája. ( ... ) Költészeten én nem műfajt értek, hanem világszemlé
letet, a valósághoz való viszony sajátosjellegét. Így a költészet filozófiává válik, amely egész éle
tében vezeti az embert." Igen: a valóság megfigyelésének legjobb eszköze a képzelet, megértésé
nek pedig a költészet. Aki mindig csak az orra elé néz, mennyi mindent nem veszészre a világból,
s ráadásul könnyebben botlik meg.

Ennek csak látszólag formai következménye az, ahogyan Tarkovszkij egy-egy filmje, vagy
egész eddigi életműve fölépü!. "A lényeg az, hogy ki kell választani és össze kell illeszteni az egy
mást követő tények darabjait, pontosan tudva, látva és hallva, mi az, ami közöttük van, milyen
folyamatosság köti össze őket" - valószínűleg nemcsak a mű megalkotására, hanem a megértésé
re is érvényes ez, s valamelyest magára az életre is. A feladat, a munka kettős: az egyik része a té
nyek kiválogatása és összeillesztése (ami kézzelfogható), a másik pedig benső: "tudva, látva és
hallva, mi az, ami közöttük van, milyen folyamatosság köti össze őket". \

Filmjei "anyagának" Tarkovszkij az időt nevezi: "Mi a szerzői munka lértyege... ? ... úgy is
meghatározhatjuk, mint az időből való formálást. Hasonlóan ahhoz, ahogy a szobrász vesz egy
márvány tömböt, és magában mintegy érzékelve a majdan készülő alkotás vonalait, lefejt róla
minden fölöslegeset; a filmművész is az »idő tömbjéből«, amely az élet tényeinek hatahnas és ta
golatlan összességét foglalja magába, kivágja és eldobja mindazt, ami nem kell, csak azt hagyva
meg, ami az elkészülendő film része lesz."
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