
Hosszú évek  kellenek majd, hogy 
felfogjuk  ós  értékelni  tudjuk  
mindannak  jelentőségót,  amit  

Tarkovszkij  a filmművészetben  létre-
hozott.  Az  idő  feloldja  majd  a  mai  
értékítéletek  elkerülhetetlen  szub-
jektivitását  és  elfogulatlan  objekti-
vitással  erősíti  meg  azt  a  helyet,  
amely  a szovjet  ós  a  világ  filmművé-
szetében  Tarkovszkijt  jogosan  meg-
illeti. 

E  pillanatban  már magunk  mögött  
hagytuk  azokat  a  nehéz,  csüggesztő  
esztendőket,  melyeket  filmművésze-
tünk  átélt.  Ezekben  az  években  
mindvégig  Tarkovszkij  volt  a  mi  tá-
maszunk,  mert  minden  egyes  művé-
vel  azt  bizonyította,  hogy  ezek  kö-
zött  a feltótelek között  is lehet  művé-
szileg  igazán  értékes  és  lehet  igazán  
becsületes  filmeket  csinálni.  Mindig  
a  művészethez  hű  alkotó  példája  
maradt,  aki  fölött  nincs  hatalma  pil-
lanatnyi  konjuktúrának  ós  hatósági  
érdekeknek. 

Mindenki,  aki  a  filmgyártásban  
dolgozik, saját tapasztalatából  tudja,  
hogy  hány  és hány  fórumot  kell  egy  
filmnek  megjárnia  —  a  stúdiótól  
kezdve  a  legmagasabbakig  —,  ame-
lyeken  megpróbálják  kijavítani,  meg  
akarják  szabadítani  fogyatékosságai-
tól,  de  végeredményben  csak  szerzői  
arculatától  szabadítják  meg.  Mégis,  
mindegyik  film,  amelyet  Tarkovszkij  
csinált  —  kizárólag  az  ő  filmje,  bár-
mennyi  gyötrelmet  kellett  is  kiáll-
niuk  a filmvászonhoz  vezető  úton.  

Miért nemfog az idő  az  ő  filmjein,  
hogyan lehet, hogy annyi év  elteltével  
sem  gyöngül  művészi  hatásuk  ereje  
ós frissesége í  Űgy  lehetséges ez,  hogy  
minden  filmje  a  leghatározottabban  
egyéni,  hogy  ezekben  a  filmekben  
minden mindig  valódi.  

A  mozi  az  ő  számára  nem  kereseti  
forrás volt, nem az anyagi javak  meg-
szerzésének  módja.  A  mozi  Tar-
kovszkij  számára  a  kifejezés  kínzóan  
gyötrelmes  szükségletét  jelentette,  
ahol  elmondhatja,  amit  a  világról,  
a  társadalomról,  az  életről  gondol.  
Az  alkotási  folyamat,  ami  a  művész  
legnagyobb  boldogsága,  számára  kín  
volt.  Nem  a  külső  akadályokra  gon-
dolok,  amelyket  le  kellett  küzdenie.  
Megtalálni  az  egyedül  hiteles  szót,  
hangot,  kameramozgást,  megvilágí-
tást  —  ez  volt  a  gyötrelmes.  

A  film  Andrej  számára  létezés  for-
mája és értelme  volt.  Mindegyik film-
jéért tulajdon  vérével fizetett, lett lé-
gyen  az  az  Iván  gyermekkora,  a  60-as  
évek  egyik  legtündökletesebb  pálya-
kezdése,  avagy  az  Andrej  Rubljov,  a  
nemzeti  történelem  mélyreható  ós  
szenvedélyes  kutatása,  vagy  a  fan-
tasztikus filmek —  a Solaris,  a Stalker 
vagy  pedig  A  tükör,  ez  a  mind  Tar-
kovszkij  életében,  mind  a  szovjet  
film  történetében  korszakhatárt  
jelző  film.  A  tükör  volt  az,  ami  az  al-
kotó  számára  a  legféltettebb;  tulaj-
don  élete,  saját  lelke.  Ugyanilyennek  
látom  a  Nosztalgiát  is, ezt  a  —  véle-
ményem  szerint  —  mólyen  tragikus  



filmet,  amelyért  Tarkovszkij  annyira  
megszenvedett,  s amely egyfajta gyó-
nás.  Ma  már  nem  lehet  kétség  az-
iránt, hogy  a filmben felvetődő  prob-
lémák  Tarkovszkij  számára  mólyen  
személyes problémák  voltak,  amelye-
ket  saját  életében  hordott  ki,  és  
amelyekért  —  akárcsak  minden  film-
jéért  —  a  legnagyobb  árat  fizette:  
lelke  egy  darabkáját  adta  oda  ós  ne-
héz éveket. 

Megdöbbentett  egyik  vallomása,  
amelyet  egy  Nyugaton  adott  interjú-
ban  tett.  A  francia  újságírónő  ezt  
kérdezte tőle: „Monsieur Tarkovszkij,  
nem  gondolja-e  Ön,  hogy  becsületes  
filmeket  csinálni  otthon,  hazájában  
sokkal  nehezebb  ós  fontosabb  vállal-
kozás,  mint  külföldön?  Nem  gon-
dolja-e,  hogy  már  maga  az  a  tény,  
hogy  itt  forgat  filmeket,  a  gyöngeség  
megnyilvánulása?"  —  „Sajnos,  igaza  
van"  —  felelte  Tarkovszkij.  —  
„Igen,  ez  gyöngeség.  Belefáradtam  a  
harcba." 

Milyen  becsületes  és  milyen  keserű  
ez a beismerés!  Mi mind  vétkesek  va-
gyunk  benne, hogy  nem  segíthettünk  
neki  megőrizni  e  harc  értelmébe  ve-
tett  hitét.  A  választás,  hogy  külföl-
dön  marad,  elsősorban  számára  volt  
tragikus,  hiszen  ezzel  azoktól  a  gyö-
kerektől  vágta  el  megát,  amelyek  
művészetét  éltették.  De  súlyos  vesz-
teség  volt  ez  a  szovjet  filmművészet  
számára  is,  amely  ezekben  az  évek-
ben  mindvégig  érezte:  Tarkovszkij  
helye  kultúránkban  betöltetlen  ma-
radt  ós most  már  örökre  az is  marad.  

„Igen,  e*  gyöngeség  —  felelte.  
—  Belefáradtam  a harcba"  (Margarita  
Tyerehnra,  TarkovsikiJ  Tükör  című  
fiimiében) 

Utoljára  1983  márciusában,  Ró-
mában  találkoztam  vele.  Én  egy  
szovjet  filmes  delegációval  érkeztem,  
ő  éppen  a  Nosztalgia  befejezésénél  
tartott.  S  bór  a  megelőző  napok  fe-
szültsége  őt  is,  engem  is  végsőkig  ki-
merített,  fél  éjszakán  át  beszélget-
tünk  a  filmművészetről,  moszkvai  
barátainkról,  terveinkről,  a  Hamlet-
ről, amelyet ő is, én is filmre akartunk 
vinni.  Ebből  a  találkozásból  legin-
kább  azok  a  szavai  maradtak  meg  
bennem,  hogy  mennyire  vágyódik  a  
szakmánkkal  járó  nyüzsgést  legalább  
kis  időre  elfeledve,  falura  költözni  
élni, feküdni  a fűben, az Oka partjón 
tűnődni  a  tovafutó  fellegeket  nézve  
új munkáról, életről, létezésről. Meny 
nyíre  szüksége  lett  volna  erre  a  pihe  
nésre.  Az  ő  életéből  hiányzott  ez.  

Utolsó  filmje,  az  Áldozathozatal  

„Művészi  önbecsülésünk  múlik  aion,  
hogy  visszajuttassuk  mai  életünkbe. . . "  

(Áldozathozatal) 

teljes  egészében  a  szenvedésből  sar-
jadt.  Miközben  néztem,  nem  tudtam  
elképzelni,  hogy  mi  következhet  még  
ez  után  a  film  után.  Mindent  össze-
foglaló  ós  lezáró  mű.  Nem  ismerek  
más  filmet,  amelynek  alkotója  ilyen  
tragikus  mélységgel  mutatta  volna  
meg  magát.  

Mindannyian  adósai  vagyunk  Tar-
kovszkijnak  ós  az  adósságokat  tör-
leszteni  kell.  Művészi  önbecsülésünk  
múlik azon, hogy  visszajuttassuk  mai  
életünkbe,  népünknek  Tarkovszkij  
saját  hazájában  ós  külföldön  forga-
tott  filmjeit,  hogy  összegyűjtsük  és  
kiadjuk  alkotói  hagyatékát:  megva-
lósult  ós  meg  nem  valósult  forgató-
könyveket,  tanulmányokat,  előadá-
sokhoz  készített  jegyzeteket,  beszél-
getéseket,  hogy  kiadjuk  azt  a  köny-
vet, amely  nem  a szerző  hibájából  je-
lent  meg  először  nem  orosz  nyelven,  
ós amely  a filmművészetről szóló gon-
dolatait  tartalmazza,  hogy  emléktáb-
lát  helyezzünk  el  a  házon,  amelyben  
lakott,  ós,  ahogy  arra  már  számta-
lanszor  sor  került,  szerény  kis  név-
táblával  örökítsük  meg  az  ő  emlékét  
is  a  Moszfilm  stúdió  folyosójának  fa-
lán,  az  ajtó  mellett,  amely  mögött  
dolgozott. 

Erre  mór,  sajnos,  nem  Andrejnek,  
hanem  nekünk,  magunknak  van  
szükségünk.  Szükségünk  van  az  6  
filmjeire is  ós életének  példájára  —  a  
művész  életének  példájára,  akinek  
volt  bátorsága  a  körülmények  elle-
nére  is  alkotni,  bármilyen  mostohák  
voltak  is  a  körülmények  a  tehetség-
gel  szemben,  és  minden  filmjével  
mind  magasabbra  ós  magasabbra  ju-
tott. 

Szilágyi  Ákos  fordítása  


