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RESUMO

SOUZA, D. G. C. R. Entre o cinema e a pintura, o imaginário artístico de Andrei Tarkóvski.
Dissertação (Mestrado em Meios e  Processos  Audiovisuais)  – Escola de Comunicações e
Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

Todos os sete longas-metragens do cineasta russo soviético Andrei Arsênievitch Tarkóvski

(1932-1986), produzidos em vinte e cinco anos de carreira, apresentam referências diretas ou

indiretas à  história da arte.  Esta dissertação dedica-se a investigar  como a filmografia  do

diretor mobilizou telas, afrescos, gravuras e livros de arte  na constituição de um imaginário

cinematográfico  singular,  utilizando-se  desse  repertório  como  componente  narrativo  ou

mesmo como premissa plástica para a arquitetura da cena.  Com o objetivo de identificar e

qualificar diálogos entre expressões artísticas,  bem como o trânsito de formas, a pesquisa

ocupa-se  de  três  de  suas  películas,  Infância  de  Ivan  (Ivanovo  detstvo,  1962),  O espelho

(Zerkalo, 1975) e O sacrifício (Offret, 1986). Infância de Ivan, analisado no primeiro capítulo,

introduz o tema da experiência traumática da guerra, oferecendo elementos para a discussão

desde  o  discurso  propagandístico  incitado  pelo  Partido  Comunista,  por  meio  da  ampla

produção e circulação de imagens, até a transposição para o cinema de um passado literário

capitaneado por Dante Alighieri (1265-1321), da tradição iconográfica ortodoxa e do traço do

gravador Albrecht Dürer (1471-1528). Na seção seguinte, dedicada a  O espelho, o trabalho

ocupa-se  de  compreender  como  Tarkóvski  articula  diferentes  fontes  visuais  –  pintura  e

material de arquivo –, a fim de construir um enunciado histórico, a um só tempo subjetivo e

social.  A análise  revela  conexões  entre  a  inteligência  criativa  do  realizador  e  o  universo

estético de  nomes como Pieter  Bruegel,  o  Velho (c.  1525-30-1569),  Georges  de  La Tour

(1593-1652) e  Rembrandt  van Rijn (1606-1669).  Por  fim,  partindo da patente citação  do

renascentista Leonardo  da  Vinci  (1452-1519),  o  estudo  de  O  sacrifício  sublinha  uma

tendência reflexiva na poética tarkovskiana, descortinando sua relação com o pensamento

figurativo do século de ouro holandês. Assumindo o filme enquanto forma plástica e, à vista

disso, conjugando a análise composicional ao exercício comparatista, a dissertação debruça-se

sobre  as  propriedades  visuais  da  obra de  Andrei  Tarkóvski,  de  maneira  a  elucidar  os

antecedentes culturais reverberados por sua cinematografia. 

Palavras-chave:  Andrei  Tarkóvski.  Análise  fílmica.  Cinema  e  arte.  Cinema  comparado.

História da arte.



ABSTRACT

SOUZA, D.  G.  C.  R. Between cinema and painting,  the  imaginary  of  Andrei  Tarkovsky.
Dissertation (Master in Audiovisual Media and Processes) – School of Communications and
Arts, University of São Paulo, São Paulo, 2022.  

Each of the seven feature films of russian soviet filmmaker Andrei Arsenievitch Tarkovsky

(1932-1986), wich were produced in twenty five years of carrer, presents direct or indirect

references  to  art  history.  This  dissertation  investigates how  his  filmography  mobilized

paitings, frescos, engraving and art books to compose a singular cinematographic imaginary,

using this repertoire as a diegetic component or even as a plastic premise in the architecture of

the scene. For the purpose of identify and qualify the exchange between medias and the forms

in transit, this research analyses three of his filmes, Ivan’s Childhood (Ivanovo detstvo, 1962),

Mirror (Zerkalo, 1975) e The sacrifice (Offret, 1986). Ivan’s Childhood, analysed in the first

chapter, introduces the theme of traumatic experience of war, providing elements to discuss

from  the  propagandistic  discourse  incited  by  the  Communist  Party,  through  the  wide

production and circulation of images, to the transposition to cinema of a literary past led by

Dante  Alighieri  (1265-1321),  of  the  orthodox  iconographic  tradition  and of  the  engraver

Albrecht Dürer (1471-1528). In the following section, dedicated to  Mirror, the work deals

with understanding how Tarkovsky articulates different visual sources – painting and archival

material – in order to construct a historical statement, both subjective and social. The analysis

reveals connections between the director's creativity and the aesthetic universe of names such

as Pieter  Bruegel,  the  older (c.  1525-30-1569),  Georges  de  La  Tour  (1593-1652)  and

Rembrandt van Rijn (1606-1669).  Finally,  based on the quotation by the Renaissance artist

Leonardo da Vinci (1452-1519), the study of The sacrifice underlines a reflexive tendency in

Tarkovsky's poetics, revealing its relationship with the figurative thought of the Dutch golden

century. Assuming the film as a plastic form and, in view of this, combining the compositional

analysis with the comparative exercise, the dissertation focuses on the visual properties of

Andrei Tarkovsky's work, in order to elucidate the cultural background reverberated by his

cinematography.

Keywords:  Andrei  Tarkovsky.  Film  analysis.  Cinema  and  art.  Comparative  cinema.  Art

history.
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INTRODUÇÃO

Em seu monumental ensaio de 1927, dedicado ao mestre de Borgo San Sepolcro, Piero della

Francesca,  Roberto Longhi (1890-1970) propõe-se,  não sem destilar  certa  provocação aos seus

leitores, a tarefa de desvendar a “personalidade artística” do grande pintor renascentista.1 Longe de

abandonar-se  à  psicologização  romântica  que  veria  no  jovem  artista  uma  genialidade  inata,  o

estudioso italiano  ocupa-se de, no miúdo  da análise descritiva das  pinceladas  de Piero,  rastrear

possíveis relações estabelecidas com os círculos artísticos de seu tempo  (LONGHI, 2007, p. 21).

Fortemente inspirada pelo procedimento de um dos maiores historiadores da arte do século XX, esta

dissertação dedica-se a investigar a formação do imaginário cinematográfico do realizador russo

Andrei  Arsênievitch  Tarkóvski  (1932-1986).2 Seguros  da  substancial  presença  da  pintura  na

filmografia do diretor, tencionamos identificar artistas e movimentos, direta ou indiretamente,  por

ele  referenciados  em sua  obra,  a  fim de  vislumbrar  uma  constelação  de  imagens  mutuamente

comunicantes,  livre de quaisquer  hierarquias ou  linearidades  cronologicamente determinadas.  À

diferença  de  nosso  modelo  metodológico,  entretanto,  não  buscaremos  exclusivamente  nos

contemporâneos de Tarkóvski as fontes que alimentam o seu arsenal criativo,  mas nos voltaremos

com equivalente empenho a passados distantes e a geografias longínquas.

Nas páginas que se seguem, o leitor encontrará menos um relato ocupado em reconstruir

com exatidão os fatos biográficos ou as vicissitudes que permeiam as produções cinematográficas

de Tarkóvski do que uma legítima tentativa de dominar e ser dominado por suas imagens. As longas

formulações  acerca das sequências fílmicas trazidas  à  discussão configuram antes  o esforço de

recriar a experiência primordial entre o analista e a película do que o de oferecer um equivalente

verbal  da imagem cinematográfica,  atividade que a priori,  estamos cientes,  seria  absolutamente

inexequível.  A operação  de  reconhecer  antecedentes  e  fabular  conexões  possíveis  às  imagens

idealizadas por Tarkóvski de modo algum pretende insinuar ao seu espectador a imprescindibilidade

de certa bagagem cultural, seja ela visual ou literária, para a fruição de seu cinema. Ao contrário,

qualquer exegese que reivindicasse o oposto a isso, assim o cremos, encontrar-se-ia na contramão

mesmo da generosa defesa tarkovskiana pela sensibilização estética do público. Ao distinguirmos

determinadas formulações plásticas na cinematografia do autor de Esculpir o tempo3, associando-as

a um certo passado figurativo,  nosso objetivo consiste  tão somente em insuflar novo fôlego às

1 Cf.  Introdução de Carlo  Gizburg  à  edição brasileira.  In:  LONGHI,  Roberto.  Piero della  Francesca.  Tradução
Denise Bottmann. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

2 Sore  a  identidade  cultural  russa  utilizada  por  esta  pesquisa  na  denominação  de  Andrei  Tarkóvski,  consultar:
MACHADO, Irene de Araújo. Por que russo e, não, soviético? Cinema e semiótica do campo eslavo. InTexto. n.32,
2015.
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interpretações da poética do diretor, tanto quanto sublinhar como a interação entre cinema e pintura

tende a contribuir positivamente para a reformulação de nossa postura crítica diante de imagens há

muito canonizadas pela historiografia da arte. 

No círculo dos estudos cinematográficos, com frequência a filmografia de Andrei Tarkóvski

é analisada sob a luz de sua particular concepção da atividade artística, concebida menos como um

exercício intelectual do que a cristalização de uma experiência sensível de observação do mundo,

isto é, como materialização de um primordial ímpeto criativo desejoso da verdade. Na esteira desse

pensamento,  não  é  raro  encontrarmos  certo  automatismo acerca  da  complementaridade entre  a

práxis cinematográfica de Tarkóvski e seu legado teórico, assim como, em equivalente proporção,

uma  destacada  atenção  à  subjetividade  autobiográfica  aparentemente  latente  de  sua  produção.

Diante  de  asserções  demasiado  generalistas,  cujo  fundamento  se  revela  algo  precipitado  ou

irrefletido,  confessamos  certa  desconfiança.  Embora  não  sejamos  necessariamente  adeptos  da

prática de evocar a autoridade do diretor para chancelar nossos argumentos, algumas considerações

lançadas  pelo  cineasta  parecem pertinentes  a  este  momento.  Ao ser  questionado por  Donatella

Baglivo (1946-) sua definição de arte, em  Un poeta nel cinema  (1983), Tarkóvski assevera: “Se

nossa vida tende ao enriquecimento espiritual, então a arte é um meio de alcançá-lo”4.  Não a toa,

suas declarações e escritos, bem como o universo mesmo, temático e narrativo de suas películas,

tendem a corroborar  os  predicados  “transcendental”  ou “místico”,  uma vez que o seu trabalho

estaria devotado à uma espécie de sacralidade. 

Quando, por outro lado, o foco de interesse das discussões volta-se para as especificidades

de  seu  processo  criativo,  o  debate  tende  a  destacar  a  inclinação  do  russo  à  expressão

cinematográfica  do  tempo,  ressaltando  como  a  singular  manipulação  temporal  de  suas  fitas

imprime-se  como  verdadeira  forma  fílmica.  Alguns  dos  principais  exegetas  de  Tarkóvski,  ao

pesarem os elementos composicionais por ele agenciados – sobretudo a solenidade dos planos, a

recorrência de certos motivos visuais, a tênue separação entre realidade, sonho e memória – filiam o

seu projeto estético a de um cinema dito poético, cujos representantes, muito admirados pelo nosso

realizador, concentram nomes da envergadora do francês Robert Bresson (1901-1999), do sueco

Ignmar  Bergman  (1918-2007),  do  italiano  Federico  Fellini  (1920-1933)  e  do  japonês  Kenji

3 Originalmente lançado em 1985, o livro chegou primeiro ao público em alemão  (Die Versiegelte Zeit).  No ano
seguinte, quando do falecimento de Tarkóvski,  a editora The Bodley Head editou em inglês (Sculpting in time:
reflections on the cinema) uma tradução do russo (Zapetchatlionnoe vremia) feita por Kitty Hunter-Blair, também
responsável pela transposição dos diários do cineasta (Time with time: the diaries, 1970-1986). O leitor brasileiro,
por sua vez, só teve acesso ao  Martirológio  (Martirolog) do  diretor  em  2012, pela É Realizações,  que o verteu
diretamente do russo. Enquanto na Itália, Scolpire o tempo ganhou as prateleiras em 1988; o Brasil teve de esperar
ainda dois anos até conhecer a primeira edição de Esculpir o tempo, cuja base é a versão em língua inglesa do livro.
Nesta dissertação fazemos uso da 3ª edição deste volume, publicada em 2010. 

4 00:26:03
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Mizoguchi  (1898-1956).  Jeremy Robinson  (2006),  por  exemplo,  em seu  The sacred cinema of

Andrei Tarkovsky, argumenta que a recusa do cineasta ao drama clássico e às relações lógicas de

causa e efeito autorizaria o paralelo entre a atividade artística do diretor e a forma lírica. 

Maya Turovskaya (1989), por seu turno, com a pioneira monografia Tarkovsky: cinema as

poetry, amparada por Viktor Chklóvski (1893-1984), defende que o esforço espiritual exigido pela

filmografia do cineasta deriva precisamente de sua aproximação com a poesia. Lembremos que em

seu ensaio Poesia e prosa no cinema (Poeziia i proza v kinematografii, 1927)5, o formalista russo

distingue  o  cinema  poético  por  seus  peculiares  princípios  de  construção,  segundo  os  quais  a

organização da matéria fílmica prevalece em detrimento à dimensão semântica da composição. Para

dizer de outro modo, ao deslocar o centro de gravidade do enredo para os métodos formais de

ordenação, o cinema alcança a sua natureza genuína, isto é, a fórmula patética do poema. Nesse

sentido, Chklóvski é peremptório ao assegurar que o parentesco entre o cinema e a poesia não se

reduz à resolução rítmica de dispositivos combinatórios possíveis entre as imagens, mas em igual

medida  vale-se  da  ambiguidade  de  sentido  originária  desses  diversos  arranjos  –  ambivalência,

sabemos, tida na mais alta conta por Tarkóvski.

Na sequência do trabalho inaugural de Turovskaya, a partir da década de 1990, surgiram em

língua  inglesa  uma  série  de  trabalhos  dedicados  à  compreensão  do  fazer  cinematográfico  de

Tarkóvski,  não  apenas adensando a  fortuna  crítica  em torno cineasta,  mas  estabelecendo lugar

incontornável entre seus debatedores. Dentre eles é imperativo referenciar as teses de Peter Green

(1993), Johnson e Petrie (1994), e Robert Bird (2008), as quais, cada uma com sua peculiaridade,

operam um voo panorâmico sobre a carreira do cineasta russo.6 Isso para não mencionarmos – este

encargo por si só mereceria uma dedicação exclusiva – a extensa bibliografia, ainda em formação,

composta dos mais variados gêneros textuais como resenhas, ensaios e artigos científicos.7 Embora

não caiba às pretensões desta pesquisa resenhar cada um dos principais estudos aqui mencionados,

algumas palavras são necessárias  no que tange o tema norteador da dissertação.  Certas passagens

dessas monografias comprovam que a observação da tradição pictórica nos longas-metragens de

5 In: CHKLOVSKI, Viktor.  Za 60 let raboty o kino. Moscou: Iskusstvo,  1985. Em sua versão  em língua inglesa:
Poetry and prose in cinema. In: EIKHENBAUM, B. M. (org.)  Russian poetics in translation,  1982.  No ensaio,
Chklóvski argumenta que o paralelismo imagético de  A sexta parte do mundo (Chestaia tchast mira, 1926), de
Dziga Vertov (1913-1654) o caracterizaria como cinema poético, assim como tal definição caberia à  Mãe  (Mat,
1926), de Vsevolod Pudovkin (1893-1953), haja vista sua construção rítmica. Em contrapartida, Casamento ou luxo
(Woman of Paris: a drama of fate,  1923),  de Charles Chaplin (1889-1977),  com sua determinação semântica,
configura um exemplo de cinema prosaico. 

6 GREEN, Peter. Andrei Tarkovsky: the winding quest. Londres: MacMillan Press, 1993. JOHNSON, Vida; PETRIE,
Graham. The films of Andrei Tarkovsky: a visual fugue. Indianápolis: Indiana University Press, 1994. BIRD, Robert.
Andrei Tarkovsky: Elements of cinema. Londres: Reaktion Books, 2008.  Na esteira dos  trabalhos surgidos neste
período, é preciso citar Les mondes d’Andrei Tarkovski (1987), de autoria de Balint Andràs Kovàcs e Akos Szilàgyi,
ao qual infelizmente não foi possível ter acesso. 

7 Posto que os artigos exclusivamente atentos ao tema da incidência da pintura na obra de Tarkóvski servirão de
fundamentação ara a dissertação, optamos por não enumerá-los neste momento. 
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Tarkóvski não configura uma operação propriamente sui generis da pesquisa por nós aqui proposta,

entretanto é preciso ressaltar que as interpretações precedentes limitaram-se a identificar as citações

mais evidentes no universo visual do diretor sem a isso dedicar maior fôlego analítico. 

Apenas muito recentemente, trabalhos desenvolvidos em âmbito acadêmico demonstraram

maior afinco em sistematizar o cotejo entre a poética tarkovskiana e a pintura. The soul that thinks:

essays  on  philosophy,  narrative  and  symbol  in  the  cinema  and  thought  of  Andrei  Tarkovsky,

doutoramento de Daniel O. Jones (2007), desenvolve uma investigação interdisciplinar a respeito do

pensamento artístico de Tarkóvski, contemplando seu diálogo com a literatura, a pintura e a música

à  luz  da  filosofia.  Sensível  ao  intercâmbio  do  cineasta  com  seus  ancestrais,  Jones  objetiva

demonstrar graus de correspondência entre os artistas e filósofos que influenciaram a produção do

russo. Podemos admitir ainda em nossa pesquisa ecos das teses de Olena Velykodna (2017), Vanitas

del siglo XX: Andrey Tarkovskiy frente a la tradición estética de su país y los desafíos de la guerra

fría e de Diana Ivanycheva (2019), Painting in time: time and art in Andrei Tarkovsky’s art cinema

– esta última concluída enquanto nos encontrávamos no processo de fatura da dissertação. Enquanto

o  trabalho  de  Velykodna  (2017) concentra-se  na  análise  dos  recursos  plásticos  da  imagem

cinematográfica – luz, cor, textura –, a fim de sublinhar os efeitos compositivos que os aproximam

do gênero da natureza morta, sempre colocando a produção de Tarkóvski em consonância à tradição

cultural  russa  e  soviética;  Ivanycheva  (2019),  por  sua  vez,  utiliza-se  dos  objetos  pictóricos

mobilizados  pelo  cineasta,  com  o  intuito  de  retomar  o  tema  da  experiência  temporal  e  da

espiritualidade suscitados pela filmografia do diretor. 

Afim aos propósitos de Daniel Jones  (2007), nosso trabalho propõe uma investigação no

cruzamento  de  disciplinas,  associando,  tanto  quanto  possível,  sem  deixar  de  reconhecer  suas

limitações, a teoria do cinema à História da Arte. Tendo em vista a missão de cartografar a tradição

intelectual  demonstrada  pela  filmografia  de  Andrei Tarkóvski,  adotamos  como  procedimento

investigativo  o  inventário  descritivo  dos  principais  aspectos  composicionais  das  sequências

discutidas, concentrando-nos nas cenas onde a pintura é incorporada seja como elemento diegético

ou aludida estruturalmente pela cenografia.  Enquanto “exercício do olhar capaz de ultrapassar a

dimensão imediatamente visível”  (BERTETTO, 2014, p. 7), reconhecemos na análise fílmica um

mecanismo para nos assistir na missão de romper uma aura de singularidade romântica e localizar o

cinema de Tarkóvski em um sistema culturalmente determinado. 

Façamos um recuo ao conceito de cinema poético, pois ele nos permitirá avançar sobre o

horizonte  almejado  por  esta  pesquisa.  Sempre  no  documentário  italiano  de  Baglivo,  Andrei

Tarkóvski assim sintetiza a noção de autoria cinematográfica: “O cinema de autor é feito por poetas

e todos os grandes diretores de cinema são poetas. (...) Um poeta no cinema é o diretor que cria o
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seu próprio mundo e que não está interessado em reproduzir o mundo tal como ele é na realidade”.8

A formulação de nosso cineasta interessa-nos à medida em que condensa uma ideia passível de

ramificações. Se assumimos como premissa o caráter autoral de sua produção, logo, seguindo sua

definição, parece inevitável aceitar a sua práxis como a de um poeta que, com a matéria da vida e os

mecanismos  do  cinema,  concebe  um  universo particular.  A constatação,  entretanto,  exige

explicações e induz-nos a indagação quanto a natureza desse mundo. Especular sobre suas fontes

primordiais, bem como as diretrizes de constituição do cosmos tarkovskiano constituem o motivo

mesmo de ser desta dissertação. Certos de que nesse processo demiúrgico as artes desempenharam

um papel de fundamental importância, com o intuito de colaborarmos na renovação das lentes que

se lançam sobre o conjunto artístico do cineasta, ao longo deste estudo buscaremos circunscrever

algumas  das  fórmulas  figurativas que  Tarkóvski,  de  modo  consciente  ou  não,  mobilizou  na

constituição desse seu singular sistema de sons e imagens. 

Em  Esculpir  o  tempo,  volume  que  condensa  a  concepção  tarkovskiana  da  imagem

cinematográfica,  reiteradas  vezes  o  realizador  russo  reivindica para  o  seu  ofício o  direito  à

autonomia, argumentando que as experiências de adaptação, bem como a interferência de outras

linguagens no meio fílmico tendem a comprometer gravemente a sua especificidade. Segundo alega

Tarkóvski,  o  empréstimo  de  elementos  próprios  a  outras  formas  de  arte  implicaria  uma perda

substancial ao cinema, reduzindo-o a uma espécie de pastiche. “Nunca entendi, por exemplo, as

tentativas de se criar mise en scène a partir de uma pintura” (TARKÓVSKI, 2010, p. 91), declara o

diretor, ao recusar determinados procedimentos de estilização pictórica que, segundo ele, nada mais

demonstrariam que uma vã erudição por parte do cineasta.  Expresso  de maneira categórica isto

significa dizer que para trilhar o único caminho capaz de conduzir o meio cinema à especificidade

que lhe é própria, é preciso recusar no processo criativo qualquer recurso a métodos estabelecidos

pelas expressões artísticas precedentes – a pintura, a literatura, a dramaturgia.

Se a individualidade do cinema conforma-se como uma prerrogativa em Esculpir o tempo, o

mesmo não parece se verificar na filmografia de Tarkóvski. Na práxis do realizador, ao contrário, é

notória a conformação de uma harmoniosa convivência do panteão de pintores do Renascimento

italiano – Leonardo da Vinci (1452-1519), Piero della Francesca (1415-1492) –, da Escola nórdica –

Jan van Eycke (c.1390-1441), Pieter Bruegel, o Velho (c.1525-1569) –, assim como do barroco de

França – Georges de la Tour (1593-1652) – e de Espanha – Francisco de Zurbarán (1598-1664) e

José de Ribera (1591-1652). De maneira que a recorrência de citações e alusões  ao passado da

pintura europeia parece orientar a filmografia de Tarkóvski na contramão de sua veemente defesa

pela autonomia cinematográfica. É preciso cautela, porém, pois ao abordar o dilema sem o cuidado

8 00:20:45
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apropriado, o que se apresenta como evidência pode induzir o analista a uma conclusão precipitada.

Antes  de  afirmar  de  modo  conclusivo  que  a  identificação  deste  movimento  duplo  na  obra  de

Tarkóvski,  a  um  só  tempo de  emancipação  poética  e  de  convergência  estética,  sinaliza  uma

contradição  em  seu  projeto  artístico,  parece-nos  necessário  retroceder  alguns  passos,  tomar

distância, para assim melhor observar a proposição.

Diante de uma suposta antinomia entre teoria e exercício criativo, dispor em paralelo estas

atividades implica aqui uma tentativa de contornar o lugar-comum no qual ambas são isoladas,

assumindo-as como ações suplementares, ainda que manifestas por vias distintas e independentes.

Guiando-nos pelas  especulações  de  Pierre  Francastel  (1993,  p.  102),  segundo as  quais  o  signo

figurativo corresponde a um conhecimento intelectualizado e não a um dado bruto dos sentidos,

tencionamos examinar em que proporção a transferência de imagens da cultura visual ao imaginário

cinematográfico de Tarkóvski configura, em sua obra, uma operação conceitual e ordenadora, ou

seja, um ato de diálogo, interpretação e ressignificação. Para isso, a exemplo do historiador da arte

francês, assumimos como premissa, por um lado, a atividade artística como forma de converter em

ação o pensamento  (FRANCASTEL, 1987, p. 32) e, por outro, a produção de imagens como um

sistema  de  significação  autônomo,  não  subordinado  a  diretrizes  ou  códigos  linguísticos

(FRANCASTEL, 1967, 1987). Dito de outro modo, com o intuito de iluminar o funcionamento da

tradição pictórica no interior da filmografia de Tarkóvski, partiremos da ideia de que ao recuperar e

manipular  certo  inventário  imagético,  a  obra  cinematográfica  do  realizador  não  impugna  as

asserções contidas em seus escritos, mas informa, ao invés, uma reflexão crítica sobre o universo

das imagens. Trata-se, portanto, de entender que, como seus escritos, os filmes do russo cristalizam

também, à sua maneira, uma teoria estética.

Um dos mais pungentes aspectos do imaginário cinematográfico tarkovskiano repousa, sem

dúvida, em sua interlocução com outras formas de expressão artística – a música, a literatura, o

teatro,  a  gravura,  a  pintura  –,  um diálogo  manifesto em intersecções  tão  diversificadas  quanto

complexas.  No domínio musical,  por  exemplo,  esta  heterogeneidade identifica-se na harmônica

convivência da composição barroca de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) com o sintetizador

de Eduard Artemiev9 (1937-) ou ainda na comunhão entre as sonatas de Johann Sebastian Bach

(1685-1750) e a tradicional flauta de bambu japonesa.10 Tanto quanto no campo musical, o código

estilístico  de  Tarkóvski  amparou-se  amplamente  na  literatura.  Seja como  fonte  inspiradora  ou

matéria-prima para a elaboração do roteiro,  seja como elemento diegético, as letras foram para o

9 O compositor russo contribuiu com Tarkóvski em Solaris,  O espelho e Stalker.  A RAI, Radiotelevisione Italiana,
patrocinadora de Nostalgia, opôs-se à participação do músico no filme. (JALLAGEAS, 2017, p. 42)

10 Infelizmente, por limitações de caráter teórico que se nos impõem, a dissertação não versará de modo detalhado
sobre a importância da música no programa estilístico de Tarkóvski, 
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cineasta  russo  uma  ferramenta  elementar  na  construção  de  seu  pensamento  estético.  Das  sete

produções  que  compõem  sua  filmografia,  três  delas  derivam  de  obras  literárias.  Seu  longa-

metragem de estreia, Infância de Ivan (Ivanovo detstvo, 1962), baseado no conto russo Ivan (1957),

de Vadímir Bogomolov (1924-2003); Solaris (Soliaris, 1972), que deriva do romance homônimo do

polonês Stanislaw Lem (1921-2006), e Stalker (1978), cuja ficção científica Piquenique na estrada

(Piknik na obochine, 1971), dos irmãos Boris (1933-2012) e Arkadi (1925-1991) Strugatski, serviu

de  inspiração.11 Se  quisermos  expandir  o  perímetro  dessa  confluência  e  lembrarmos a  lida de

Tarkóvski como escritor, seria pertinente indicarmos as primeiras versões do roteiro de O espelho

(Zerkalo, 1974), quando ainda intitulado Um dia branco, branco (Belyi belyi dien) – nome sugerido

por um dos poemas de seu pai –, e o argumento de  O sacrifício  (Offret, 1986), originalmente  A

bruxa12,  que foram concebidos como conto.  Isto  para não mencionar  a parceria  entre  Andrei  e

Tonino Guerra  (1920-2012),  roteirista  e  poeta  italiano,  na confecção de  Nostalgia (Nostalghia,

1983), ou ainda as invocações de seus personagens a nomes como Dante Alighieri (1265-1321),

Francesco  Petrarca  (1304-1374)  e  William Shakespeare  (1564-1616).  Alusões  que  não  deixam

escapar, é claro, o cânone russo: Aleksandr Púchkin (1799-1837), Piotr Tchaadaiev (1794-1856),

Fiodor Tiúchev (1803-1873), Fiodor Dostoiévski (1821-1881), Liev Tosltói (1828-1910) e Anton

Tchekhov (1860-1904). Igualmente memorável fora o desejo de Tarkóvski de transpor para as telas

o romance O idiota (Idiot, 1869), de Dostoiévski e a novela  A morte de Ivan Ilitch (Smert Ivana

Ilitcha, 1886), de Tosltói, para citar apenas alguns exemplos.13 

No  convênio  com  a  literatura,  o  realizador  soviético  garantiu,  sem dúvida,  posição  de

destaque à poesia do pai. Em Stalker, e em O espelho, de maneira mais incisiva, a lírica de Arseni

Aleksandrovitch  Tarkóvski  (1907-1989) é  solicitada  em  momentos  decisivos  da  narrativa,

amalgamando imagem fílmica e palavra poética. Contemporâneo aos acmeístas Marina Tsvetáieva

(1892-1941)  e  Óssip  Mandelchtam (1891-1938),  de  quem herdou  “a  pureza  da  linguagem e  o

apreço pelos temas clássicos”, Arseni cultivou em sua criação uma forma de “absorção estética”

receptiva à contemplação dos “fenômenos do mundo natural”, prosseguindo o legado das primeiras

composições  de  Boris  Pasternak (1890-1960)  (SANDLER,  2011,  p.  121). Se  consideramos  a

incidência, ainda que indireta, do Acmeísmo sobre a sensibilidade criativa de nosso cineasta,  nos

parece necessário discorrer um par de linhas sobre o movimento literário que ascendeu na Rússia

11 Os livros de Lem e dos irmãos Strugatski foram editados no Brasil, em 2017, pela Aleph. 
12 Em russo, a palavra védma, bruxa; feiticeira, compartilha o radical do verbo védat, ou seja, saber, conhecer. 
13 Lançado pela Editora 34 em 2002, com tradução de Paulo Bezerra, o romance de Dostoiévski ganhou nova edição,

em 2022, pela Companhia das Letras, vertido do russo por Rubens Figueiredo. Transposto diretamente ao português
por Boris Schnaiderman, também pela 34, a novela de Tolstói foi retraduzida por Figueiredo e saiu pela Todavia em
2020, no volume  Novelas completas, onde também se pode encontrar  Felicidade conjugal  (Semeinoe stchastie,
1859), Sonata a Kreutzer (Kreitserova sonata, 1889) e Padre Siérgui (Otets Sergi,1898). 
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tsarista no primeiro decênio do século XX. Uma especial correspondência  passível de ser traçada

entre a tendência antissimbolista – assonante ao que ocorria no resto da Europa do período – e os

recursos formais de Tarkóvski filho assenta, certamente, na preocupação com o caráter tangível da

imagem, na intenção de alçar  com a obra artística uma polissemia fundamentada sobretudo na

substância  da  cultura.  Aspecto  não  menos  importante  a  ser  sublinhado  consiste,  por  certo,  na

intertextualidade da poesia acmeísta, afeição pela tradição mundial, sabemos, igualmente cara ao

diretor de O sacrifício.14 

Em O filho da civilização, seu elogio a Mandelchtam, Joseph Brodsky15 escreve:

Certa vez, quando lhe [a Mandelchtam] pediram para definir o acmeísmo – movimento
literário a que pertencia –, ele respondeu  ‘a nostalgia por uma cultura mundial’. Esta
noção de uma cultura mundial é tipicamente russa. Devido  à sua localização (nem no
Oriente nem no Ocidente) e à imperfeição de sua história, a Rússia sempre experimentou
uma  sensação  de  inferioridade  cultural,  pelo  menos  em  relação  ao  Ocidente.  Desta
inferioridade  nasceu  o  ideal  de  uma  certa  unidade  cultural  ‘externa’,  e  a  subsequente
voracidade intelectual em relação a tudo o que vinha daquela direção (BRODSKY, 1994, p.
78, grifo nosso).

Filho de pai poeta e mãe filóloga, herdeiro de um dos círculos artísticos mais expressivos do

século,  Tarkóvski teve,  desde a mais tenra infância,  sob as mais adversas condições de vida,  o

espírito moldado pela sensibilização estética. Sob as penúrias da guerra, tomou lições de música e

pintura,  graças  à  Maria  Ivanova  Vichniakova  (1907-1979),  sua  mãe,  mulher  abandonada  pelo

marido,  que não poupou sacrifícios pessoais  e econômicos para oferecer  aos  filhos  – Andrei  e

Marina – um aprendizado de excelência, segundo as mais altas exigências da intelectualidade russa.

Formado para ser um genuíno pensador, o que no contexto letrado de sua terra natal implicava mais

do que a constituição de uma personalidade cultivada, mas a adoção à fé na expressão artística

como meio de confluência ao absoluto, Tarkóvski exerceu a carreira cinematográfica dedicando

uma aguda atenção ao presente histórico, sem perder de vista o que este conhecimento oferecia de

lampejos sobre o futuro  (LLANO, 2018). Daí a obra de Tarkóvski suscitar interpretações de veia

oracular, na trilha do que o fundador da língua literária russa idealizara em seu poema O profeta

(Prorok, 1826), onde meditou sobre as aspirações do destino concentradas na criação artística.16 Já

ao fim de seus dias, tendo concluído  O sacrifício,  Andrei,  que se considerava “mais poeta que

14 Sobre o Acmeísmo Cf. GASPAROV, Boris. Poetry of the Silver Age. In: DOBRENKO, Evegny; BALINA, Marina
(org.).  The Cambridge Companion to Twentieth-Century Russian Literature.  Cambridge: Cambridge University
Press, 2011.

15 Nascido Ióssif Aleksandrovitch Brodski (1940-1996), judeu natural de Leningrado, o poeta americanizou seu nome
nos anos 1970 quando, exilado, passou a viver nos Estados Unidos da América. 
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cineasta”, trazendo consigo a aterradora aptidão de “olhar através do tempo e predizer o futuro”, vê-

se  refletido  na  figura  traçada  pela  pena  de  Púchkin,  ou  seja,  malfadado  pela  torturante

responsabilidade vatídica que segue o exercício de um artista genuíno  (TARKÓVSKI, 2010, p.

265).

Do  amor  devotado  por  Tarkóvski  ao  universo  das  belas  artes,  assimilado  da  rigorosa

pedagogia  materna,  importa-nos  em particular  seu  interesse  pelo  passado pictórico. Não que  o

realizador se encontrasse cativo de certos antepassados iconográficos, mas se, com Henri Focillon

(1988,  p.  11),  consideramos  a obra  de  arte  o  ponto  de  convergência  das  “linhas  de  força  das

civilizações”, um construto social mergulhado “na mobilidade do tempo” e, portanto, “pertencente à

eternidade”, cabe-nos perguntar que novas acepções o trabalho colecionístico de Tarkóvski confere

a antigas  formas,  dotadas  de “vida imortal”,  propagadas de gerações  em gerações,  nas fissuras

curvilíneas do espaço, até reemergirem em seu cinema. Assim, a hipótese desta dissertação ampara-

se na ideia de que a cultura  imaginal mobilizada pela dicção de Andrei Tarkóvski tende a revelar

algo de essencial acerca da etimologia de seu sistema cinematográfico. Logo, é na tarefa de aclarar

os (des)caminhos da sobrevida de um dado repertório de imagens na filmografia tarkovskiana que

investimos o esforço desta pesquisa. 

Desde  seu  longa-metragem  de  estreia,  Infância  de  Ivan,  o  realizador inseriu

sistematicamente em seus filmes ao menos uma referência confessa ao sistema das artes visuais. A

herança figurativa a qual Tarkóvski presta tributo manifesta-se em essência de duas maneiras, pela

citação  e  pela  tradução.  Práticas  recorrentes  no  enunciado  verbal,  estas  operações  se  deixam

igualmente  reconhecer  na  tessitura  do  discurso  visual.  A terminologia,  nota-se  sem demora,  é

emprestada  à  teoria  literária  por  permitir,  ao  menos  assim o  cremos,  melhor  operacionalizar  a

análise fílmica. Na fatura artística de nosso cineasta, à semelhança do que se passa com a palavra

escrita, a citação caracteriza-se como a inserção no tecido fílmico de uma imagem que lhe é alheia,

um empréstimo direto realizado  por meio de uma colagem,  isto é, pelo  enxerto de um texto em

outro.  Em sua ampla maioria, essas citações decorrem da integração de objetos artísticos como

constituintes da  diegese,  são  livros  de  pintura  ou  quadros  contemplados  pelos  personagens,

16 “Num ermo,  eu  de  âmago  sedento  /  já  me arrastava  e,  frente  a  mim,  /  surgiu  com seis  asas  ao  vento,  /  na
encruzilhada, um serafim; / ele me abriu, com dedos vagos / qual sono, os olhos que, pressagos, / tudo abarcaram
com presteza / que nem olhar de águia surpresa; / ele tocou-me cada ouvido / e ambos se encheram de alarido: /
ouvi mover-se o firmamento, / anjos cruzando o céu, rasteiras / criaturas sob o mar e o lento / crescer, no vale, das
videiras. / Junto a meus lábios, rasgou minha / língua arrogante, que não tinha, / salvo enganar, qualquer intuito, /
da boca fria onde, depois, / com mão sangrenta ele me pôs / um aguilhão de ofídio arguto. / Vibrando o gládio com
porfia, / tirou-me o coração do peito / e colocou carvão que ardia / dentro do meu tórax desfeito. / Jazendo eu hirto
no  deserto,  /  o  Senhor  disse-me:  “Olho  aberto,  /  
de pé, profeta e, com teu verbo, / cruzando as terras, os oceanos, / cheio do meu afã soberbo, / inflama os corações
humanos!” In: PÚCHKIN, Aleksandr. A dama de espadas: prosa e poemas. Tradução Boris Schnaiderman e Nelson
Ascher. São Paulo: Editora 34, 2013.
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elementos cenográficos atribuídos de um significativo papel na evolução narrativa. 

Por tradução, à sua vez, compreendemos a reelaboração, em um código linguístico diferente,

de uma determinada obra pictórica ou de padrões figurativos de épocas anteriores. Trata-se, na

prática,  de  reconhecer  no  cosmos  de  Tarkóvski  identidades  plásticas  entre  a  imagem

cinematográfica e certos quadros, movimentos e gêneros artísticos. Na filmografia do russo, não é

raro vermos reaparecer, por exemplo, composições que se avizinham da longa tradição da natureza

morta ou ainda estruturas visuais aparentadas do programa estilístico do Romantismo e do barroco

holandês. Isto exprime que a tradução configura uma operação mental segundo a qual o cineasta

apropria-se – seja esta acomodação algo consciente ou não – de um objeto artístico determinado, da

estrutura visual característica a certo artista ou escola, e, em um exercício criativo, reelabora-o com

os mecanismos do meio cinema.

Intitulado Infância de Ivan, ou o inferno feito imagem, o primeiro capítulo segue o encalço

do jovem Ivan Bondariev, buscando rastrear os afluentes culturais que adensam o universo imaginal

de  Tarkóvski.  A partir  da  identificação  de  referências  diretas,  citadas  no  tecido  fílmico  como

integrantes  da  diegese,  tal  é  caso  de  gravura  de  Albrecht  Dürer  (1471-1528)  e  da  iconografia

ortodoxa, a análise empenha-se em demonstrar como o diálogo com tradições artísticas externas ao

cinema corroboram para delinear a ambivalência da experiência limite vivenciada pelo protagonista.

Tema perene na filmografia do diretor russo, o trauma da guerra mais do que inaugurar a carreira

profissional  de  Andrei  Tarkóvski,  prepara  o  terreno  para  colocarmos  em  pauta  estratégias

significantes próprias à sua estética, como o sonho e a fantasia. Traçando um tortuoso percurso, cujo

ponto de partida assenta-se no discurso oficial do Partido – afeito a erigir uma visão idealizada e

heroica da criança – até alcançar as incorpóreas representações do inimigo nazista – características

ao período do Degelo17 – conjecturamos a dimensão metonímica alcançada pela práxis criadora de

Tarkóvski, uma singular maneira de idealizar a imagem cinematográfica esboçada já em seu longa-

metragem de estreia. Neste sentido, o especial interesse destinado à lógica onírica, procedimento

base  de  tessitura  da  película,  revela  como  a  borbulhante  personalidade  do  herói  tarkovskiano

imprime e modela o estilo fílmico. 

Contaminado pelo fragmentário princípio de construção da fita de 1975,  O espelho,  ou a

imagem em mosaico aplica-se a esquadrinhar os diversos episódios constituintes do quarto filme de

Tarkóvski, a fim de identificar e qualificar referências visuais, bem como transposições de formas e

motivos da pintura ao cinema.  A força de ação deste segundo capítulo consiste precisamente em

17 Período de liberalização da União Soviética, entre as décadas de 1950 e 1960, cujo marco histórico localiza-se no
“discurso secreto” de Nikita Khruschiov (1894-1971) proferido no 20º Congresso do Partido, a 25 de fevereiro de
1956, onde denunciou os crimes de Ióssif Stálin (1878-1953), seu antecessor como secretário-geral do Partido. A
nomenclatura é emprestada ao romance Degelo (Ottepel, 1954), de Iliá Ehremberg (1891-1967) (BALINA, 2011).
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compreender  como  um  conjunto  heterogêneo  de  materiais  –  livro  de  arte,  telas  canônicas,

documentos visuais – aproxima temporalidades e espaços geograficamente distantes, articulando

um enunciado que compreende a um só tempo a pequena e a grande história. Oscilando entre o

localismo literário russo – virtualmente representado por Aleksander Púchkin e Piotr Tchaadáiev

(1794-1856), e amarrado pela lírica de Arseni Tarkóvski – e a universalidade da dor, compartilhada

por órfãos e exilados, mutilados e desamparados, o filme de Tarkóvski aproxima-se menos de uma

autobiografia  do  que  de  uma  crônica  lúcida,  por  isso  não  menos  poética,  de  três  devastadas

gerações. 

O sacrifício, ou a epifania da imagem, dedicado ao filme testamento de Tarkóvski, completa

nossa jornada panorâmica por sua obra. Embora a película de 1986 não oculte a importância da tela

Adoração do Magos, de Leonardo da Vinci para o desenvolvimento do drama, o terceiro capítulo

compromete-se a desvendar outras formulações iconográficas que sedimentam a gênese figurativa

de O sacrifício. Atenta ao caráter expressamente reflexivo do longa-metragem, a investigação lança

luz sobre sua formulação parabólica, dispositivo herdado das Sagradas Escrituras e que concorre

formalmente  para  uma  construção  em  abismo.  A noção  de  um jogo  interno  de  espelhamento

narrativo, ou seja, o dispositivo do quadro-dentro-do-quadro, se quisermos tomar de empréstimo um

conceito advindo da História da Arte, conduz a discussão para um paralelismo entre o pensamento

plástico de Tarkóvski e os modelos pictóricos da tradição setentrional. Centrado no século de ouro

da arte holandesa, o debate amplia a problemática das fronteiras da representação, colocando em

questão a própria consciência do ato representativo, na pintura e no cinema. 

Por  fim,  objetivando  aparar  quaisquer  possíveis  pontas  soltas,  aplainar  arestas,  mas

sobretudo condensar os resultados obtidos em cada uma das seções deste trabalho, encerramos a

dissertação com um exercício de ordem eminentemente comparatista. O esforço de cotejar os filmes

de Tarkóvski entre si é especialmente orientado pelos temas, motivos visuais e figuras de estilo que

transpassam a carreira de nosso cineasta. O confronto não se furta, contudo, de assimilar exemplos

da história do cinema mundial, com os quais a sensibilidade criativa do realizador dá sinais de

filiação. Assim, a relação que se tece visa ratificar o modo como a memória traumática da guerra,

focalizada pelo olhar infantil – em  Infância de Ivan e  O espelho – configura uma compreensão

apocalíptica da História, enquanto lhe dá forma visível seja na prática da gravura ou na seleção e

colagem de materiais de arquivo. De modo análogo, a sombra do Juízo Final, manifesta pelo medo

do desconhecido porvir, encontra ecos nos comportamentos dos loucos santos de Nostalgia e de O

sacrifício. Em igual medida, a auto imolação como ato desmedido de amor altruísta – O sacrifício

–,  amparado  pela  fé  na  Arte  como  único  esperança  possível  –  Andrei  Rubliov –,  amplifica  a

incessante busca de Tarkóvski pela sublimação do humano, para não dizer de sua crença em uma
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Verdade absoluta. 

Em respeito à confiança do leitor não podemos deixá-lo seguir adiante sem antes alertá-lo de

que  esta  dissertação  tem  como  partida  um  olhar  genuinamente  apaixonado  pelos  filmes.  Na

impossibilidade de acobertar a parcialidade analítica deste estudo, de antemão, admitimos nossa

culpa.  A confissão  não  pretende  isentar  ou  abrandar  as  críticas  sobre  o  trabalho,  longe  disso.

Compreendemos a produção de conhecimento como um processo algo mágico e instigante, por

vezes frustrante, outras fracassado, mas sempre vivo, dinâmico, em progressiva mutação. Qual a

obra de arte, a sua completude exige a presença do receptor. Por isso, para selar este encontro,

convidamos  o  leitor  a  se  deixar  contaminar  pela  percepção  suscitada  em  nós  pelo  sistema

tarkovskiano de sons e imagens, com a esperança de que, ao menos, ao final da leitura, os mistérios

sensoriais de sua obra possam alcançar em si outras profundidades. 
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1 INFÂNCIA DE IVAN, OU O INFERNO FEITO IMAGEM

1.1 DA GÊNESE DE INFÂNCIA DE IVAN

Quase  como  um  destes  felizes  acasos  do  destino,  assim  sucedeu-se  o  primeiro  longa-

metragem de  Andrei  Tarkóvski.  Em outubro  de  1960,  instruções  advindas  do  diretor  geral  da

Mosfilm, Vladímir Surin1, ordenavam a interrupção das filmagens de Ivan, até então lideradas por

Eduard  Abalov  (1927-1987),  jovem  cineasta  da  geração  de  Tarkóvski,  cujo  nome  cairia  no

esquecimento. As imagens, consideradas inutilizáveis, não resistiram ao tempo para que tivéssemos

a  oportunidade  de  cotejá-las  ao  trabalho  de  Andrei.  Documentos  oficiais  apontam,  contudo,  a

insatisfação do estúdio com o grupo artístico de Abalov, não apenas no tocante à qualidade do

material captado, mas também aos gastos excedentes e, consequentemente, às dívidas resultantes da

má administração do projeto. As turbulências no processo de realização da película principiam em

sua pré-produção, quando Mikhail Papava (1906-1975), notável à época pelos roteiros de Akademik

Ivan Pavlov2 (Grigori Rochal, 1949) e Velikii voin albanii Skanderbeg3 (Serguei Iutkevitch, 1953),

assumiu a tarefa de adaptar para as telas a novela Ivan, de Vladímir Bogomolov (1924-2003), autor

consolidado  por  suas  representações  da  Segunda  Guerra  Mundial  (BOYADZHIEVA,  2014;

GREEN, 1993; TUROVSKAYA, 1989).

A narrativa, publicada em 1957, àquela altura já estava consagrada como um dos clássicos

da literatura  russa do pós-guerra e,  vertida  para uma dezena de idiomas,  não tardou a atrair  a

atenção  do  experiente  roteirista.  Desde  o  tratamento  inicial,  entretanto,  Papava  aplicou

significativas mudanças à estrutura do texto, imaginando para Ivan um destino totalmente oposto ao

descrito por Bogomolov. Nesta primeira versão, intitulada  A segunda vida, Papava previa para a

1 Surin ocupou a posição entre 1959 e 1970.
2 O cientista  Ivan Pavlov,  traduzido livremente  para o português,  foi  produzido pelo  Lenfilm,  mas  não  ganhou

distribuição em nosso país. A película narra a vida (1849-1936) do famoso médico e pesquisador russo, notório por
sua teoria do reflexo condicionado, a qual anos mais tarde influenciou os estudos de psicologia comportamental.
Em 1904, Pavlov foi agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por suas descobertas  acerca da
relação entre os sistemas nervoso e digestivo.

3 O grande guerreiro albanês Skanderbeg,  em livre tradução, não foi  lançado no Brasil. Uma coprodução entre
Albânia e União Soviética, o épico narra a saga de George Castrioto (1405-1468) na condução de uma duradoura
campanha militar para proteger as fronteiras de sua terra natal das investidas do Império Otomano (1299 - 1922).
Honrado com o Prêmio Internacional no Festival de Cannes de 1954, o filme toma como principal fonte histórica a
biografia A história da vida e dos feitos de Skanderbeg, principe do Épiro (Historia de vita et gestis Scanderbegi
Epirotarvm principis, c. 1508-1510), escrita pelo monge albanês Marin Barleti (c. 1450-1460 – c. 1512-1513).



30

trama um autêntico  happy end. A história decorre em 1943, quando Ivan Bondariev, um órfão de

doze  anos,  após  ser  acolhido  pelo  tenente  Galtsev,  passa  a  integrar  as  operações  do  Exército

Vermelho, prestando serviços de espionagem nas fronteiras inimigas. Em uma de suas perigosas

missões, o menino é tido como morto. Findada a guerra, em uma viagem de trem, Galtsev encontra

um jovem soldado de aparência familiar. O oficial, acompanhado de sua esposa grávida, ao fim e ao

cabo,  revela  ser  Ivan,  milagrosamente  salvo  da  morte.  Tal  desfecho  soava  absolutamente

inverossímil ao ocorrido com os meninos agentes – poucos deles de fato sobreviveram –, tomados

por  Bogomolov  como  modelo  na  composição  do  personagem,  e  mesmo  às  suas  experiências

pessoais de combatente. Por insistência do escritor, muitas das alterações concebidas por Papava

foram suprimidas do roteiro. (BOYADZHIEVA, 2014; GREEN, 1993; TUROVSKAYA, 1989).

Seis meses após a suspensão do projeto, em junho de 1961, a Mosfilm autorizava a retomada

das filmagens de Ivan. Por meio da indicação de Mikhail Romm (1901-1971), seu mentor durante

os anos na VGIK, Andrei Tarkóvski assumiu a incumbência de concluir o filme, não sem antes

impor suas exigências: escolher sua própria equipe e recomeçar a fita desde a elaboração do roteiro.

Ao seu lado estavam o diretor de fotografia Vadim Iusov (1929-2013) e o diretor de arte Ievguiêni

Tcherniaev (1921-1992),  companheiros  do cineasta  no média-metragem  O rolo compressor  e  o

violino (Katok i skripka, 1960), apresentado ao Instituto de Cinematografia como condição para a

obtenção do diploma do curso de direção. Outro colega de turma e também parceiro de Tarkóvski

na  roteirização  de  sua  película  de  formatura,  Andrei  Kontchalóvski  (1937-)  participou  da

reconstrução do argumento final de  Infância de Ivan,  embora não tenha sido creditado na versão

que nos é conhecida, cuja autoria se manteve sob o nome de Mikhail Papava  (BOYADZHIEVA,

2014; TUROVSKAYA, 1989).

Tarkóvski encarava a feitura de seu primeiro longa-metragem como a prova definitiva de

suas reais condições de se tornar um diretor. Se tudo resultasse bem, pensava ele, então estaria apto

ao trabalho como cineasta. Era preciso, para isto, permitir-se o exercício da imaginação, testar e

confiar em suas predileções estéticas, pois elas serviriam, naquele momento, como métrica para a

realização  de  suas  obras  vindouras  (TARKÓVSKI,  2010,  p.  27).  Três  aspectos  narrativos

provocavam o interesse do cineasta nas letras de Bogomolov. O primeiro deles dizia respeito ao

tratamento reservado ao destino do protagonista. Tudo se passa na história como se a morte do

pequeno herói, ao final, abrupta e cruel, fosse a própria força motriz da novela. O segundo fator de

destaque era o recorte temporal da intriga. O narrador toma como matéria-prima não grandiosas

batalhas militares, mas o intervalo entre duas missões exploratórias do menino. Este caráter lacunar

empregado na representação da guerra,  em que o conflito bélico se manifesta apenas como um

rumor  subterrâneo  na  superfície  visível  dos  acontecimentos,  oferecia  a  Tarkóvski  um  imenso
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potencial para a criação cinematográfica.  Por último, destacava-se o ímpeto dramático de Ivan.

Forçosamente arrebatado para a vida adulta após o assassinato da família, o órfão distinguia-se por

sua personalidade possuída pela cólera e pelo desejo de vingança. Um gênio cujo perfil estático

acobertava  uma subjetividade animada por  um tumultuoso jogo de  tensões,  tal  uma verdadeira

personagem dostoievskiana (TARKÓVSKI, 2010, p. 13-14). 

O alinhamento estético  entre  Tarkóvski  e  Bogomolov,  porém, suspendia-se aí.  Uma das

principais discordâncias do escritor acerca da adaptação proposta por Tarkóvski e Kontchalóvski

dizia respeito à inserção das quatro sequências oníricas de Ivan, em torno das quais o filme se

estrutura. É imperioso lembrar aqui a posição de mais alta relevância ocupada pela cultura literária

no imaginário russo ainda àquele tempo, situação inegavelmente superior a do cinema. Para que as

inovações estilísticas engendradas por Tarkóvski se concretizassem, era-lhe preciso, portanto, muita

convicção e firmeza. Sob seus cuidados, a história de Bogomolov ganhava contornos particulares,

afastando-se,  desde a  perspectiva  narrativa,  de sua fonte  originária.  Enquanto a  prosa do autor

firma-se em um estilo essencialmente documental, mostrando-nos à distância o seu protagonista; na

película de Tarkóvski, por sua vez, são os olhos do próprio Ivan a nos guiarem pelos campos de

guerra. Em dissonância com os retratos construídos pelas produções soviéticas do período, o jovem

cineasta propõe afastar-se do relato meramente descritivo, apresentando-nos a questão não por via

de  estratégias  convencionais  –  anúncios  radiofônicos  que  nos  localizam  geográfica  e

temporalmente, estampidos de bombas e outros procedimentos estilísticos do gênero –, mas antes

por um misto de sonhos, memórias e fantasias de um pequeno herói cuja infância fora devastada

pela tragédia histórica de seu tempo (TUROVSKAYA, 1989, p. 2-3).

Para levar adiante a atividade criadora, o recém formado diretor havia de lidar não só com os

protestos  e  a  resistência  do  literato,  mas  também  com  um  apertado  orçamento  (a  metade  do

originalmente previsto) e a imposição de um curto prazo para a conclusão do filme. Embora as

possibilidades  de  ação  e  as  ambições  do  cineasta  encontrassem  restrições,  Tarkóvski  não  só

completou a película antes do cronograma estipulado, como economizou ao Mosfilm 24.000 rublos,

montante que garantia a quitação parcial  das despesas provenientes das filmagens iniciadas por

Abalov.  A aguçada  consciência  compositiva  de  Tarkóvski,  seu  olhar  assertivo  na  resolução  de

problemas, mesmo diante das mais adversas condições encontradas na locação do filme4, bem como

seu  apurado  conhecimento  técnico  fariam com que  o  jovem realizador  despontasse  no  círculo

cinematográfico,  desde  sua  primeira  película,  como  uma  figura  de  singular  profissionalismo

4 Todas as  cenas do filme foram rodadas,  sob forte chuva, na cidade de Kánev, na Ucrânia,  às margens do rio
Dniepre, região onde a narrativa da novela de Bogomolov está localizada. Apenas a cena do encontro romântico
entre Masha (Valentina Maliávina, 1941-) e Kholin (Valentin Zubkov, 1943-1979) foi captada em uma floresta de
bétulas nas cercanias de Moscou. (TUROVSKAYA, 1989, p. 33).
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(TUROVSKAYA, 1989, p. 33).

Infância de Ivan contou com mil e seiscentas cópias para distribuição e ganhou as telas em

junho de 1962 (BOYADZHIEVA, 2014, p. 104).5 A despeito da intensa polêmica suscitada – de um

lado a alcunha de “pequeno burguês”, lançada pelo Partido Comunista italiano, de outro a defesa de

um  “surrealismo  socialista”,  sustentada  por  Jean-Paul  Sartre6 –,  o  filme  garantiu  a  Tarkóvski

reconhecimento internacional imediato. Laureada com o Leão de Ouro no 23º Festival de Veneza, a

película foi prestigiada ainda com o prêmio de melhor direção no Festival Internacional de Cinema

de São Francisco  do mesmo ano.  Em terreno soviético,  a  recepção da película  foi  igualmente

impactante. O mérito do trabalho iniciático de Tarkóvski não só foi admitido pela crítica, como

ressaltou-se  a  importante  contribuição  que Infância  de  Ivan representava  para  a  evolução  da

linguagem cinematográfica da nova escola soviética7, cujos grandes representantes até então eram

os aclamados Quando voam as cegonhas (Letiat juravli, 1957)8, de Mikhail Kalatózov (1903-1973)

e Balada do soldado (Ballada o soldate, 1959)9, de Grigori Tchukhrái (1921-2001). Assim, como

que  num  piscar  de  olhos,  o  debutante  projetava-se  entre  os  mais  expressivos  nomes  da

cinematografia mundial                                                                                                ( JOHNSON,

PETRIE, 1994, p. 68; TUROVSKAYA, 1989 p. 34).

1.2 DO CURSO AFLUENTE DAS IMAGENS 

Apliquemos, pois,  nossa atenção ao miúdo da textura de  Infância de Ivan.  Ao fazer-nos

testemunhas da guerra pela ótica de uma criança, Tarkóvski propõe-nos uma renovada compreensão

dos  acontecimentos  históricos,  aproximando-nos  do  evento  por  uma  angulatura  aparentemente

5 Segundo  Boyadzhieva  (2014,  p.  107),  as  distribuidoras  classificaram o filme como apropriado para o público
infantil e jovem adulto. As exibições foram limitadas às matinês. 

6 Endereçada a Alicata, a carta do filósofo existencialista, que à época morava na Itália, foi publicada pela primeira
vez em 9 de outubro de 1962, no periódico L’Unità, fundado pelo comunista italiano Antonio Gramsci (1891-1937),
em 1924. O texto original, em francês, foi perdido. A versão consultada por nós, Discussion sur la critique à propos
de L’enfance d’Ivan,  consta na edição especial de  Études cinématographiques,  dedicada a Andrei Tarkóvski. A
referência completa consta na seção bibliográfica ao fim deste trabalho.

7 Em entrevista concedida ao jornalista alemão Gideon Bachmann, em 1962, quando da ocasião do lançamento de
Infância de Ivan,  questionado sobre sua participação na “nova onda” do cinema russo, Tarkóvski declara não
acreditar na existência de uma tal tendência soviética. A conversa pode ser lida na íntegra em Andrei Tarkovski:
interviews, editada por John Gianvito, em 2006. A referência completa encontra-se ao fim deste trabalho. 

8 O filme foi agraciado com a Palma de Ouro no 11º Festival de Cannes, em 1958. 
9 Com roteiro e direção de Tchukhrái, a película recebeu a máxima honraria do Festival Internacional de Cinema de

Moscou de 1961 e o BAFTA de melhor filme, concedido pela Academia Britânica de Cinema e Televisão, em 1962.
A produção do  Mosfilm foi  ainda indicada  ao  Oscar  de  melhor  roteiro  original.  No Brasil,  tanto  o  filme de
Kalatózov quando o de Tchukhrái foram lançados em DVD pela CPC-UMES como parte da coleção “Cinema
soviético”.
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pouco provável, para não dizer do demasiado incômodo que dela deriva. Como já mencionado, os

acontecimentos narrados na novela transcorrem em 1943. Segundo a pena de Bogomolov, o menino

tinha apenas 12 anos quando de sua integração ao Exército Vermelho, o que significava, portanto,

ter  nascido em 1931, somente um ano antes de Andrei  Tarkóvski  (GREEN, 1993, p.  26).  Não

pretendemos nos  alongar  na descrição de pormenores  biográficos  do diretor,  a  fim de destacar

possíveis proximidades entre sua vida e a da personagem. A observação da obra tarkovskiana em

sua  integralidade,  entretanto,  torna  irrefutável  a  pregnância  da  guerra  em  seu  imaginário.

Lembremos de Andrei Rublev e da violência arrasadora da invasão mongol à Rus medieval; de O

espelho e dos órfãos, espanhóis e soviéticos, vítimas da ascensão nazifascista na Europa do início

do século XX, ou ainda de O sacrifício e da ameaça ali representada de um terceiro e definitivo

conflito mundial. 

De certo, não se há de pôr à prova as profundas reverberações de um tal episódio traumático

na experiência de seus sobreviventes. O propósito que nos orienta aqui, longe disso, é antes o de

desnudar os processos originários do universo criativo de Andrei Tarkóvski, buscando trazer à luz

fenômenos culturais que se apresentem como possíveis vestígios senão de influências diretas na

formação de seu vocabulário imagético, ao menos de linhas de forças por ele compartilhadas com

processos de cristalização do pensamento em forma visível. Em razão disso, nas próximas sessões

da análise alçaremos voo sobre longas distâncias, considerando desde as manifestações visuais das

mais mundanas e familiares ao cotidiano soviético, como selos, cartazes, fotografias e embalagens,

resvalando  em  expressões  do  moderno  cinema  europeu  até  aproximar-nos  de  elaborações

figurativas afiliadas à literatura italiana quatrocentista. Nesta jornada, somos guiados pela suspeita

de que as referidas imagens, à primeira vista pouco conformes ao estilo impresso por Tarkóvski em

sua filmografia, configuram um fértil terreno para a sua compreensão. Vejamos.

1.2.1 Infância a serviço do “povo”, ou o absurdo da criança soldado

A ambivalente recepção do estreante Andrei Tarkóvski não se deu sem razão de ser. Embora

ainda trilhasse os primeiros passos em sua carreira artística, o destemido cineasta não hesitou em

imprimir  desde  o  princípio  suas  concepções  estéticas  particulares,  resolução  que  suscitou  um

movimento de cisão tanto nas ideias quanto nas imagens em circulação na União Soviética da

primeira metade do século XX. Para compreender a importante ruptura protagonizada por Infância

de Ivan, nas opiniões e no imaginário soviético, é preciso antes fazermos um breve recuo, afim de
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tecermos alguns comentários acerca do discurso patriótico construído e fomentado pelo Partido

desde de 1917. 

Fosse por intermédio do cinema ou das artes gráficas, a difusão do sentimento de coesão

nacional parecia essencial à garantia do triunfo socialista. Se o processo revolucionário iniciado em

Outubro  encontrava  sua  principal  força  antagonista  no  Exército  Branco,  findado  o  conturbado

período da guerra civil10 (1917-1922), o adversário tornara-se outro. Nos últimos anos da década de

1930, com o fortalecimento dos ideais eugenistas encabeçados por Adolf Hitler (1889-1945), os

soviéticos lançaram uma ampla campanha com o intuito de denunciar o antissemitismo alemão,

traçando com o auxílio do cinema os contornos de um poderoso inimigo externo a ser enfrentado

(DAWIDIUK,  2015).11 Estourada  a  guerra  em  solo  soviético,  em  junho  de  1941,  seguida  do

discurso de Stálin incitando a resistência, não apenas as películas de viés antifascistas voltaram à

circulação, como ocorreu intensa mobilização dos setores cinematográficos para manter informada

a população. Embora os noticiários e documentários predominassem nas telas soviéticas ao longo

do primeiro ano da guerra, dramas, comédias satíricas e filmes de propaganda não deixaram de ter

seu espaço de produção e exibição garantido (LEYDA, 1965).

No decorrer do conflito, com a população masculina mobilizada nas frentes de batalha, as

produções ficcionais cedem o protagonismo partisan às mulheres e crianças, que com admirável

bravura  opõem-se  à  brutal  ocupação  nazista.  À  imagem  das  representações  deste  período,  o

personagem de Tarkóvski segue rígidos padrões comportamentais e um sistema ético afim à ordem

militar, como acontece com a heroína de Moça n.º 217 (Tchelovek n.º 217, 1944), de Mikhail Romm

(1901-1971) (YOUNGBLOOD, 1994, p. 413-415). Com estreia internacional no Festival de Cannes

de 1946, o filme de Romm acompanha as memórias de Tânia, moça capturada durante a invasão de

Stalingrado e vendida a uma família alemã como escrava.  Apesar das incessantes humilhações,

suporta os maus tratos com ousadia e termina por assassinar dois oficiais, vingando assim a morte

de Serguei, companheiro dos trabalhos forçados. Interessa notar certa conformidade entre a fita de

Romm e a de seu pupilo, no tocante ao recurso da linguagem dos sonhos. Se em Moça n.º 217, as

recordações  do  passado  servem  à  prisioneira  como  alento  durante  as  torturas  no  cárcere,  em

Infância de Ivan, as sequências oníricas imprimem formalmente a estilhaçada inocência do menino. 

10 Para um retrato poético do fatídico episódio fratricida, algumas obras literárias parecem-nos fundamentais, dentre
elas lembramos de:  BÁBEL, Isaac.  O exército de cavalaria.  Tradução Aurora Bernardini e Homero Freitas de
Andrade. 2ªed. São Paulo: Cosac Naify, 2015; BULGÁKOV, Mikhail. Os dias dos Turbin. Tradução Irineu Franco
Perpetuo. São Paulo: Carambaia, 2018; PILNIÁK, Boris,  O ano nu. Tradução Lucas Simone. São Paulo: Editora
34, 2017. No campo cinematográfico,  não podemos ignorar a película Arsenal  (1929), de Aleksandr Dovjenko
(1894-1956).

11 De fato,  foram soviéticos  os  primeiros  filmes  a  denunciar  o  antissemitismo alemão.  Dentre  eles  destacam-se
Professor  Mamlok,  de  Herbert  Rappaport  (1908-1983)  e  Adolf  Minkin  (1898-1967);  Soldados  do  pântano
(Bolotnye soldaty, 1938), de Aleksandr Macheret (1896-1979); Família Oppenheim (Semiá Oppengeim, 1938), de
Grigori Rochal (1899-1983). (DAWIDIUK, 2015, p. 65).
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Falávamos  da  indiscutível  contradição  da  agência  infantil  nos  flancos  inimigos.

Mencionamos ainda a ausência imagética de batalhas, o caráter furtivo de sua representação,  –

posto a intangibilidade quase fantasmagórica dos soldados fascistas  –, e a tácita compreensão da

gravidade  do  evento,  decorrente  das  estratégias  discursivas  assumidas  por  Tarkóvski.  Esta

existência  rarefeita  do  embate  militar,  entrevista  tão  somente  pela  superfície  porosa  do  tecido

narrativo, resulta por anular qualquer resquício de heroísmo que poderia emergir da figura de Ivan.

Das ações do menino, em contrapartida, ressaltam-se sua maturidade precoce e, em particular, seu

ânimo essencialmente vingativo (GREEN, 1883, p. 29). Decerto, a representação do jovem pioneiro

soviético12 proposta pelo cineasta não só antagonizava com o imaginário dominante que se fazia

circular  pela  ação  propagandística  do  Partido,  como  intentava  figurar  uma  imagem  menos

idealizada  e  ideológica  da  chamada  “Grande  Guerra  Patriótica”,  aproximando-se,  assim,  do

sofrimento cotidiano dos que a experienciaram diretamente.

O enaltecimento da valentia infantil era costumeira na atividade publicitária do Partido, o

qual vislumbrava na figura de Ivan uma potencial “personificação da criança a celebrar a coragem e

o heroísmo do povo russo em tempos difíceis”.  Desde a Revolução de Outubro de 1917, eram

frequentes  cartazes  [Figura  1.1-1.2]13 e  selos  [Figura  1.3-1.4]14 nos  quais  se  viam “crianças  e

adolescentes  saudáveis  e  felizes,  trabalhando  pelo  bem  estar  e  engrandecimento  da  pátria”

(JALLAGEAS, 2007b, p. 155).

12 A Organização dos Jovens Pioneiros Soviéticos foi  uma espécie de escotismo de apoio ao Exército Vermelho,
surgido em resposta ao já existente movimento de suporte ao Exército Branco (JALLAGEAS, 2007b, p. 155).
Sobre a ação dos pioneiros, em especial na década de 1950, recomendamos ao leitor a série de contos Meninas, de
Liudimila Ulítsakaia (1943-), traduzida por Irineu Franco Perpetuo e lançada em 2021 pela Editora 34. Em “A
dádiva  prodigiosa”,  saborosa  história  que  abre  o  livro,  acompanhamos  um  grupo  de  garotas,  com  suas
características gravatas vermelhas, em uma iniciativa de “dimensão municipal, republicana, e até mesmo de toda a
União”  (p.  9)  prestando  solene  homenagem  ao  secretário  geral  do  Partido,  Ióssif  Stálin.  Ainda  sobre  as
consequências  do  ímpeto  patriótico  insuflado  na  juventude  pelas  propagandas  oficiais,  sugerimos  a  leitura  de
ALEKSIÉVITCH,  Svetlana.  A guerra  não  tem  rosto  de  mulher.  Tradução  Cecília  Rosas.  1ª  ed.  São  Paulo:
Companhia das Letras, 2016.

13 Vladimir  Mikhailovitch Konachevitch (1888-1963) foi  um notório ilustrador russo.  Durante a Segunda Guerra
Mundial mudou-se de Pavlovsk para Leningrado, onde a maior parte de seu acervo foi perdida em um incêndio. 

14 Na estampa  da  figura  1.4, lê-se  a  seguinte  inscrição:  “K borbe  za  delo Lenina-Stalina  bud gotov!”,  em livre
tradução “Esteja preparado para lutar pela causa de Lenin e Stálin!”.
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Fonte: International Institute of Social History

Fonte: www.stamprussia.com

Figura 1.3: Pioneiro com corneta, selo ultravioleta
de 60 copeques, 1948. 

Figura 1.4: Saudação dos jovens pioneiros, selo
carmim de 45 copeques, 1948. 

Figura 1.1: Vladimir Konachevitch.
My iunye lenintsy (Nós somos a

juventude leninista), 1926, 58 x 42 cm.
Reimpressão do portfólio The Soviet

Political Poster

Figura 1.2: Juventude de Lênin, filhos
de Ilych. Sétimo aniversário da

Revolução de Outubro. 1924, 69,5 x
48,5 cm. Reimpressão do portfólio

Plakate der russische Revolution 1917-
1929

https://hdl.handle.net/10622/N30051001100772
https://hdl.handle.net/10622/N30051001100962
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Fonte: Multimedia Art Museum, Moscow

Também na fotografia,  as homenagens às crianças estiveram presentes.  Durante os anos

1930,  Aleksandr  Ródtchenko  (1891-1956),  um  dos  mais  proeminentes  espíritos  criativos  da

vanguarda russa do século XX, artista multifacetado, que se aventurou no campo da pintura, do

design, do teatro, do cinema e da tipografia, que via na fotografia mais do que um “mero reflexo da

realidade”,  mas “um dispositivo de representação visual de construções intelectuais dinâmicas”,

exaurido  pela  crítica,  sucumbiu  às  pressões  da estética  realista  socialista  e  produziu  uma série

fotográfica protagonizada pelos pioneiros (SVÍBLOVA, 2010, p. 7) [Figura 1.5-1.6].

Em  Era uma vez uma menina  (Jila-byla devotchka,  1944) acompanhamos a amizade de

Natienka e Kátia que encontram no companheirismo infantil forças para suportar a doença, a fome e

o frio em meio ao devastador cerco de Leningrado. A fita de Viktor Eisymont (1904-1964) mostra-

se  um exemplo  de  como  o  cinema  do  período  utilizou-se  de  material  gráfico  como elemento

motivador da diegese. Na sequência de abertura do filme, vemos jornais, cartazes e panfletos que

nos localizam no tempo e no espaço, conclamando a população a sair em defesa da antiga capital

imperial. Enquanto um cartaz mostra-nos uma mulher com uma arma em punho, sobre um cadáver

de criança e a cidade em chamas ao fundo; noutro lemos os dizeres “Todos em defesa da cidade de

Lenin” e ainda noutro vemos a caricatura de um sanguinário soldado nazista ameaçar uma mãe

acompanhada de seu filho. [Figura 1.7-1.9]

Figura 1.5: Aleksandr Ródtchenko. Pionerka (Pioneira),
1930, impressão vintage em gelatina e prata, 56 x 43,1

cm. Museu Casa da Fotografia de Moscou, Rússia.

Figura 1.6: Aleksandr Ródtchenko. Pioner (Pioneiro),
c.1930. Museu Casa da Fotografia de Moscou, Rússia.

https://russiainphoto.ru/search/archive/9837/?index=2
https://russiainphoto.ru/search/archive/9836/?index=7
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Fonte: Era uma vez uma menina (1944)

Em âmbito cinematográfico,  Zoia (1944), de Leo Arnchtam (1905-1979), oferece-nos uma

representação modelar do comportamento de crianças e jovens soviéticos, ao menos segundo as

expectativas nutridas pelo Partido. O filme, que concorreu ao Grande Prêmio do Festival de Cannes

de  1946,  baseia-se  na  figura  histórica  de  Zoia  Anatólevna  Kosmodemiánskaia  (1923-1941),

adolescente que com apenas dezessete anos juntou-se aos partisans; capturada em uma de suas

missões de sabotagem, foi brutalmente torturada e morta pelas forças alemãs.15 Embora Jay Leyda

(1965,  p.  481) reconheça no trabalho de Arnchtam uma “surpreendente película lírica” de viés

impressionista, é sobre um outro aspecto do longa-metragem ao qual gostaríamos de reter nossa

atenção.  Falamos  de  sua  premente  invocação  ao  engajamento  político  e  sua  intensa  qualidade

patriótica.

Iniciado com a captura de Zoia pelos inimigos e articulado a partir daí em uma estrutura de

flashback,  a produção apresenta-nos a trajetória da adolescente desde seus primeiros dias de vida,

momento intrincado à morte de Lenin (1870-1924) e à ascensão de Ióssif Stálin (1878-1953) como

secretário-geral  do  Partido.  Figura  feminina  que  se  confunde  à  própria  União  Soviética,  o

desenvolvimento infantil da menina acompanha os progressos industriais promovidos pelo plano

quinquenal16, a construção de hidrelétricas, o pioneirismo no domínio da aerostática, o projeto de

alfabetização  massiva  de  adultos,  os  monumentais  desfiles  militares  –  eventos  organicamente

inseridos  à  trama narrativa.  Cidadã exemplar,  Zoia não tarda a  demonstrar  estima pela gravata

vermelha dos pioneiros17 e tão logo alcança a idade de quatorze anos, conquista posição de destaque

no Komsomol18 [Figura 1.10-1.11]. A declarada disposição cívica da personagem, entretanto, ganha

sua máxima expressão ao fim da película quando, em um ato heroico de autossacrifício, conclama

15 O filme ganhou nova versão, em 2021, sob a direção de Maksim Brius (1968-) e Leonid Plyaskin (1984-). 
16 Planos de cinco anos para o desenvolvimento da economia nacional da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas

(Piatletnie plany razvítiia naródnovo khoziáistva SSSR) constituíam uma série de medidas idealizadas por Stálin
com o intuito de promover o progresso econômico. 

17 Chamamos atenção para a cena em que Zoia ingresso no grupo dos pioneiros, pois seu juramento nos revela o
significante que distinguia o grupo:  “E o que significa a gravata em seu peito, e por que ela é vermelha? / A
gravata no nosso peito está encharcada no sangue de centenas e milhares  de combatentes,  é  por isso que é
vermelha. Devemos valorizá-la como um pedaço da grande bandeira vermelha. / E o que significa uma foice e o
martelo no seu ícone? / Esta pioneira veste a pátria no peito. Pela causa de Lenin, esteja pronta!”

18 União da Juventude Comunista (Kommunistitcheskii soiuz molodioji)

Figura 1.7: Mulher combatente Figura 1.8: Defesa de Leningrado Figura 1.9: Mãe ameaçada por nazi
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os compatriotas das terras ocupadas a levantarem-se contra o inimigo, a “matar, queimar, envenenar

e esmagar os fascistas”. Fazendo jus ao martírio da jovem, o enunciado fílmico faz coincidir o

momento de seu enforcamento em praça pública com o anúncio da vitória da URSS na Grande

Guerra Patriótica [Figura 1.12-1.13].

Fonte: Zoia (1944)

Ainda  que  o  tratamento  concedido  aos  protagonistas  de Zoia e  Infância  de  Ivan  se

contradiga no que compete tanto à profundidade psicológica – plano em uma, esférico noutro –

quanto ao princípio motivador da resistência de cada qual – o ufanismo, na primeira e a vingança

familiar, no segundo –, é interessante assinalar a coincidência no tangente à imagem criada em

torno  das  tropas  nazistas.  Em  ambas  as  fitas,  os  soldados  de  Hitler  são  caracterizados  pela

brutalidade  bestial  e,  a  despeito  da  mortificação  imposta  à  jovem  komsomol,  é  antes  como

queimadores de livros que a menina trava conhecimento sobre os atos de barbárie cometidos na

Alemanha.  Ainda  criança,  no  despertar  de  seu  gosto  pela  literatura,  motivada  pelo  velho

bibliotecário de sua escola, Zoia interessa-se precisamente pelos exemplares então perseguidos e

incendiados pelo Reich, na fatídica noite de 10 de maio de 1933.19 Ivan, por seu turno, ao recordar a

presença dos invasores em sua aldeia, declara “Eles não tem escritores. Eu os vi queimando livros

19 Assinalo aqui a ênfase dada pelo filme, em um close up,  ao primeiro exemplar lido pela menina, um volume das
obras completas de Aleksandr Púchkin. 

Figura 1.10: Zoia torna-se pioneira Figura 1.11: Associação ao komsomol

Figura 1.12: Chamado à resistência Figura 1.13: Anúncio da vitória
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numa praça. Jogaram gasolina e atearam fogo. Havia fuligem no ar durante uma semana.” A

impressão  causada  pelos  fascistas  na  mentalidade  do  personagem  de  Tarkóvski  será  vista  de

maneria mais detalhada quando analisarmos a citação a Albrecht Dürer.20 

1.2.2 A cisão entre mundos, ou a escolha das formas

Comentamos  há  pouco  os  obstáculos  encontrados  por  Tarkóvski  na  adaptação  da  peça

literária  de Bogomolov.  Sem dúvida,  o  deslocamento do ponto de vista  narrativo  – na novela,

protagonizado  pelo  tenente  Galtsev,  e  no  filme,  por  Ivan  –,  consiste  para  a  intriga  em  uma

transposição  de  ordem  significativa.  Para  o  escritor,  porém,  a  maior  e  mais  incômoda  delas,

correspondia,  por  certo,  às  sequências  oníricas  do  garoto,  elemento  considerado  essencial  por

Tarkóvski para uma concepção, a seu ver, verdadeiramente cinematográfica da história. Tratava-se,

para o discípulo de Romm, de uma questão de determinação de contornos estéticos para o filme,

logo,  operação condizente com a prática criativa de diretor.  Ao todo,  somam quatro os  sonhos

insertados  na  película.21 Esta  intervenção  de  Tarkóvski  configurava  não  só  uma  reorganização

estrutural na trama, como afastava em definitivo a experiência fílmica do relato heroico, de estilo

seco, minucioso e realista, quase protocolar, do texto de Bogomolov (JOHNSON; PETRIE, 1994, p.

68; TARKÓVSKI, 2010, p. 12). 

Resguardados  pela  distância  histórica  que  nos  permite  apreciar  a  carreira  de  Andrei

Tarkóvski em sua plenitude, parece-nos pertinente argumentar a respeito disso – e muitos foram os

exegetas do artista a sugerir o mesmo antes de nós – que a lógica onírica orquestrada em  Infância

de Ivan apresenta-se neste momento como elemento, ainda em estágio embrionário, de uma figura

de  estilo  que  se  tornaria  um  dos  motores  da  filmografia  do  cineasta  russo. Isto  para  não

mencionarmos certos predicados de destaque na tessitura das imagens e dos sons, como é o caso do

entendimento  retrospectivo  dos  fatos22,  das  particulares  relações  espaço-tempo,  além  do  uso

pronunciado de determinados motivos visuais que desde aí se fazem sentir e que marcarão presença

em seu imaginário até o último de seus sete longas metragens. Pensamos no tema da levitação, no

interesse destinado à figura materna e ao mundo natural: o fogo, a água, alimentos como a maçã e o

20 Ver 1.3.1 O inimigo como presença simbólica, ou os sulcos fendidos na memória
21 Para uma descrição imagética detalhada do filme, em particular das sequências oníricas, sugerimos a leitura do

texto “Beginnings: The streamroller and the violin and Ivan’s childhood” que integra o livro The films of Andrei
Tarkovsky: a visual fugue, de Vida T. Johnson e Graham Petrie, publicado em 1994.

22 Retomaremos a esta qualidade de maneira mais demorada no Capítulo 3.
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ovo, a floresta, os animais, sobretudo, o cuco canoro, o pastor alemão, o galo e o cavalo. Atitude

não menos importante a se sublinhar no estilo cinematográfico de Tarkóvski é sua predileção por

observar o mundo pelo prisma da criança, inclinação esboçada em O rolo compressor e o violino,

validada  no  longa-metragem de  estreia  e  retomada  posteriormente  em O  espelho.  Nos  filmes

subsequentes, o ponto de vista não seria propriamente infantil, mas a ingenuidade do protagonista

de Stalker e da personalidade outsider de Domênico, em Nostalgia expressariam certa similaridade

com este lugar de contemplação (GREEN, 1993, p. 36). Neste sentido, ao ser incisivo, e mesmo

impositivo nas soluções estéticas para a execução de Infância de Ivan, o jovem cineasta galgava,

desde os primeiros degraus de sua atividade profissional, firmar-se não só como um realizador de

filmes, mas como um genuíno artista.

No caso específico de  Infância de Ivan, o eixo narrativo erigido desde a perspectiva da

criança assolada pelos irreparáveis horrores da guerra revela uma anomalia assaz perturbadora: o

alistamento voluntário do menino e sua eficiente atuação nas sigilosas operações de vigilância e

espionagem do exército inimigo, expediente este compreendido pelo discernimento comum como

competência reservada ao universo dos adultos. Por certo, o desequilíbrio representado pela criança

que se ocupa ativamente  dos  trâmites  de  um enfrentamento  de tamanha magnitude constitui  o

próprio centro dramático do filme. Daí ser resposta inconteste o transtorno sentido pelo espectador

ao deparar-se com as imagens deste jovem protagonista, de olhar austero, rosto embrutecido e corpo

franzino, imerso em lama, da cabeça aos pés, desde as cenas iniciais da película. Mas este senso de

anormalidade incutido por Infância de Ivan não pode ser atribuído exclusivamente ao argumento do

filme. 

O constrangimento suscitado por  este  relato de guerra sem guerra,  no qual  a  campanha

militar se faz perceber tão somente como uma força obscura e dissimulada, não por isso menos

devastadora, atualiza-se visualmente na própria expressão formal da película. Como observa-se em

The films of Andrei Tarkovsky: a visual fugue, as batalhas jamais são expressas francamente ao

espectador, antes se deixam entrever indiretamente, ora pelos lampejos dos sinalizadores a cortar o

céu noturno ora pelos escombros encontrados ao longo do caminho. Operação narrativa que sugere

ao  observador  uma  realidade  menos  física  que  mental  (JOHNSON;  PETRIE,  1994,  p.  69). É

justamente para concretizar e transmitir ao espectador esta desarmonia vital protagonizada por Ivan

Bondarev, que Tarkóvski lança mão do universo idílico do menino. Expliquemo-nos. 

Ao contrário das acusações disparadas pelo partido comunista italiano contra Tarkóvski ou

ainda das objeções declaradas pelo Mosfilm quando do concílio para discutir a aprovação do longa-
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metragem23,  as  sequências  oníricas  em  Infância  de  Ivan  não  configuram  um  mero  capricho

formalista do estreante, mas antes um componente de elementar valia para a arquitetura de uma

reflexão  crítica  acerca  do  evento  histórico.24 Após  testemunhar  os  mais  bárbaros  massacres

perpetrados pelas tropas alemãs, o pequeno Ivan é tragado por um vórtice de rancor e amargura,

alimentado por um insaciável desejo de vingança. Do ponto de vista da orquestração estilística da

obra,  as  sequências  oníricas,  sem  dúvida,  agem  no  intento  de  estabelecer  um  rigoroso  e

determinante contraponto aos variados planos de consciência que constituem o âmago mesmo do

filme,  ou  seja,  a  memória,  os  sonhos,  os  registros  documentais  e  a  insuportável  realidade  de

sobreviver em um mundo despido de esperanças. (GREEN, 1993, p. 28).

As sequências oníricas de Ivan não refletem, portanto, os desvarios da mente de um ingênuo

principiante, mas antes a lucidez de um jovem realizador empenhado em dominar os incontáveis

arranjos  poéticos  intrínsecos  ao  regime  compositivo,  e  também  associativo,  que  constituem  a

imagem  cinematográfica  enquanto  singular  expressão  artística.  Se  assumimos,  assim,  a  práxis

fílmica como o sistema enunciativo que é, se nos revela além da potência comunicativa dos sonhos

do menino, sua indispensável incumbência na escultura psicológica do personagem. Façamos desta

reflexão uma exposição um tanto mais lúcida aos nossos leitores. 

A fim de dissolver a cultura visual heroica impregnada na sociedade russa pelo realismo

socialista,  Tarkóvski  utiliza-se  justamente  da  antinomia  como  mecanismo  revelador  da

incompatibilidade entre o mundo infantil e a invariável destruição, física e emocional, causada pela

guerra.  Por  meio  de  uma  encenação  furtiva,  a  realidade  marcial  ressoa  difusa,  encerrada  nas

reentrâncias figurativas da imagem. Precisamente por isso, para converter em experiência sensível o

drama vivenciado pelo menino Bondarev, seu embrutecimento e sua total desesperança, o cineasta

recorre a uma espécie de “realismo onírico”  (SEN, 2006, p.  122),  uma combinação de sonhos,

reminiscências,  delírios  e  a  atualidade  do  espaço-tempo  diegético.  Para  que  a  brusca  cisão  na

23 Na cúpula dos conselhos artísticos, encabeçada por literatos e trabalhadores do cinema, salvo os elogios devotados
ao personagem de Ivan, o filme foi alvo de censuras pelo presidente da União dos Escritores Socialistas Russos,
Sergei Mikhalkóv (1913-2009), pai dos diretores Andrei Kontchalóvski (1937-) e Nikita Mikhalkóv (1945-), que
criticou o uso das  imagens documentais  no corte final  do filme.  Além disso,  Bogomolov prosseguiu em suas
advertências a propósito das inconsistências no tratamento da dinâmica militar no fronte. O único a sair em defesa
da robustez irradiada por Infância de Ivan foi o mentor de Tarkóvski, Mikhail Romm (JOHNSON, PETRIE, 1994,
p.  68).  Fundada  em  1932,  a  União  dos  Escritores  Socialistas  (Soioz  Pisatelei  CCCP)  desempenhou  papel
fundamental na política cultural soviética, atuando como regulador e censor das publicações (ZALAMBANI, 2011,
p. 58).

24 Em já citada entrevista (vide nota  7) ao repórter alemão Gideon Bachmann, Tarkóvski argumenta a respeito do
assunto: “A busca por novas estruturas formais é sempre determinada por pensamentos que exigem novos modos de
expressão. Por exemplo, é impossível  atualmente encarar a guerra pelos olhos daqueles que conscientemente a
experienciaram.  Em meu filme,  tento  observar  o  fenômeno  pela  ótica  de  uma pessoa  da  minha idade.  Estou
julgando o passado a partir de uma perspectiva contemporânea. Eu ilustro aquilo que poderia ter experienciado caso
o tivesse vivido. Eu testemunhei como a guerra pode atrofiar mentalmente um ser humano. E hoje, o problema da
guerra deve ser resolvido novamente pela minha geração; este é o mais relevante dos tópicos, mas o nosso ponto de
vista renovado exige que encontremos novas formas para isto.” (GIANVITO, 2006, p. 7–8. livre tradução). 
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existência de Ivan torne-se patente, para que reconheçamos sua abrupta e injustificável passagem à

vida  adulta,  Tarkóvski  articula  os  elementos  constitutivos  da  imagem  cinematográfica  –  a

disposição dos corpos em cena, o enquadramento, a escala de valores cromáticos, a montagem – de

maneira que as formas visuais  concorram para assinalar  plasticamente o contraste  entre  a  vida

pregressa do garoto e seu presente beligerante.

Quando se faz necessário o retrato da atmosfera lúgubre forçosamente imposta pela guerra, a

imagem  fílmica  torna-se  algo  tenebrosa  e  sinistra,  vemos  os  personagens  atolados  no  lodo,

recobertos de sujeira, lançados na mais densa escuridão. Os espaços que habitam não passam de

ruínas, se reduzem à floresta enlameada, cercada pelas tropas alemãs, com suas árvores negras e

esguias, por entre as quais cruzam cautelosos, comunicando-se por sussurros. Há ainda o quartel

general,  um recanto  improvisado  nos  escombros  da  cripta  de  uma antiga  igreja  demolida.  Na

ausência de janelas, a iluminação é escassa. As lâmpadas falham, enquanto outras fontes de luz – o

lampejo tímido de algumas velas e o alvorecer entrevisto pela abertura da porta – são mantidas no

fora de campo. O ar carregado parece não circular. Tudo se passa como se a vida, sob intensa

compressão, fosse regulada pela iminência do ataque inimigo. 

A partir da economia formal idealizada por Tarkóvski para registrar o mundo em estado de

guerra, estudiosos como Oddný Sen (2006, p. 131) reclamam para Infância de Ivan certo influxo da

estética  cinematográfica  expressionista  alemã,  evidentemente  à  custa  da  dinâmica  entre  luz  e

sombra, explorada pelo cineasta russo, bem como pelo pungente estado emocional das personagens,

pronunciado pelas tomadas de ângulos irregulares e sua consequente impressão de deformidade do

espaço cênico.25 Embora não subscrevamos por completo a defesa da autora, há de se concordar

com a estilização de algumas cenas do filme, em que se faz notória a predileção por um efeito

fotográfico de alto contraste, além de um enviesado posicionamento da câmera. Tal é o caso, por

exemplo, dos minutos iniciais do filme, sequência que se contrapõe ao prólogo onírico – registro

mnemônico  da  infância  do menino  – e  que  nos  lança  no coração da guerra  pelas  vias  de  um

horizonte de abandono e destruição.26 Saído das trevas, vemos o rosto de Ivan em primeiríssimo

plano,  em  um  acentuado  contra  plongée  [Figura  1.14].  Um  corte  na  imagem  e  a  câmera  é

reposicionada em plano geral. Ao fundo da paisagem, a carcaça de um moinho ressalta o corpo

diminuto do menino. A saída momentânea de quadro, seguida do surgimento do seu rosto em close,

25 A autora convoca filmes como  O gabinete do Dr. Caligari  (Das kabinett der doctor Caligari,  1919), de Robert
Wiene (1873-1938) e Nosferatu (Nosferatu, eine symphonie des graunes, 1922), de F.W. Murnau (1888-1931) como
possíveis balizas estéticas para Infância de Ivan.

26 Para uma análise mais  detalhada desta sequência,  recomendamos a leitura do artigo “O Sol negro de Andriêi
Arsiênievich Tarkóvski (ou os primeiros quatro minutos e vinte e dois segundos que definiram um cinema)”, de
Neide Jallageas  (2007b),  onde a estudiosa  pondera  como a tradição cultural  russa,  em especial  as  vanguardas
artísticas do começo do século XX, reverbera na concepção estética da cena. O texto foi publicado pela revista Ars
(São Paulo) e encontra-se disponível no site do periódico: https://www.revistas.usp.br/ars/article/view/2990/3680
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revelam um procedimento que se repetiria na filmografia de Tarkóvski, a saber o reenquadramento

que se realiza, diante da câmera fixa, por meio do deslocamento dos corpos no espaço. Sem perder

de vista nosso ponto de partida, destacamos que este efeito de desproporção entre o esqueleto do

engenho, o perfil  de Ivan e os demais elementos da paisagem só é possível graças ao requinte

técnico de Tarkóvski e do fotógrafo Vadim Iusov, demonstrado na escolha de uma lente teleobjetiva

para a captação da cena [Figura 1.15].

‘

Fonte: Infância de Ivan (1962)

Sem nos alongarmos em demasia acerca do assunto, recordemos por fim certo momento do

filme quando, relutando em cumprir ordens oficiais e ingressar na escola militar, Ivan, com tom

insurgente, foge do acampamento, determinado a juntar-se aos movimentos nacionais de resistência

antifascista. Em seu percurso, o menino depara-se com um antigo vilarejo destruído pelo fogo. Os

resquícios dos casebres queimados configuram-se como que um túnel para a passagem de Ivan. As

longas tábuas de madeira convergem obliquamente para o centro, ao mesmo tempo sublinhando o

ponto de fuga da imagem e emoldurando a silhueta do menino. Ali, por entre os escombros, um

velho homem, de aparência atordoada, cantarolando os versos de uma canção antiga, recorre à ajuda

de Ivan para encontrar um prego, intentando dependurar o retrato de sua falecida esposa, morta pelo

exército alemão. Em uma casa que já não existe,  desprovida de teto e de paredes,  onde restou

apenas a imponente estrutura de uma lareira, a cena beira o absurdo27 [Figura 1.16]. Observando em

retrospecto a filmografia de Tarkóvski, vem-nos a mente a residência reclusa de Domênico, em

Nostalgia, onde presenciamos a insensatez seja da travessia de portas sem sustentação seja da chuva

que insiste em recair sobre os personagens mesmo em superfície coberta.

Por hora, deixemos de lado a dimensão representativa da guerra em Infância de Ivan, pois a

ela retornaremos mais adiante, quando meditarmos a respeito da presença de uma dada tradição

iconográfica no filme. Detenhamo-nos, enfim, na lógica onírica da película de estreia de Tarkóvski,

27 Para Oddný Sen (2006, p. 127), dada a estranheza da situação, a sequência assemelha-se  ao universo  onírico do
filme. 

Figura 1.16: A convergência de
linhas oblíquas destacam Ivan

Figura  1.15:  Ivan  e  o  moinho:
desproporções e vestígios

Figura 1.14: A guerra como
deformação do visível
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solução estética por ele encontrada para delimitar os contornos psicológicos e dramáticos do nosso

pequeno protagonista. Falávamos nos parágrafos anteriores da importância dos sonhos de Ivan para

a arquitetura narrativa do filme, no sentido de que sua manifestação configura índice substancial da

cisão entre dois mundos. Se os horrores da guerra pronunciam-se pelo aspecto soturno das imagens,

em  oposição,  o  passado  idílico  de  Ivan  só  poderia  emergir  visualmente  como  uma  radiante

paisagem da memória. Transição incessante entre luz e trevas, tal um perverso jogo infernal, do qual

o menino é indefeso prisioneiro. Se sombras, lama, sujeira e destruição constituem os signos da

guerra; sol, natureza, fertilidade e as brincadeiras de criança circunscrevem a serenidade do passado

inocente, perdido em um tempo longínquo.

São os sonhos de Ivan que nos  dão os  moldes  mais  sinceros de suas virtudes.  O amor

maternal,  o  afeto  trocado com a  irmã,  a  candura  de  seu olhar  traduzida  na  ânsia  infantil  pela

descoberta do mundo. Os sonhos de Ivan, sugere Turovskaya (1990, p. 6), não enformam de modo

estrito suas lembranças de menino, mas antes são ensejos “de liberdade, de fantasia e imaginação,

imagens vagamente panteístas da vida natural, de paz e de alegria”. Em dissonância com a absoluta

violência na qual  se  encerra  o jovem pioneiro,  de corpo e espírito  embrutecidos,  as  passagens

oníricas estilhaçam a linearidade narrativa, como se a elas só fosse possível desabrochar nas fissuras

mesmas do denso tecido da existência infantil. Nestes lampejos fugidios de esperança, deparamo-

nos  com  um sentimento  de  apreciação  sensível  do  espaço,  com  uma  auspiciosa  promessa  de

contemplação, inconcebível para a cruel realidade da guerra, onde tudo o que se vê são resquícios

da  morte  e  da  destruição.  São  estas  irrupções  as  responsáveis  por  restituir  a  Ivan  seu  paraíso

perdido, por devolvê-lo à sua devida condição de criança. 

Se no tocante ao tratamento destinado à realidade marcial evoca-se comparativamente a

estética  expressionista  do  cinema  de  vanguarda  alemão,  nos  segmentos  oníricos  do  filme  não

poderíamos deixar de advertir a notável filiação do jovem Tarkóvski a seu predecessor, o ucraniano

Aleksandr Dovjenko (1894-1956). Referimo-nos, em particular, ao terceiro dos quatro sonhos de

Infância de Ivan.28 Em uma tarde chuvosa, um caminhão avança por uma estrada de terra, ladeada

por frondosas árvores. Na traseira do automóvel, sentados sobre uma pilha de maçãs, Ivan e a irmã.

O herói oferece à tímida companheira uma fruta, apesar da insistência, ela recusa [Figura 1.17-

1.20]. Com uma elaborada transposição de imagens do positivo para o negativo,  esta é a única

fantasia na qual a mãe de Ivan está ausente; lembremos que sua morte é deixada subentendida na

sequência onírica anterior. Por fim, a paisagem resplandece em um sol exuberante. Em uma praia

deserta, habitada por cavalos selvagens, o caminhão segue deixando atrás de si um longo rastro de

maçãs  [Figura  1.21-1.22].  O  quadro  que  se  desenha  é  de  uma  sublime  poesia.  Sobre  as

28 01:05:22
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possibilidades expressivas idealizadas para a formatação dos sonhos do herói, Tarkóvski observa:

Em busca de uma resposta, experimentamos inúmeras possibilidades práticas, recorrendo a
associações e vagas intuições. De forma totalmente inesperada, ocorreu-nos a ideia de usar
imagens em negativo no terceiro sonho. Em nossa imaginação, entrevíamos um sol negro
reluzindo por  entre árvores  brancas e o  brilho de  um aguaceiro.  Os relâmpagos foram
introduzidos para tornar tecnicamente possível  a passagem do positivo para o negativo.
Tudo isso, porém, só conseguia criar uma atmosfera de irrealidade. E quanto ao conteúdo?
E a lógica do sonho? Para isso, recorremos às lembranças. Lembrei-me de ter visto a relva
úmida, o caminhão carregado de maçãs, os cavalos molhados pela chuva, a água em seus
corpos evaporando-se ao sol. Todo esse material veio da vida para o filme diretamente, e
não  pela  mediação  de  artes  visuais  contíguas.  Em  busca  de  soluções  simples  para  o
problema  de  expressar  a  irrealidade  do  sonho,  chegamos  à  panorâmica  das  árvores
movendo-se em negativo, e, contra esse fundo, o rosto da garotinha passando três vezes
diante da câmera, com uma expressão diferente a cada vez. Queríamos captar, nesta cena, o
pressentimento da criança de que estava em curso uma tragédia iminente. (TARKÓVSKI,
2010, p. 31-32).

De fato, Tarkóvski não parece recorrer às “artes visuais contíguas”, mas ao próprio cinema

para compor o seu imaginário onírico. Se observamos a cena atentos à constelação criativa na qual

se insere o vocabulário imagético mobilizado por Tarkóvski, associamo-la de pronto ao universo

visual de Dovjenko. Diante das panorâmicas sobre o caminhão, onde vemos em close up a menina

diante da folhagem em negativo, pensamos logo nos primeiros minutos de Arsenal (1929), quando

assistimos,  em plano aproximado, os soldados dormindo no vagão de trem que avança em alta

velocidade.29 [Figura  1.23-1.24].  Enquanto  em  Infância  de  Ivan, o  registro  onírico  exige  uma

atmosfera de irrealidade – garantida pelo negativo –, no filme ucraniano, em contrapartida, o clima

de tensão reivindicado pela circunstância narrativa – o trem está prestes a descarrilar – é certificado

pela cadência acelerada da montagem associada aos ângulos irregulares e ao movimento vertiginoso

assumido pela objetiva.30 [Figura 1.25-1.27]. Quanto à paisagem idílica concebida por Tarkóvski,

não nos parece velada a referência à bucólica abertura de Terra (Zemliá, 1930).31 Em seu leito de

morte,  testemunhamos o ancião Simon,  rodeado por  macieiras,  despedir-se dos  amigos.  Se em

Infância de Ivan a praia luminosa anuncia a vida celestial do protagonista, ou seja, um possível

retorno à  sua  inocência  perdida,  na  fita  de  Dovjenko,  por  outro  lado,  a  abundância  das  frutas

simboliza  a  prosperidade  do  trabalho  coletivo  no  campo  tanto  quanto  contrasta  a  velhice  e  a

juventude, a ruína e a fortuna. [Figura 1.28-1.32].

29 00:01:09
30 00:20:47
31 Junto com A montanha do tesouro (Zvenigora, 1928), Arsenal e Terra compõem a trilogia ucraniana de Dovjenko. 
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Fonte: Infância de Ivan (1962)

Fonte: Arsenal (1929)

Figura 1.17: O caminhão avança
pelo arvoredo

Figura 1.18: Ivan acompanhado da
irmã

Figura 1.20: O pressentimento da
tragédia

Figura 1.21: A paisagem luminosa
prenuncia o último sonho

Figura 1.19: A atmosfera de
irrealidade

Figura 1.22: A integração do mundo
natural

Figura 1.23: Paisagem borrada pela
velocidade

Figura 1.24 Os soldados dormem
sobre o vagão

Figura 1.25: Tensão entre os
soldados

Figura 1.26: O desespero dos
soldados

Figura 1.27: Soldados saltam do
trem em movimento
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Fonte: Terra (1930)

Ao acometerem irreparáveis  lacerações  no tecido narrativo,  os sonhos resultam em uma

inegável  cisão do mundo de Ivan Bondarev.  Enquanto o espaço-tempo diegético define-se pela

catástrofe,  pelo  desequilíbrio  e  pela  dor,  os  sonhos  do  garoto,  ao  invés,  configuram lugar  da

suprema harmonia, da beleza ideal, da consonância com o mundo. (TUROVSKAYA, 1989, p. 7). Se

no  tangente  à  forma  fílmica  são  as  sequências  oníricas  os  operadores  de  descontinuidade  da

enunciação, no âmbito da diegese, por outro lado, são as águas do rio Dniepre e a negra floresta

morta de suas cercanias os significantes desta cesura. Embora o rio demarque a linha divisória entre

os  campos  alemão  e  soviético,  algo,  porém,  é-lhes  comum:  o  incontornável  destino  de  morte.

Enquanto  na  margem ocupada  pelo  Exército  Vermelho  esta  fadada  sina  torna-se  visível  pelas

carcaças de aviões, pelos escombros ou ainda pelo uniforme de um SS32 dependurado na cripta da

igreja  como  troféu;  em  domínio  nazista,  em  contrapartida,  a  trágica  sorte  é  profetizada  pelo

ecossistema  pantanoso  que  não  deixa  entrever  sinal  de  vida,  mas,  sobretudo,  pelos  corpos

enforcados dos  pioneiros Lakhov e Moróz,  que sustentam no peito  uma placa com a inscrição

“Sejam bem-vindos”, gravada em russo.

32 Do alemão schutzstaffel, Tropa de Proteção, organização paramilitar associada ao Partido Nazista. 

Figura 1.28: O vento faz dançar o
trigal

Figura 1.29: As macieiras
carregadas

Figura 1.30: As maçãs como
sinônimo de vida

Figura 1.31: Simon em seu leito de
morte

Figura 1.32: A nova geração de
trabalhadores
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1.2.3 Travessias infernais, ou a guerra como destino

Se, tal  discutíamos, o  universo idílico do menino Bondarev é circunscrito  pelos  valores

plásticos da lógica onírica que invade a ficção, são as referências culturais, em contraparte, que

concorrem para assinalar as águas fluviais como passagem maldita, como lugar interdito. A certa

altura da película, vemos o oficial Katasonov, figura paternal para Ivan, às voltas para consertar um

gramofone, a fim de que pudessem ouvir alguns discos que estavam em posse dos artilheiros do

batalhão. Kholin, Galtsev e ele estão prestes a partir para roubar o barco que conduzirá o garoto

para sua última missão, quando finalmente o aparelho está apto a funcionar. Em  off  ouvimos os

versos “(…) Dizem para Masha não ir além do rio, dizem para Masha (…)” enquanto capitão e

tenente detêm-se sob o portal da cripta da igreja, contemplando o ressoar da voz masculina a ecoar

om gravidade no espaço. “Ouviremos depois do jantar” – diz Katasonov, suspendendo a agulha do

vinil.33 Trata-se da canção popular “Masha não deve cruzar o rio”, cantada pelo internacionalmente

reconhecido barítono russo Fiodor Chaliápin (1873-1838). Os versos serão repetidos mais uma vez,

prestes ao fim da película, justamente na sequência que sucede a travessia mortal de Ivan para o

lado inimigo.34 Se aqui a balada desponta do fora de campo como prelúdio do fatal  destino do

pequeno espião, lá, a música avulta ao mesmo tempo a infeliz partida do menino e a definitiva

separação de Masha e Kholin, reafirmando a impossibilidade do amor em tempos de guerra.

Ao analisarem o funcionamento dos elementos naturais na filmografia de Andrei Tarkóvski,

Vida T. Johson e Graham Petrie (1994, p. 205) sugerem, sem devotar a isto reflexão mais profunda,

que o Dniepre, em Infância de Ivan, é dotado de funcionalidade significante comparável “à mítica

ideia do Rio Estige e à proximidade da morte”. Ousamos uma nossa interpretação. Apoiados no

palpite dos autores, arriscamos apreciar o “morto aguaçal” (canto VIII, verso 31), utilizado pelo

cineasta russo em sua primeira película, à luz da obra-prima de Dante Alighieri (1265-1321),  A

divina comédia  (La Divina  commedia,  1307-1321).35 Chegado o  momento  de  Dante  e  Virgílio

alcançarem o  quinto  círculo  infernal,  destinado  aos  iracundos  e  raivosos,  o  poeta  canta,  com

eloquência, a soturna aparência do charco que devem atravessar:

33 A cena é precedida da aparição da gravura de Dürer, a qual analisaremos na próxima seção. 
34 Vide página 68.
35 O grande poema épico, do qual se ocupou o florentino por quase vinte anos, é composto de três volumes: Inferno,

Purgatório e Paraíso. O primeiro livro do texto seminal de Dante voltará a ser referenciado por Tarkóvski, desta
vez mais explicitamente, em O espelho. 
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A água era bem mais preta que castanha, / e nós, acompanhando o seu talude, / fomos
descendo uma vereda estranha. / Estige é o nome do vasto palude / onde essa triste corrente
deságua, / chegando ao pé da fusca encosta rude. / E eu, a um remexer na água, gentes
lodosas vi no lameirão, / todas nuas, demonstrando irada mágoa. […] Disse o bom Mestre:
‘Filho, aqui tu vês / as almas dos vencidos pela ira […]. 36 (ALIGHIERI, Canto VII, versos
103-111,115-116).

 Se, a lama negra do Dniepre, da qual emerge Ivan no princípio da película e para qual

retorna em sua derradeira missão, está para o filme assim como o lodo do Estige está para o épico,

logo, podemos dizer que Kholin e Galtsev estão para o pioneiro tal o barqueiro Flégias está para as

almas danadas.  Enquanto no livro primeiro  da  Comédia  os lumes  brilhantes,  trocados entre  as

esguias torres, são o sinal esperado por Flégias para buscar o espírito dos perdidos (Canto VIII), em

Infância de Ivan, a travessia do menino pela floresta morta e escura, conduzida pelos oficiais, é

marcada pelos sinalizadores alemães que ameaçadoramente cruzam o céu noturno, colocando em

perigo a dramática expedição. Ainda que, ao transpor o charco do Estige, Dante e Virgílio cheguem

à cidade de Lúcifer, o destino final do narrador, sabemos, será os braços de Beatriz, a glória do

Paraíso. O desfecho da história de Ivan, porém, não pode ser parecido. 

Trata-se, por certo, de fato inconteste o papel crucial desempenhado pela monumental obra

de Dante no desenvolvimento da literatura ocidental. Ocorre que suas ressonâncias na história das

imagens não foram, de forma alguma, menos profundas. Seus ecos em Infância de Ivan corroboram,

certamente, a sobrevivência deste fenômeno. Para enformar as dimensões aquém e além do visível,

para  dar  concretude  ao  irracional  da  existência  suprassensível,  Alighieri  recorre  à  realidade

cotidiana do mundo cristão de sua época, a fim de que o inexprimível contido em sua obra se

tornasse intelectualmente concebível.  Sustentado pela similitude com o real  circundante,  vemos

florescer na Comédia uma profusão de vibrantes imagens literárias, de um colorido sem igual, de

maneira  que a abstração do pensamento dá  lugar  a  uma forte  impressão visual  que se fixa ao

espírito do leitor (COCHE, 2011). Embora a permeabilidade entre texto e imagem, nos versos do

florentino, seja assunto dos mais frutíferos e instigantes, não cabe a este estudo uma apreciação

pormenorizada  da  questão.  O importante  a  destacarmos  aqui,  para  o  prosseguimento  de  nossa

análise, é a maneira como a linguagem literária mobilizada por Dante, distinta por seu incisivo

apelo à faculdade visual  do leitor,  suscitou à imaginação dos mais variados artistas – pintores,

desenhistas, gravadores,  escultores –, dos mais diversos estilos e períodos,  um vasto arsenal de

36 “L’acqua era buia assai piu che persa; / e noi, in compagnia de l’onde bige, / intrammo giú una via diversa. / In la
palude va c’ha nome Stige / questo tristo ruscel, quand’è disceso / al piè de le maligne piagge grige. / E io, che di
mirare stava inteso, / vidi genti fangose in quel pantano, ignude tutte, com sembiante offeso. […] Lo buon maestro
disse: ‘Figlio, or vedi / l’anime di color cui vinse l’ira [...]” . Todas as menções ao texto de Alighieri pertencem ao
volume bilíngue publicado pela Editora 34. As referências completas constam na seção bibliográfica da dissertação.
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modelos figurativos. Dos desenhos do renascentista Sandro Botticelli (1445-1510) [Figura 1.33] às

aquarelas  surrealistas  de  Salvador  Dalí  (1904-1989),  muitas  foram as  expressões  plásticas  que

demonstraram a grandeza da fortuna artística legada pela épica de Alighieri.37 A fim de conjurar

pontos de intersecção entre o poema italiano, seus desdobramentos iconográficos e o imaginário

tarkovskiano,  teceremos  alguns comentários  a  propósito  de duas  eminentes  obras,  que  também

elegeram como tema o episódio dantesco aludido pelo cineasta russo em Infância de Ivan. Falamos

da ilustração de Gustave Doré (1832-1883) e da tela de Eugène Delacroix (1798-1863).

Um século antes de Andrei Tarkóvski realizar  Infância de Ivan, onde vislumbramos uma

menção algo velada à obra de Alighieri, o francês Gustave Doré dedicou-se a ilustrar todos os cem

cantos que compõem a épica florentina, trabalho iniciado em 1861, mas só concluído sete anos mais

tarde. Interessa-nos, pois, o desenho dedicado aos versos 28-30, do canto VIII, do Inferno, quando o

poeta relata-nos o esforço demandado a Flégias para navegar o lamacento Estige. Para dar a ver a

penosa travessia de Dante e Virgílio na proa do infernal barqueiro, o gravurista imagina para a cena

uma atmosfera lúgubre e tenebrosa, construída pela justaposição de milhares de finíssimas linhas

37 Sob o encargo de ilustrar um manuscrito do poema, comissionado pelo mecenas Lourenço de Médici (1469-1492),
o pintor florentino foi o primeiro a encarar a empresa de conceber pictoricamente os cem cantos da Comédia. As
aquarelas do catalão,  por sua vez,  foram realizadas sob encomenda da Biblioteca Estatal  de Roma, em 1950.
(COCHE, 2011)

Figura 1.33: Sandro Botticelli. A Divina Comédia, Inferno VIII. Virgílio e Dante no quinto círculo do Inferno: O
irascível no Estige, portões da cidade de Diste, c. 1481/1488, bico de metal e bico de pena com tinta marrom sobre

pergaminho, 47 x 32,1 cm. Staatliche Museu, Berlim, Alemanha. 

Fonte: Museus Estatais de Berlim



52

impressas no papel. A sutil transição entre os delgados traços, concebida pelo cálculo rigoroso tanto

da  profundidade  dos  sulcos  na  matriz  quanto  do  intervalo  entre  eles,  resulta  em uma imagem

reconhecida por seu amplo espectro de cinzas. A distinção entre o firmamento, as margens rochosas,

e as águas barrentas ora evidencia-se pelo contraste entre linhas horizontais e verticais ora pela

gradação cromática magistralmente delineada pelo artista. No céu longínquo, um nevoeiro dissipa-

se. No canto superior direito da imagem, um clarão, tal um relâmpago, é entrevisto por detrás da

montanha. Na margem esquerda, o relevo pontiagudo como que sinaliza as assustadoras Fúrias à

espera dos viajantes. Ao centro, vemos uma longa embarcação, na qual se mantêm em pé, alertas, o

poeta e seu mestre. Enquanto Virgílio está mergulhado nas sombras, um foco de luz incide sobre a

figura de Dante, sobressaltando ao mesmo tempo seu rosto ingênuo e o volumoso panejamento de

suas vestes. Na proa, o corpo hercúleo e semi desnudo de Flégias. O manto esvoaçante que contorna

seu busto e lhe cobre o sexo, dá-nos o sentido de seu tenaz movimento. De posse de um longo remo,

os músculos retesados, o barqueiro inclina-se, a fim de vencer não só a resistência das densas vagas

do palude,  mas também os danados iracundos,  raivosos e violentos,  que teimam em alcançar a

barca, na inútil esperança de escapar de tão lastimosa sorte [Figura 1.34].

Figura 1.34: Gustave Doré. Flégias conduz Virgílio e Dante pelo Estige.

Fonte: https://www.gutenberg.org/
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Ao  contrário  de  Gustave  Doré,  Eugène  Delacroix  não  se  aventurou  a  idealizar

imageticamente  a  Comédia em  sua  integralidade,  concentrou  seus  esforços  tão  somente  em

representar o episódio em que Dante e Virgílio, na transição entre o quarto e quinto círculo do

Inferno, são conduzidos por Flégias. Por certo, a mais óbvia das diferenças entre o trabalho dos dois

artistas diz respeito à técnica eleita por cada um para a encenação do evento. A distinção entre as

obras, entretanto, ultrapassa o meio expressivo, resvalando na própria concepção visual da imagem

descrita pelos vívidos versos de Alighieri. Na tela, que foi exposta e adquirida por 2000 francos no

Salão de 1822, encontramos uma dramaticidade sem equivalente na gravura de Doré, a começar por

sua  dimensão colossal,  determinada a fazer  jus  à  epopeia  infernal.  Principiemos  a  comparação

observando a escolha do enquadramento: um plano aproximado de conjunto no qual a embarcação

dos  infernos  ocupa  toda  a  extensão  longitudinal  da  composição.  Ao  invés  da  natureza  bem

delimitada pelas linhas de Doré, tem-se aqui um dos elementos narrativos, ele mesmo, fazendo as

vezes de horizonte da paisagem. O relevo rochoso vislumbrado pelo gravurista é suprimido por

completo.  Ocorre que ao optar pela não figuração das margens do Estige,  Delacroix como que

abandona os indefesos viajantes à própria sorte no lodo do rio maldito, deixando-os ao sabor dos

ventos.  Tão pouco se dá forma figurativa ao plano de fundo da cena.  Tudo é recoberto de um

tenebroso  esfumado,  por  meio  do  qual  águas  e  firmamento  se  fundem  como  na  origem  dos

tempos.38 Laranjas, ocres, mas, em especial, azuis e verdes misturam-se em espessas camadas de

tinta, como que se para além da fúria dos danados, os poetas tivessem de lidar com a iminência de

uma impiedosa tempestade. O ponto de vista aproximado permite-nos contemplar a face de Virgílio

tomada de pavor. De braço estendido, o olhar atento voltado para baixo, em postura de proteção ao

seu discípulo, o mestre latino esquiva-se de uma alma danada que com fúria crava os dentes na

madeira da embarcação. No centro da composição, Dante ergue-se como um bloco de mármore,

completamente envolto em um manto vermelho. Assustado, com uma mão encobre a cabeça – a

única parte de seu corpo visível por entre os panos – enquanto a outra busca a de seu protetor. Não

há, sob o pincel de Delacroix, posição de destaque para o personagem do barqueiro, sequer seu

rosto nos é revelado. De costas para o observador, seu corpo desnudo tem as nádegas cobertas por

uma estreita faixa de tecido azul. Das águas barrentas, o forte braço de um iracundo emerge em sua

direção, como que disposto a lhe agarrar as pernas. Embora a musculatura lhe seja sobressalente,

Flégias parece estar prestes a perder o controle da barca. Tudo se passa como se a travessia não se

fosse concluir, como se a embarcação, cercada pelos malditos a se digladiar, fosse sucumbir ao

lamaçal do Estige. [Figura 1.35]. 

38 Em Gênesis 1,2, lemos a propósito da intervenção divina: “E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a
face do abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.”
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Se nos dispomos a um exercício de triangulação e avizinhamos a ilustração de Gustave

Doré, a pintura de Eugène Delacroix e o filme de Andrei Tarkóvski, por certo, torna-se notório

como o episódio narrado por Dante adquire um caráter eminentemente metafórico neste último.

Embora, para conceber plasticamente a penosa travessia do Estige, os artistas franceses assumam

posturas  figurativas  distintas,  é  evidente  que  ambos  o  fazem  de  maneira  mais  ou  menos

correspondente à fórmula literária do poeta florentino. Tarkóvski, todavia, ao contrário do gravurista

e do pintor, não está interessado em transpor para o cinema a cena épica, antes a toma como ponto

de partida para uma sua própria criação. Trata-se, para o diretor, de encontrar expressão plástica

para a tragédia vivida por Ivan, e são os versos pregnantes de Alighieri – e por que não dizer a

tradição iconográfica que deles deriva – a lhe oferecer as balizas estéticas necessárias. 

Quando  tomamos  por  contraste  a  referida  sequência  de Infância  de  Ivan  e  a  imagem

concebida por Doré, pensamos logo na dificuldade de Kholin e Galtsev na condução do bote por

entre  as  árvores  mortas,  tal  o  corpo inclinado  de  Flégias,  empenhado  em vencer  a  resistência

imposta  pelas  vicissitudes  do  palude  infernal.  No  filme,  as  falas  sussurradas  não  servem  aos

Figura 1.35: Eugène Delacroix. Dante et Virgile, dit aussi la barque de Dante, 1822, óleo sobre tela,
189 x 241 cm, Museu do Louvre, Paris, França.

Fonte: Museu do Louvre
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personagens para se esgueirar de almas danadas, mas antes resultam da emergência de se não deixar

perceber pelo exército inimigo. Os obstáculos, na película de Tarkóvski, não emergem do lodo, qual

os  irascíveis  na  gravura  de  Doré  ou  na  tela  de  Delacroix,  sua  presença  permanece  como que

intangível  – vemos num átimo de segundo um grupo de nazistas  a  explorar  o  lamaçal  –,  uma

ameaça sentida sobretudo pelos disparos alemães ouvidos em off e pelos sinalizadores a cruzarem o

céu,  pondo  em  risco  a  jornada  dos  oficiais  soviéticos. Se,  em  Infância  de  Ivan,  as  soluções

estilísticas  para  a  arquitetura  da  sequência  não  se  articulam de maneira  a  evidenciar  o  perigo

iminente, tampouco se cristaliza visualmente a carga dramática do evento, em antagonismo ao que

sucede  nas  pinceladas  de  Delacroix.  Por  isso,  compreendemos  que  o  tratamento  conferido  ao

momento em que Ivan mergulha na completa escuridão para uma missão sem retorno possível, pela

sobriedade da  mise em scène,  aparenta-se mais intimamente da impressão de Gustave Doré. Ao

passo  que  na  tela  de  Delacroix  a  conformação  dos  valores  plásticos  da  imagem conduzem o

episódio à sua máxima expressividade, no filme de Tarkóvski, por seu turno, o drama permanece

recôndito na subjetividade abalada do menino, reduzido, portanto, a seu estado de pura latência.

Se damos ainda um passo atrás e ampliamos nossa perspectiva acerca desta espécie de rede

hidrográfica  de  imagens  cujo  destino  é  a  passagem infernal  que  nos  propomos  a  inspecionar,

encontramos, na topografia do cinema europeu, a jusante do filme de Tarkóvski, outra película na

qual o motivo do charco odioso atribui-se um valor significante de natureza igualmente potente.

Falamos de Vá e veja (Idí i smotrí, 1985), último trabalho de Elem Klimov (1933-2003). Premiado

com a maior honraria do Festival Internacional de Cinema de Moscou no ano de seu lançamento, a

produção habita o tópos fundante de Infância de Ivan: a experiência infantil fatalmente atravessada

pelos avassaladores eventos da Segunda Guerra Mundial. 

Em 1985, depois de fracassadas tentativas de financiamento junto ao Mosfilm, o projeto,

intitulado a princípio Matar Hitler (Ubei Gitlera), finalmente pôde ser concluído e chegar às telas

soviéticas (GERSHENSON, 2013, p. 172; WRATHALL, 2004, p. 29). Roteirizado a partir do livro
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A história de Khatyn (Khatynskaia povest, 1972), de Aleksandr Adamóvitch (1927-1994)39, o longa-

metragem reconstitui um dos capítulos mais sangrentos do conflito que assolou a Europa entre 1939

e 1945: o massacre da população bielorrussa pelos oficiais nazistas.40 Durante a invasão alemã –

instrui-nos a cartela final da película –, 628 povoados foram completamente dizimados pelas tropas

da SS. Sob a direção de Klimov, acompanhamos o sangrento episódio pela perspectiva de Florian

(Aleksêi Krávtchenko, 1969-), um menino de 12 anos que voluntariamente se alista aos grupos de

resistência  locais,  determinados  a  conter  o  avanço  do exército  de  Hitler.41 Desde  os  primeiros

minutos, o cineasta impõe-nos a tonalidade expressiva de sua película: personagens apresentados

em primeiro plano; falas direcionadas para a objetiva; a potência gráfica da violência; uma latente

associação corpórea com o evento – decorrido sobretudo do uso da steadycam associada ao ponto

de  vista  subjetivo  –,  procedimentos  formais  que  convocam  o  espectador  a  tomar  parte

sensorialmente  da  “experiência  traumática  do  protagonista”  (BRUBAKER,  2010). Diante  das

imagens  idealizadas  por  Klimov  é  impossível  manter-se  ileso,  é  imperativo,  ao  contrário,  que

assumamos  um olhar  ativo  para  os  terríveis  momentos  vividos  pelo  jovem combatente  e  seus

camaradas.42

No  filme  herdeiro  de  Infância  de  Ivan,  uma  sequência  interessa-nos  em  particular.

Retomemo-la, pois. Após ser obrigado a ceder suas botas de qualidade a um veterano, deixado para

trás  pelos  partisans,  Florian,  humilhado,  decide regressar  à  família.  No caminho,  escoltado por

Glasha – a sedutora donzela que transitava pelo acampamento –, o herói encontra-se sob um forte

39 Klimov toma ainda como fonte inspiradora para seu longa-metragem o livro Eu sou de uma vila em chamas (Ia iz
ognennoi derevni, 1975), redigido a seis mãos pelos bielorrussos Alés Adamóvitch (1927-1994), Vladimir Kolésnik
(1922-1994) e Ianka Bryl (1917-2006). (COUSTON, 2019). Em entrevista concedida ao periódico independente Le
grand Continent, a ganhadora do prêmio nobel de literatura (2015) Svetlana Aleksiévitch (1948-) reconhece a
importância da publicação de seus conterrâneos para a sua carreira como escritora: “Eu escrevi esta enciclopédia
‘vermelha’ durante  mais  de  trinta  anos.  Tudo  começou quando encontrei  Alés  Adamóvitch.  Por  muito  tempo
procurei um gênero que me conviesse – que me permitisse escrever como meus olhos viam, como meus ouvidos
ouviam. E quando eu li Eu sou de uma vila em chamas, de Adamóvitch, Bryl e Kolésnik, compreendi que era
possível. Sempre me atormentou o fato que a verdade de nossos dias não está em um só coração, um só espírito. Ela
é fragmentada, abundante, e dispersa pelo mundo. Como condensá-la? Com esse livro compreendi como fazê-lo. E
foi assim que nasceu A guerra não tem rosto de mulher.” (livre tradução) Para a entrevista completa em francês,
consultar: <<https://legrandcontinent.eu/fr/2020/09/12/svetlana-alexievitch/>> O “ciclo vermelho” ao qual se refere
a autora compreende, além de A guerra não tem rosto de mulher  (U voiny ne jenskoe litso, 1985), os títulos  As
últimas testemunhas (Poslednie svideteli: sto nedetskikh kolybenykh, 1985), Meninos de zinco (Tsinkovye maltchiki,
1991)  Vozes de Tchernóbil  (Tchernobylskaia molitva, 1997) e  O fim do homem soviético  (Vremia sekond khend,
2013). No Brasil, a obra da jornalista foi vertida diretamente do russo pela Editora Companhia das Letras. 

40 Segundo Denise Youngblood, Klimov e Adamóvitch desempenharam importante papel na indústria cinematográfica
soviética durante a Perestroika (YOUNGBLOOD, 1994, p. 419). Em maio de 1986, com o sucesso de Vá e veja,
Klimov foi eleito Primeiro Secretário da União dos Cineastas Soviéticos. (WRATHALL, 2004, p. 28).

41 Florian e os demais personagens de Vá e veja são interpretados por não atores. O filme foi inteiramente rodado em
lugares históricos do genocídio. 

42 As memórias narradas em A história de Khatyn  e recompostas em Vá e veja  são fruto da experiência de Ales
Adamóvitch.  O literato,  que  roteirizou  o  longa-metragem em parceria  com Klimov,  tinha  a  mesma idade  do
protagonista  quando  do  ocorrido.  Segundo  o  cineasta,  Adamóvitch  e  a  “família  lutaram  com  os  partisans  e
testemunharam o genocídio perpetrado pelos nazistas em solo bielorrusso.” (HOLLOWAY, 2008, p. 7).

https://legrandcontinent.eu/fr/2020/09/12/svetlana-alexievitch/
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bombardeio.  Os  estrondos  do  ataque  aéreo  ensurdecem-no;  identificando  em definitivo  o  foco

narrativo à vivência do personagem, a banda sonora apresenta-se abafada, as vozes soam confusas,

à distância, acompanhadas de um zumbido persistente. De volta à aldeia de Flor, os companheiros

de viagem são recepcionados por uma atmosfera hostil.43 Não se vê movimentação de vivalma; na

casa do garoto, mosquitos amontoam-se sobre os restos de comida deixados sobre a mesa.44 No

forno, onde a brasa ainda arde, a sopa recém preparada pela mãe resta quente. Glasha observa as

circunstâncias com desconfiança; ao perceber as bonecas  das irmãs de Florian abandonadas no

chão, entretanto, a moça depreende a chacina. Em negação, o menino resiste em aceitar os fatos. 

Atormentado, Flor parte em disparada em busca dos seus, Glasha o segue. Ao cruzarem a

casa, a câmera, sempre em seu encalço, volta-se para trás, fazendo de nós espectadores – pelos

olhos da menina – testemunhas oculares da pilha de corpos empilhados. O que se passa a partir de

então parece confluir simbolicamente com o tema da travessia das águas malditas com o qual nos

ocupamos. Submerso até o pescoço, o rapaz empenha-se em cruzar o pântano.45 “Eu sei onde estão,

estão na ilha”,  chora em desespero Florian.  Embora ciente da tragédia,  Glasha,  a muito custo,

acompanha o amigo [Figura 1.36-1.38].  Ao contrário do que viramos concebido na Comédia e

representado por Doré e Delacroix, os personagens de Vá e veja, sem qualquer auxílio divino que os

assista, parecem identificar-se menos com as figuras de Dante e Virgílio do que com as “almas dos

vencidos pela ira”,  condenados ao eterno sofrimento do atoleiro.  Tudo sucede como se a  cena

condensasse  metonimicamente  o pesadelo  infernal  experimentado pelo  menino.  Aqui,  julgamos

pertinente recuperar o cruzamento entre o domínio da representação e a biografia de Klimov, ele

mesmo, tal como seu protagonista, sobrevivente de uma travessia medonha. Ouçamos o relato de

sua fuga, com apenas nove anos, por um Volga em combustão: 

Era outubro de 1942. Estávamos sentados numa balsa. Stalingrado era uma longa cidade,
60 quilômetros… uma cidade longa como um tubo. Tudo estava em chamas. O rio estava
em chamas também – eles haviam bombardeado um terminal de petróleo. E nós estávamos
sendo bombardeados. A água alcançou o ponto de ebulição. Nossas mães cobriram-nos, e a
si  mesmas,  com cobertores  e travesseiros.  Claro  que eu espiei  porque estava curioso.46

(WRATHALL, 2004, p. 29, livre tradução).

43 00:44:36
44 Gutierrez (2009) chama atenção para como o zumbido das moscas, som que se repete ao longo do filme, funciona

como um signo audível da morte. 
45 00:49:35
46 “It was October 1942. We were siting in a shed on a ferry. Stalingrad was a long city, 60 kilometres long… a city

long like a tube. It was all ablaze. The river was ablase too – they had bombed a petroleum terminal. And we were
being bombed. The water reached boiling point. Our mothers covered us with blankets, pillows – and themselves
too. Of course I would peek because I was curious.”
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Fonte: Vá e veja (1985)

Se na margem oposta do rio, o herói de Tarkóvski encontra o seu destino mortal,  não é

menos nefasta a sina que espera o jovem partisan de Klimov do outro lado da lameira. Na ilha, os

sobreviventes do massacre: são idosos, mães e crianças, inconsoláveis e famintos. Uma imagem

chocante:  vemos,  queimado  vivo,  o  prefeito  da  vila,  o  velho  senhor  que  na  sequência  inicial

censurava Florian e o amigo em seu faz de conta bélico. Em seus últimos suspiros, ele direciona-se

ao garoto: “eu bem… eu bem que dizia… para não cavarem.  Mataram todos [...]  eu bem te dizia

para não cavar”. Em luto, as anciãs do lugarejo pranteiam a desgraça. Estarrecido pela culpa, Flor

lança-se ao barro, enterra a cabeça no lodo, como se desejasse aceitar o seu fado ominoso. Tomado

pelo  choque,  o  menino  mantém-se  inerte.  Em  um  rito  de  passagem  que  terminantemente  o

transporta para vida adulta, Floria tem os cabelos cortados por um dos homens da vila, suas louras

madeixas macias são enterradas no solo negro. A partir deste instante, arrancado em definitivo da

infância, nenhuma outra possibilidade de consolo seria possível ao menino. 

1.3 DA POTÊNCIA METONÍMICA DAS IMAGENS

Comentamos brevemente, na seção anterior, uma característica fundamental da concepção

estética de  Infância de Ivan, isto é, a estrutura baseada no arranjo de ao menos três camadas de

representação:  o  presente diegético,  o plano onírico e  os  arquivos  de documentos  históricos.  É

chegado o momento de atermo-nos a um outro importante atributo da transposição da novela de

Bogomolov para as telas de cinema, qualidade que nos desperta especial interesse.  Falamos da

flagrante menção operada pelo filme a uma certa cultura iconográfica religiosa. Na fita de estreia de

Tarkóvski,  chama-nos  atenção  tanto  a  estampa  de  Albretch  Dürer  (1471-1528),  Os  quatro

cavaleiros  do  Apocalipse  [Figura  1.44],  quanto  o  ícone  da  Santa  Mãe  de  Cristo,  imagem

Figura 1.38 Os adolescente
alcançam a margem do lamaçal

Figura 1.37 Glasha agarra-se ao
companheiro

Figura 1.36 Floria abre caminho no
atoleiro
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eminentemente  alusiva  à  cultura  cristã  ortodoxa.  Passemos  então  à  observação  dos  arranjos

estéticos  da  película,  a  fim  de  compreender  como  os  parâmetros  artísticos  estabelecidos  por

Tarkóvski  concorrem para  definir  metonimicamente  os  horrores  vividos  em tempos  de  guerra.

Partiremos,  pois,  das  reverberações  significantes  do  encontro  de  Ivan  com a  gravura  tedesca,

seguiremos para a tradição iconográfica medieval russa,  apreciação que nos conduzirá afinal às

implicações do uso dos materiais de arquivo.

1.3.1 O inimigo como presença simbólica, ou os sulcos fendidos na memória

No quartel-general, vemos Ivan recusar algumas revistas ilustradas que lhe são oferecidas

como distração. Entre o material capturado, chama a atenção do menino, no entanto, um livro de

arte – na capa, num átimo, lemos a insígnia “AD”. O garoto toma o álbum em suas mãos, ação que

induz a câmera a gradualmente assumir o seu ponto de vista. Por intermédio de um plano over

shoulder, reconhecemos o objeto por ele encarado: trata-se da cena apocalíptica gravada por Dürer.

Ivan indaga:  “São os  alemães?”.  Súbito,  um corte  na imagem conduz-nos a  uma identificação

completa  com o olhar  do  nosso herói.  Na escuridão do céu,  por  entre  as  nuvens,  um anjo  de

proporções magníficas paira sobre a terra, apontando com um gesto sutil de dedos o caminho a ser

seguido  pelo  exército  de  justiceiros.  À  direita  da  imagem,  um  guerreiro  de  cabelos  revoltos

empunha uma flecha a ponto de ser disparada.  No centro, com uma pose imponente,  um outro

sustenta no alto sua espada afiada. A objetiva desliza sobre a gravura, detendo-se sobre o físico

esquelético  do  quarto  cavaleiro.  De modo ameaçador,  seus  braços  esguios  carregam um longo

tridente. Como se contaminado pela expressão determinada do seu condutor, o cavalo ergue as patas

dianteiras e avança com fúria sobre o perfil de uma mulher, estirada ao chão. No rosto roliço de um

homem, um olhar estupefato dirige-se ao seu algoz. Por entre a pilha de corpos, mantendo-se, a

custo,  ainda  em  pé,  uma  figura  ergue  a  mão  esquerda  numa  última  tentativa  desesperada  de

clemência. Em off, ouvimos Ivan:“Esse em cima do cavalo, é só pele e osso. Eu vi um parecido com

esse numa motocicleta (em alusão à invasão do seu povoado, quando da morte de sua mãe pelas

tropas inimigas).  Olha, eles estão matando as pessoas aqui também.” Ao que seu companheiro

responde: “É só uma pintura”. “Pintura? Eu conheço eles!” [Figura 1.39-1.43].47

47 00:44:58 
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Fonte: Infância de Ivan (1962)

Aqui, a citação da impressão de Albrecht Dürer, julgam Johnson e Petrie (1994, p. 253),

tanto quanto catalisar as memórias do terror vivido durante a  Segunda Guerra Mundial,  confere

forma expressiva a um sentimento  antinazista,  ainda muito difundido entre os filmes soviéticos

produzidos nos anos 1960. Neste segmento, em artigo intitulado Los fantasmas de Iván: memoria

traumática sobre el exterminio nacional-socialista em el cine soviético del Deshielo, Pablo Fontana

(2017,  p.  10) argumenta  como  a  perturbação  psicológica  do  personagem deriva  menos  de  sua

integração ao cotidiano marcial, ao qual já se havia habituado, do que do testemunho ocular do

assassinato de sua família, bem como do genocídio perpetrado nos campos de Mali Trastsianets48.

Deste modo, o olhar infantil de Ivan, que toma Os quatro cavaleiros do apocalipse como um retrato

realista  do  sofrimento  que  o  rodeia  (TUROVSKAYA,  1989,  p.  4),  ganha  novas  proporções,

permitindo que a cena gravada por Dürer seja encarada como uma metáfora infernal da absoluta

violência experienciada pelo menino. O dispositivo visual elegido por Tarkóvski para sintetizar a

experiência  do  menino  insufla-se  de  potência  emocional  tanto  maior  quando,  com  Svetlana

Aleksiévitch, recuperamos o relato histórico de uma sobrevivente da ocupação nazista nos anos do

48 De acordo com os arquivos do Centro Mundial de Memória do Holocausto, cerca de duzentas mil pessoas foram
assassinadas  no  campo  de  concentração  Mali  Trastsianets,  localizado  nos  arredores  de  Minsk,  capital  da
Bielorrússia. Durante  1942,  judeus  alemães,  holandeses,  poloneses,  austríacos,  boêmios  e  morávios  foram
deportados para o campo de extermínio. Entre os dias 28 e 31 de julho  deste ano e 21 de outubro de 1943, os
últimos judeus de Minsk foram mortos e enterrados em Mali e Bolshói Trastsianets. Em junho de 1944, quando da
chegada do exército soviético,  as forças  nazistas já haviam destruído todas as evidências do  genocídio.  Fonte:
https://www.yadvashem.org/

Figura 1.39 Ivan encontra o álbum
de Dürer

Figura 1.40 Os cavaleiros prendem
a atenção de Ivan

Figura 1.41 A câmera assume o
ponto de vista do menino

Figura 1.42 A comparação com os
soldados em motocicletas

Figura 1.43 A comparação com o
sadismo nazista
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conflito:

Os alemães entraram na nossa aldeia… Em grandes motocicletas pretas… Fiquei olhando
para  eles  com  olhos  arregalados:  eram  jovens,  alegres.  Riam  o  tempo  todo.  Eles
gargalhavam! Meu coração parava quando via que estavam ali, na nossa terra, e ainda por
cima rindo. Eu só sonhava em me vingar. Imaginava que ia morrer e escreveriam um livro
sobre mim. Meu nome ficaria. Eram esses meus sonhos (ALEKSIÉVITCH, 2016, p. 85).49 

Embora o testemunho da partisan que colaborou para a expulsão dos fascistas de suas terras

não encerre o simbolismo religioso contido na associação concebida pelo nosso protagonista, fica

evidente como o longa-metragem de Tarkóvski não apenas  recupera uma memória coletiva por

muito tempo reprimida, como reelabora artisticamente o trauma da perseguição, da tortura e da

morte. Ao apropriar-se da experiência social de toda uma geração, o cineasta singulariza-a na figura

do pequeno Ivan, permitindo que,  do fato histórico,  emane as contradições internas do homem

comum. Lançando  mão  da  citação  figurativa,  ou  seja,  recontextualizando  a  imagem idealizada

séculos  antes  por  Albrecht  Dürer,  Tarkóvski  intenta,  e  é  exitoso,  transmitir  sensivelmente  ao

espectador, ainda que indiretamente, o sofrimento provado na carne pelas vítimas do nazismo. 

49 As memórias são de Maria Timofêievna Savítskaia-Radiukevitch, mensageira partisan.
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Por  outro  lado,  se  nos  permitimos,  como  o  faz Óttarsson  (2006,  p.  183),  interpretar  a

película à luz da gravura tedesca, poderíamos nos indagar ainda se Tarkóvski não está a nos sugerir

uma outra alusão, desta feita literária,  referência ela mesma primordial para a criação artística de

Dürer. Deixemos clara esta nossa sugestão. Reportamo-nos, por certo, ao Livro das Revelações, em

específico ao relato da abertura do sétimo selo, onde encontramos a descrição dos momentos que

antecedem o Juízo Final, enfim, a ocasião da grande salvação divina:

Figura 1.44: Albrecht Dürer. The Four Horsemen from the Apocalypse, c. 1497-1498,
xilogravura, 38.7 x 27.9 cm, Metropolitan Museum of Art, Nova York

Fonte: Metropolitan Museum of Art

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/336215
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Depois disso vi quatro Anjos, um em cada canto da terra. Eles seguravam os quatro ventos
da terra. Assim, o vento não podia soprar na terra, nem no mar, nem nas árvores. Vi também
outro Anjo que vinha do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos
quatro  Anjos,  que  tinham  sido  encarregados  de  fazer  mal  à  terra  e  ao  mar:  “Não
prejudiquem a terra, nem o mar, nem as árvores! Primeiro vamos marcar a fronte dos servos
do nosso Deus”. (BÍBLIA, N. T., Apocalipse de São João, 7, 1-3).

Quanto ao simbolismo bíblico aí referido, um conhecedor da poética tarkovskiana não há de

deixar passar despercebido um aspecto estético de considerável importância para a coerência de sua

práxis cinematográfica. Quando tomamos em conta as predileções estilísticas de Tarkóvski e, em

decorrência,  a  constituição  de  seu  projeto  artístico,  reconhecemos,  sem  dúvida,  a  menção  às

Escrituras, em especial o último livro do Novo Testamento que, repetidas vezes ao longo de sua

carreira, opera como a própria força motriz de sua filmografia. Pensamos, decerto, nos cenários

apocalípticos das produções vindouras do diretor:  Stalker,  Nostalgia ou  O sacrifício. Mas a estas

películas devotaremos a devida atenção em momento mais oportuno, isto é, nos capítulos seguintes

deste nosso estudo. Continuemos, pois, a observância de Infância de Ivan.

De acordo com o pensamento estético russo,  lembra-nos Robert  Bird  (2008,  p.  95),  em

especial a partir das ideias de Pável Florenski50, os métodos compositivos elegidos por um artista

permitem-nos espreitar as sutilezas de sua fé, as nuances de sua dimensão metafísica.  Em seu El

iconostasio, una teoría de la estetica51, o filósofo russo chama-nos atenção para a  relevância das

características  físicas  da  superfície  de  trabalho  escolhida  pelo  artista,  uma  vez  que suas

“propriedades se transformam em fonte de energia” manifestas no estilo da obra plástica resultante,

determinando “a sua própria organização espiritual” (FLORENSKI, 2016, p. 125). Por esse prisma,

a  técnica  de  Dürer  é  compreendida pelo  teólogo como procedimento  emblemático  da  doutrina

protestante, caracterizada pelo raciocínio lógico e pela recusa da sensualidade corpórea, donde a

representação  dos  objetos,  nessa  tradição,  resultar  em  imagens  esquemáticas,  que  tendem  a

formulações conceituais, vazias e abstratas. Ademais, em oposição ao ícone russo, que ganha corpo

por  meio  de  camadas  de  cores  meticulosamente  justapostas  sobre  um  painel  de  madeira

previamente  preparado,  a  estampa  consiste  em  uma  imagem  mecanicamente  reproduzida,  um

50 Pável Aleksandrovitch Florenski (1882-1937) – teólogo, filósofo e matemático russo.
51 Nas igrejas cristãs do oriente, iconostásio é uma divisória decorada com ícones, cuja função é separar os fiéis do

espaço destinado ao clero. Nas palavras de Florenski: “A barreira que sobre o altar separa os mundo é o iconostásio,
com o qual, no entanto, também podemos definir os ladrilhos, as pedras e tábuas de madeira. O iconostásio é a
fronteira entre o mundo visível e o invisível. Esta barreira do altar levantam-na, tornando-se assim acessível para
nossa consciência o grupo unidos dos santos, a nuvem de testemunhas que circundam o Trono divino, a esfera da
glória celeste, testemunhas que anunciam o mistério. O iconostásio é uma visão. O iconostásio é a manifestação dos
santos e dos anjos, é “hagiofania” e “angelofania”, a manifestação dos testemunhos celestes, em primeiro lugar da
Mãe de Deus e de Cristo mesmo encarnado; é a manifestação dos testemunhos que anunciam o que há para além da
carne.” (FLORENSKI, 2016, p. 67, tradução nossa)
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modelo que pode ser gravado indefinidamente em não importa que superfície (FLORENSKI, 2016).

No interior do filme de Tarkóvski  – Bird acrescenta, por sua vez, respondendo ao que Florenski

formulara tendo em vista a fotografia –, a gravura do alemão pode ser interpretada como índice dos

atributos expressivos do cinema, veículo no qual uma imagem não é exatamente uma representação

da realidade, tão pouco o é uma simples cópia mecânica.

Em Infância de Ivan, a gravura de Dürer permite ao protagonista a liberdade de delinear sua
própria experiência, ao imputar à sua realidade o significado apocalíptico da imagem. De
modo semelhante, o cinema de Tarkóvski propõe à vivência do espectador um modelo e
uma orientação sem impor-lhe, no entanto, uma única narrativa ou qualquer conteúdo de
teor ideológico. De maneira que a imagem cinematográfica é animada pelo observador ao
ser circunscrita por certos contornos expressivos. Tal como a gravura materializa-se pela
impressão, assim, para Tarkóvski, o tempo imprime-se no celuloide (BIRD, 2008, p. 95–96,
livre tradução).52

Trate-se de uma gravura ou mesmo de um filme, pondera o autor  de  Andrei Tarkovsky:

elements  of  cinema,  uma  imagem  tem  sempre  mais  a  nos  informar  do  que  uma  técnica  de

reprodução; ela configura um artefato material  cuja capacidade de intervenção na realidade não

pode ser negligenciada. Na película do estreante, a pasta com as gravuras de Dürer compõe parte

dos despojos de guerra conquistados pelos soviéticos, um troféu imediatamente descartado depois

de usufruído. Ao fim do filme, entre os escombros da Berlim bombardeada, vemos uma fotografia

de  Ivan  junto  a  um dossiê  da  Gestapo,  encontrado  pelo  tenente  Galtsev,  um  de  seus  antigos

camaradas.  Robert  Bird  (2008)  propõe-nos  um  exercício  de  olhar:  deixemos  nossa  percepção

informar-se  pela  narrativa  que  acabamos  de  assistir  e  tomemos  assim este  registro  como algo

diferente  do  que  uma  mera  duplicata  desprovida  de  significação.  Ou  seja,  espelhemo-nos

precisamente no modo como Ivan olhara para a estampa de Dürer:  como um vestígio material,

como um traço visual de uma experiência anteriormente vivida. Embora resista a uma sublimação

de tal ordem, o filme não deixa de culminar, contudo, em uma imagem que para o espectador se

torna também um objeto de memória (BIRD, 2008, p. 96).

52 “In Ivan’s Childhood,  Dürer’s engraving allows Ivan the freedom to trace his own reality within its frame, and it
endows  his  traumatic  reality  with  the  apocalyptic  meaning  of  the  image.  In  a  similar  fashion,  Tarkokvsky’s
cinematic image provides a shape and a directionality for the viewer’s reality without imposing a strict narrative or
ideological  content.  The viewer  animates  the  cinematic image by  emplotting  it  within  a  meaningful  narrative
framework. Just as the print is an imprinted shape, so for Tarkovsky the celluloid image is imprinted time.” 
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1.3.2 As ruínas da fé, ou o ódio que tudo destrói

Enquanto  os  camaradas,  em campanha,  preparam-se  para  roubar  um barco;  sozinho  no

quartel-general, Ivan,  tomado pelo ímpeto vingativo, devaneia um ataque inimigo.53 Em primeiro

plano, um sino ocupa toda a superfície do quadro. O movimento vertical descendente da câmera

revela o gesto do garoto alçando o objeto. Por entre as sombras, o menino rasteja sorrateiro pelo

chão,  dispara  sua  adaga contra  uma vela  –  única  fonte  de luz  do  espaço naquele  momento  –,

mergulhando  a  cena  em completo  breu.  Em  over,  vozes  alemãs,  em tom imperativo,  ressoam

ameaçadoras como sinal de perigo. Ivan  exalta-se traçando estratégias  de combate, ao passo que,

oscilante, a câmera muda de registro, parecendo se deixar influenciar pelo ânimo perturbado do

jovem protagonista.  Um foco de luz, que pressupomos ser o ponto de vista subjetivo do menino,

esquadrinha o espaço. Em uma das paredes lê-se a inscrição “Há oito de nós, nenhum com mais de

dezenove  anos.  Eles  nos  levarão  para  fora  e  atirarão  em nós.  Vinguem-nos”.  O  ponto  de  luz

encontra o rosto de Ivan, desfazendo nossa conjectura inicial e revelando a autonomia da instância

narrativa. Em um movimento vertiginoso, conjugado à iluminação não realista, a objetiva vasculha

o espaço sombrio,  cruzando por vezes com o semblante da mãe que se materializa na fantasia

juvenil. Gritos, choros e a banda sonora de tonalidade grave ecoam sobre a representação alucinante

da vingança imaginária de Ivan. A postura imponente do menino, que prevalecia até então, dá lugar

a  uma  fisionomia  amedrontada.  A  câmera  enviesada,  em  contra  plongée,  sublinha  seu  ar

aterrorizado.  Ele  badala  vigorosamente  o  sino,  visto  no  princípio  da  sequência,  como  um

desesperado pedido de socorro.  Ouvimos em  over  a euforia  de uma multidão,  é  o  anúncio  do

término da guerra. Atordoado, tomado de exaltação, Ivan declara: “Você acha que eu esqueci? Você

pagará por tudo!”. 

Como reconhecem Johnson e Petrie (1994, p. 72), a cena constitui um dos momentos mais

pregnantes do filme. Sua ousada concepção estética, caracterizada pela dinâmica arbitrária da luz,

pelo  experimental  trabalho de câmera  e  sua alternância  de  pontos  de vista  –  ora intrínseco ao

protagonista  ora  objetivo  –,  bem  como  a  banda  som  ocupada  pelas  reminiscências  de  Ivan

convocam o observador a indagar-se sobre a terrível e paradoxal situação existencial do menino,

uma criança frágil e assustada condicionada a sobreviver, solitária, aos horrores de um mundo em

conflito. Assim, a confusão mental e a perturbação sensorial transmitidas pela dimensão formal da

cena concorrem não só para nos aproximar das motivações psicológicas do jovem agente, mas de

nos fazer compreender com maior clareza a impossibilidade fílmica de traçar uma linha divisória

53 00:53:43 
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intransponível entre a realidade sensível e o universo onírico. 

Prossigamos na descrição da sequência, a fim de alcançarmos o cerne de nossa análise.

O som de uma explosão. Madeiras despencam do teto, capturando a atenção do garoto que

se detivera em prantos. Uma segunda detonação.  A tela negra. Um corte seco dá-nos a ver, em

primeiro plano,  pouco a pouco, revelada por detrás de uma nuvem de fumaça, a  representação

iconográfica da Santa Mãe de Deus, acompanhada do Filho do Altíssimo. Os escombros, que se

precipitam  do  alto  da  construção  em  ruínas,  obscurecem  por  um instante  o  quadro:  em  uma

superfície  bastante  desgastada,  inscreve-se  o  perfil  suplicante  da  Virgem.  As  mãos  postas  em

oração, os olhos voltados para o céu, Teótoco põe-se adiante do primogênito do Pai, como em sua

proteção.  No  plano  subsequente,  a  cruz  em  posição  de  destaque  na  imagem ressalta  a

dessacralização do mundo infligida pela guerra. No campo, os camaradas de Ivan esforçam-se por

escapar ilesos do inesperado ataque germânico; no hospital militar, Masha, a doutora, apressa-se em

cuidar dos feridos. Uma série de bombardeios dita o ritmo da montagem. Este é o único momento,

em todo o filme, que a guerra se faz visualmente presente [Figura 1.45-1.50]. 

Fonte: Infância de Ivan (1962)

Após sua impactante aparição, o fresco jamais ocupa posição de destaque na sequência, na

qual  é  mantido  em  segundo  plano  em  toda  a  sua  duração.  O  tratamento  a  ele  destinado  é

precisamente o que torna instigante sua presença no filme. A imagem, marca da destruição causada

Figura 1.45 Ivan ouve a explosão Figura 1.46 Teótoco Figura 1.47 Signos da religião

Figura 1.48 A resistência do ícone Figura 1.49 O batalhão na trincheira Figura 1.50 O ícone testemunha
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pela guerra, passa como despercebida pelas personagens, dir-se-ia mesmo invisível a elas. Fisgada

somente pela objetiva, é antes conosco, espectadores, que a figura maternal estabelece uma terna

troca de olhares, não nos deixando esquecer uma fé do passado, uma crença, entretanto, há muito

perdida. 

[…] o fresco da  Mãe de Deus  […] é visto apenas pelo olho vigilante da câmera, o qual
igualmente ressalta a cruz formada pela calda da aeronave abatida, tal fossem as ruínas de
um túmulo  sagrado.  Estes  são  os  únicos  vestígios  da  ação  do  homem sobre  o  solo;  a
destruição de todas as outras obras mundanas permite a limpeza da terra profanada, bem
como a restauração de um estado primitivo (e sagrado) dos elementos: terra,  água, ar e
fogo. Desta maneira, a força visual do fresco. vis-à-vis com o espectador, é potencializada
justamente por sua destruição. A imagem resiste não como um artefato manufaturado, mas
antes como parte integrante da natureza, desnudada pela devastação apocalíptica (BIRD,
2008, p. 92, livre tradução).54

Discorríamos há  pouco  sobre  a  relevância  estrutural  dos  interlúdios  oníricos para  a

arquitetura da película. A sequência descrita acima não constitui  precisamente um dos sonhos de

Ivan, mas a sua atitude quase alucinatória,  cristalizada em forma fílmica, aproxima este momento

de idealização vingativa aos labirintos do inconsciente infantil.  Neste sentido, julgamos de crucial

importância ressaltar como as terríveis reminiscências de Ivan acerca da chacina de seu vilarejo e,

em particular,  da morte de sua mãe expressam-se de maneira diametralmente oposta ao mundo

idílico de suas recordações infantis. É notório, a partir do que descrevemos até aqui, como a estética

assumida  para  a  rememoração  do  massacre  da  família  avizinha-se  da  configuração  visual  do

presente diegético, sobretudo por seu caráter acentuadamente soturno, ao passo que dos sonhos de

Ivan depreendemos uma atmosfera paradisíaca, uma espécie de Éden, onde a inocência do menino

ainda não lhe fora destituída. 

Após observar tais procedimentos estilísticos articulados na composição deste segmento do

filme, é propício  constatar  ainda  a justaposição de variados níveis de representação na referida

sequência, isto é, o da subjetividade infantil, enquanto testemunha ocular da morte, e o da memória

cultural aí incutida. Associado à inscrição testamentária nas paredes da cripta da igreja destruída, o

ícone  marial  transcende  uma  significação  puramente  simbólica  da  religiosidade  ortodoxa  para

colocar em relevo o estrato histórico que transpassa a película (TUROVSKAYA, 1989, p. 4). Assim,

54 “[...] the fresco of the Mother of God [...] is seen only by the observant eye of the camera, wich also marks out the
crosses formed by the tail of a crashed aeroplane as a sanctifying ruin and as the tomb of meaning. These are the
only traces of human endeavour above ground; the destruction of all other human creations allows the desecrated
earth to be cleansed of its effluvia and restored to a pristine state of basic (and holy) elements: earth, water, wind
and fire. Yet the visual force of the fresco vis-à-vis the viewer is only strengthened by its desolation. The image
survives not as a manufactured artefact, but as a patter embedded in nature and revelead in apocalyptic cleasing.”
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a imagem sagrada da Mãe de Cristo,  cravada no muro que insiste em não sucumbir às explosões

inimigas, não só exprime um potencial ataque ao cristianismo – tal é a defesa de Óttarson (2006, p.

182) –, como configura um índice do âmago mesmo do filme, ou seja, a experiência social de toda

uma geração que teve as alegrias da infância cruelmente subtraídas de suas vidas. 

1.3.3 Entre a fantasia e o documento, ou um ousado gesto historiográfico

Falávamos,  no  início  da  seção  anterior,  da  pregnância  da  Segunda  Guerra  Mundial  no

imaginário tarkovskiano e de sua  aparência,  como sintoma,  nas películas  Infância de Ivan e  O

espelho. Por certo, um dos mais terríveis episódios do século XX, vivenciado por Tarkóvski desde a

perspectiva  de uma criança,  sulcou em toda uma geração marcas  mnemônicas  singulares.  Este

indício  traumático  não  se revela,  contudo,  na  filmografia  do  realizador  russo,  apenas  na

ressurgência do tema apocalíptico ou na ideia de mundo em processo de destruição, mas também

por  outros  seus  atributos.  Um  dos  indicadores  deste  constante  movimento  de  elaboração  da

experiência  do  horror  encontra  terreno  fértil  em toda  uma  gama  de  procedimentos  técnicos  e

articulações  poéticas  oferecidos  pelo  cinema,  além do  repertório  cultural  (tradição  pictórica)  e

histórico (registros documentais) acolhidos por Tarkóvski no entalhe da forma fílmica. Acerca da

interlocução com certa herança iconográfica refletimos há pouco, resta-nos meditar, portanto, sobre

uma  prática  de  reescrita  da  história.  Observemos  o  caso  específico  de  Ivan,  pois  do  filme

autobiográfico de Tarkóvski nos ocuparemos a frente, no próximo capítulo. 

Ao findar da película,  Masha  dirige-se  ao encontro de  Kholin,  na cripta  da igreja, para

despedir-se.55 No gramofone, ouvimos, pela última vez, a voz grave de Chaliápin. A agulha encontra

um sulco na superfície do vinil e a música é interrompida pelo oficial. A doutora retira-se sem nada

dizer. “É tão silencioso. A guerra…”  – pronuncia reflexivo o  capitão. Ele caminha até o sino, o

mesmo  içado  por  Ivan,  agarra  o  badalo,  mas  não  conclui  o  movimento.  Em  over, entretanto,

ouvimos  seu  ressoar.  É  o  anúncio  do  término  da  guerra.  Não  nos  esqueçamos, é  importante

ressaltar, que na sequência alucinatória de Ivan, analisada anteriormente, o mesmo recurso sonoro

fora utilizado.  Lá,  contudo,  o retumbar do sino  assinala a  paz apenas no domínio delirante do

garoto,  pois, de fato,  no presente diegético, a banda som desencadeia o ataque inimigo. Kholin

exalta-se e lança ao chão a banqueta na qual se encontrava sentado.  Um  raccord  de movimento

conduz-nos  à  sequência  de  materiais  de  arquivo.  Trata-se  do  registro  da  vitória  do  Exército

55 01:25:00 
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Vermelho sobre a Alemanha nazista. Os soldados soviéticos  cantam e dançam em festa; as ruas

berlinenses  estão  ocupadas;  a  Chancelaria  Imperial  completamente  destruída;  a  assinatura  dos

acordos de rendição.  Somos confrontados aí,  talvez, com as mais chocantes imagens de todo o

documento visual: os frágeis corpos das filhas de Joseph Goebbels (1897-1945), assassinadas por

ordem do próprio pai,  braço direito  de Adolf  Hitler  (1889-1945).  Em close up,  vemos  o rosto

carbonizado do Ministro antissemita.56 

A inserção dos trechos documentários no filme não ocorreu, porém, sem as manifestações de

protesto  e  as  tentativas  de  censura  por  parte  das  autoridades  cinematográficas  soviéticas,  que

alegavam  a  incompreensibilidade  dos  procedimentos formais  mobilizados por  Tarkóvski.57 Os

contrastes  resultantes  das  transições  entre  sonhos,  realidade  e,  por  fim,  materiais  de  arquivo

pareciam ao Mosfilm e ao Goskino58 uma inconcebível ruptura com a tradicional linearidade causal,

supostamente  esperada  da  arquitetura narrativa  (TARKÓVSKI,  2010,  p.  30–31). Sob  a  ótica

conservadora  dos  órgãos  oficiais,  atrelados  às  tendências  estéticas  normatizadas  pelo  Realismo

Socialista  – entrevistas no heroísmo das crianças e das figuras históricas ou ainda no manifesto

patriotismo das grandes produções épicas (JALLAGEAS, 2007b, p. 154) –, as colagens, bem como

as passagens não lineares de um ponto a outro da película configuravam uma inadmissível rebeldia

do  jovem  realizador contra  os  princípios  básicos  da  criação  cinematográfica.  Apesar  das

controvérsias suscitadas,  todo o trabalho expressivo da montagem manteve-se no corte final do

filme, permitindo assim a concretização das formulações poéticas idealizadas por Tarkóvski para

Infância de Ivan.

 Ao considerar a utilização dos materiais de arquivo no longa-metragem, Peter Green (1993)

argumenta que a sequência serve ao filme como uma espécie de  epitáfio para a última de suas

sequências visionárias. São as  imagens da capital alemã destroçada que nos conduzem à visão da

morte  de Ivan  (GREEN,  1993,  p.  32).  Como  sucedera  na  sequência  alucinatória  do  menino,

analisada anteriormente, a descoberta pelo tenente Galtsev da execução do protagonista faz com que

a  câmera  assuma  uma  postura  oscilante,  num  jogo  em  que  a  subjetividade  da  reconstituição

imaginária do acontecimento pelo jovem oficial confunde-se à objetividade da instância narrativa.

Mais uma vez o recurso da voz over, que nos dá a ouvir as ordens de tortura ditadas pelos oficiais

da SS, contribui para a qualidade delirante da montagem. Os escombros dos porões nazistas. Um

56 Entre  1933  e  1945,  Goebbels  esteve  a  frente  do  Ministério  da  Propaganda  da  Alemanha  nazista.  Diante  da
iminência da derrota do Terceiro Reich para as forças aliadas,  envenenou  as  filhas  com cianeto de potássio e
suicidou-se, em seguida, ao lado da esposa. A ordem dada às tropas era de que lhe atirassem gasolina e ateassem
fogo em seu corpo.

57 Segundo Óttarsson (2006, p. 172), as cenas dos corpos carbonizados dos altos oficiais nazistas não consta na versão
americana do filme. 

58 Acrônimo de Comitê Estatal para a Cinematografia (Gosudarctvennyi Komitet po Kinematografi), órgão máximo
de controle da indústria cinematográfica soviética, responsável pela produção, distribuição e exibição de filmes. 
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conjunto de forcas que se revela por detrás de uma porta. Sons de tiros. Uma guilhotina. Em plano

fechado, o corpo de Ivan rola pelo chão, desfalecido. Um corte na imagem: o rosto sorridente de sua

mãe, tal como a víamos no sonho que principia a película.

Ivan sacia a sede em um balde d'água. Na praia radiante de sol, a mãe acena-lhe um adeus. A

música  tema das  sequências  oníricas  embala  a  brincadeira  de  esconde entre  o  garoto  e  outras

crianças.  Elas  correm  em  direção  contrária  e  Ivan  encontra-se  novamente  sozinho.  Em  um

enquadramento de plano geral,  a objetiva realiza uma panorâmica descendente,  enfatizando,  na

paisagem desértica, o tronco de uma árvore morta e a silhueta esguia do menino. No reencontro

com a irmã, os dois partem felizes, em disparada, sobre as águas cintilantes do mar. Em close up, o

braço estendido do menino. Outro corte. Em primeiríssimo plano, a árvore morta recobre o sol,

deixando a tela completamente negra.

Como apontam Johnson e Petrie (1994), a figura da mãe e da irmã, a água, a praia e a trilha

sonora,  elementos  com  os  quais  estávamos  familiarizados  pelas  intrusões  oníricas  anteriores,

induzem-nos a assimilar, à primeira vista, a sequência final da película também como tal.  Uma

observação mais atenta, contudo, nos faz repensar. De modo que nosso conhecimento do assassinato

de Ivan sugere a seguinte indagação: quem está sonhando ou rememorando estes eventos, uma vez

que eles sucedem a morte do sonhador? Não há, por certo, para a questão, resposta definitiva. Tudo

se passa como se o jogo infantil fosse,  de fato, as reminiscências de um menino em seu curso

natural da vida, não nos deixando esquecer onde deveria estar um garoto de doze anos, ao invés das

trincheiras enlameadas da guerra. Neste sentido, podemos afirmar, a oscilação entre pontos de vista

assumida pela câmera reitera a hipótese dos autores de que o filme nos transfere a responsabilidade

de  preencher  as  lacunas  experiencias  não  mais  possíveis  para  Ivan.  Sugerindo  este  potencial

sentimento  de  harmonia  e  reconciliação,  é  quase  como se a  articulação poética  ministrada  por

Tarkóvski sublinhasse com ainda mais crueza as perdas irreparáveis de Ivan. (JOHNSON; PETRIE,

1994, p. 75).

À vista do exposto até aqui, acreditamos que, assim como as sequências oníricas, a tradição

iconográfica e os documentos visuais não se fazem presentes na película por um mero formalismo

de  Tarkóvski,  ao  contrário.  A aproximação  destes  distintos  elementos,  de  variados  graus  de

realidade,  parece-nos  antes  constituir  a  base  mesma  de  um  comprometido  expediente

historiográfico. Ocorre,  entretanto,  que os  meios  instituídos  pelo cineasta  para narrativizar  este

evento limite – a infância corrompida pelo massacre – passam ao largo dos contornos empiristas de

reconstituição objetiva da catástrofe. A fim de recuperar a experiência coletiva da guerra, suprimida

pela  política  cultural  coercitiva  de  Ióssif Stálin,  Tarkóvski  rejeita  a  linearidade  cronológica  do

paradigma  positivista  da  história,  valendo-se, em  contraposição,  dos  meandros  subjetivos  da
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memória. Para realizar esta operação discursiva de alta complexidade, posto o caráter inimaginável

da  violência  experimentada na  guerra,  o  cineasta  encontrou na  linguagem artística  a  única  via

possível  para  a  apreensão ética  dos  traumas do passado.  Neste  sentido,  compreendemos que a

escolha de Tarkóvski por aglutinar, em uma trama subterrânea, poeticamente orquestrada, elementos

de fabulação, legado pictórico e resquícios materiais constitui uma genuína ação historiográfica que,

embora feita às avessas,  alinha-se por completo à sua  incontornável defesa da responsabilidade

moral de quem quer que seja que se reclame um artista. 
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2 O ESPELHO, OU A IMAGEM EM MOSAICO

2.1 DA ARQUEOLOGIA DO REFLEXO

O espelho configura peça central na obra de Andrei Tarkóvski. Tanto em número, por ser o

quarto  de  seus  sete  longas-metragens,  quanto  em relevo para  o seu projeto  estético,  por  ser  o

trabalho cuja urdidura elege como matéria-prima a própria vida do cineasta, ao mesmo tempo em

que ganha corpo a sua expressão mais arrojada.1 Atribuir-lhe a insígnia de película autobiográfica

sem levar a discussão adiante seria, porém, o equivalente a afastar-se da obra de olhos e ouvidos

tapados, privando-se de se deixar impressionar por suas múltiplas e vigorosas reverberações. Este

parece ter sido o ocorrido entre as autoridades soviéticas. A película passou por um longo tempo de

maturação antes que fosse cedida a Tarkóvski permissão para o início das filmagens, uma espera

que o torturava. Em 27 de janeiro de 1973, o realizador confessa em seu diário: 

Eu quero trabalhar, nada mais. Trabalho! Será que não é um absurdo, um crime, que um
diretor chamado pela imprensa da Itália de gênio fique sem trabalhar? E eu, honestamente,
acho que isso é apenas uma vingança da mediocridade, que abriu o seu caminho para os
postos dirigentes.  Afinal  de contas,  a  mediocridade odeia artistas,  e nosso governo está
repleto de pessoas medíocres (TARKÓVSKI, 2012, p. 80).

Os primeiros registros do projeto datam de, pelo menos, 1968, quando Tarkóvski propôs o

roteiro,  escrito em parceria com Aleksandr Micharin (1939-2008),  a um grupo experimental do

Mosfilm, encabeçado por Grigori Tchukhrai. A ideia embrionária, intitulada Confissão e idealizada

1 Em 16 de fevereiro de 1973, Tarkóvski registra em seu diário um diálogo travado, supostamente, com a “alma de
Pasternak”,  por ocasião de uma sessão espírita  da qual  participara tempos  antes.  Ao questionar o poeta sobre
quantos filmes ainda haveria de fazer, obteve a seguinte resposta “Quatro”. “Eu repliquei: ‘Tão pouco?’ Pasternak:
‘Mas bons.’ Um dos quatro eu já fiz. Posso chamá-lo de bom? Em todo o caso, eu o amo.” (TARKÓVSKI, 2012, p.
88).  Em 21 de dezembro de 1985, às vésperas de sua mudança para a Itália, o cineasta rememora o incidente e
pondera: “E Boris Leonidovich Pasternak tinha razão […] Quando anunciou que para mim só restava fazer apenas
quatro filmes. Lembra da sessão espírita em Revik? Só que ele calculou mal. Ele sabia que eu ia fazer sete filmes,
mas também calculou O rolo compressor e o violino, que não deve ser considerado. Se bem que, no fundo, ele não
estava enganado” (TARKÓVSKI, 2012, p. 606). Boris Leonidovitch Pasternak (1890-1960), poeta e romancista
russo, ganhou notoriedade internacional  em 1958, quando lhe foi  atribuído o Prêmio Nobel de Literatura pelo
romance Dr. Jivago (Doktor Jivago, 1957).
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como uma homenagem à mãe do cineasta, Maria Ivanova Vichniakova (1907-1979), dialogava com

uma  certa  tendência  televisa  da  época  –  os  programas  de  entrevistas  –  além  de  sofrer  certa

influência estética do cinema direto.  O cineasta imaginava para o filme uma organização em três

camadas:  uma seção em que,  registrada por uma câmera escondida,  sua mãe responderia  a um

questionário sobre temas gerais, outra, ficcional, de reconstituição de memórias infantis e, por fim,

uma fração de materiais de arquivo. Constrangido pelo dilema ético de registrar Maria Ivanova sob

tais condições e insatisfeito com a falta de organicidade demonstrada pela subdivisão imaginada, o

cineasta aplicou-se à contínua reelaboração do roteiro que a esta altura era chamado Dia branco,

branco – nome sugerido por um dos poemas de seu pai, Arseni Aleksandrovitch Tarkóvski (1907-

1989)2 (GREEN, 1993; JOHNSON; PETRIE, 1994; TUROVSKAYA, 1989).

Foi apenas em 1972, quando Filip Ermash substituiu Aleksei Romanov no cargo de diretor

geral do Goskino, que o projeto encontrou vias de se concretizar.3 De posse de 7.500 metros de

negativo Kodak e apenas 622 mil rublos de orçamento, o diretor não dispunha de muito tempo para

efetuar  a  produção.  Surpreendido  pela  recusa  do  diretor  de  fotografia,  Vadim  Iússov,  que  o

acompanhava até então, Tarkóvski contou com Georgi Rerberg na função, além da montadora Liúba

Feiguinova, antiga colaboradora, e do músico Eduard Artemiev, que fora responsável pela trilha

sonora de Solaris. As filmagens ocorreram entre setembro e dezembro de 1973. Apenas três meses

mais tarde, o longa estava finalizado. Os obstáculos, como de costume, teimavam em surgir no

caminho de Tarkóvski. O cineasta, reivindicando a integridade artística do filme, resistia aos cortes

sugeridos por Ermash. Descontente com o resultado do projeto e com a postura intransigente do

realizador, o Goskino impediu a estreia da película na 27ª edição do Festival de Cannes, em 1974.

Após intensas  negociações, O espelho finalmente  ganhou as  telas  nacionais  em abril  de  1975.

Classificado como produção de terceira categoria – mais tarde elevada à segunda –, o filme obteve

apenas 73 cópias para a distribuição e sua exibição restringiu-se às salas de pequeno porte, nos

subúrbios de Moscou. Mesmo diante de sucessivas sabotagens, O espelho manteve-se em cartaz ao

longo de meses, sempre com ingressos esgotados, em sessões que transcorriam das seis da manhã à

meia-noite.4 (GREEN,  1993;  JALLAGEAS,  2007b;  JOHNSON;  PETRIE,  1994,  p.  113-114;

TUROVSKAYA, 1989).

2 Às voltas com o projeto, em 4 de fevereiro de 1973, Tarkóvski medita em seu diário acerca da insatisfação com os
títulos imaginados: “Eu não gosto do nome Dia branco. É fraco. Martirológio é bom, mas ninguém conhece esta
palavra, e quando conhecerem, é claro, vão proibir. Redenção é um tanto chato, é do espírito de Vera Panova.
Confissão é pretensioso. Por que você está longe? é melhor, porém pouco claro.” (TARKÓVSKI, 2012, p. 84).
Martirológio seria o nome que o cineasta atribuiria aos seus diários, anos mais tarde.

3 Aleksei Vladimirovitch Romanov (1908-1998) esteve a frente do Goskino entre 1963 e 1972. Seu sucessor, Filipp
Timofievitch Ermach (1923-2002), ocupou o cargo de 1972 a 1986. 

4 O leitor  pode encontrar  uma  historiografia  pormenorizada  do processo  de  elaboração  do  filme  em  Mirror:  a
production history,  capítulo que  integra a monografia de Natasha Synessios  acerca de  O espelho.  A referência
completa do livro encontra-se ao fim deste trabalho. 
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Enquanto colegas de profissão do Instituto de Cinematografia do Estado e do Sindicato dos

Cineastas  condenavam publicamente  o  longa-metragem de  Tarkóvski  e  espectadores,  dos  mais

variados  segmentos  sociais,  declaravam  o  caráter  “vulgar”  e  “revoltante”  do  filme,  outros,

profundamente comovidos com seu trabalho, confessavam-lhe em cartas como a deste engenheiro

radio eletricista:

Estou aturdido e desorientado com o seu filme. O seu dom de penetrar no mundo emocional
de adultos e crianças, de fazer-nos sentir a beleza do mundo que nos circunda, de mostrar
os valores autênticos, e não os falsos, desse mesmo mundo, de fazer com que cada objeto
represente seu papel. De transformar cada detalhe do filme num símbolo, de exprimir um
significado filosófico geral a partir de uma extraordinária economia de meios, de encher de
música e poesia cada imagem de cada fotograma...são todas qualidades típicas do seu, e
exclusivamente seu, estilo de exposição […].5

 Mas o que em O espelho era capaz de incitar opiniões tão controversas? 

A  película,  nunca  negou  o  próprio  cineasta,  ao  contrário,  configurava  um  relato

essencialmente particular de sua vida, em especial de suas recordações da infância. Tanto que, para

a sua realização, Tarkóvski empenhou-se avidamente em recriar cada detalhe da realidade visual

que o cercava naquele período, a começar pela  dátcha6 de seu avô, próximo à vila de Ignatievo,

onde passara com a mãe e a irmã Marina o verão de 1935. Em 1973, ocasião em que a equipe se

preparava para as filmagens, já não existiam ali nem a típica construção russa pertencente à família

nem o campo de trigo sarraceno que a envolvia, paisagem esta sempre vívida nas recordações do

cineasta. Para que o filme expressasse com inteireza os sentimentos pretendidos por Tarkóvski, a

casa, em estado de ruínas, tivera de ser cabalmente reerguida sob a fundação original. A partir de

registros fotográficos da época, cada detalhe arquitetônico foi fielmente reconstituído para o filme,

façanha passível de ressuscitar em Maria Ivanova os mesmos afetos ali experimentados no passado.

Algo  semelhante  passou-se  com  a  semeadura  do  trigo  sarraceno.  Quando,  para  espanto  dos

camponeses do kolkhoz7, como que por um milagre, as delicadas flores brancas do trigo sarraceno

começaram a despontar, Tarkóvski teve a certeza de presenciar um inegável “bom presságio”. O

fenômeno, acreditava ele, atestava a incrível capacidade da memória de “penetrar para além dos

véus estendidos pelo tempo”, e era exatamente esta a “ideia seminal” de seu filme (TARKÓVSKI,

2010, p. 158-159).

5 Trecho de carta citado anonimamente por Tarkóvski (2010, p. 7) em Esculpir o tempo.
6 Casa de veraneio tradicional entre os russos. 
7 Propriedade rural coletiva, de produção agrícola, comum na União Soviética. Tarkóvski (2012, p. 158) relata que ao

visitar a locação, os camponeses garantiram que o solo já não mais favorecia o cultivo do trigo sarraceno, pois há
muitos anos semeavam apenas trevo e aveia naquela região. 



75

Por certo, a “falta de modéstia” e o desejo de “fazer um filme sobre si mesmo”, tal alegavam

os ferozes ataques dos colegas de Tarkóvski, não eram em absoluto a única razão do incômodo

causado por  O espelho.  Na película,  deparamo-nos com um trabalho de  extrema inventividade

formal, onde os preceitos cinematográficos do diretor – acerca da construção plástica da imagem, da

impressão do tempo e dos recursos da montagem, da elaboração do roteiro e da decupagem técnica,

do exercício da atuação e da potencialidade da música e dos sons, parecem se cristalizar em seu

modo  mais  bem  acabado.  Sublimando  o  uso  da  lógica  onírica,  Tarkóvski  estende  a  estrutura

narrativa ao seu máximo limite de dilatação, a ponto de suscitar a sua total desintegração. Antes de

sugerir  uma apreensão  linear  do  passado,  O espelho  propõe um complexo  mosaico  do  tempo,

compreensível menos por uma racionalidade cartesiana do que por sua natureza essencialmente

associativa. 

2.2 DOS FENÔMENOS ESPECULARES

Muitos são os dispositivos retóricos mobilizados para erigir este templo, à primeira vista,

dedicado  à  infância.  Símile,  metonímia,  elipse,  aposiopese  são  alguns  dos  mecanismos  da

linguagem engendrados cinematograficamente para comunicar mais do que a perda da inocência da

criança  que  desabrocha  para  a  vida  adulta,  a  inexorável  passagem  do  tempo,  a  memória,  a

imortalidade, a vida social e o próprio ato criativo. Por intermédio de um monólogo confessional de

uma voz descarnada – o narrador personagem é nos apresentado, do pescoço para baixo, apenas nos

minutos  finais  do  filme8 –,  somos  conduzidos  pelas  recordações  ouvidas,  vividas,  sonhadas  e

imaginadas por Aleksei, homem cuja consciência é atormentada pela culpa de não ter retribuído aos

seus a imensidão do amor que lhe foi conferido. O espelho, mais do que o óbvio do título, é um

motivo visual multiplicado e repetido a cada cena da película. É também a arquitetura mesma do

filme, são suas superfícies polidas e refletoras que distorcem, refratam e criam duplos dos objetos e

das relações humanas (GREEN, 1993; JOHNSON; PETRIE, 1994; TUROVSKAYA, 1989).

A  refração,  enquanto  procedimento  estilístico,  manifesta-se  na  travessia  das  porosas

fronteiras entre o passado e o presente, o sonho e a memória, o real e o imaginado. Imprime-se

ainda,  de  maneira  igualmente  radical,  entre  a  dimensão  subjetiva  da  vida  e  a  coletividade  da

experiência  social.  Os  gestos  que  se  repetem,  ora  como déjà-vu ora  como  uma  espécie  de

8 Trata-se do próprio Tarkóvski. O diretor intencionava mostrar também seu rosto, mas foi aconselhado pela equipe a
não fazê-lo. A voz do narrador é interpretada por Innokenti Smoktunovski (1925-1994).
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pressentimento, são, ao mesmo tempo, o do ambiente familiar e do movimento histórico. As figuras,

que parecem transitar  indiscriminadamente por  distintos estratos  do tempo,  são,  na verdade,  os

mesmos  atores  a  darem  corpo  a  personagens  diferentes.  A atriz  Margarita  Térekhova  (1942-)

interpreta simultaneamente o papel de Maria Nikolaieva, a jovem mãe do narrador, e de Natália, sua

ex-esposa. Ignat Daniltsev (1962-), por seu turno, desempenha tanto a função de Aleksei aos 12

anos quanto a de seu filho, Ignat, com a mesma idade.9 Maria Ivanova, à época com 67 anos, faz as

vezes de Maroussia, no presente diegético. No esforço de converter em matéria as etéreas paisagens

da memória, Tarkóvski torna indissociável a realidade factual do terreno da ficção.

No tangente aos princípios de organização de O espelho, a intercambialidade dos atores não

é o único elemento a despertar sobressaltos. A dificuldade em distinguir o simultâneo do sucessivo

deriva também das imbrincadas articulações do tempo propostas pelo cineasta. O tecido narrativo

constitui-se de ao menos três planos temporais. A década de 1930, a qual temos acesso, sobretudo,

pelos sonhos e fantasias do narrador; os anos da Segunda Guerra Mundial, quando Aleksei era um

adolescente  –  momento  resgatado principalmente  por  meio  de  reminiscências;  e  o  presente  da

enunciação, acredita-se os anos 1970, marca temporal que se deixa entrever pelo cartaz de Andrei

Rubliov fixado na parede do apartamento vazio, dado a ver no início da película. Entretanto, embora

estas  camadas  de  tempo tenham como epicentro  a  voz  do  narrador,  elas  não  se encadeiam de

maneira progressiva, são antes enredadas pelo jogo imprevisível da memória, pelos malabarismos

do inconsciente. Se há na disposição das esferas do tempo algo de uma coerência narrativa pode-se

dizer que ela se reduz à dinâmica dos contrastes. Disparidade, como dizíamos, entre o que era e o

que é, entre o acontecido e o fabulado. Variações assumidas pelos próprios valores plásticos da

imagem cinematográfica, seja no quase imperceptível ralentar da ação seja na evidente transição

entre  o  colorido  e  o  preto  e  branco.  Contudo,  ainda  que  no  mais  das  vezes  o  negativo

monocromático esteja aparentado ao mundo onírico e ao pretérito da narração, a ausência de cor

não configura qualidade suficiente para diferenciar a realidade da imaginação ou a atualidade do

passado, posto que a alternância da textura visual sucede de modo inteiramente arbitrário.10 

Falávamos  do reflexo como procedimento  formal,  tomemos  pois  sua  manifestação mais

patente, o espelhamento entre Maria Nikolaieva, mãe do narrador, e Natália, de quem é divorciado.

De partida, o entrelaçamento destas duas figuras resulta mesmo dos arranjos ocultos da memória de

Aleksei, o qual confessa ver, em suas recordações infantis, a progenitora sempre retornar com o

9 Vida T. Johson e Graham Petrie (1994, p. 134) acreditam que parte da incompreensão da crítica internacional possa
ser justificada pela tradução do filme para o inglês, versão que circulou mundialmente, não diferenciar o nome das
personagens, reforçando a confusão engendrada pelo fato de serem interpretadas pelos mesmos atores.

10 Em entrevista concedida a Vida T. Johnson e Graham Petrie, o fotógrafo  Georgi Rerberg afirma terem rodado
algumas cenas em preto e branco pelo simples fato de não possuírem negativo colorido o bastante para todo o filme.
(JOHNSON, PETRIE, 1994, nota 4 do capítulo 7, p. 304).
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semblante de Natália. Mencionamos há pouco como este embaraçamento expressa-se visualmente,

indo reverberar igualmente como confusão no entendimento do espectador, dada a artimanha de

Tarkóvski em eleger Térekhova para interpretar Maroussia, em seus anos de juventude, e ainda a

ex-esposa  de  Aleksei.  A assimilação  entre  as  duas  personagens,  no  entanto,  não  diz  respeito

unicamente à fisionomia e, por vezes, ao próprio corpo por elas compartilhado, mas fala também de

percursos que se repetem no tempo. Ambas são mulheres abandonadas por seus maridos, destinadas

a sacrificarem suas vidas para a criação solitária dos filhos. Torna-se um tanto mais evidente e até

mesmo justificável,  dada a  comparação,  como o  comportamento  genioso  de  Aleksei  para  com

Natália em muito se equipara tanto aos atritos travados entre ele e a mãe quanto à obscura relação

rompida  de  seus  pais.  Ou  seja,  vemos  configurar-se  aí,  concomitantemente,  a  reincidência  de

modelos de personalidades e de interações humanas. 

O que se deflagra entre as figuras femininas, devotadas ao incomensurável amor maternal,

sucede, de modo análogo, com os dois principais personagens masculinos, o narrador e seu pai.

Para além dos caminhos traçados na vida – homens que repudiaram a família e legaram às esposas a

responsabilidade pela educação dos filhos, Aleksei e o pai equiparam-se no tocante aos moldes da

representação.  Ambos  são  concebidos  como  sujeitos  incorpóreos,  quase  fantasmáticos,  cuja

existência  se  reduz  a  uma  voz  desprovida  de  substância  material,  isto  é,  tão  somente  a  uma

expressão sonora pura. Cada qual, no entanto, manifesta-se de maneira diversa. A voz acusmática de

Aleksei, embora imaginada no fora de campo, pressupõe uma figura intangível, enquanto a presença

do pai, por sua vez, expressa em over, está condicionada exclusivamente ao espaço extradiegético.11

No tocante à acomodação das figuras masculinas no domínio da virtualidade, faz-se mister ressaltar

11 Cf. CHION, Michel. The voice in cinema. Tradução Claudia Gorbman. Nova Iorque: Columbia University Press,
1999. p. 37.

Figura 2.1: Natália comenta a sua semelhança com Maria Nikolaievna

Fonte: O espelho (1975)
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ainda uma outra variante. Apesar de descorporificada, a voz de Aleksei configura-se, sem dúvida,

como  agente  aglutinador  do  quebra-cabeças  narrativo,  haja  vista  sua  condição  primordial  de

nascedouro das reminiscências que são o fundamento mesmo do discurso fílmico. Em contrapartida,

convocada circunstancialmente, em ocasiões de intensa expressividade para o enredo, a voz paterna

surge como revelação do trabalho lírico  da memória,  amalgamando imagem cinematográfica  e

palavra poética.12 

Como  viemos  de  constatar,  ao  contemplarmos  as  personagens  nucleares  de  O  espelho

assistimos a um claro fenômeno de reflexão. Se damos um passo atrás e ampliamos o nosso campo

de visão apercebemo-nos, todavia, diante de uma ocorrência de outra natureza. Antes de orientar

estes  campos de  força  temporalmente  concorrentes,  que  atuam sobre  e  desde  a  experiência  do

narrador, o filme configura um complexo processo de difração. Expliquemo-nos. Ainda que o seio

familiar de Aleksei aparente ser o objeto primordial dos planos mnemônicos estruturantes de  O

espelho, ele constitui, decerto, uma das inúmeras frações do curso histórico do tempo. Isto equivale

a  dizer  que,  embora  traga  consigo a insígnia  de autobiografia,  a  película  conforma-se  como o

trabalho de Tarkóvski mais intimamente atrelado à dimensão histórica do mundo. Para além de suas

camadas mais externas, as que abarcam o conjunto de reminiscências do diretor, O espelho encerra

uma etapa precedente, a da memória coletiva de duas gerações, a dos pais do narrador e a sua

própria, ou seja, os modos e condições de vida russa durante os anos pré e pós Segunda Guerra

Mundial. Realizar este movimento de afastamento, deixar-se contaminar pelas cadeias associativas

sugeridas pela forma fílmica, sejam elas premeditadas ou não pelo diretor, permite-nos, certamente,

uma compreensão mais alargada de  O espelho, apreensão que os mordazes críticos de Tarkóvski,

alegando um ato narcísico, elitista e mesmo místico de sua parte, parecem não ter realizado.

Trataremos  mais  demoradamente  deste  caráter  historiográfico  de  O espelho na  próxima

seção  do  texto,  quando  nos  debruçaremos  sobre  o  patrimônio  cultural  evocado  pelo  longa-

metragem. Por ora, basta-nos a observação de apenas um episódio, o prólogo da película.

O espelho principia em um plano aproximado. Um garoto – mais tarde saberemos ser Ignat,

filho do narrador –, a três quartos,  cabisbaixo, liga uma televisão. O menino toma distância do

aparelho, sempre de costas para a câmera, que acompanha o seu movimento. Embora os chuviscos

cinzentos sobre a tela demonstrem sinais de uma má transmissão, ouvimos em off, com clareza, uma

interrogação feminina: Qual o seu nome e sobrenome?, a qual pressupomos emitida pelo televisor.

Uma voz masculina assume o turno na conversa: Eu me chamo... Um corte seco. Em preto e branco,

o perfil de uma mulher. …Iuri Jaryi, a voz oscilante do rapaz conclui, enquanto a objetiva varre o

quadro a busca de seu rosto, dando assim materialidade ao emissor. Limitado pela gagueira, o rapaz

12 Inclinaremo-nos com mais vagar a esse respeito na próxima seção deste capítulo. 
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responde uma série de perguntas – de onde veio, onde estuda, encarando a câmera frontalmente.

Vamos  tentar  te  curar.  Ouvimos  em  off  a  doutora.  A câmera  afasta-se,  assumindo  um  plano

conjunto.  Assistimos a uma sessão de hipnose.  A psicóloga dirige  ao estudante politécnico  uma

série de comandos, associando a impossibilidade de movimentar as mãos, a qual acabara de induzi-

lo, às dificuldades da dicção. Lentamente, a objetiva reaproxima-se dos corpos, encontrando-os em

plano médio. Quando eu anular a tensão, você falará alto e claramente. (…) Um, dois, três. Diga:

Eu posso falar! O jovem lança uma olhadela para a câmera, torna os olhos para a terapeuta e repete:

Eu posso falar! Corte seco. A tela negra, com a inscrição em branco Zerkalo, revela-nos o título do

filme. Sobre  os  créditos,  o  prelúdio  coral  Das  alte  jahr  vergangen  ist,  BWV 614,  de  Johann

Sebastian Bach (1685-1750).13 [Figura 2.2 - 2.7].

Fonte: O espelho (1975)

A cena, inspirada nos programas televisivos muito populares à época, assinala resquícios da

ideia germinal de Tarkóvski, seu desejo, como já comentado, de realizar um filme cuja premissa era

uma sessão de psicanálise com Maria Ivanova, sua mãe  (TUROVSKAYA, 1989). Intérpretes do

cineasta, com os quais compartilhamos o ponto de vista, identificam a sequência como um retrato

metafórico da própria condição do cineasta. Se atentamos à instrução curativa da hipnoterapeuta –

Você falará alto e claro, livremente e sem dificuldade, sem temer a sua voz e o seu discurso – torna-

se algo mais  nítida a figura retórica articulada pela forma fílmica,  dispositivo que decerto não

passou  despercebido  ao  público  russo  contemporâneo  à  película.  Enquanto  o  rapaz  vence  o

13 A peça compõe o Orgelbüchlein, conjunto de 46 prelúdios composto entre 1708 e 1717.

Figura 2.2: Hipnoterapeuta Figura 2.3: Iuri, o gago Figura 2.4: Sessão de hipnose

Figura 2.5: Imobilidade da fala Figura 2.6: Eu posso falar! Figura 2.7: Zerkalo (O espelho)
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obstáculo da fala, o realizador, por sua vez, rompe as limitações que circunscreviam o campo de

ação de suas ambições artísticas (GREEN, 1993, p.  87-88, JOHNSON, PETRIE,  1994, p.  116;

TUROVSKAYA, 1989, p. 64). 

A impotência articulatória de Iuri, sob este ângulo, pode ser analisada de um prisma mais

amplo:  como as barreiras impostas ao trabalho do diretor  – dado o contexto político da URSS

durante os anos 1960-1970, mas igualmente como a forte repressão vivida pela geração anterior,

instaurada pelo totalitarismo de Stálin. Na próxima seção do texto, traremos um exemplo específico

desta experiência geracional, ao analisarmos a reconstituição de um episódio decorrido com a mãe

do  narrador,  o  que  tornará  mais  sólida  esta  proposição  de  agora.  Se  quisermos  ir  além  na

interpretação,  embora  aquém no tempo  histórico,  podemos  rememorar  ainda  a  intensa  censura

aplicado aos literatos na Rússia tsarista, um século antes, alusão que Tarkóvski deixa entrever ao

convocar para a textura de  O espelho  uma carta de Púchkin. Sobre a menção ao poeta também

discutiremos com mais vagar nas próximas etapas da análise.

Por ora,  não é demasiado ressaltar  que desde o prólogo vemos realizar-se os princípios

estéticos segundo os quais o filme se articula e dos quais falávamos anteriormente: o jogo entre o

visto e o ouvido, a cisão entre o corpo e a voz. Igualmente interessante é o fato de que a cena não

será retomada em nenhum outro momento do filme, de sorte que sua aparição realiza-se como ação

descolada de toda a narrativa, embora a análise associativa permita-nos fazer a conexão não só

temporal,  mas  também  expressiva  do  episódio.  Tarkóvski  havia  adotado  um  procedimento

semelhante, em Andrei Rubliov, onde o filme principia com a famosa cena do balão que não encerra

nenhuma significação direta com o desenrolar do enredo; mas sobre ela discutiremos mais tarde. 

2.3 DAS SUPERFÍCIES REFRATÁRIAS

Ponderávamos a respeito da estrutura miscelânea de O espelho, acerca do conglomerado de

rememorações e fabulações que se aglutinam, ainda que esparsas espacial e temporalmente, para

sedimentar  terreno  para  a  arquitetura  do  filme.  Estendamos,  pois,  a  partir  de  agora,  nosso

empreendimento topográfico, em razão de esta não ser a única superfície apta a nos aproximar das

propriedades essenciais de O espelho. No quarto longa-metragem de Andrei Tarkóvski, identifica-se

uma  profusão  de  materiais  e  referências  estranhas  à  natureza  cinematográfica,  manifestas  de

maneira tão arrojada quanto a própria (des)articulação espaço-temporal característica à película.

Entre sonhos, lembranças e relatos de infância, recolhidos como ficção, ouvimos citações literárias,
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testemunhamos alusões pictóricas e registros de eventos históricos combinarem-se em um mosaico

de vozes narrativas, evocando o passado por vias que excedem os limites da experiência subjetiva.

Ocorre que, em  O espelho,  a forma fílmica vai além da absorção dos processos mnemônicos do

narrador personagem e deles apropria-se tal fossem as diretrizes de sua própria sintaxe. Observemos

como esta potente operação discursiva realiza-se, em especial por intermédio da interlocução entre

o cinema e outras artes.

Tanto quanto na tradição pictórica, se não mais, o imaginário cinematográfico de Tarkóvski

amparou-se largamente na literatura, campo artístico pelo qual a Rússia lançou-se aos olhos do

mundo, mas do qual, entretanto, o diretor  empenhou-se  com afinco em emancipar o cinema.  Ora

como fonte inspiradora ou matéria-prima para a elaboração do roteiro ora como elemento diegético,

as letras foram para o cineasta um dispositivo imprescindível para a construção de seu pensamento

estético.  O domínio  das  belas-letras,  ainda  que invocado indiretamente  por  meio  da menção  a

cânones da literatura mundial, constitui, não se pode negar, parte fundamental da concepção formal

de O espelho. Desde a sequência de abertura, quando presenciamos a evocação da famosa história

de  A enfermaria N°  6 (Palata Nº 6,  1892),  de Anton Théckhov,  atestamos  o  ilustre literato ser

convocado  a  integrar  organicamente a  textura  narrativa  do  filme  uma  vez  recuperado  pelo

imaginário cultural das personagens. Em momento mais oportuno, quando analisarmos O sacrifício,

buscaremos tornar algo mais evidente a simpatia de Tarkóvski pelo autor de  A gaivota (Tchaika,

1896)14, asseverando  como  a  prestação  de  homenagens  ao  contista  encerra  a  comunhão  de

procedimentos organizadores do drama moderno.15 Sem nos deixarmos afastar  demasiado de  O

espelho, lembremos ainda que a fita evoca ninguém menos do que Aleksandr Púchkin, considerado

ainda hoje o grande fundador da literatura nacional16 e o polêmico ensaísta Piotr Tchaadaiev (1794-

1856). Sobre o par oitocentista devotaremos pormenorizada atenção na seção 2.4.3 O fantasma de

Púchkin.

Nesta reunião olímpica, não poderia faltar, por certo, um escritor da envergadura do criador

de Crime e castigo (Prestuplênie i nakazánie, 1866). No filme, Dostoiévski é aludido, todavia, por

um outro seu grande romance,  Os demônios (Besy,  1872).17 À polêmica obra, todavia, faz-se uma

14 A edição de 2014, vertida diretamente do original para nosso idioma, é de Rubens Figueiredo, pela extinta Cosac
Naify. 

15 Ver SZONDI, Peter.  Teoria do drama moderno. Tradução e notas Raquel Imanishi Rodrigues. São Paulo: Cosac
Naify, 2011.

16 Por seu pioneirismo em formular uma linguagem poética especificamente russa, livre das afetações e empréstimos
literários  estrangeiros, a Púchkin, com frequência, é atribuído o epíteto “sol da literatura russa”. Em  O espelho,
porém, o nome do célebre poeta não é evocado por sua prodigiosa criação literária,  mas antes pelas reflexões
críticas em torno da cultura de sua terra natal. 

17 Só muito recentemente, o leitor brasileiro foi agraciado com a primeira tradução direta para o português de ambos
os romances, magistralmente realizada por Paulo Bezerra. Os livros vieram à luz pela Editora 34, respectivamente,
em 2002 (contemplado com o Prêmio Paulo Rónai de Tradução da Fundação Biblioteca Nacional) e 2005 (honrado
com 2º lugar do Prêmio Jabuti de Melhor Tradução).
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alusão um tanto oblíqua, senão opaca. Em um momento de desespero, Maroussia, mãe do narrador,

é  comparada  a uma  figura dostoievskiana.18 Trata-se de  circunstância  curiosa  notar  –  julgamos

prudente ressaltar – que a personagem mesma de Tarkóvski pede à amiga explicações acerca da

referência que ela, a princípio, não compreende.  “Que Mária Timofêievna?” – indaga Maroussia.

Ao que lhe responde a outra, em tom zombeteiro: “A irmã do Capitão Lebiádkin. Não se lembra?

Você está  assombrosamente  parecida a essa  tal  Mária Timofêievna.  [...]  Dostoiévski  é  sempre

Dostoiévski... Quer você queira, quer não.” Na crônica, narrada por G-v, Lebiádkina é uma jovem

de origem humilde, muito ingênua, caracterizada como louca; em seus delírios, é bem verdade,

acredita ter no irmão o seu lacaio. Homem sórdido, beberrão e chantagista, Lebiádkin responde às

ordens  da  jovem  com  constantes  espancamentos,  sendo  para  ela,  em  realidade,  o  mais  cruel

carrasco. Desposada por Nikolai Vsievolódovitch, como resultado de uma aposta perdida depois de

uma noite de bebedeira e jogatina entre Stavróguin e o Capitão, Mária Timofêievna encontra-se

presa de uma complexa rede de intrigas e acaba por ser brutalmente assassinada junto ao irmão. Se

dispomos  comparativamente  as  conspirações  fundantes  da  trama  de  Dostoiévski  e  o  contexto

histórico em que se localiza a cena de O espelho, não parece despropositada a invocação literária

feita por Tarkóvski. Mas esta nossa proposição ficará mais clara nos parágrafos a seguir, quando

discorreremos acerca dos elementos representativos que permitem uma leitura metafórica da cena.

Por  ora,  cabe  observar  uma  última  citação  literária  encerrada  na  sequência,  esta  não  menos

enigmática  que  a  anterior.  Ao  fim  do  episódio,  ouvimos  ainda  da  referida  companheira  de

Maroussia os versos introdutórios da obra-prima de Dante Alighieri (1265-1321), A divina comédia:

“A meio caminhar de nossa vida / fui me encontrar em uma selva escura”.19 

Algumas ponderações se fazem necessárias  acerca da sequência em questão.  A primeira

refere-se ao fato de que o  episódio  não corresponde à uma reminiscência propriamente dita do

narrador, mas à uma experiência vivida por sua mãe, Maria Nikolaieva. Não julgamos pertinente,

portanto, classificá-la como um flashback, definição atribuída por Johnson e Petrie (1994, p. 120),

posto  que – salientamos  anteriormente  –  não se  depreende do filme um modelo  normativo  de

linearidade. Compete assinalar, por outro lado, que o evento se desenrola desde o ponto de vista de

Maroussia, uma vez estimulada pela notícia da morte da antiga companheira de trabalho, Elizavieta

Pavlovna.  Preceito associativo que corrobora, assim o cremos, o caráter polifônico  de  O espelho.

Isto  é,  a  especificidade  da  instância  narrativa  que  a  faz  oscilar  entre  a  completa  autonomia

discursiva e a sintaxe modulada pelo ânimo e temperamento das personagens. 

Uma outra  consideração aplica-se ao aspecto metafórico  do episódio. À maneira do que

18 A sequência em questão encontra-se entre os minutos 00:21:25 e 00:33:08 do filme.
19 Lemos nas linhas iniciais  do tomo  Inferno:  “Nel mezzo del cammin di nostra vita /  mi ritrovai per una selva

oscura”. 



83

sucede  na  cena documentária  do prólogo,  o  público  soviético  contemporâneo ao filme possuía

lentes privilegiadas para a leitura da sequência. Sob chuva torrencial, exasperada, Maroussia corre

em direção à gráfica, onde exerce o ofício de revisora.20 Atordoada, ela acredita ter cometido um

equívoco na prova de um documento oficial em vias de impressão.21 O automóvel preto estacionado

em frente ao edifício – um claro índice da censura naquele momento; o complexo de grades que

envolvem a construção; o agente do Estado a controlar a entrada do prédio; a mudança repentina e

inexplicável de humor de Liza – em alusão ao clima de constante suspeita que permeava as relações

sociais no período; além do  próprio  retrato de Stálin, dependurado nas paredes de cada um dos

cômodos da gráfica, a perseguir Maroussia, tal qual um implacável fantasma, concorrem para forjar

a sombria atmosfera de terror vivida na União Soviética durante a segunda metade da década de

1930, época notória pelos expurgos comandados pelo secretário geral do Partido (GREEN, 1993, p.

85; JOHNSON, PETRIE, 1994, p. 120-121) [Figura 2.8 - 2.13].

Fonte: O espelho (1975)

No convênio com a atividade literária, o cineasta garantiu, sem dúvida, posição de destaque

20 Maria Ivanova Vichniakova, mãe de Andrei Tarkóvski, trabalhou até o fim de sua vida em uma editora estatal.
(TUROVSKAYA, 1989, p. 160).

21 A cena foi inspirada em uma colega de trabalho de Maroussia. A revisora foi demitida  após cometer um erro,
embora  o  documento  tenha  sido  corrigido  antes  mesmo da  impressão  final.  Durante  o  governo  de  Stálin,  os
equívocos  em publicações oficiais eram considerados crimes políticos. Na sequência, além  do cartaz estampado
com o Secretário Geral do Partido, vemos um retrato de Feliks Dzerjinski (1877-1923), comandante entre 1919 e
1926, da TchKa (Tchrezvytchainaia Komissiaia), a polícia secreta soviética, responsável por investigar atividades
antirrevolucionárias (SYNESSIOS, 2001, p. 77).

Figura 2.8: O medo do equívoco Figura 2.9: O índice da censura Figura 2.10: O controle do Estado

Figura 2.11: A tensão na gráfica Figura 2.12: A sombra de Stálin Figura 2.13: A ofensa de Liza
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à poesia de seu pai. Em O espelho, ouvimos a poesia acmeísta22 de Arseni Tarkóvski (1907-1989)

ser declamada em sua própria voz em quatro momentos singulares do filme. Primeiros encontros,

recitado nos minutos iniciais da película, é nos apresentado por uma intrincada sobreposição de

camadas mnemônicas. A cena, compreendemos, é rememorada pelo narrador indiretamente, como

algo ao qual ele só poderia ter conhecimento por terceiros, uma vez que sua ausência na ocasião não

lhe permitia acesso ao acontecimento em seu estado bruto. Após recusar as investidas de um médico

de província que lhe cruzara o caminho,  Maroussia  segue em direção à casa.  Um  close up do

pequeno  Aleksei  sugere-nos  o  contracampo  da  imagem,  o  que  lhe  colocaria,  de  fato,  como

testemunha visual do ocorrido, mas ainda assim sem alcance ao diálogo travado entre a mãe e o

médico. No quintal, a babá recolhe a menina Marina, que caíra adormecida sob a relva. No interior

da dátcha, as crianças comem e brincam, acompanhadas de um gato negro que bebe da mesa uma

porção de leite derramado. A câmera abandona os irmãos e encontra, num canto escuro do cômodo,

a silhueta da mãe. Maroussia põe-se em movimento, ausentando-se do enquadramento. A objetiva,

em constante deslocamento, descobre-a novamente. De seu rosto pálido e frágil vertem lágrimas

discretas. Como emanados da consciência saudosa de Maria Nikolaievna, os versos apaixonados

selam o tom melancólico da sequência.23 

A segunda “aparição” de Arseni desenrola-se na sequência da gráfica,  a qual viemos de

comentar. Por um dos extensos corredores brancos da tipografia, de aspecto quase hospitalar, vemos

Maroussia,  após  realizar  que  o deslize  na  revisão  não passara  de  uma fantasia  de sua  cabeça.

Ouvimos em over o poema Ontem, desde a manhã, estive esperando [...], no qual o eu lírico, pelo

contraste das imagens de bom e mau tempo, discorre sobre os desencontros com a amada.24 Sobre a

terceira peça recitada pelo poeta,  Vida, vida, tematizaremos dentro em breve com mais vagar. Por

ora, cabe ressaltar o fato de que enquanto as duas primeiras inserções da poesia de Arseni vinculam-

se diretamente à recordações concernentes à figura materna, a terceira, por sua vez, desprende-se

por completo do recanto da intimidade familiar para ressoar por superfícies mais vastas como uma

espécie de comentário ao mesmo tempo histórico e atemporal. 

Por  fim,  de  feitio  singular  às  intervenções  anteriores, Eurídice emerge  como intrigante

22 Acmeísmo foi um movimento literário modernista,  que teve lugar na Rússia da primeira década do século XX.
Entre  seus  poetas  mais  expressivos  figuram Anna  Akhmátova  (1889-1966),  pseudônimo  de  Anna  Andreievna
Gorénko, e Ôssip Mandelchtam (1891-1938). Acusado de atividade contrarrevolucionária, em 1938, Mandelchtam
foi  sentenciado a cumprir sua pena em um campo de trabalhos forçados na Sibéria Oriental. O poeta faleceu a
caminho do  gulag,  nas cercanias de Vladivastok. Seus  O rumor do tempo  (1925) e  Viagem à Armênia  (1933),
referências  incontornáveis  da  prosa  memorialística  russa,  foram  vertidos  ao  português  por  Paulo  Bezerra  e
publicados em volume único pela Editora 34. 

23 A sequência localiza-se entre os minutos 00:11:43 e 00:14:10. A conversa ao telefone com a mãe,  subsequente à
sequência em questão, faz-nos supor que o episódio presenciado há puco se referia a um sonho do narrador. 

24 O referido poema não tem título definido. 
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elemento conectivo de duas imagens desconformes.25 Antagonismo consolidado pela natureza da

cena  –  de  um lado  a  memória,  de  outro  o  sonho  –,  por  sua  configuração  plástica  –  o  verde

acinzentado do inverno às margens do rio de uma e o preto e branco, de cadência ralentada, da outra

– e por seu conteúdo – a árdua experiência da guerra, marcada pela privação; a inocência e a fartura,

características da época de criança. Cabe ressaltar aqui como os versos alinhavam a imbricação de

dois pontos de vista distintos. A caminhada à beira do riacho conclui-se com um primeiro plano de

Maroussia,  pensativa,  aos  moldes  do  que  acontecera  com  a  sequência  do  poema  Primeiros

encontros,  quando  presumíamos  a  personagem  como  cerne  enunciativo  dos  versos.  É  preciso

salientar, entretanto, a compleição ambígua engendrada por esta estratégia compositiva. Não nos

deixemos esquecer que, embora o arremate da sequência articule-se de maneira a nos conduzir, por

associação retroativa, aos pensamentos de Maria Nikolaievna,  a matriz da cena concentra-se na

figura  do  adolescente  Aleksei.  A  continuidade  onírica,  em  contraposição,  é  nitidamente

protagonizada pelo narrador, tomado pelo insistente retorno de suas reminiscências de infância. Daí

não só inferirmos, mas reiterarmos ao nosso leitor, o caráter imprescindível da poesia de Arseni

Tarkóvski  para  a  imagem cinematográfica  orquestrada  por  seu  filho,  haja  vista  ser  ela  mesma

operador indispensável para os processos anamórficos nos quais se fundam O espelho.

2.4 DOS ESTILHAÇOS DO TEMPO

Não se  inquiete,  caro  leitor.  Não  o  ludibriamos.  A promessa  de  tentar  compreender  as

incidências da cultura visual no imaginário tarkovskiano, desde O espelho, não foi esquecida. O

exercício, porém, tal o próprio arranjo do filme, exige-nos avanços, retrocessos, circularidades. Daí

a  origem  mesma  deste  fenômeno  óptico  que  nos  dá  a  impressão  de  afastar  de  nós  o  objeto

perseguido à medida em que dele nos aproximamos. Retomemos o percurso de nossa apreciação da

película. Principiamos por recusar, ou ao menos por ressalvar, a concepção segundo a qual o  O

espelho se reduz a uma coletânea de memórias e fabulações subjetivas, particulares ao cineasta.

Sublinhamos,  para  isso,  os  índices  que,  comuns  às  vivências  de  duas  gerações  soviéticas,

denunciam o impulso do longa-metragem em dialogar com comunidades mais amplas, ou seja, com

a experiência social de seu tempo. Neste ínterim, a tradição literária revelou-se fator imprescindível

tanto para o estabelecimento desta interlocução quanto para a constituição de parte da imaginação

artística  de  Tarkóvski.  O  entendimento  dos  enlaces  entre  o  universo  da  pintura  e  a  imagem

25 A sequência inicia aos 01:34:22.
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cinematográfica implica  precisamente  fazer  convergir  em nossa análise estas  duas  variáveis,  as

vivências de uma dada comunidade histórica e a cultura visual que a informa.

Discorríamos acerca da disruptura normativa do espaço-tempo em  O espelho, do aspecto

singular  de  sua  montagem que,  ao  combinar  materiais  de  estranhas  naturezas  – representações

ficcionais,  tradição  literária  e  cultura  pictórica  –,  não  se  deixa  condicionar  pelo  princípio  do

encadeamento causal. O pressuposto, entretanto, não é de todo verdadeiro. Encontra-se, no núcleo

de O espelho, justamente no terço intermediário do filme, um conjunto de imagens avizinhadas em

sua cronologia, não obstante a procedência e o conteúdo de cada uma delas sejam substancialmente

distintos.  Referimo-nos  aos  excertos  de  cinejornais  interpostos  às  reminiscências  e  fragmentos

imaginativos  do  narrador.  Estes  documentos  visuais,  à  primeira  vista  aleatórios,  dispostos  na

geografia  da  trama  tal  moléculas  heterogêneas,  podem  provocar  no  espectador  certo  grau  de

estranhamento. Quando contemplados com a atenção merecida, todavia, os materiais de arquivo

negam a aparente arbitrariedade, revelando-se, ao contrário, motores do ímpeto dialógico da obra

cinematográfica, ou seja, da disposição artística de se confrontar com a temporalidade histórica na

qual se inscreve. 

Comentamos anteriormente a marcha labiríntica da memória, caracterizada em  O espelho

pela sobreposição de ao menos três estratos temporais: os anos 1930 e 1940, bem como a década de

1970. Os materiais de arquivo, como veremos, somam-se a estas camadas, de vidas, de experiências

e recordações, ampliando-as tanto no espaço quanto no tempo. A este ponto, o leitor deve estar se

perguntando no que consiste tal acervo documentário e mais, quais as afinidades passíveis de serem

traçadas entre os registros cinematográficos da história e a cultura pictórica modeladora da película.

Explicamo-nos. Da Guerra Civil Espanhola às passeatas soviéticas do 1º de Maio; da tomada de

Berlim à explosão nuclear  em Hiroshima e à  Revolução Cultural  Chinesa,  todos estes  eventos

emblemáticos  para  o  século  XX são ora  enformados  ora  emoldurados  por  dispositivos  visuais

descendentes da pintura, donde encontrarmo-nos incapazes de isolar estas duas dimensões. É a esta

interpretação, algo complexa e exigente, para a qual convidamos o leitor a nos acompanhar a partir

de agora. 

2.4.1 Os convidados espanhóis

O primeiro  dos  insertos  documentais  convocam para o  tecido  narrativo a  Guerra  Civil

Espanhola  (1936-1939).  A  sequência  tem  início  com  um  grupo  de  espanhóis  reunidos  no
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apartamento de Aleksei.26 Entusiasmado, um dos convidados faz da sala do anfitrião uma espécie de

arena, mimetizando com euforia os movimentos de toureiro.  Com afinco, ele emula a coreografia

corporal do grande  Palomo Linares, enquanto na banda sonora ouve-se a euforia do espetáculo.27

Vemos então,  intercaladas com o  presente diegético,  imagens em preto e branco de uma típica

tourada. Súbito o entusiasmo do hóspede transforma-se em amarga nostalgia. [Figura 2.14 - 2.15].

A animada performance do estrangeiro é substituída por suas dolorosas recordações infantis, agora

vertidas para o russo por um outro personagem. Das vozes sobrepostas, depreendemos o relato da

fatídica separação da família e o exílio forçado de sua terrena natal. Combinadas ao som da canção

flamenca  Navegando  me  perdí,  uma  série  de  imagens  da  Guerra  Civil  Espanhola  nos  são

apresentadas, contextualizando historicamente as memórias relatadas pelo refugiado. Os versos do

fandango, impressos sobre as vozes dos convidados e sobre as imagens do cinejornal, adiciona ao

filme uma terceira camada narrativa, a da separação de um casal de amantes.28 Do céu, bombas

recaem sobre os  civis;  mulheres em salto,  desorientadas,  correm pelas ruas  à  busca de abrigo;

nuvens de destruição recobrem as cidades; mães e crianças secam do rosto lágrimas desesperadas.

Na multidão,  beijos  e  abraços  assinalam a  separação  de  filhos  e  pais.  O choro  e  a  despedida

exasperada de famílias inteiras expatriadas,  por  um corte seco  na banda sonora, tomam a vez da

tradicional canção andaluz. [Figura 2.19 -  2.25].  Na montagem de Tarkóvski, tudo corrobora para

salientar a gravidade e os efeitos devastadores do acontecimento.

26 00:37:00
27 Sebastián Palomo Martinez (1947-2017), figura proeminente na tauromaquia espanhola. 
28 A gravação, de 1954, é de  Jacinto Almadén (1899-1968), também conhecido como El niño de Almadén, para a

Magna antologia del cante flamenco, do selo Hispavox. A canção é uma rondenha de Málaga, na qual se ouve:
“Navegando me perdí / por esos mares de Dios / navegando me perdí / y con la luz de tus ojos / a puerto de mar
salí. / Vive tranquila, mujer / que en el corazón te llevo / y aunque lejos de ti esté / en otra fuente no bebo / aunque
me muera de sed. / Después de haberme llevado / toda una noche de jarana / me vengo a purificar / debajo de tu
ventana / como si fuera un altar.”
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Fonte: O espelho (1975)

O material  recuperado por Tarkóvski compõe o longa-metragem Espanha (Ispania,  1939),

de  Esfir  Chub  (1894-1959).  Pioneira  do  documentarismo  soviético,  Esfir  debutou  na  carreira

artística  por vias do espetáculo teatral, acompanhada do lendário encenador Vsevolod Meierhold

(1874-1940)  e  do  poeta  e  dramaturgo  Vladimir  Maiakóvski  (1893-1930).  Em  1922,  como

funcionária  do Goskino,  aprendeu o ofício  de montadora,  onde sua habilidade na moviola  não

tardou a se revelar. Ao lado de seu companheiro de trabalho e amigo pessoal, Serguei Eisenstein

Figura 2.14: Palomo Linares Figura 2.15: Identidade espanhola

Figura 2.25: A menina espanholaFigura 2.24: O embarque

Figura 2.16: Republicanos

Figura 2.18: A memória do adeusFigura 2.17: Espanhola com espelho Figura 2.19: O ataque à Madrid

Figura 2.20: A fuga dos civis Figura 2.21: O bombardeio Figura 2.22: O choro das crianças

Figura 2.23: A despedida
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(1898-1948),  lecionou  a  arte  da  montagem  na  VGIK,  entre  os  anos  de  1933  e  1935.  Como

montadora, especializou-se na reedição de filmes estrangeiros, adaptando-os para exibição pública

nas telas soviéticas, a fim de que estivessem de acordo com os preceitos almejados para a incipiente

sociedade comunista,  livre dos ditames burgueses.  Em sintonia com o efervescente pensamento

artístico  de  sua  época,  ou  seja,  à  multiplicidade  de  movimentos  estéticos  em  emersão,  Chub

desenvolve  um modelo  absolutamente  revolucionário  de  fazer  cinema,  o  filme  de  compilação.

Concebido exclusivamente da roteirização e edição de materiais já existentes, muitas das vezes de

procedências e autorias diversas, o novo gênero documental respondia com sua forma constitutiva

mesma  à  originalidade  expressiva  reclamada  pela  radicalidade  do  processo  de  transformações

sociais  em curso  naquele  momento.  No  trato  com os  cinejornais  (kinokhronika),  faz-se  mister

assinalar o impacto estilístico das reestruturações engendradas por Esfir  Chub e continuadas no

trabalho  de  Eisenstein,  Dziga  Vertov  (1896-1954),  Vsevolod  Pudovkin  (1893-1953)  e  Liev

Kulechov (1899-1970) (PETRIC, 1984, p. 22–23).

Resultado de uma intensa pesquisa historiográfica em acervos e idealizado por ocasião do

aniversário de dez anos da Revolução de Outubro, A queda da dinastia Romanov (Padenie dinactii

Romanovykh,  1927)  constitui  senão  a mais  emblemática,  ao  menos  a  mais  acessível  película

realizada por Esfir a partir do novo método de construção. Como uma crônica da vida sob o regime

tsarista na transição do século XIX para o XX, a fita oferece preciosas imagens de Nicolau II (1868-

1918) e sua família, aristocratas, burgueses e proprietários de terras posando solenemente para o

aparato cinematográfico, além de ritos ortodoxos muito populares, onde se veem as suas típicas

indumentárias  religiosas  luxuosamente  ornamentadas.  Nas  províncias,  as  damas,  providas  de

chapéus e bengalas, desfilam elegantes em seus rotineiros passeios públicos.  Lançando mão do

princípio associativo para erigir  argumentos  críticos da História,  o filme institui um importante

documento visual da Rússia imperial ao estabelecer contrapontos entre a característica modernidade

das nações europeias do mesmo período e os lentos passos seguidos nesse sentido pelo último dos

Romanov. Eclodida a Guerra de 1914, a crueza da vida nas trincheiras revela-se insustentável para

os soldados, enquanto as extenuantes condições de trabalho no campo e nas fábricas alimentam o

fogo da insatisfação que faria eclodir a Revolução. Ao passo que o retrato da vida aristocrática

obedece um movimento narrativo linear, a instabilidade da atividade revolucionária incorpora-se à

montagem, traduzindo-se em um ritmo progressivamente alucinante.  

Mas retomemos o  que concerne o específico  de  Espanha e a posição relacional na qual o

filme de Tarkóvski se coloca. A película, baseada em 40 mil metros de negativo rodados por Roman

Karmen (1906-1978) e Boris Makaseev (1907-1989), entre 23 de agosto de 1936 e 2 de agosto de

1937,  tensionava  promover  a  causa  republicana  para  os  países  que  se  mantinham  neutros  no
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conflito, ainda que os documentos denunciassem as atrocidades da guerra em toda sua crueza.29

Para atualizar os registros de Karmen, a diretora somou-lhes cenas das deportações de crianças

espanholas para a União Soviética, além do recuo das forças republicanas e da brigada internacional

nas fronteiras com a França, captadas por cinegrafistas locais (GRAFFY et al., 2008, p. 338). Sob a

ótica  de  Esfir  Chub,  a  Guerra  Civil  Espanhola  projeta-se como  um  acontecimento  histórico

grandioso, compreensão afirmada, em especial, pela articulação geral da narração,  que sublinha a

perspectiva  assumidamente  republicana  do  filme. De  modo  que,  a  organização  popular,  a

combatividade e o anti fascismo  dos opositores do “Generalíssimo” Franco configuram-se como

norteadores mesmos, temáticos e estilísticos, da película de Chub. 

Sob o tratamento de Tarkóvski, todavia, o material ganha novos contornos e significações,

divergindo  diametralmente  do  discurso  heroico  construído  por  Esfir.  O  olhar  de  Tarkóvski,

historicamente distante do evento, tende a dele reter o seu aspecto trágico. Compreendemos, a partir

de  então,  que  as  conexões  entre  passado  e  presente,  motivadas  até  aí pelas  reminiscências  do

narrador,  passam a assumir  outros  princípios  de  associação.  Acolhidos  pela  complexa estrutura

visual da película, os registros documentais respondem às experiências individuais rememoradas,

expandindo seu alcance para uma tragédia maior, coletiva, de toda uma geração traumatizada pela

guerra. 

2.4.2 A conquista do espaço no imaginário soviético

Entre os afagos de adeus, o apito do navio anuncia o definitivo da partida. O som repentino

capta a atenção das crianças em quadro. Em plano médio, uma jovem menina, com sua boneca entre

os  braços,  destina  à câmera  uma  mirada  lancinante.  Sua  feição  leve  e  sorridente  rapidamente

transforma-se  num perfil  aterrorizado [Figura  2.25].  Engenhosamente,  Tarkóvski  lança  mão do

olhar petrificado da criança para, com um falso raccord,  articular a passagem entre um registro e

outro,  separados  no  espaço e  no  tempo. O silêncio.  Imensos  balões pairam no ar.  A grandeza

colossal do veículo aeronáutico, ocupando toda a superfície do quadro, ressalta a pequenez do corpo

a ele atrelado. Embalada pelo canto coral  Quando corpus morir, de  Giovanni Battista  Pergolesi

(1710-1736), em terra, uma massa indistinta observa o pouso bem sucedido do piloto. A tônica da

sequência, regida pelas tomadas em contra plongée e pela peça sacra do compositor barroco, poder-

29 Katerine Clark (2008, p. 238) alega que, no cinejornal referente ao bombardeio de San Sebastian, Karmen teria
inserido o plano de uma moça com carrinho de bebê em homenagem à memorável cena na escadaria de Odessa, de
Encouraçado Potemkin (Bronenosets Potiomkin, 1925), de Serguei Eisenstein.
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se-ia dizer, configura-se como uma espécie de ascensão mística. As imagens, que retrabalhadas por

Tarkóvski  adquirem  este  aspecto  sublime,  são  os  registros  do  recorde  soviético  de  subida  a

estratosfera, no ano de 1933, e a recepção do aviador Valeri Tchkalov (1904-1938) após completar

um voo ininterrupto de Moscou a Vancouver, cruzando o Polo Norte, em 1937 [Figura 2.26 - 2.31].

Fonte: O espelho (1975)

Parece-nos  incontornável  ressaltar  aqui  o  efeito  produzido  pelo  avizinhamento  dos  dois

registros documentais, o conflito espanhol e os eventos triunfantes para o Partido soviético. Não se

trata, porém, apenas do choque engendrado pela sua aproximação, mas do tratamento dedicado a

cada um dos materiais. Enquanto o relato memorialístico do hóspede espanhol recebe um arranjo

em stacatto, com seus cortes rápidos e a alternância errática entre o colorido do presente diegético e

o  monocromático  da  recordação,  a  sequência  dos  balões,  em contrapartida,  destaca-se  por  seu

aspecto magistral, onde a brancura dos céus e da superfície dos objetos voadores, embora dotadas

de uma visualidade e tatilidade quase marmórea, não deixam de transmitir uma extrema impressão

de leveza (SYNESSIOS, 2001, p. 63). 

Arriscamos ir um tanto além na interpretação, a fim de conjecturar uma possível identidade

para o operador das reminiscências. O mais apropriado a se depreender dos registros visuais da

Guerra  Civil,  sem dúvida,  é  o  seu  pertencimento  às  experiências  de  expatriação  do  imigrante

espanhol,  ilustradas  e  tornadas  algo  palpável  aos  espectadores  pela  operação  da  montagem.

Figura 2.26: Recorde soviético Figura 2.27: Balões estratosféricos Figura 2.28: Recepção de Tchkalov

Figura 2.31: V. TchkalovFigura 2.30: V. TchkalovFigura 2.29: V. Tchkalov
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Vivências por ele rememoradas, mas compartilhadas com toda a sua geração. Isto evidencia-se,

julgamos, por meio de duas escolhas formais de Tarkóvski: a não identificação da personagem em

cena e  a  multiplicação dos  rostos  infantis  nos  materiais  de  arquivo.  No caso  da  presença  dos

cinejornais  que  documentaram  as  inéditas  realizações  das  Forças  Aéreas  do  Partido,  é  tarefa

igualmente  importante  questionarmo-nos  a  respeito  de  seu  eixo  enunciativo.  Assumimos  como

pressuposto o trânsito de O espelho entre a formatação do imaginário espanhol em torno do evento

traumático – o céu como origem de ameaça, como lugar que concentra a iminência da destruição – e

a maneira como o mesmo motivo, a presença humana no espaço, foi percebido e esteve impregnado

na subjetividade das crianças soviéticas, desde os anos 1930. Nossa hipótese consiste na ideia de

que a intensa ação propagandística do Estado, que fazia circular amplamente as imagens da corrida

espacial que já desde aí se configurava,  resultaram, no imaginário infantil,  em certo deslumbre

inocente pela vitória da humanidade contra as forças gravitacionais. Logo, a sequência dos balões, a

qual culmina nos registros de uma das monumentais carreatas soviéticas para a festa do 1º de Maio,

poder ser lida como interferência da instância narrativa, fazendo as vezes de porta-voz de toda uma

geração. [Figura 2.32].

A partir da Revolução de Outubro, as imagens, fossem elas impressas ou em movimento,

ocuparam um posto de crucial importância na atividade propagandística do Estado, na circulação de

notícias  e  na  educação  popular.  Publicações  de  caráter  científico,  como,  por  exemplo,

Conhecimento  é  poder  (Znanie  Sila),  fundada  em  1926,  dedicavam-se  desde  a  divulgação  de

avanços no campo da ciência e da engenharia, tais como a “possibilidade do uso de balões movidos

a ar quente para viagens de longa distância;  novas tecnologias que permitiam investigações na

Antártica e a construção da torre televisa de Ostankino, em Moscou”, até assuntos mais triviais,

como a  fabricação  de  dispositivos  técnicos  de  uso  doméstico.  Com o fim da  Segunda Guerra

Figura 2.32: Desfile comemorativo ao 1º de Maio

Fonte: O espelho (1975)
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Mundial e o acirramento da polarização entre as potências capitalista estado unidense e comunista,

o imaginário,  um tanto quanto fantástico sobre o promissor futuro do socialismo,  que havia se

consolidado na década de 1920, passa a dar lugar a representações mais realistas das pesquisas

científicas, fazendo a iconografia das viagens espaciais – satélites, balões, naves interplanetárias –

embrenhar-se em todas as esferas da cultura visual soviética  (SANKOVA, 2020, p. 8–9) [Figura

2.33 - 2.38].

Figura 2.33: Meninos com telescópio caseiro. Znanie-sila, n. 8, agosto de 1935. Ilustração de V. Shchegl
Figura 2.34: Znanie-sila. n. 2, 1949. Ilustração de Konstantin Artseulov para entrevista com Vasili Romaniuk.30

Figura 2.35: Tekhnika molodeji, n. 4, 1963. Ilustração de Y. Sluchevski31

Figura 2.36: 50 anos da Revolução de Outubro. Iunyi Tekhnik, n. 10, 1967. Ilustração de V. Kashchenko.32 
Figura 2.37: Iuri Gagarin. Krugozor. (Panorama), n. 4, 1976. Ilustração de S. Alimov.33

Figura 2.38: Caixa metálica em celebração ao programa espacial soviético Vostok.34

Fonte: SANKOVA, A. Soviet space graphics: Cosmic visions from URSS e Russian Design Museum

30 Vasili Grigorievitch Romaniuk (1910-1993). Em 25 de setembro de 1945, bateu o recorde de salto em paraquedas
desde a estratosfera terrestre ao aterrissar de uma altura superior a 13 mil metros. 

31 Um dos mais populares periódicos na Rússia ainda hoje, Tekhnika-Molodeji (Tecnologia para jovens) foi fundado
em 1933. Desde seu nascimento,  o escopo editorial da revista seguiu a própria história dos avanços científicos e
tecnológicos  do  país:  industrialização,  desenvolvimento  de  energia  nuclear,  bem como  o  esforço  soviético  na
exploração espacial. 

32 Fundada em 1956, a Iunyi tekhnik (Jovem cientista) era uma revista voltada para jovens e crianças. Com linguagem
acessível,  seus artigos versavam sobre física, química, engenharia, ciências naturais e astronomia, além de contar
com os trabalhos de renomados autores de ficção científica.
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A presença da aviação em O espelho não configura caso isolado na carreira de Tarkóvski, a

menção já se realizara anteriormente em Andrei Rubliov  e  Solaris.  É preciso destacar, em acordo

com o que falávamos há pouco, que o motivo, retomado pelo cineasta, compunha um padrão de

dominância  no  imaginário  soviético  da  época  (BIRD,  2008,  p.  131). Recuperemos  em  nossa

memória o prólogo do segundo longa-metragem de Andrei Tarkóvski. Na sequência, passada em

pleno século XV, vemos Efim, um destemido inventor da Rus medieval, do alto da torre de uma

igreja, alçar voo em um desajeitado balão.  O rudimentar aparato,  construído com lonas grossas

33 O disco flexível desta edição incluía uma faixa gravada por Gagarin intitulada “O planeta terra é bonito”. Publicada
mensalmente entre 1964 e 1992 pelo Comitê Estatal de Televisão e Rádio, Krugozor (Panorama) foi uma revista
multimídia muito popular entre a juventude soviética.  Todos os números eram acompanhados de um disco de 7”
com conteúdo seriado educativo e documental  em assuntos como história e literatura,  além de faixas musicais
nacionais e de artistas estrangeiros.

34 Vostok I foi a primeira missão espacial tripulada da história. A espaçonave foi lançada em 12 de abril de 1961,
levando a bordo o cosmonauta soviético Iuri Gagarin (1934-1968). 

Figura 2.40: As aventuras de Belka e Strelka (capa de livro infantil)

Fonte: The Calvert Journal

Figura 2.39: Bombom Estratosfera

Fonte: Biblioteca Nekrasov

Figura 2.43: Pavel Ivanovitch
Bondarenko, Monumento a Iuri
Gagarin, 1980, titânio, 12,5 x 30

m. Moscou.

Fonte: Google

Figura 2.41: Brinquedo infantil em
parque público

Fonte: The Calvert Journal

Figura 2.42: Aspirador de pó
"Saturna"

Fonte: Museu de História dos Urais
do Sul
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escuras,  pedaços  de  couro  e  cordas,  não  permite,  contudo,  que  o  audacioso  piloto  complete  a

viagem com segurança, lançando-o ao chão em uma queda fatal.35 [Figura 2.44 - 2.49].

Fonte: Andrei Rublev (1966)

Figura 2.50: 225 let pervovo v mire poleta na aerostate russkovo izobretatelia Kriakutnovo (Primeiro voo mundial em
aerostato pelo inventor russo Kriakutnoi), selo sépia de 40 copeques, 1956.

O episódio  remete  ao  lendário  Kriakutnoi,  artesão  da  vila  de  Nerekhta,  considerado  na

Rússia o precursor da aviação por ter realizado, acredita-se, em 1731, o primeiro voo em um balão

movido a ar quente. Dois séculos depois, a história, não se sabe real ou inventada, não só ainda

ressoava  de  modo  pungente  no  imaginário  russo  como  era  oficialmente  reivindicada  pelas

autoridades do Partido. Em 1956, aniversário de 225 anos da proeza de Kriakutnoi, um selo foi

emitido pela União Soviética em comemoração ao evento. [Figura 2.50]. São nítidas, por certo, as

semelhanças entre a composição do postal e a cena tal como imaginada por Tarkóvski: os singelos

35 A propósito das implicações significantes do  plongée  na referida sequência, bem como seus desdobramentos na
poética de Tarkóvski, recomendados ao leitor a instigante análise de Chris Marker apresentada no filme  Um dia na
vida de Andrei Arsenevitch (Une journée d’Andreï Arsenevitch, 2000). A fita, que integra a série televisa francesa
Cinéma, de notre temps,  foi rodada em 1986 quando, sob tratamento médico em Paris, Tarkóvski finalizava seu
último longa-metragem O sacrifício.

Figura 2.44: Preparativos para o voo Figura 2.45: Efim levanta voo Figura 2.46: Efim observa os aldeões

Figura 2.47: O rústico balão Figura 2.48: Ponto de vista de Efim Figura 2.49: A queda fatal

Fonte: stamprussia.com
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casebres de madeira; o sino da igreja; os aldeões, admirados, a contemplar a ascensão do prodigioso

tripulante a bordo do seu volumoso balão. 

Há de se ressaltar, porém, uma distinção elementar. Enquanto as imagens produzidas pelo

regime  articulavam-se  no  sentido  de  enaltecer  o  progresso  tecnológico  e  fazer  repercutir  na

população o sentimento de superioridade comunista na conquista do espaço, Tarkóvski, por outro

lado, ao dramatizar o evento, subverte por completo a ideologia oficial, representando a fatídica

sorte do homem que ousara dominar a natureza (BIRD, 2008, p. 131). No cinema soviético, Andrei

Rubliov não foi o único a reverberar o acontecimento, nem a problematizar o imaginário em torno

do  feito  de  Kriakutnoi.  Em  1989,  Aleksei  Balabanov  (1959-2013)  dirigiu  o  curta  metragem

documental  Sobre  a viagem aérea na Rússia36 (O vozduchnom letanii  v  Rocii),  onde levanta  a

indagação:  em  qual  versão  acreditar,  na  transmitida  oralmente,  de  geração  em  geração,  pelos

habitantes da província de Nerekhta ou na dos historiadores, que negam a veracidade do fato? 

2.4.3 O fantasma de Púchkin

Conduzido pelo canto coral de Pergolesi, um corte seco na imagem transporta-nos de volta

ao presente da enunciação. Em close up, um grosso livro aberto. A página, que traz impressa uma

sanguínea de um perfil idoso, de barba e cabelos longos, com a inscrição LEONARDO DA VINCI

na borda inferior, revela de pronto pertencer a uma edição dedicada ao artista toscano.37 As mãos do

menino Ignat folheiam o volume. O tempo em cada página é para nós o índice da atenção por ele

dedicada a cada uma das  figuras.  Sobre uma das quais ele se demora, vemos repousar uma folha

seca de árvore, feito um vestígio físico destes que guardamos como recordação. O garoto depara-se

com os estudos leonardianos dos gestos manuais e contempla-os por um instante. Ele fecha o livro,

levanta-se e, tomado de perfil, tal o retrato que acabara de mirar, espreita o fora de campo em tom

reflexivo. Corte. [Figura 2.52 - 2.54].

36 Em livre tradução. O filme foi distribuído internacionalmente com o título em língua inglesa From the History of
Aerostatics in Russia, mas não chegou às telas brasileiras.

37 Embora não se saiba ao certo a origem do retrato, sua autoria é atribuída ao milanês Francesco Melzi (c.1491-
1568/1570), estreito colaborador de Leonardo. A sanguínea entrou para o acervo da Coleção Real da Inglaterra, em
1690, onde encontra-se ainda hoje. Erroneamente, algumas análises de O espelho descrevem a impressão como um
autorretrato  do  mestre  florentino. Julgamos o  equívoco  poder  explicar-se  de  duas  maneiras:  pelo  fato  de  o
imaginário coletivo sobre o pintor ter acolhido o desenho como tal  e por uma outra razão, esta, interna ao filme.
Trata-se, é plausível, de uma confusão de um observador pouco atento, posto que o livro é retomado mais adiante
na narrativa, desta feita sim, mostrando o autorretrato, no qual da Vinci utilizou-se da mesma técnica. Sobre esta
segunda aparição do livro trataremos na seção 2.4.7 deste capítulo. 
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Fonte: O espelho (1975)

Natália está acocorada, os longos cabelos soltos cobrem-lhe o rosto. Nota-se, entre um plano

e outro, a descontinuidade da luz. “Ignat” – levanta-se ela, chamando o menino a fim de despedir-se

dele. Ouve-se a passagem de um trem que se sobrepõe à música barroca. Enquanto ajuda a mãe a

ajeitar as coisas para sair, Ignat alega ter sentido um “choque” e a impressão de já ter vivido aquele

momento,  mesmo  sendo  a  primeira  vez  ali.  Natália chama-lhe  a  atenção  para  que  “deixe  de

fantasias”. A abertura da porta de entrada do apartamento permite um corte na imagem conjugado

ao reposicionamento da câmera. Vemos a sala vazia, ocupada somente por uma imponente cadeira

em couro e uma escrivaninha. A câmera realiza um movimento panorâmico para a esquerda e, na

banda sonora, a música eletrônica envolve o espaço cênico numa aura de mistério. Antes de partir, a

mãe alerta-o: “Se Maria Nikolaievna aparecer, diga que me espere”. Em off,  um tilintar de louça

espanta Ignat.  Na mesma tomada, a câmera realiza uma panorâmica para a direita, retomando o

enquadramento originário. A sala já não está mais vazia. [Figura 2.56 -  2.58].38 Nela, encontra-se

uma mulher de perfil longilíneo, portando um vestido verde de veludo e cabelos negros em corte

chanel que arrematam a sua aparência aristocrática. Uma senhora avançada em anos – a julgar pela

interação entre  elas,  compreendemos  ser  a  empregada – serve-lhe  chá.  A elegante  personagem

ordena que uma xícara seja trazido ao menino. A idosa sai de cena, ao passo que os sintetizadores

de Eduard Artemiev intensificam o extraordinário do episódio. 

38 00:46:20

Figura 2.51: O retrato renascentista Figura 2.52: Os vestígios do passado Figura 2.53: Os estudos gestuais 

Figura 2.54: O olhar de Ignat Figura 2.55: O déjà vu de Ignat
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Fonte: O espelho (1975)

A visitante misteriosa, agindo como se estivesse em sua própria casa, aponta ao menino,

com muita precisão, em uma das prateleiras do apartamento, um antigo caderno de notas, pedindo-

lhe  que  leia  o  trecho  assinalado  em vermelho.  Ignat engana-se  e  recita  um  breve  trecho  das

reflexões de Rousseau acerca do impacto negativo da ciência e da arte nos costumes de um povo.

“Não temos tempo a perder” – corrige-o a imprevista preceptora. Enquanto ouvimos  a leitura do

garoto, que vacila nas primeiras linhas até encontrar a adequada entonação, a câmera abandona-o

lentamente, indo encontrar a hóspede num plano médio. O texto, nos é revelado apenas ao fim, é de

autoria de ninguém menos que Aleksandr Púchkin. [Figura 2.59 - 2.61]. Não se trata, contudo, de

nenhuma obra literária do célebre poeta, mas de suas convicções como pensador de seu tempo. As

linhas, bem conhecidas de um leitor russo cultivado, constituem fragmentos da resposta de Púchkin

à primeira epístola da polêmica série de “Cartas filosóficas”, redigida por Piotr Tchaadáiev (1794-

1856), entre 1829 e 1831. 

Na missiva, veiculada inicialmente na forma manuscrita, Tchaadáiev assume a postura de

um aristocrata, o qual faz as vezes de um formador de opiniões para uma distinta dama da nobreza

provincial russa. Considerada a cristalização do embate entre Ocidentalistas e  Eslavófilos,  a carta

versa sobre o destino da sociedade cristã, argumentando que o isolamento moral e espiritual da

Rússia – em razão de sua conversão à religião de Bizâncio; dos dois séculos de dominação mongol

e  do  regime  de  servidão  –  resultou  em  sua  alienação  no  movimento  ascendente  e  evolutivo

partilhado pelas demais nações europeias. A escala de reverberação da carta alcançou sua máxima

Figura 2.57: O tilintar da louçaFigura 2.56: A sala vazia Figura 2.58: A aparição da visita

Figura 2.59: A lição de Ignat Figura 2.60: A instrutora de Ignat
Figura 2.61: O manuscrito de Púchkin
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magnitude, porém, em 1836, quando publicada em russo pela revista O Telescópio (Teleskop). Além

da  reação  de  Púchkin,  a  controversa  afirmação  da  inexistência  ontológica  da  Rússia  rendeu  a

Tchaadáiev, por ordem do próprio tsar Nicolau I (1796-1855), um atestado de loucura, bem como a

punição de seu editor.39 

O resgate  textual  da  resposta  de  Púchkin,  pelo  filme,  impressiona  por  alguns  aspectos.

Pensamos  logo  na  larga  distância  temporal  que  o  separa  dos  demais  momentos  históricos

reconstituídos e rememorados na película – todos concentrados na primeira metade do século XX, e

o sentimento de intrusão  na trama engendrado pela atualização deste passado longínquo. Causa

sobressalto ainda o fato de que,  a despeito de integrarem um debate fundamental do pensamento

crítico russo no século XIX, as considerações do poeta não são convocadas por meio de uma edição

oficial  de sua obra,  por um livro de história ou um manual didático-escolar,  mas como citação

copiada  a  mão.  Tudo  sucede  como  se  a  cena  fosse  orquestrada  de  maneira  a  mimetizar  as

circunstâncias  pelas  quais,  para  driblar  a  implacável  censura  –  primeiro  tsarista  e  mais  tarde

soviética –, o pensamento intelectual então se fazia circular, a saber, por manuscritos, lidos em voz

alta em reuniões clandestinas. (MOREL, 2012). Por analogia, vem-nos à mente a sequência televisa

de cura hipnótica do gago, a qual, tal discutido, faz figura às proibições do Partido no presente

enunciativo, momento mesmo de fatura do filme.  Assim, o conhecimento livresco, desconhecido

por  Ignat  e  a  ele  transmitido  pela  excêntrica  instrutora,  torna  sensível  ao  espectador não só o

processo  de  disseminação da  produção  literária em particular,  mas  de  significativa  parcela  de

determinados bens culturais no interior da sociedade russa. 

O filme está a nos oferecer novamente um plano sequência. A mulher diz a Ignat que atenda

a porta, embora não se tenha ouvido ninguém a bater. A câmera repete o movimento panorâmico à

esquerda que desempenhara antes. O menino depara-se com uma velha senhora, a qual saberemos

mais tarde ser Maria Nikolaievna. Ela diz ter se enganado de endereço e vai embora. Na banda

sonora,  o  som  abafado  dos  sintetizadores  combinado  a  ruídos  indistintos.  Ao  retornar,  Ignat

percebe, estupefato, a sala vazia. Um close da mesa mostra-nos a marca da xícara de chá, que ali

repousava,  evaporar-se.  Na  banda  sonora,  o  som  eletrônico  alto,  em  escalada descendente,

acompanha  o  desaparecer  do  índice  fugidio  da  presença  inexplicável  da  desconhecida,

intensificando o enigma do acontecimento que viemos de presenciar. [Figura 2.62 - 2.64].

39 A “Primeira carta filosófica” ganhou tradução para o português, em 2013, pelas mãos de Cecília Rosas, por ocasião
da publicação da Antologia do pensamento crítico russo (1802-1901), organizada por Bruno Barretto Gomide. 
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Fonte: O espelho (1975)

2.4.4 O órfão de Leningrado e a travessia do Lago Sivash 

Corte seco na imagem e Ignat está diante de um outro cômodo, de maneira a engendrar uma

elipse espacial na sequência. O telefone toca e a conversa entre Ignat e Aleksei, sobre um antigo

amor de juventude do pai, transporta-nos para a década de 1940. Um primeiro plano do garoto. Um

corte seco.  Em close up  o perfil de uma moça ruiva, a qual  se presume ser a amada descrita por

Aleksei.  “Está  me ouvindo?” –  a  voz  de  Aleksei,  em off,  sobre  o  rosto  da  moça,  resulta  por

entrelaçar passado e presente. 

Fonte: O espelho (1975)

É interessante  sublinharmos  aqui,  mais  uma vez,  a  astúcia de Tarkóvski  em envolver  o

espectador em ambíguas camadas temporais de representação. Este é o primeiro momento no filme

no  qual  o  público  verá  Aleksei  em  sua  juventude.  Para  nossa  surpresa,  deparamo-nos  com  o

semblante de um menino que até então conhecíamos como Ignat.40 Apresenta-se nos ainda uma

outra  ambivalência. A sequência que passamos a acompanhar pode ser compreendida tanto como

40 Lembremo-nos do fato, já discutido, de que os personagens de Ignat e Aleksei são representados pelo mesmo ator.
[vide nota 9]

Figura 2.62: O desencontro Figura 2.63: O sumiço Figura 2.64: O índice fugidio

Figura 2.65: Ignat ouve as memórias
do pai

Figura 2.66: A ruiva de lábios
rachados

Figura 2.67: Aliocha no treinamento
militar
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outra das reminiscências do narrador quanto uma possível fabulação de Ignat acerca do relato que

ouve do pai. Esta segunda conjectura ganha peso quando lembramo-nos das fantasias do menino,

das quais fomos alertados por sua mãe,  e é reforçada ainda pela insólita aparição das visitantes

desconhecidas, igualmente plausível de ser entendida como fruto de sua fértil imaginação. 

Embora  o  ponto  de  partida  da  sequência  esteja  nas  reminiscências de  Aleksei,  o

protagonismo da ação cabe antes ao seu instrutor militar, um veterano mutilado de guerra, e ao

colega de turma Afasyev, órfão que perdera os pais no  Cerco de Leningrado  (1941-1943).41 Os

jovens  meninos,  como  é  de  se  esperar  entre  rapazes  desta  idade,  comportam-se  de  modo

insubordinado e travesso, resistindo à severidade do instrutor. Alvo da impaciência do preceptor, o

órfão de Leningrado rebela-se contra sua autoridade, lançando sobre a pista de tiros uma granada de

mão. Em uma série de cortes rápidos, tomados em primeiro plano, vemos o desespero do veterano

ao lançar-se sobre o explosivo,  a fim de proteger os meninos. A granada revela-se ao final ser

apenas mais uma traquinagem das crianças. Em primeiríssimo plano, a jovem ruiva percebe ter os

lábios sangrando. Ela fita a câmera, tal fizera anteriormente a criança espanhola, conduzindo-nos,

por um falso raccord de olhar, à outra sequência de material de arquivo. Corte seco.

Fonte: O espelho (1975)

41 Para uma visão reflexiva deste devastador evento na história russa,  recomendamos ao leitor  o filme  Bloqueio
(Blokada, 2005), do bielorusso Serguéi Loznítsa (1964-). O documentário de compilação foi exibido na 36ª Mostra
Internacional de Cinema de São Paulo, em 2012, em retrospectiva dedicada à sua obra. Nesta mesma edição, o
evento promoveu ainda uma integral de Tarkóvski. 

Figura 2.68: A bronca do instrutor Figura 2.70: O campo de tiro

Figura 2.71: A granada de mão Figura 2.72: O sacrifício do instrutor

Figura 2.69: As crianças atiram

Figura 2.73: O olhar da ruiva
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Torsos desnudos, pernas afundadas na lama, um pântano infindável,  oficiais empurrando

longas embarcações  carregadas de aparato militar, sobre eles  a densidade do céu esbranquiçado.42

Sob o poema Vida, vida,  de Arseni Tarkóvski,  assistimos aos registros documentais da travessia

soviética do Lago Sivash, em 1943. [Figura 2.74 - 2.82]. Aqui, a exemplo da sequência dos exilados

espanhóis, e em associação com a cena anterior na escola militar, o discurso fílmico desenvolve-se

no  sentido  de  aproximar  as  vivências  de  Aleksei  à  experiência  geracional  de  todos  aqueles

acometidos por eventos históricos traumáticos. Paralelo ao sacrifício individual do instrutor que se

lança sobre a  granada para  resguardar as crianças,  testemunhamos o esforço sobre-humano dos

soldados  que  arrastam  seus  corpos  sobre  o  interminável  horizonte  palúdico (MOREL,  2012).

Acreditamos ser admissível ainda uma outra simetria.  Uma triangulação, se quisermos ser mais

exatos. Pensamos na relação entre o expatriado espanhol, o menino Afasyev e Aliosha, três crianças

cuja infância fora marcada pela perda ou ausência da figura paterna, estratégia discursiva esta que

corrobora o princípio de difração operado por O espelho, acerca do qual argumentávamos há pouco.

42 A sequência inicia-se aos 00:58:59 da película. 
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Fonte: O espelho (1975)

Para irmos além na discussão e pensarmos a disposição do filme de Tarkóvski na geografia

do mundo das imagens e na história social,  falemos um tanto mais detidamente a propósito da

excepcional qualidade plástica deste documento visual, capaz de suscitar em nós tamanho estupor

que nos chega mesmo a calar. Julgamos, por esta ocasião, não haver, portanto, melhor ponto de

vista do que o do próprio cineasta para nos ajudar a meditar sobre este registo. Pedimos, por isto,

licença ao leitor, pois dedicaremos um longo espaço em nossa análise para ouvirmos o que diretor

nos tem a ensinar sobre o processo que o levou a alcançar uma organicidade ímpar entre ficção e

documentário, em O espelho. 

Figura 2.74: O lago Sivash Figura 2.75: O lago Sivash Figura 2.76: O lago Sivash

Figura 2.79: O lago SivashFigura 2.78: O lago SivashFigura 2.77: O lago Sivash

Figura 2.80: O lago Sivash Figura 2.81: O lago Sivash Figura 2.82: O lago Sivash
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Tive  que  examinar  milhares  de  metros  de  película  antes  de  encontrar  a  sequência  do
Exército Soviético atravessando o lago Sivash. Fiquei perplexo, pois eu nunca me deparara
com nada parecido. Em geral, o que encontrávamos eram filmes de baixa qualidade, ou
pequenos fragmentos registrando o cotidiano do exército,  ou, ainda,  documentários que
rescendiam muito a coisa planejada e pouco a verdade. Eu estava começando a perder as
esperanças de unificar toda essa confusão num sentido temporal único, quando subitamente
– algo de muito inédito em se tratando de um cinejornal – ali estava um registro de um dos
momentos mais dramáticos da história do avanço soviético de 1943. Era um material único,
e eu mal podia acreditar que se tivesse gasto tanto filme para registrar um só acontecimento
em  observação  contínua.  Sem  dúvida,  a  cena  fora  filmada  por  um camera-man  de
extraordinário talento. Quando, na tela à minha frente, e como que saídas do nada, surgiram
aquelas  pessoas  devastadas  pelo  esforço  terrível  e  desumano  daquele  trágico  momento
histórico, tive certeza de que  aquele episódio tinha que se tornar o centro, a própria
essência, o coração e o sistema nervoso desse filme que teve início simplesmente como
uma  reminiscência  lírica  íntima.  Surgiu  na  tela  uma  imagem  de  força  dramática
esmagadora – e era tudo meu, especificamente meu, como se eu houvesse suportado a
opressão e a dor. (A propósito, foi este o episódio que o chefe de Cinema Estatal queria que
eu deixasse fora do filme.) A cena era sobre aquele sofrimento que é o preço do chamado
progresso histórico, e sobre as incontáveis vítimas que, desde tempo imemoriais, o mesmo
exige. Era impossível acreditar, por um momento, que tal sofrimento fosse destituído de
significado. As imagens falavam de imortalidade, e os poemas de Arseni Tarkóvski foram a
consumação  do  episódio,  pois  davam  voz  ao  seu  significado  fundamental.  Uma  vez
impressa  na  película,  a  verdade  registrada  nessa  crônica  de  uma  autenticidade
absoluta deixava de ser simplesmente semelhante à vida. Tornava-se de repente, uma
imagem de sacrifício heroico e do preço desse sacrifício: a imagem de um momento
histórico decisivo, obtida a um custo incalculável. (TARKÓVSKI,  2010, p.  155-156,
grifo nosso).

Os parâmetros  formais  da  sequência –  o  enquadramento,  os  movimentos  de  câmera,  o

deslocamento dos corpos em cena, e mesmo seu conteúdo, compelem-nos a levantar a hipótese da

reverberação de certa expressão da cultura russa no imaginário tarkovskiano, mais especificamente

de  uma  tradição  laboral.  Costume  este,  com  efeito,  impregnado  antes  ainda  na  memória

iconográfica  do  prodigioso  operador  de  câmera,  responsável  pelo  registro  da  travessia  do  lago

Sivash. Referimo-nos à atividade dos rebocadores de barcaças, realizada por homens e mulheres,

nas extensões do rio Volga, desde o século XVI.43 O extenuante e desumano trabalho de arrastar as

embarcações quilômetros a fio, contra a correnteza, tornou-se tema de representações pictóricas, e

mais tarde fotográficas, ganhando notoriedade, no entanto, pelo pincel de Iliá Répin.44 Em 1868,

navegando pelo rio Nevá, em São Petersburgo, o jovem pintor travou o primeiro contato com a

situação  degradante  desta  sorte  de  trabalhadores,  algo  que lhe  impressionou  sobremaneira.45 A

comoção causada pelo abismal contraste entre a brutalidade daqueles homens arreados aos barcos e

43 O tradicional canto de trabalho que embalava os rebocadores em sua árdua tarefa, Hey, ukhniom!, popularizou-se na
voz de Fiodor Chaliapin, barítono sobre o qual comentamos por ocasião da análise de Infância de Ivan.

44 Iliá  Efimovitch  Répin  (1844-1918) foi  um  pintor  realista  de  origem  ucraniana,  considerado  um  dos  mais
proeminentes artistas do Império Russo no século XIX. Sua pintura alcançou destaque internacional por lançar mão
de uma visão crítica do mundo para lidar com temáticas essencialmente russas.

45 Na Rússia, o regime de servidão só foi abolido em 1861, quando o tsar Alexandre II (1818-1881) iniciou uma série
de reformas modernizantes. Na prática a medida pouco alterou as condições de extrema miséria nas quais vivia
grande parcela da população.
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a elegância do passeio público às margens do rio resultou numa das mais importantes telas da

pintura russa, Rebocadores no Volga. [Figura 2.83].

No quadro, que ganhou reconhecimento internacional após sua participação na Exposição

Universal  de  Viena,  em  1873,  vemos  um  grupo  de  onze  homens,  amarrados  uns  aos  outros,

arrastrando atrás de si uma enorme embarcação à vela. São gente de aparência humilde: os rostos

enrugados, de aspecto envelhecido, escondem-se por detrás de volumosas barbas; uns tem as roupas

cobertas de remendos, outros portam verdadeiros trapos, a ponto de se desfazerem; nos pés, faixas

de pano fazem as vezes de sapatos. Ao centro, um deles destaca-se. A camisa salmão em frangalhos

destoa dos marrons, ocres, verdes e azuis das vestes de seus companheiros. Seu semblante jovem, as

bochechas rosadas, sua brancura e o olhar voltado para o canto superior esquerdo da tela opõem-se

à pele queimada de sol e à postura cabisbaixa e resignada dos que lhe acompanham. À frente do

rapaz, chama-nos atenção um transportador que parece fitar o observador, interpelando-o para o

horror da cena. A disposição inclinada dos corpos demonstra, em toda a sua crueza, a força bruta

exigida  pelo  trabalho. O  grupo  como  que  está  prestes  a  sucumbir  à  exaustão.  A organização

composicional  da  tela,  marcada  por  uma pronunciada  linha  diagonal  concorre  para  acentuar  o

movimento ao mesmo tempo contínuo e opressivo dos rebocadores. Quanto a isto, não deixemos

passar despercebido como o ponto de vista oblíquo da representação configura uma escolha estética

repetida tanto pelo fotógrafo das mulheres rebocadoras da Baía de Nijni Novgórod [Figura 2.84],

Figura 2.83: Iliá Répin. Burlaki na Volgue. (Rebocadores no Volga). 1870-73, óleo sobre tela, 131,5 x 281 cm. Museu
Estatal Russo, São Petersburgo.

Fonte: Russian Virtual Museum

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_4056/index.php?lang=en
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quanto pelo cinegrafista do Lago Sivash.46 Na paisagem, onde predominam os tons pastéis – com o

azul claríssimo do céu, o cintilar calmo das águas, o amarelado das margens arenosas do rio e a luz

solar  difusa  que  tudo  envolve  –,  os  rebocadores  revelam-se  um  bloco  indistinto,  maquínico,

desprovido de humanidade. 

2.4.5 Paisagens invernais, a pintura de Pieter Bruegel como lugar de memória

As imagens da travessia do lago Sivash são interrompidas por um corte seco.  Em over,  os

versos de Arseni Tarkóvski unificam o registro documental e o espaço mnemônico do campo de

treinamento militar.  Já não estamos na pista  de tiro,  mas diante de uma paisagem invernal,  de

imensurável  brancura,  que  se  nos  oferece  à  vista  em plano  geral.47 Da seção  intermediária  do

quadro, desprendendo-se dos companheiros, vemos Afasyev subir a rampa de neve, aproximando-se

progressivamente da objetiva. O órfão desliza, cai, levanta-se e volta-se para traz, observando o

grupo de meninos a brincar com seus trenós. As crianças, muito pequeninas, em uma escala que faz

ressaltar  a  extensão  da  paisagem,  destacam-se  pelas  vestimentas  escuras  que  trazem.  Ao  céu

nublado  apenas  uma  estreita  faixa  da  imagem  lhe  é  dedicado.  A perder  de  vista,  despontam,

camufladas na névoa, torres industriais da região citadina; adiante, um bosque de um forte azul

46 A figura 2.84 compõe uma fotorreportagem para Zakhar Vinogradov.
47 01:02:42

Figura 2.84: Zakhar Vinogradov. Jenschiny-burlatchki tianut barju ha reke Sure. (Mulheres
rebocadoras puxando barcaça no rio Sura). 1910. Casa da Fotografia de Moscou, Rússia.

Fonte: russiainphoto.ru

https://russiainphoto.ru/search/archive/9923/?index=4
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acinzentado; no eixo latitudinal da tela, de uma margem a outra, um largo rio congelado; na borda

esquerda da imagem, árvores desfolhadas denunciam a implacável mutação sazonal. 

Fonte: O espelho (1975)

A um conhecedor  da  história  da  pintura,  a  arquitetura  visual  projetada  pelo  imaginário

tarkovskiano remete, por certo, a uma outra composição plástica, Os caçadores na neve (Jagers in

de Sneeuw, 1565), de Pieter Bruegel [Figura 2.88]. De fato, se cotejamos as duas imagens torna-se

notória, além do tema retratado, a afinidade estrutural entre elas. No quadro de autoria do pintor de

Brabante, vemos um grupo de caçadores, acompanhados de seus cães, retornarem ao povoado após

uma  incursão  mal  sucedida.  Embora  as  figuras  anunciem-se  como  protagonistas  da  ação,  sua

Figura 2.88: Pieter Bruegel. Jäge im schnee - Winter (Caçadores na neve - Inverno), 1565, óleo sobre
madeira, 116,5 x 162 cm. Kunsthistorisches Museum, Viena, Áustria.

Fonte: Kunsthistorisches Museum

Figura 2.85: Paisagem invernal Figura 2.86: O órfão Afasyev Figura 2.87: O olhar de Afasyev

../01_ESBO%C3%87O/01_ESBO%C3%87O_Parte%201_MEM%C3%93RIA%20DA%20EXPERI%C3%8ANCIA%20COMUNICANTE%20DAS%20IMAGENS/Cap%C3%ADtulo%202_Espelho/www.khm.at/de/object/b83aac23b9/
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disposição no espaço cênico, de costas para o observador, mantém-nas sob anonimato. A cena é

contemplada por um ponto de vista privilegiado, de uma angulatura ligeiramente superior ao eixo

daqueles  que dão nome à tela.  Os homens  cruzam uma fileira  de árvores  secas,  cujos  troncos

longilíneos  erguem-se  verticalmente  tal  qual  imponentes  colunas  negras.  Nos  galhos  tortuosos,

delicadamente cobertos por um fino véu de neve, corvos repousam. Seriam sinal de mau agouro?

Na porção mediana à direita do quadro, em um lago congelado, diminutas figuras divertem-se em

seus patins, enquanto outras, dispersas no vilarejo, ocupam-se de tarefas cotidianas: na estrada, um

homem vai à frente de uma carroça puxada por cavalos; na ponte, uma mulher leva sobre a cabeça

um maço de feno. A composição é marcada por um acentuado jogo de diagonais que nos conduzem

o olhar sobre a superfície do espaço plástico. No plano de fundo, na extrema direita da tela, o relevo

pontiagudo dos  alpes  descende até  o centro  longitudinal  da imagem, onde encontra  a  linha  do

horizonte. Em primeiro plano, a marcha dos caçadores, em concorrência com o declive do morro

nevado, resulta no traçado de um triângulo, organicamente desenhado pelos elementos mesmos da

paisagem. O requinte compositivo de Bruegel faz com que a figura geométrica,  neste contexto,

engendre, junto aos telhados pontiagudos das casas, uma preciosa rima visual.  Ao cinza do dia

gélido e à nevasca que assolam a paisagem, o contraste do calor de uma discreta fogueira, no plano

de entrada da cena, e do caramelo na pelagem dos animais que fielmente seguem os caçadores. 

Em uma série  de artigos intitulada  Faire des films48, publicada entre 1946 e 1947, Jean

George Auriol,  a fim de identificar as origens da  mise en scène,  vislumbrou em Paolo Uccello

(1397-14750), Domenico Veneziano (1410-1461), Andrea del Castagno (1421-1457), entre outros,

uma espécie de instinto cinematográfico anunciado desde a Renascença italiana, do qual Giotto

(1267-1337) seria o grande precursor. Foi, porém, em um artista menos sujeito à herança romana

que o ensaísta avistou um “verdadeiro homem de cinema” (AURIOL, 1992, p. 28). Considerando o

desejo de Pieter Bruegel, o Velho de utilizar-se de uma arte figurativa não só para exprimir sua

personalidade criativa,  mas  para  ilustrar  imagens mentais  dotadas  de um interesse dramático  e

emocionante, Auriol (1992, p. 31) reconheceu no pintor brabantino, por suas personagens como que

ornadas de vida para interagir com o espaço, “o inventor do aparato técnico da “mise en scène”. 

Há, sem dúvida, na entusiasmada argumentação do fundador de La Revue du Cinéma certo

grau  de  anacronismo,  daí  resultar,  a  nosso  ver,  uma  precipitada  conclusão.  Isto  não  significa,

contudo, que dela não possamos extrair pressupostos a serem incorporados à nossa análise. À luz

das  reflexões  lançadas  por  Auriol, julgamos  pertinente  ponderar  o  modo  como  o  engenhoso

48 In: La revue du cinéma. Anthologie. Avant-Propos d’Antoine de Baecque. France: Gallimard, 1992. (Collection Tel,
208) Iniciada por Auriol, em 1928, sob o título Du cinéma, a publicação foi renomeada no ano seguinte, na edição
de nº4. Suspensa em 1932, La Revue du Cinéma foi retomada em 1946, mas cessou definitivamente suas atividades
três anos mais tarde. O corpo editorial do periódico contava com a colaboração de André Bazin, Jacques Doniol-
Valcroze e Joseph-Marie Lo Duca, trio que fundou, em abril de 1951, os Cahiers du cinéma.
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dinamismo das linhas bruegelianas, em Os caçadores na neve, reverte-se na forte impressão de uma

ação prolongada no tempo, ou seja, de uma inegável narratividade construída na e pela imagem que

se  nos  apresenta.  Se  tomamos,  portanto,  mais  do  que  a  forma  e  os  motivos  representados,  a

conversão de um processo intelectual em objeto figurativo, o paralelismo entre o artista flamenco e

o cineasta russo confessa-se algo mais frutífero. 

Não podemos certificar que o gesto criativo de Tarkóvski tenha conscientemente partido do

desejo de traduzir cinematograficamente a tela de Bruegel. Acreditamos, ao contrário, ser pouco

provável  esta  afirmação.  Parece-nos,  entretanto,  mais  assertiva  a  ideia  de  que,  no  imaginário

tarkovskiano, os afetos da memória são mobilizados pelo universo invernal tal como concebido pelo

pintor. Há, contudo, um aspecto importante na configuração da sequência que se não deve deixar

passar despercebido. A cenografia tomada de empréstimo à composição bruegeliana não serve de

palco às  reminiscências de Aliosha,  que sequer  está  presente em cena,  mas antes  acolhe como

protagonista  o  menino  Afasyev.  A  exemplo  do  que  sucede  nas  sequências  examinadas

anteriormente, onde presenciamos Maria Nikolaievna assumir a condução da narrativa, aqui é a

figura do órfão de Leningrado a reiterar a peculiar polifonia de  O espelho.  Se na sequência da

tipografia  Maroussia  se  nos  apresentava  como metonímia  dos  mais  terríveis  momentos  da  era

stalinista, aqui, é olhar de Afasyev a nos conduzir à experiência geracional dos traumas da guerra.

Enquanto na tela de Bruegel os caçadores adentram a paisagem, onde reina um aparente equilíbrio e

inocência, trazendo consigo o signo da violência, na sequência orquestrada por Tarkóvski, por outro

lado,  deparamo-nos  com  uma  situação  oposta.  A perspectiva  infantil,  sobre  a  qual  repousa  a

expectativa  do  olhar  imaculado,  exerce  sobre  a  imagem  uma  força  centrífuga,  lançando  o

espectador numa série lancinante de acontecimentos históricos.
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Fonte: O espelho (1975)

Afasyev, que caminhara ao encontro da objetiva, modulando o plano, desde seu interior, de

modo a alcançar um novo enquadramento, agora em close up, por um falso raccord de olhar, move-

nos a outros espaços, dispersos no tempo. [Figura 2.85 - 2.87] Ao som de explosões, bombardeios e

rufar de tambores, uma rápida e confusa intersecção de imagens resulta em um efeito desorientador.

Assistimos a tiros de canhões em Moscou em comemoração à vitória da Segunda Guerra Mundial;

os tanques soviéticos a  desfilar  pelas avenidas,  anunciando a Liberação de Praga; a  tomada de

Berlim; o corpo morto de Hitler a ser capturado por um cinegrafista de conflito, por fim, a explosão

atômica sobre Hiroshima.49 [Figura 2.89 - 2.92] A inserção deste conjunto de documentos visuais,

sabemos, decorre, sobretudo, dos protestos do estúdio acerca da presença dos registros do Lago

Sivash, considerados demasiado sombrios. Embora Tarkóvski acate as orientações do Mosfilm e

utilize-se destas imagens – triunfais aos olhos das autoridades soviéticas –, ele não o faz sem por em

cheque  a  ideia  de  “grande  guerra  patriótica”,  então  promovida  e  encorajada  pelo  Partido.  A

articulação  do cineasta  realiza-se,  em verdade,  no  sentido  de  investigar  “o  modo pelo  qual  [o

evento] foi apresentado e consequentemente enformou a visão” de toda uma geração. (BIRD, 2008,

p. 139, livre tradução) 

À vista do exposto até aqui, a ressonância da obra de Bruegel no imaginário tarkovskiano

ganha, por certo, contornos mais evidentes e também mais alargados. Encarada como atrocidade

que é, a guerra mostra-se responsável pela perda, pelo desterro e pela mutilação, acontecimento

49 01:03:17 – 01:04:12

Figura 2.94: O órfão de guerraFigura 2.93: O menino AfasyevFigura 2.92: A bomba em Hiroshima

Figura 2.89: A liberação de Praga Figura 2.90: A morte de Hitler Figura 2.91: Celebração em Moscou
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brutal que materialmente aparta pela morte e pelo exílio, mas que também aproxima pelo luto e pela

dor. (SYNESSIOS, 2001, p. 64) Na contemplação de  Os caçadores na neve, deparamo-nos com

figuras  diminutas,  dispersas  na cena,  isoladas  no  mundo particular  de  seu  afazeres,  integradas,

porém, pelo espaço comunitário que habitam. Cremos atinar aí a operação ordenadora da qual  O

espelho se aproxima mais intimamente. Adentramos o invólucro do passado, não nos esqueçamos,

pelas recordações de Aleksei, reminiscências que nos fizeram cúmplices da experiência devastadora

de Afasyev.  Mas ao órfão de Leningrado,  lembremos ainda,  o  filme não confere  profundidade

psicológica, mantendo-o, portanto, destituído de subjetividade. O tratamento que lhe é conferido

insere-se numa outra ordem da representação. Privado da palavra, logo, da faculdade de narrativizar

as  cicatrizes  que lhe foram cravadas  no espírito  pela barbárie  da guerra,  o menino encontra-se

menos  na posição  de  indivíduo singular  do  que de  articulador  de  uma concepção reflexiva  da

história,  engendrada  cinematograficamente  pelo  procedimento  analítico  da  montagem.  Donde

depreendermos uma vez mais  as camadas representacionais da película de Tarkóvski sofrerem os

efeitos da difração, alargamento que permite o lugar particular da memória alcançar o universal da

tragédia histórica. 

2.4.6 A revolução cultural chinesa e o conflito sino soviético

A figura do órfão de Leningrado serve ao filme como intermezzo para a próxima sequência

de materiais de arquivo [Figura 2.93 -  2.94].  Protestos de dimensões colossais; o Pequeno Livro

Vermelho; o rosto de Mao multiplicado em bustos e retratos; nas margens do Rio Ussuri,  uma

corrente humana de soldados soviéticos empenha-se em conter a força massiva que saúda o então

líder comunista. O material, que descreve a Revolução Cultural Chinesa e a disputa sino soviética

(1969) pelas Ilhas Damansky, foi recolhido de Carta a um amigo chinês (Pismo kitaiskomu drugu,

1969) e  Noite sobre a China  (Notch nad Kitaem, 1971), documentários de Aleksandr Medvedkin

(1900-1989), conterrâneo de Tarkóvski. (BIRD, 2008, p. 140) Seguindo a linhagem  da estratégia

narrativa desenvolvida por Esfir Chub, ambos os filmes de Medvedkin foram montados a partir de

cinejornais  produzidos  pelo  Estúdio  Central  de  Filme  Documentário  (Tsentralnaia  Studia

Dokumentalnykh Filmov – TsSDF), sediado em Moscou.50 

50 O cinegrafista responsável pelos registros é E. Efimov.
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Fonte: O espelho (1975)
Antes de avançarmos se faz necessária uma palavra acerca de Medvedkin, o “último dos

bolcheviques”.51 Conhecido pelas sátiras e comédias fantásticas, o cineasta  esteve à frente,  entre

1931  e  1932,  do  primeiro  trem cinematográfico  soviético,  um estúdio  móvel  equipado  para  a

produção e exibição de películas de agitação e propaganda.  A utilização do transporte ferroviário

para este fim constituía uma inciativa do Comitê Central do Partido, que visava no cinema uma

potencial  ferramenta na mobilização das  massas  trabalhadores  na construção do socialismo.  Os

filmes realizados por Medvedkin e sua equipe baseavam-se numa premissa educativa, objetivando a

instrução  da  população  na  solução  dos  problemas  locais,  além  de  outros,  de  teor  mais

acentuadamente crítico, os quais colocavam em questão as condições de vida das regiões por onde

passavam. (LEYDA, 1965)

Das implicações destes documentos visuais na textura de O espelho, exegetas de Tarkóvski

como Vida T. Johnson e Graham Petrie (1994, p. 126), reivindicam a ideia de que os soldados

russos, alinhados tal qual uma fronteira viva, a fim de abafar o avanço chinês na região do rio

Ussuri, configuram uma “projeção visual das forças de contenção sobre as quais escreveu Púchkin,

dando continuidade ao seu especial destino: literalmente manter os povos asiáticos fora da Europa.”

Jean-Pierre  Morel  (2012),  em  contrapartida,  argumenta  ser  falsa  a  concepção  segundo  a  qual

Tarkóvski se colocaria como porta-voz do patriotismo puchkiniano, reivindicando para a Rússia

51 Fascinado com o mistério em torno da comédia Felicidade (Stchaste, 1935) e admirado com o desconhecimento do
autor  pelo  público  ocidental,  inclusive  com  a  negligência  dos  estudiosos  do  cinema  soviético  para  com  sua
filmografia, Chris Marker vislumbrou, em 1989, com o fim da URSS, a oportunidade necessária para fazer jus ao
trabalho de Medvedkin. O projeto resultou no documentário Le tombeau d’Alexandre (1993), distribuído no Brasil
apenas em DVD, com o título Elegia a Alexandre. 

Figura 2.100: O olhar do soldadoFigura 2.98: Contenção soviética Figura 2.99: O conflito sino-soviético

Figura 2.95: Revolução chinesa Figura 2.96: Pequeno livro vermelho Figura 2.97: O retrato de Mao
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uma predestinação histórica, quiçá uma vocação salvadora de aspiração cristã. A seu ver, o longa-

metragem demonstra refletir a carta de Púchkin menos como figura de um profético messianismo

russo, do que como dispositivo discursivo em função de destacar, da história nacional, as profundas

fraturas infligidas pelas experiências de combate à dominação estrangeira. 

2.4.7 A herança artística

I. Da permanência dos afetos

Close up  de um soldado da guarda vermelha [Figura 2.100]. Corte seco e um novo falso

raccord. Regressamos no tempo e à vida privada do narrador.52 De cócoras, posição semelhante à

que  outrora  assistimos  Natália  alertar  Ignat  sobre  suas  fabulações  de  menino,  vemos  a  atriz

Térekhova separando cortes de lenha. Em off uma voz masculina chama-lhe a atenção: “Maroussia!

E  as  crianças?  Onde  estão  as  crianças?” Um  corte  na  imagem  e  em  primeiríssimo  plano,

finalmente, vislumbramos o rosto do pai.53 Resgatemos na memória o fato de que até o preciso

instante, a figura paterna permanecera apartada do ambiente familiar e ofuscada da própria imagem

cinematográfica.  Sua  existência,  como  a  de  um  corpo  desprovido  de  materialidade,  tal  fora

destacado anteriormente, restringia-se ao domínio da banda sonora, confundindo-se por vezes com a

autônoma entidade da enunciação. É imperioso salientar quanto a isto o refinado artifício utilizado

por Tarkóvski para visualmente acolher o personagem no tecido narrativo. O pai faz-se presente

antes como voz e um suposto contracampo, guiado pelo olhar de Maroussia, insere-o na banda

imagem [Figura 2.101 - 2.103].

52 01:06:13
53 A cena faz referência ao verão de 1943, quando Arseni Tarkóvski teve uma licença no fronte e apareceu de surpresa

para visitar a família. As crianças só voltaram a vê-lo depois de terminada a guerra (SYNESSIOS, 2001, p. 76).
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Fonte: O espelho (1975)

Não seria de se estranhar que o leitor esteja se perguntando o motivo de lançarmos sobre a

decupagem uma tal desconfiança. Pois não se aprece, já iremos nos explicar. A este ponto da análise

deve  ter  se  tornado  evidente,  ao  menos  assim  o  esperamos,  dada  a  nossa  insistência,  como

Tarkóvski  opera  a  justaposição  entre  uma imagem e outra  por  intermédio  do  falso  raccord.  A

estratégia ganha forma seja pelo olhar ou pelo movimento, seja ainda pela aproximação de espaços

ou  temporalidades  distantes.  É  interessante  notar,  neste  sentido,  como  a  ruptura  entre  o  casal

imprime-se na articulação mesma do jogo cênico, que nunca os permite coexistir no interior de um

mesmo plano. Isto posto, poderíamos especular se o retorno do ex-marido e seu encontro com os

filhos, tal qual se realiza, não configuraria uma fantasia íntima de Maria Nikolaievna, endossada

pelo  filme,  que  a  projeta  imageticamente.  Esta  nossa  lucubração  encontra  amparo,  assim

acreditamos, no gesto inaugural da dimensão lírica de O espelho, ou seja, na recitação do poema

Primeiros encontros, quando a forma fílmica permite-nos depreender como ponto de focalização da

sequência a sensibilidade nostálgica de Maroussia.

Figura 2.101: Maroussia corta lenha Figura 2.102: A voz do marido Figura 2.103: O pai ganha corpo
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Fonte: O espelho (1975)

Mas deixemos  de  lado as  fabulações  que nos  inspiram nossas  personagens,  pois  já  nos

deixamos  embrenhar  demasiado  profundamente  em  suas  veredas  mnemônicas.  Falemos  do

reencontro com o pai,  tão aguardado pelas  crianças.  No bosque de Ignatievo,  nas  cercanias  da

dátcha da família, Aliochka folheia um livro. Ele e a irmã desentendem-se, pois o garoto pegara o

volume sem a devida permissão. Em plano médio, de costas, ameaçada pelo primogênito, a menina

chora. Do fora de campo, a voz paterna convoca-a: “Marina!” Ao voltar-se para a objetiva, o perfil

de Marina constitui como que a imagem invertida da menina espanhola [Figura 2.106 e 2.25]. Se na

sequência do cinejornal a atenção da criança com a boneca era capturada pelo apito do navio a

anunciar a partida, nas reminiscências do narrador, em contrapartida, o olhar da irmã é fisgado pelo

anúncio da chegada do pai. Enquanto lá, a expressão petrificada da menina registrava o momento da

separação,  aqui,  em contraste,  delineia-se  o regozijar  do  acolhimento.  Por  entre  as  árvores,  os

irmãos saem em disparada. Na banda sonora, o som grave do sintetizador misturado a uma camada

de  ruídos  instaura  uma  aura  de  mistério,  ao  passo  que  na  banda  imagem,  um  movimento

panorâmico descendente dá-nos a conhecer o objeto que motivara a briga entre os dois: o livro de

arte outrora visto nas mãos de Ignat. Suas páginas abertas revelam-nos o Autorretrato, de Leonardo.

A face idosa e carrancuda do artista, impressa no papel, parece nos encarar.

Adiemos  por  mais  um  instante  a  reunião  familiar,  a  fim  de  arriscarmos  algumas

interpretações a propósito da monografia dedicada ao pintor italiano. Se resgatamos na memória a

primeira aparição do volume, recordamos que por entre suas páginas, Ignat encontrara uma folha

Figura 2.109: A mãe à margem do
encontroFigura 2.108: O livro de LeonardoFigura 2.107: A voz paterna

Figura 2.106: O olhar de MarinaFigura 2.104: Aliocha e o livro Figura 2.105: A briga dos irmãos
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seca, para a qual não dera importância [Figura 2.53]. O elemento vegetal que para o garoto passara

despercebido, ao espectador, em retrospecto, apresenta-se como um vestígio indicial  de tempos,

lugares  e  situações  pelos  quais  o  objeto  transitara.  Compreende-se daí  que  as  ambivalências  e

continuidades nas relações entre os membros da família, entre sucessivas gerações, realiza-se não

somente nos espelhamentos engendrados pela estrutura fílmica, tanto quanto pelo movimento não

linear da História, mas igualmente pela materialidade dos objetos internos à diegese, aos quais são

atribuídos  um latente potencial  narrativo.  Por  este  prisma,  a  folha seca,  que se desprendera da

árvore e conserva em si mesma a temporalidade cíclica do mundo natural, comporta ainda uma

outra  dimensão,  a  do  momento  de  reencontro  entre  Aliochka  e  a  figura  paterna,  impresso

sensivelmente na subjetividade da personagem.

A um outro fator merece ser concedido seu devido destaque. Notemos como o livro de arte

designa a relação eclipsada entre as três gerações de homens da família: pai, filho e neto. Índice da

ausência paterna na infância de Aliochka, a publicação reitera, no presente diegético, o afastamento

do próprio Aleksei da vida de Ignat. Se no passado a existência do pai fazia-se sentir por Aliochka

apenas pela invocação lírica de seus versos a pairar sobre as imagens, analogamente, no momento

da enunciação, a interação entre o narrador e o filho jamais se realiza visualmente, restringindo-se à

virtualidade  da  ligação  telefônica.  Sendo  assim,  compete  aos  desenhos  de  Leonardo  a  solene

incumbência de ancorar entre pais e filhos, e por que não entre o avô e o neto, uma associação algo

tangível. Por esta perspectiva, o objeto ultrapassa sua função primordial de transmissão de cultura,

para  granjear  o  estatuto de tesouro  hereditário,  caracterizado por  seus  vínculos  afetivos  que se

misturam a laços de sangue e de memória.

A  alusão  ao  pintor  florentino,  porém,  conforma-se  à  textura  fílmica  numa  dinâmica

especular profundamente mais intrincada. Pensamos que a continuidade da sequência coopera para

tornar  nossa  argumentação  algo  mais  robusta.  Vejamos,  pois.  Em  primeiro  plano,  o  rosto

consternado de Maroussia, com os olhos rasos d’água, evidencia sua resignação [Figura 2.109]. Um

corte na imagem. Nos braços paternos, em prantos, Aliochka, lança para a câmera uma espiadela.54

[Figura  2.116]  Corte.  Um imenso  halo  de  luz  ocupa  quase  que  por  completo  a  superfície  da

imagem. O fenômeno óptico recobre, com uma suavidade enternecedora, uma porção de vegetação,

donde  erguem-se  finos  galhos  arbóreos.  Lentamente,  a  câmera  desloca-se  num  movimento

conjugado de varredura do quadro e de afastamento, ampliando assim nosso campo de visão. A face

que se nos revela é a de Ginevra de’ Benci, retratada pelas tintas de Leonardo da Vinci [Figura 2.110

- 2.111].

54 01:08:08
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Fonte: O espelho (1975)

No quadro, de posse da National Gallery of Art, em Washington, o mestre renascentista

figura a jovem de busto, a três quartos, ligeiramente voltada para a direita. Ao contrário do que era

costumeiro no período, quando os retratos das mulheres mantinham-nas por entre as paredes do

recanto domiciliar, a moça encontra-se num ambiente a céu aberto, confessando a ousadia do jovem

pintor.  O alvo  quase fantasmático  da pele  macia  destaca da paisagem o perfil  da personagem,

enquanto o dourado de seus cabelos, que delicadamente lhe emolduram o rosto, funde-se ao ocre da

ramagem de zimbro. Sob a destreza do pincel de Leonardo, com seu esfumado característico, a

transição  cromática  torna-se  como que  imperceptível  aos  olhos.  No colo,  uma echarpe  de  um

marrom profundo deposita-se sobre um véu translúcido,  de aparência sutilíssima.  O cerúleo da

fitinha, a unir o vestido na altura dos seios, combina-se discretamente ao horizonte longínquo em

uma astuciosa rima visual. 

Se consideramos a passagem entre a reconstituição da memória e o retrato renascentista,

Figura 2.110: A invasão da pintura Figura 2.111: A invasão da pintura Figura 2.112: A miscelânea do tempo

Figura 2.113: Leonardo da Vinci, Ginevra de’ Benci. c. 1474/1478, óleo sobre painel, 38,1 x 37 cm.
National Gallery of Art, Washington. 

Fonte: National Gallery of Art
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constatamos que a obra do artista italiano é dotada de uma tal autonomia capaz de fazê-la irromper

no tecido fílmico sem qualquer traço de motivação diegética. Configura-se, contudo, um impulso de

outra ordem, isto é, de caráter estetizante. Elucidemos esta nossa afirmação. De volta à dimensão

propriamente diegética, a película estampa, em preto e branco, o rosto da atriz Maria Térekhova

[Figura 2.112]. “Não pode vir mais vezes? Ele sente tantas saudades”.  – diz ela, referindo-se ao

fora de campo. Em off, a resposta – “Deixe Ignat morar comigo, Natália”. – revela a identidade da

personagem. Lembremos o fato, já discutido anteriormente e reiterado pela cena, de que o registro

monocromático  pouco  serve  a  nos  localizar  temporalmente,  ao  contrário.  Na  fabulação

cinematográfica  de  Tarkóvski,  há  sempre  um  campo  de  ação  mantido  em  segredo,  um

acontecimento  na  iminência  de  ser  revelado.  Desta  maneira,  torna-se  concebível  apreender  a

intrusão pictórica de Leonardo como propensão estilística que concorre no sentido de salientar a

tênue separação entre o pretérito e o presente da narração, entre a memória do que foi e a vida que

se realiza no agora. Fazendo assim com que, no estilhaçamento cronológico operado em O espelho,

ecoe a atemporalidade universal da obra de arte. 

II. Da ancestralidade das formas

Não tardemos mais em permitir a união familiar, pois ela encerra indícios que nos parecem

reveladores  da  cultura  visual  formadora  do  imaginário  cinematográfico  tarkovskiano.  Em

primeiríssimo plano, em lágrimas, vemos Marina e Aliochka, de perfil, um em frente ao outro. A

câmera,  que  principiara  no  canto  inferior  esquerdo  da  imagem,  sobre  a  menina,  põe-se  em

movimento, indo buscar o rosto do pai. Ao alcançá-lo, a objetiva faz eclodir na banda sonora a

Paixão segundo São João, de Bach [Figura 2.114 - 2.116]. Trata-se de um dos trechos recitativos da

composição sacra – Und siehe da, der Vorhang im Tempel zeriß in zwei Stück –, quando ouve-se, do

evangelista  Mateus,  a  descrição  do  momento  derradeiro  de  Cristo.55 A esta  altura  da  análise,

pedimos o consentimento do leitor para fazermos uma ligeira digressão. O desvio, contudo, não

configura um subterfúgio, mas tem suas razões de ser. Visamos resgatar na filmografia de Tarkóvski

uma outra cena, pois julgamos configurar, junto a este momento de O espelho, uma estreita relação.

Referimo-nos à sequência final de Solaris.

55 Em Mt 27, 51, lê-se “Imediatamente a cortina do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo; a terra tremeu,
e as pedras se partiram”. Julgamos interessante notar aqui como a morte de Jesus é retratada pelo evangelista, que
dela faz figura por meio de seus efeitos visíveis na realidade sensível. Com algumas variações, a mesma imagem é
encontrada nos relatos de Marcos (Mc 15, 38) e Lucas (Lc 23, 45). A exceção é o livro de São João.
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Fonte: O espelho (1975)

Tomemos a cena. Nela, vemos Kris, à distância, observar a casa paterna. Ele aproxima-se,

fita o interior da  dátcha, espreitando o pai. A mesa coberta de livros, no dorso de Nik recai uma

golfada de água quente, que misteriosamente desaba do teto. A intempérie, porém, não parece lhe

causar incômodo ou surpresa. Ele volta-se para fora. Seu olhar e o de Kris se cruzam. O homem

encaminha-se para a porta, ao encontro do filho. Diante do pai, muito emocionado, o psicólogo

lança-se de joelhos aos seus pés. É possível especular, como o fazem os estudiosos de Tarkóvski,

que o retorno de Kris às raízes familiares não se concretiza de fato, mas constitui, ao contrário,

outra  das  materializações  fantasiosas  do  Oceano.  Interpretação  esta  que,  por  si  mesma,  seria

suficiente  para  vislumbrarmos  uma correspondência  com a  estrutura  fílmica  da  película  que  a

sucedeu. Mas não repousa aí a analogia que nos interessa. Antes, compete à nossa análise ponderar

acerca da formulação visual idealizada por Tarkóvski para representar o instante da reconciliação

paternal, e de sua localização na ampla constelação de imagens de um passado cultural de origem

cristã [Figura 2.117].

O motivo  retratado  pelo  cineasta  nos  é  bem conhecido,  reporta-se,  decerto,  à  canônica

Figura 2.117: O retorno de Kris à casa paterna

Fonte: Solaris

Figura 2.116: O abraço paternoFigura 2.115: O encontro com o paiFigura 2.114: O encontro com o pai
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parábola do filho pródigo, narrada no Evangelho de Lucas 15, 11-32. No caso de  O espelho,  se

consideramos  a  associação  da  música  barroca  à  representação,  torna-se  certamente  inegável  a

linhagem cristã  a  qual  se  filia.  Quanto  a  isto,  é  apropriado pôr  em evidência como a imagem

cinematográfica  idealizada  por  Tarkóvski  ganha  materialidade  pela  sobreimpressão  de  distintas

vozes: os livros de João, Mateus e Lucas, além da peça de Bach, ela mesma derivada das Escrituras.

Mas não nos deteremos sobre esta instigante confluência; em nossa atividade investigativa serão as

reminiscências visuais sugeridas pelo tratamento destinado à cena o alvo de primazia. Uma certa

bagagem  cultural  permite-nos  reconhecer  um  declarado  paralelo  entre  a  dinâmica  de  corpos

orquestrada por Tarkóvski e a arquitetura do episódio tal como elaborado na memorável tela de

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), O retorno do filho pródigo.56 [Figura 2.118].

Observemos  o  quadro.  Nele  somos  inseridos  pela  figura  do  filho,  ajoelhado,  do  qual  o

holandês nos dá a ver a sola dos pés – apenas um deles está calçado. De partida, o observador é

convidado a identificar-se com o lugar mesmo do rapaz arrependido, ou seja, a ponderar acerca de

56 O quadro, sabemos, fora adquirido por Catarina, a Grande (1729-1796), em 1766, e desde então encontra-se em São
Petersburgo, no Museu Hermitage, onde é de se imaginar nosso cineasta lhe possa ter contemplado.

Figura 2.118: Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Return of prodigal son (O retorno do filho pródigo). c. 1668,
óleo sobre tela, 262 x 205 cm. Museu Hermitage, São Petersburgo.

Fonte: Museu Hermitage
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sua disposição à humildade e ao arrependimento. Depois de ter esbanjado a parte da fortuna que lhe

cabia, o herdeiro só dispõe de trapos para se vestir. Tem a cabeça raspada, o corpo martirizado. A

face oculta-se no colo misericordioso do pai. No centro do ponto de fuga, em pé, o rosto cabisbaixo,

levemente  a  três  quartos,  o  patriarca  acolhe  seu  rebento,  carinhosamente  depositando  as  mãos

robustas sobre suas costas. As mangas adornadas do pai criam um contraste revelador da miséria do

rapaz. A barba branca, volumosa, confere-lhe o ar da sabedoria que traz a idade. O manto vermelho

que  lhe  cai  dos  ombros  até  a  cintura,  combinado  ao  gesto  afetivo  das  mãos,  envolve  o  filho

desviado num invólucro de terno perdão. O momento da reconciliação, nota-se, é modelado pelo

pintor  com requintes  de  teatralidade.  Os  protagonistas  da  ação destacam-se  no  espaço por  um

pequeno  degrau.  Na  borda  direita  da  imagem,  o  primogênito  observa  a  união.  Sua  veste,  à

semelhança a do pai,  reforça a lealda que o manteve em casa.  No plano de fundo, um homem

sentado, bem como um perfil feminino que desponta de detrás da parede, os quais inferimos serem

os servos da família, testemunham a cena. No canto superior esquerdo da tela, saída da escuridão,

aproxima-se uma moça. A densidade das sombras, na qual o pincel de Rembrandt envolve a cena

principal, torna-a praticamente imperceptível aos olhos. O foco de luz, de origem desconhecida,

incide sobre o rosto plácido do velho pai. 

Mas façamos dialogar as imagens. Percebe-se que a tela holandesa, tal como sucederá em

ambos os filmes, reduz o acontecimento descrito por São Lucas ao seu essencial: a penitência e o

perdão.57 Notemos como Rembrandt exclui da representação qualquer índice da narrativa cristã – o

sacrifício do novilho gordo é um deles –, garantindo assim a universalidade da lição que o episódio

tem a transmitir.  Vemos repetir-se no cinema, porém, mais do que a arquitetura da cena, o gesto

terno e misericordioso do pai ao acolher o filho em seu peito; o êxtase pelo reencontro, seguido da

introspecção das personagens; a profundidade psicológica e emotiva do instante, bem como o tom

geral  intimista  da  composição.  Tudo  concorre,  nas  obras  de  Rembrandt  e  de  Tarkóvski,  para

produzir  uma  experiência  visual  envolvente,  capaz  de  induzir  o  espectador  a  um  estado  de

verdadeira reflexão.

Acontece,  todavia,  de  em sua  propagação pela  tradição  figurativa,  a  tela  de  Rembrandt

57 No relato de Lucas, o genitor recebe o filho arrependido presenteando-o com novas vestes e com o sacrifício de um
novilho gordo. Ao ser questionado por seu primogênito o motivo de tamanha celebração quando da volta do irmão
ingrato, o pai responde: “Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto, e tornou a
viver; estava perdido, e foi encontrado”. Há de se lembrar ainda que o capítulo 15 do livro de Lucas constitui o
âmago mesmo de  todo o Evangelho.  Em resposta  aos  fariseus  e doutores  da  Lei  que  se  escandalizavam e  o
questionavam por sua receptividade com os pecadores, Jesus narra-lhes três parábolas: “A ovelha perdida” (Lc 15,
3-7), “A moeda perdida” (Lc 15, 8-10) e “Os dois filhos”. Em cada uma delas encontramos uma mensagem de
conversão – na imagem do pecador arrependido – e uma demonstração do amor incondicional do Pai – no encontro
daquele que se desgarrou do justo caminho. No versículo 7, lê-se: “E eu lhes declaro: assim, haverá no céu mais
alegria por um só pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão”. Na
segunda  parte  deste  trabalho,  quando  trataremos  de  Offret,  discorreremos  em  maiores  detalhes  a  relação  de
Tarkóvski com a forma da parábola, gênero bíblico por excelência. 
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transitar por entre meios dotados de características singulares, resultando, com efeito, em imagens

variadas. Em Solaris, é mais evidente, a pintura atravessa um meio de maior índice refratário, pouco

tendo a perder assim de suas propriedades originárias. No caso de  O espelho, entretanto, parece

mais oportuno avaliarmos o trânsito do quadro pertencente ao Hermitage reputando um fenômeno

óptico diverso, a câmara escura. Ao ser capturada pela película de Tarkóvski, é notório, a imagem

concebida  pelo  pintor  holandês  forma-se  invertida.  Explicamo-nos.  Embora  testemunhemos  os

filhos no abrigo dos braços paternos, ocorre uma inversão, assim especulamos, no tocante à função

narrativa das personagens. Se temos em conta o discurso fílmico em sua totalidade, constatamos a

insistência de sua retórica em nos alertar, das mais diversas formas, sobre a experiência traumática

da guerra, em especial, na idade infantil. De uma tal maneira, cremos, ser possível vislumbrar não

somente um gesto de remissão do poeta, em particular, por sua ausência do microcosmo da família,

mas de toda uma geração que, com seu ímpeto bélico destrutivo, produziu em seus descendentes

traumas profundos. 

2.4.8 Ogni dipintore dipinge sé58

Enfatizávamos a ambiguidade resultante da particular dinâmica segundo a qual se combinam

os  diferentes  registros  fílmicos  –  sonho,  reminiscência,  fabulação  e  realidade  –,  concepção

estilística que é o fundamento mesmo de O espelho. De maneira que intervenções nas qualidades

plásticas da imagem cinematográfica – seja na paleta cromática seja na velocidade de reprodução

dos fotogramas –, bem como na lógica de suas associações, são agenciadas precisamente com o

intuito  de  emaranhar  o  observador  nos  afetos  inextricáveis  da  memória,  aproximando-o  mais

intimamente  dos  processos  mnésicos  do  narrador.  Este  estratagema alcança  sua  mais  pungente

radicalidade no último terço do filme, quando presenciamos a sobreimpressão de variados estratos

de  tempo,  isto  é,  a  total  indefinição  das  fronteiras  que isolam o universo  onírico  da  realidade

sensível. Encontra-se justamente aí,  emoldurada pela irracionalidade dos sonhos e pela lírica de

Arseni  Tarkóvski,  uma  sequência  a  qual  gostaríamos  de  comentar.  Por  detrás  dos  sedimentos

58 “Todo pintor pinta a si mesmo”, provérbio toscano, cujas origens remetem à retórica antiga,  encontra-se “pela
primeira vez na literatura italiana entre 1477 e 1479”. (ZOLLNER, 1992, p. 137) Em seu ensaio “Ogni dipintore
dipinge sé: a neoplatonic echo in Leonardo’s art theory?”, Martin Kemp (1976, p. 312) indica a posição aqui por
nós assumida ao reconciliar a  proposição a uma “teoria criativa na qual o artista realiza na pintura as  formas
mentais –  as  ‘Ideias’  que  são  de  extrema  importância  para  qualquer  teoria  artística  neoplatônica.  Nesta
reconciliação pode-se dizer que todo pintor revela o seu íntimo, a sua mente, a sua alma, e não um reflexo mediato
da Natureza”.
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mnemônicos do narrador, que recupera um episódio doloroso de sua adolescência, concentram-se,

cremos,  significativos  indícios  da  cultura  visual  formadora  do  repertório  figurativo  do  nosso

cineasta, daí sua pertinência para nosso estudo. Observemos, pois.

I. Do trânsito do gesto

Durante a guerra, abandonada pelo marido e com dois filhos para alimentar, vendo-se em

necessidade,  Maria  Nikolaievna recorre  a  Nadejda  Petróvna59
,  uma  vizinha  bem  abastada  das

redondezas  de  Ignatievo,  oferecendo-lhe  certos  objetos  de  valor,  intentando  conseguir  algum

dinheiro.60 O ambiente suntuoso ao qual pertence a esposa do médico do povoado em muito diverge

da atmosfera simples e acolhedora do lar infantil, onde o farfalhar das cortinas esvoaçantes quase

nos faz sentir o sopro do ar primaveril. Enquanto a dátcha da família encontra-se sempre inundada

pelos cálidos raios do ocaso, a outra, igualmente erigida em madeira, com seu aspecto austero e

opressor, privada de qualquer luz natural, mais assemelha-se a uma alcova. A volumetria e solidez

do mobiliário, as porcelanas em exposição no gabinete, os alimentos dispersos sobre a mesa, cada

elemento da composição denota uma luxúria em tudo estranha não só à infância de Aleksei, mas a

toda a sua geração [Figura 2.119 - 2.120].

Fonte: O espelho (1975)

Maria Nikolaievna e Nadejda Petróvna retiram-se para um aposento reservado, a fim de

59 A personagem é interpretada pela segunda esposa do cineasta, Larissa Tarkovskaia (1933-1998). 
60 A sequência remete a um fato biográfico de Tarkóvski. Durante a guerra, Maria Ivanova, mãe do cineasta, trocou

um par de brincos de turquesa, herança de família, por um balde de batatas para alimentar a família (SYNESSIOS,
2001, p. 75).

Figura 2.119: A dátcha luxuriosa e sombria de Petróvna Figura 2.120: A espera solitária de Aliocha
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segredar  seus  “assuntos  de  mulher”.  O  cômodo  hostil,  onde  Aliocha  permanece  à  espera,  é

iluminado apenas por um pomposo candeeiro, deitado sobre uma mesa no canto da sala, ao lado de

uma jarra  de  leite.  Após  explorar  timidamente  o  lugar,  o  garoto  acomoda-se  numa cadeira  ali

esquecida. Progressivamente a música de Purcell invade a banda sonora. Tomado de um ângulo

oblíquo, vemos o rapaz fitar-se no espelho, dependurado na parede à sua esquerda.  A extensão

longilínea do objeto oval integra-o harmonicamente às longas vigas grossas de madeira que erigem

a parede,  ao  passo  que  a  moldura  escura  e  as  bordas  chanfradas  adequam-no com justeza  ao

ambiente  luxurioso  da  dátcha de  Petróvna.  Aliocha  ajeita  o  cabelo,  o  colarinho  da  camisa

maltrapilha  e  põe-se cabisbaixo,  metendo o queixo no peito.  Então  ergue novamente os  olhos,

cravando-os na imagem formada no apetrecho óptico. A fixação de Aliocha exprime-se em um lento

zoom in realizado pela câmera até que toda toda a superfície do quadro esteja ocupada pelo duplo

do jovem. Nesse ínterim, sem qualquer motivação diegética aparente, a iluminação da cena alterna

o seu eixo de incidência dentro do plano. A face esquerda do menino, alumbrada pela lamparina às

suas  costas,  obscurece,  enquanto  uma luz  inexplicável  recai-lhe  sobre  a  face  oposta.  Corte.  A

câmera  retoma  Aliocha  a  média  distância,  sob  uma  angulatura  coincidente  com  a  de  um

contracampo, como se a imagem especular perscrutasse-o de volta. Seu olhar hesita, a saliva desce-

lhe seca pela garganta. A objetiva captura-o com o mesmo movimento de aproximação executado

no plano anterior, indo encontrar seu rosto juvenil  em primeiríssimo plano. Sua expressão é ao

mesmo tempo indecifrável e fascinante. As finas madeixas castanhas mal aparadas, a pele pálida do

inverno, as íris cor de mel, de um brilho intenso, com sua penetrante mirada felina, são envelopados

por uma suave luz dourada [Figura 2.121 - 2.124].



125

Fonte: O espelho (1975)

A esta altura, podemos acordar que a natureza arquitetônica da cena, de inteiro protagonismo

de Aliocha, remete-nos a uma outra imagem especular igualmente intrigante, o leitor deve imaginar

que nos referimos ao Autorretrato em espelho convexo, de Francesco Mazzola, dito Parmigianino

(1503-1540)  [Figura  2.125].  A pintura,  pequena  em  dimensão,  mas  de  enorme  inventividade,

surpreende de pronto por seu suporte inusitado. O artista, com apenas vinte e um anos à época,

Figura 2.122: A imagem especular de AliochaFigura 2.121: Aliocha mira-se no espelho

Figura 2.124: Completa-se o campo-contracampoFigura 2.123: O espelho devolve-lhe o olhar

Figura 2.125: Parmigianino, Selbstbildnis im Konvexspiegel (Autorretrato em espelho convexo), c.1524, óleo em painel
convexo. 24.4 cm diâmetro. Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria.

Fonte: Kunsthistorisches Museum
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realizou-a sobre um painel circular de superfície esférica, de maneira a reproduzir pictoricamente

exatamente os mesmos efeitos de distorção produzidos pelo dispositivo visual que lhe intitula. Nela,

o  busto  adolescente  apresenta-se  nos  bem  aparamentado,  sob  um  casaco  de  pele  preta,  com

segmentos marrons e brancos nas mangas e ao redor da gola, depositados sobre o painel em rápidas

pinceladas. Parmigianino encontra-se em seu estúdio. As traves de madeira do teto junto às linhas

da janela, à sua esquerda, e da porta no canto oposto do cômodo, retorcidas, constroem um espaço

cênico  assombroso  quando  comparado  ao  semblante  angelical  do  jovem  pintor.  O  cabelo

avermelhado, repartido ao meio, cortado à altura do pescoço, emoldura-lhe o rosto arredondado,

que foge à anamorfose esperada de uma superfície convexa bem polida. As sobrancelhas delicadas

encimam os olhos de um azul claríssimo. A mão esquerda repousada sobre a mesa, adornada pelo

tecido branco bufante que lhe circunda, traz no dedo mínimo um precioso e delicado anel. Tudo é

arrematado pelo caixilho luzidio cor de ouro, igualmente criado pelo virtuoso pincel do artista de

Parma. 

Mas deste modo não vai bem a nossa descrição. Atenhamo-nos ao braço deitado sobre a

mesa.  O  gesto,  despretensioso  em  outra  circunstância,  aqui  se  investe  de  expressividade.  No

primeiro plano da representação, a mão interpõe-se entre o pintor e o espelho, mais ainda, entre o

observador e a figura refletida do artista. Lembremo-nos, como sugere Norman Land (1997, p. 27),

que o reflexo pressupõe uma matéria física defronte ao espelho, daí o ilusionismo galgado por

Parmigianino sugerir ao observador embarcar numa complexa ficção. Isto quer dizer não apenas

aceitar o painel como um aparelho especular real, mas conceber o próprio pintor como este corpo

imaginário que se põe à sua frente. (LAND, 1997). Para que tal pacto visual seja firmado, tornando

efetiva  a  dinâmica  ficcional  idealizada,  impõe-se,  porém,  que  o  observador  comungue  dos

parâmetros culturais mobilizados pelo artista na construção do objeto pictórico.  Daí, o rosto de

Parmigianino, eximido da peculiar deformação suscitada pelo plano esférico, apresentar-se como

dêitico do dispositivo representativo que o integra. 

Ao consideramos a articulação visual ordenada por Tarkóvski na confecção da cena – a

imagem especular de Aliocha a ocupar a totalidade da tela, conjugada ao contracampo lançado pelo

espelho ao menino, seu observador –, descobrimos admissível a suspeita de que a forma fílmica

encerra um jogo ficcional análogo ao proposto pelo mestre italiano. A câmera, firmando nosso lugar

de  espectador  à  margem oblíqua  da  cena,  coloca-nos,  à  maneira  do  que  sucede  no  painel  de

Parmigianino, em perspectiva ao acontecimento, sugerindo a conjugação entre o corpo refletido e a

sua imagem produzida pelo espelho. No filme de Tarkóvski, todavia, a ficção da troca de olhares

entre Aliocha e seu duplo só se completa no preciso momento em que se precipita a figura do

campo-contracampo. Nesta conjuntura, não é demasiado ressaltar que o contracampo, ao menos
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quando dele se espera um rigoroso encadeamento lógico causal, não se restringe à colagem de “um

ponto de vista inverso ao adotado pelo plano precedente” (AUMONT; MARIE, 2012). Associado a

um reenquadramento  que garanta  a  estabilidade do  eixo  visual  do  personagem,  a  continuidade

espaço-temporal da ação exige ainda da decupagem a manutenção dos valores plásticos da imagem

– luz, cor, formas, bem como a montagem sucessiva destes planos.61 Mas em O espelho, já vimos,

nada se passa segundo a coerência narrativa tradicional. E, malgrado a concatenação entre os planos

reverta-se na síntese prevista, algo sucede no interior do campo para perturbar a harmonia da figura

resultante.  Lembremo-nos, pois, da variação luminosa aí  manifesta sem sequer apresentar razão

diegética de ser. Portanto, se um paralelo se deixa entrever entre o painel e a cena, podemos afiançar

que enquanto o rosto intacto de Parmigianino funciona como marcador do engenho ficcional por ele

arquitetado, na película de Tarkóvski, por sua vez, é justamente esta transmutação da luz o aceno

formal a denotar a migração figurativa que está por ocorrer. Procedimento que, em acordo com a

peculiar orientação do sistema estilístico do cineasta, só adquire pleno sentido quando ajuizado em

retrospecto.62 

Logo, inferirmos da cena em  O espelho  menos uma homenagem a Parmigianino ou uma

tradução cinematográfica de seu painel, do que a emulação de um mecanismo representacional que

a precedeu. Enunciado de outro modo, torna-se algo mais frutífera nossa análise se depreendemos

da convocação do Autorretrato maneirista não uma citação aventureira ou uma repetição formal

pura e simples, mas o trânsito, desde a obra pictórica, de um singular dispositivo de representação.

Assim, mais do que a imagem virtual do objeto artístico seu precursor, a cena configura o diálogo

de imagens apartadas no tempo, vinculadas, todavia, pelo aceno criativo que adverte ao seu receptor

sobre  a  confessa  mediação conspirada  pelo  artista.  No painel,  este  jogo ficcional  concretiza-se

graças não apenas ao exímio pincel de Parmigianino, apto a reproduzir fielmente os efeitos ópticos

característicos  de  um  espelho  convexo,  mas  igualmente  pelo  domínio  deste  dos  meandros

discursivos da pintura,  o que lhe permite dobrar a representação sobre si  mesma, evidenciando

assim as instâncias que a organizam.63 Algo equivalente vislumbramos no feito de Tarkóvski que, na

lucidez de seu ofício, é capaz de fazer emergir, das costuras mesmas do tecido fímico, alusões e

expressões  que,  embora  denunciem  um  acentuado  grau  de  reflexividade,  ultrapassam  a

circunscrição  da  diegese.  Por  isso,  se  a  película  russa  filia-se  ao  painel  italiano  é  antes  pela

modernidade  do  gesto  figurativo  que  este  encerra.  Enquanto,  no  painel,  o  funcionamento  do

61 Cf. BURCH, Noel. Práxis do cinema. Tradução Marcelle Pithon, Regina Machado. São Paulo: Perspectiva, 2011.
(Debates, 149) 

62 Sobre a compreensão retrospectiva dos fatos na qualidade de figura estilística de Tarkóvski discutiremos com mais
vagar no próximo capítulo da dissertação. 

63 Acerca da dêixis fílmica conferir as definições de Jacques Aumont e Michel Marie em Dicionário teórico e crítico
de cinema.
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esquema  presume  uma  certa  cultura  pictórica  de  seu  observador,  no  longa-metragem,  em

contrapartida, planeia um espectador consciente dos códigos discursivos inerentes ao cinema. Mas

nos  livremos  de  mal  entendidos.  Decerto  não  intentamos  afirmar  com  isto  que  esta  sorte  de

educação  visual  seja  imprescindível  –  tanto  na  pintura  de  Parmigianino  quanto  na  película  de

Tarkóvski – para justificar a fruição estética do objeto, mas parece incontestável ao menos que, ao

potencializar as conexões significantes possíveis, esta capacidade perceptiva brinda o observador

com uma sensibilidade artística mais alargada.

 Um  último,  mas  não  menos  importante,  apontamento.  A singularidade  da  superfície

convexa polida repousa, sabemos, em sua capacidade de ampliar o campo de visão. Se na pintura de

Parmigianino  a  distorção  espacial  deriva  desta  propriedade  singular,  na  cena  em  questão,  a

deformidade  da  imagem  virtual  produzida  em  seu  interior,  viemos  de  comentar,  realiza-se

plasticamente, no manejo do eixo de incidência da luz no espaço. Mas, não nos esqueçamos da

potencialidade metonímica concentrada nos fragmentos compositivos de O espelho. Ao passo que

no específico da cena a disformidade aplica-se a um componente plástico, na integralidade do filme,

em contrapartida, o fenômeno óptico manifesta-se tanto em outros domínios quanto em variadas

proporções. Se bem que o narrador ocupe o ponto focal do dispositivo especular, não devemos

descuidar  do  fato  que  o  mundo  ao  seu  redor  é  igualmente  capturado.  Neste  caso,  contudo,  a

deformação não se explica pela curvatura da superfície esférica que a reflete, mas antes deriva das

tragédias históricas que se depositam no curso histórico do tempo. Se o ardil representativo do

painel de Parmigianino não nos deixa esquecer a natureza refletida, mas sobretudo construída da

imagem, a urdidura da película, por sua vez, alerta-nos da inegável e indivisível relação do sujeito

com a história. Se a mão oblonga do pintor enuncia Eu posso criar!, o gesto artístico de Tarkóvski

afirma, alto, com clareza e liberdade: я могу говорить! - Eu posso falar!

II. Da sensualidade do gesto

Deixemos  que  o  fluxo  fílmico  retome  seu  curso.  Pelo  olhar  felino  de  Aliocha,  somos

conduzidos ao seu amor de juventude, a moça de longos cabelos ruivos e lábios rachados. Tal como

sua primeira menção na narrativa, sua figura, algo etérea, nos é dada ver indiretamente, desta vez

não  mais  como  uma  experiência  reconstituída  pela  memória,  mas  como  imagem virtual,  puro

reflexo. A cena, não há dúvida, é composta de maneira a converter-se num instante de acentuado

lirismo, não menos matizada, entretanto com certo ar de mistério. Sobre brasas, um espelho velho,
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opaco, perdera, percebe-se, sua função há muito. Uma mão desprovida de corpo lentamente encosta

uma porta – imagina-se, de um roupeiro –, dotada de um grande espelho. No aparato especular,

emoldurada pela madeira lustrosa, vemos de costas – desta feita é o corpo que nos é apresentado

sem cabeça – , uma silhueta masculina cujo torso está coberto de um grosso casaco. Súbito, como se

percebesse que nos obstrui a visão, o personagem anônimo move-se, saindo à esquerda do limite da

tela. De perfil, em uma túnica branca, a ruiva, cujas madeixas soltas parcialmente cobrem a face

sardenta, acocora-se perto de um fogareiro. Os dedos pálidos e delgados trazem um graveto aceso

com o qual aquece as mãos. Gradualmente, a objetiva aproxima-se com um zoom in. A cabeça como

que aureolada pelo  contraluz do braseiro, a jovem dos cabelos rubros volta o rosto num ímpeto,

buscando fitar o olhar que a espreita. Um chicote sobre a imagem. Corte. Em close up – com um

movimento repentino a câmera nos leva ao plano concreto onde está a jovem –, transpassada pelo

calor, vemos a pele avermelhada da moça cujos dedos cobrem a longa chama tremeluzente [Figura

2.126 - 2.131].

Sigamos o movimento errante da narrativa. Voltemo-nos brevemente para o passado, a fim

de recuperar o momento em que a moça nos fora apresentada.64 Acompanhados de Ignat, tomamos

conhecimento de sua existência, misteriosa e encantadora, quando, por telefone, Aleksei relata ao

filho as vicissitudes que o conectavam à paixão juvenil.  Se a memória não nos deixa enganar,

lembramos bem as circunstâncias: a escola militar, a paisagem invernal brugueliana, a ópera de

Purcell.  Aqui,  o contexto da Segunda Guerra Mundial conserva-se como pano de fundo, mas o

horizonte,  coberto de neve a perder de vista,  dá lugar ao espaço doméstico,  envolto pelo calor

acolhedor  do braseiro  ardente.  Decerto  que o filme parece nos  pregar  uma peça,  dessas  que a

memória teima em nos acometer, e mantém incógnita a relação de pertencimento da moça à dátcha

de Petróvna. A imprecisão quanto a sua figura – era a sua imagem a memória de Aleksei ou a

fantasia de Ignat? – repete-se mais uma vez: seria ela Macha, a serviçal da casa, ou a imaginação de

Aliocha a lhe buscar companhia capaz de acalentar a hostilidade da situação na qual se encontrava?

Uma  resposta  inequívoca,  porém,  é  de  pouca  importância.  O  interessante  é  antes  notar  a

organicidade do fluxo narrativo, a sutileza da passagem de um registro a outro, de um plano a outro.

Reforcemos, pois, que o olhar felino de Aliocha, ao instaurar a figura do campo-contracampo com a

moça, não é o único elemento responsável pela continuidade espaço-temporal da ação, a banda

sonora desempenha quanto a  isso papel igualmente fundamental.  A ópera de Purcell,  deixemos

claro, todavia,  não apenas garante a manutenção da unidade narrativa da sequência, mas, ao se

repetir como rima poética, como um verdadeiro refrão musical, presta-se à função de leitmotiv desse

amor. Mas observemos a cena ainda mais de perto, aplicando-nos em verificar como esta serena,

64 Cf. A seção 2.4.4 deste capítulo. 
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mas não menos intrincada, confluência das imagens excede o agenciamento da mise en scène e da

montagem para encontrar vazão no terreno da pintura. 

Diante da cena não é o caso, tal acontece com o rigoroso inverno de Pieter Bruegel ou com o

painel de Parmigianino, de reconhecermos uma arquitetura pictórica específica da qual a sequência

parece  emergir.  Identifica-se,  ao  invés  –  tomando  em  consideração  a  concepção  luminosa  do

ocorrido, bem como seu arranjo cromático –, elementos constitutivos que, combinados, constroem

uma atmosfera geral conforme ao universo retratado pelas mãos de Georges de La Tour. De fato,

quando, ao olharmos a cena de Tarkóvski, nossa memória figurativa nos conduz às pinceladas do

francês, vêm-nos logo à imaginação aqueles trabalhos nos quais se pronuncia a preocupação do

pintor em extrair da dinâmica entre luz e sombra o máximo de suas possibilidades expressivas, bem

como  recordamos  ainda  a  pregnante  paleta  de  cores  decorrente  de  um  tal  tratamento.  São

vermelhos, laranjas, bejes, ocres, marrons e negros com os quais o artista, dotado de uma perspicaz

habilidade de gradação, colore suas telas. 

Fonte: O espelho (1975)

Figura 2.126 A paixão de Aliocha Figura 2.127 A paixão de Aliocha Figura 2.128 A paixão de Aliocha

Figura 2.131 A paixão de AliochaFigura 2.130 A paixão de AliochaFigura 2.129 A paixão de Aliocha
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Figura 2.132: Georges de La Tour, L'Apparition
de l'ange à saint Joseph dit aussi Le Songe de

saint Joseph. primeira metade do séc. XVII. Óleo
sobre tela, 93 x 82,2 cm. Musée d’Arts, Nantes.

Figura 2.133: Georges de La Tour, Le nouveau-né, c.
1645. Óleo sobre tela, 76,7 x 92,5 cm. Musée des

Beaux-Arts, Rennes.

Fonte: Musée des Beaux-Arts

Fonte: Musée d'Arts

Figura 2.134: Georges de La Tour, Education of the Virgin (Educação da Virgem), c. 1650. Óleo
sobre tela, 83.8 × 100.3 cm. The Frick Collection, Nova York (com detalhe).

Fonte: The Frick Collection 
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Ocorre então vir-nos à imaginação A aparição do anjo a São José [Figura 2.132], O recém

nascido [Figura 2.133],  Mulher com a pulga ou ainda Educação da virgem. Vemos aí  como a

harmonia visual da cena estrutura-se em torno de um motivo luminoso, comumente uma vela, o

qual, seja pela economia sintética da cenografia seja por sua significação simbólica, desempenha

finalidade vital na composição. Em meio às personagens, ora lançadas na escuridão profunda da

noite, a chama volátil emite em seu socorro uma luz cálida e pungente, destacando-lhes a silhueta

do fundo vazio, como se assim a elas resgatasse do reino das trevas. Por vezes, como acontece em

São José carpinteiro [Figura 2.135], no quadro da Frick Collection [Figura 2.134] e também no do

museu de Rennes, o lume oculta-se por detrás de uma mão que com um gesto cuidadoso a envolve,

de maneira que a fonte luminosa nos é revelada apenas indiretamente, pelo resplandecer dos tecidos

e pelo cintilar do fogo na superfície da pele. Cingidas pelo calor incandescente da flama, as figuras

põem-se absortas, imersas no seu mundo particular, presas de uma atmosfera de silêncio em um

momento de solidão reflexiva, tal contemplamos em Madalena com a vela ou na tela pertencente ao

Museu de Nancy [Figura 2.136 - 2.137].

Figura 2.135: Georges de La Tour, Saint Joseph charpentier (São José carpinteiro), c.
1640. Óleo sobre tela, 137 x 102 cm. Musée du Louvre, Paris (com detalhe)

Fonte: Museu do Louvre
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Ao confrontarmos a sequência do filme autobiográfico de Tarkóvski ao sistema estético do

pintor de Lorraine, delineia-se pra nós mais do que uma afinidade de luz ou de colorido. Nesse

movimento de aproximação das imagens, damo-nos conta, igualmente, da comum predileção pelos

temas retirados ao cotidiano – o trabalho manual, a leitura, a meditação –, ou seja, pela simplicidade

dos fatos banais, pela despretensiosa poesia surgida dos singelos momentos da vida. Na tentativa de

conservar do ordinário a sua beleza, pintor e cineasta optam pelos esquemas compositivos sumários,

nos quais as cenas são reduzidas ao mais elementar da situação. Condensadas no mais absoluto

comedimento de formas e volumes,  com temáticas  e  episódios que beiram mesmo a elisão,  as

pinturas de La Tour restam, enigmáticas, entre o sagrado e o profano. Embora uma tal dualidade

encontre-se latente também na filmografia do russo65, na cena por nós aqui colocada sob observação

depreende-se uma distinção pertinente a ser destacada. Enquanto o pincel do francês retrata a vela

como um motivo associado a uma dimensão espiritual,  religiosa, potencialmente como símbolo

mesmo da iluminação divina66, na película de Tarkóvski, como vimos, a chama ardente sob a mão

da jovem ruiva relaciona-se, é de se acreditar, a uma pulsão de ordem carnal, fazendo figura ao

desejo sensual do primeiro amor. 

65 A dicotomia entre o sagrado e o profano na obra de Tarkóvski configura, sem dúvida, uma zona de enorme interesse
a esta dissertação, sendo parte decorrente do que pretendemos verificar com a investigação.

66 No contexto pictórico de La Tour, decerto, é apropriado interpretar o motivo da vela incandescente pela tradição das
vanitas, segundo a qual o elemento, dentre outros, funciona como símbolo da efemeridade da vida. Lembremos,
pois, de La Madeleine à la veilleuse ou de La Madeleine aux deux flammes, onde a chama é acompanhada de um
crânio, outro objeto muito característico do gênero. A presença da natureza morta na filmografia de Tarkóvski
receberá nossa atenção no capítulo 3 da dissertação.

Figura 2.136: Georges de La Tour, La femme à la puce
(Mulher com a pulga), c. 1638. Óleo sobre tela, 121 x
89 cm. Palais des Duscs de Lorraine - Musée Lorrain,

Nancy.

Fonte: Museu de Lorraine

Figura 2.137: Georges de La Tour, La Madeleine à la
veilleuse (Madalena com a vela), c. 1640-45. Óleo
sobre tela, 128 x 94 cm. Museu do Louvre, Paris.

Fonte: Museu do Louvre
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III. Da soberba do gesto

Falávamos  há  pouco  acerca  do  apuro  de  Tarkóvski,  da  perícia  com  a  qual  suas  mãos

empenham-se na  escritura  da  memória,  visando alcançar  para  a  forma acabada a mais  plácida

fluidez. Cada entalhe do cineasta é de tal maneira calculado para não deixar arestas que se torna

difícil a um seu espectador encontrar os pontos de transição entre as diferentes matérias. Seja como

for, tentemos esta empresa. Mas não sem a prudência necessária para não investir de demasiada

violência, com nossa descrição, a espontaneidade do gesto criador. Na banda som, a chama que

consome o graveto por detrás dos dedos marmóreos da jovem ruiva sobrepõem-se à música de

Purcell. Um estampido, conjugado a um corte seco, devolve-nos ao primeiríssimo plano de Aliocha.

A luz amarelada que lhe cobre a face torna-se intermitente, chamando-lhe atenção para o fora de

campo à suas costas. Ele volta-se para trás. Corte. Em sútil contra  plongée, a câmera realiza um

lento  zoom in,  revelando-nos a fonte emissora dos ruídos sonoro e luminoso. Vemos o pomposo

candeeiro, o mesmo que outrora havia incindido misteriosa e inexplicavelmente sobre o reflexo de

Aliocha no espelho.67 A querosene está no fim, a chama advinda do objeto vacila até nos lançar na

escuridão. O barulho interrompe-se. Ouve-se em crescendo um gotejar. Corte. Saída das sombras,

caminhando em direção à câmera até que se instaure um  close up,  a soberba Petróvna entra em

cena. A esposa do médico transita por entre zonas de luz e sombra, ostentando nas orelhas as joias

que,  entendemos  retrospectivamente,  lhe  foram  oferecidas  por  Maroussia.68 Prepotente,  ela

abandona o quadro pela borda inferior esquerda da tela. A objetiva ajusta o foco, alcançando o que

até então era o segundo plano da imagem. Vemos, do fundo negro, formar-se o perfil tristonho de

Aliocha. Um ranger de porta. Corte. Petróvna adentra o cômodo pela mesma porta em que deixara o

menino, no início da sequência. Ela questiona o garoto o motivo da falta de luz e põe-se depressa a

acender o candeeiro. 

Aqui, é provável o leitor já tenha intuído, uma vez mais a instância narrativa semeia em nós

o germe da incerteza: se Aliocha esteve todo o tempo ausente da negociação, qual teria sido a nossa

via  de  acesso  ao  ocorrido?  A imaginação do menino a fabular  o  que segredavam as  mulheres

naquela constrangedora ocasião ou a memória, distante e embaralhada, de Aleksei, reconstituída no

presente  da  enunciação?  A ambiguidade,  já  sabemos  bem,  é  característica  incontornável  de  O

espelho. Deixemos de lado, pois, especulações vãs que tencionem atravessar a impenetrabilidade

67 Vide nota 62
68 No início da sequência, ao entrar com o filho na dátcha de Petróvna, Maroussia derruba no chão as joias que trazia

consigo. O gesto desajeitado faz eco ao déjà vu que Ignat dissera ter sentido quando Natália deixa cair a bolsa antes
de  despedir-se  do  filho  no  apartamento  de Aleksei.  Sobre  os  fatos  inexplicáveis  desencadeados  pelo ocorrido
retomar a seção O fantasma de Púchkin.
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que lhe é intrínseca. Atentemos antes à conformação plástica da cena, condição esta sim que nos

tem a revelar sobre o imaginário figurativo de nosso cineasta, mas não menos sobre uma inflexão na

ordem significante do filme. Para isso, o vestígio mais contundente no sentido de nos fazer avançar

concentra-se na personagem de Petróvna. Sendo assim, recobremos a sua imagem. A cabeça coberta

por um lenço translúcido pelo qual se vê os louros fios de seu cabelo; destacada de um fundo

sombrio, a pele muito branca de seu rosto se dá a ver próximo da câmera; das orelhas pendem um

par de brincos de turquesa. Sensíveis à história da pintura, o encaixe harmonioso da composição nos

remete sem demora à afamada tela de Johannes Vermeer. Moça com brinco de pérola [Figura 2.138

- 2.139].

Eis  o  objeto de nosso cotejo.  Trata-se de um tronie,  isto  é,  a  pintura  de um rosto  sem

identidade  definida,  cujo  modelo  permanece  anônimo,  assim  como  é  desconhecido  seu

comendatário. Frequentemente apresentadas com um mínimo de referência narrativa, estas figuras

consistem  em  estudos  de  fisionomia  e  de  tipos  físicos,  além  de  servirem  à  investigação  do

comportamento da luz sobre diferentes superfícies. Com efeito, os materiais aí descritos, tecidos

finos como algodão, cetim e veludo, atestavam o virtuosismo do artista.  (LIEDTKE et al., 2001;

SCHWARTZ, 1989) Na obra do mestre de Delft, vemos pronunciar-se, de um negro absoluto, o

perfil de uma jovem. O rosto, a três quartos, levemente inclinado para a esquerda, conjugado ao

Figura 2.138: A luxuriosa Petróvna

Fonte: O espelho (1975)

Figura 2.139: Johannes Vermeer. Girl with a pearl
earring (Moça com brinco de pérola), c. 1665. Óleo

sobre tela, 44.5 x 39 cm. Mauritshuis, Haia.

Fonte: Museu Mauritshuis

https://www.mauritshuis.nl/media/rgxggmkv/vermeer-meisje-met-de-parel-mh670-mauritshuis-den-haag.jpg?center=0.44178550792733645,0.47243107769423559&mode=crop&width=1200&rnd=132726354020200000&quality=70
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busto, desenha sobre a superfície da tela uma linha diagonal. Se a moça posa para o artista ou se foi

capturada precisamente no instante em que se voltara ao seu observador,  com os lábios rubros

entreabertos prontos a sussurrar um segredo, permanece uma incógnita. O foco de luz, que tem

origem para além dos limites  do quadro,  gentilmente incide-lhe sobre a  face,  modelando-lhe a

epiderme aveludada. A delicadeza de seus finos traços contrasta com o exuberante de seu figurino.

Na  cabeça,  um  pronunciado  turbante;  cobrindo-lhe  o  torso,  volumosa  manga  dourada.  Mas  o

destaque cabe, decerto, ao desproporcional adorno dependurado na orelha, o brinco de pérola que

nomeia  a  pintura.  Somada  ao  excêntrico  da  vestimenta,  a  joia  alerta-nos  sobre  a  vaidade  da

proprietária a se vangloriar de inestimável fortuna. 

Embora  a  similitude  estrutural  entre  as  imagens  seja  notória  e  indiscutível,  quando nos

dispomos  a  retraçar  os  caminhos  que  orientam  a  representação  cinematográfica  ao  repertório

pictórico  que  lhe  dera  origem,  apercebemo-nos  que  a  tela  de  Vermeer  reverbera  no  filme  de

Tarkóvski em camadas que precedem esta estreita afinidade visual. Um fator em particular desperta-

nos interesse, a opulência característica à  dátcha de Petróvna. Esta magnificência que se desenha

sobretudo pela nítida disparidade com a humilhada condição de Maroussia e de seu filho a pés

desnudos faz-nos vir à imaginação mais do que o quadro do artista de Delft, mas toda uma cultura

visual na qual se assentava sua obra, igualmente ocupada em fornecer uma visão da abundância e da

riqueza.  Temos  na  recordação,  a  Idade  de  Ouro  da  pintura  holandesa,  afeita  em retratar  uma

sociedade consumidora incipiente, onde a atividade do comércio, bem como o gosto pelo exotismo

e o exibicionismo começavam a se configurar.69 

Fonte: O espelho (1975)

A exemplo do ocorrido na sequência da gráfica,  a qual nos comunica o clima de terror

operante durante as perseguições stalinistas, na cena em questão,  é presumível que à audiência

soviética contemporânea ao lançamento do filme, a qual compartilhava com Tarkóvski uma tal atroz

memória, não tenham passado despercebidas as insinuações que aí se instalam. O leite derramado,

69 Cf.  BRYSON, Norman. Looking at the overlooked: Four essays on still life painting. Londres: Reaktion Books,
1990.

Figura 2.140: O desperdício Figura 2.141: O desperdício Figura 2.142: A otentação
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as batatas cozidas desperdiçadas, o luxuoso vestido de cetim de Petróvna, a cama extravagante de

seu bebê, a empregada para limpar o chão, as lampadas de querosene, cada pormenor denota um

imenso ultraje em um momento quando, por todo o país, grande parcela da população morria de frio

e  fome  (SYNESSIOS,  2001,  p.  75) [Figura  2.140-2.142].  Uma vez  que as  reminiscências  das

privações impostas pela guerra são modeladas pelo pincel de Vermeer, poder-se-ia indagar se o

cineasta não incorre em pedantismo, incorporando ao seu léxico visual um objeto célebre para a

história da arte, aparentemente distante da realidade descrita, com a finalidade pura e simples de

legitimar o seu filme. Mas esta possibilidade nos parece pouco convincente. Considerando a tônica

predominante na película,  este  processo migratório  da pintura responde,  decerto,  menos  a  uma

vanidade do diretor, do que a um concílio criativo. 

Se no caso do painel de Parmigianino vemos transitar de um meio a outro um pensamento

sobre a representação, um dispositivo figurativo, com a tela de Vermeer não se passa diferente.

Aqui, todavia, é toda uma concepção de mundo, pautada em uma ideia de riqueza e alteridade, que

é transladada de modo a entrelaçar distintas experiências históricas. Se as composições invernais de

Bruegel, com suas figuras diminutas na vastidão da natureza, oferecem um paradigma para colocar

em cena a fragilidade infantil  circunscrita por um permanente estado de guerra; se as tintas de

Rembrandt  tornam  disponíveis  meios  para  idealizar  o  motivo  do  perdão;  se  a  ambivalência

resultante da economia visual de La Tour precipita-se no imaginário como figura aos mistérios

indecifráveis do amor; A moça com brinco de pérola, por sua vez, carrega em si todo um ambiente

cultural que,  incrustado na inteligência artística de Tarkóvski,  enforma os conceitos mesmos de

riqueza, ostentação e soberba.

2.4.9 Da leveza dos corpos, das figuras do amor

A humilhante sequência da venda dos brincos conclui-se com um fragmento onírico sobre o

qual  julgamos  prudente  devotar  nossa  meditação.  As  imagens  em  preto  e  branco,  em  tempo

ralentado,  irrompem no tecido fílmico,  rompendo o gesto de violência imposto por Petróvna à

Maria  Nikolaievna, coagida por aquela a sacrificar um frango. Com uma feição enigmática, algo

maligna,  Maria fita a câmera,  conduzindo um  raccord  de olhar que nos conecta ao registro do

sonho. Corte. Em  close up, o pai devolve o olhar para a câmera. Pela continuidade dos olhares,

como visto anteriormente,  o discurso sutura distintos tempos e espaços,  neste  caso,  a realidade

opressiva da miséria causada pela guerra e a inocência onírica [Figura 2.143-2.144]. A procedência
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da sequência, seja ela um sonho ou uma fantasia, mantém-se sobre indefinição: seria ela outro dos

devaneios do menino Aliocha ou uma memória reconfortante buscada pelo inconsciente de Maria?

Importa-nos, de todo modo, retermos nossa atenção sobre o motivo visual organizador da cena, a

levitação de Maria Nikolaievna. O marido gentilmente acaricia a mão da esposa. A objetiva opera

um travelling out, revelando o corpo em suspensão da mulher. Pairando no ar, ela troca juras de

amor  com o marido,  então no fora de campo.  A pomba branca  que adentra o enquadramento,

sobrevoando o corpo de Maria, garante uma dimensão lírica ao acontecimento [Figura 2.145]. De

maneira tênue, embora com rompantes simbólicos, a cena não deixa de revelar o potencial erótico

entre a matriarca e o pai ausente. A situação – não sabemos se a memória acerca do amante ou o

comércio  com Petróvna,  muito  provável  este  último  –  provoca  intenso  desconforto  em Maria

Nikolaievna que  sai  em disparada  com o  filho,  sem antes  mesmo concluir  a  troca  monetária.

Assonante à elevação momentânea de Maria, ouvimos no final da sequência o poema Eurídice, de

Arseni Tarkóvski, o qual nos fala de uma consciência livre da carne e por isso mais perto de uma

genuína harmonia com a natureza.70 

Fonte: O espelho (1975)

O evento de contornos sobrenaturais, recordemos, não configura caso isolado na obra de

Tarkóvski, o motivo, ao contrário,  atravessa a completude de sua filmografia.  Em circunstância

associada menos a uma conotação romântica que à ingenuidade infantil, assistimos na abertura do

primeiro  longa-metragem  de  Tarkóvski,  o  menino  Ivan  despregar-se  do  chão.  Extasiado  pelo

movimento das borboletas, cativado pela vibrante natureza, em um movimento ascendente de seu

corpo,  acompanhado  pela  câmera,  o  pequeno  herói  oferece-nos  uma  fração  da  felicidade

70 “Temos um só corpo, / singular, solitário, / a alma teve que baste / ali dentro fechada. / caixa com olhos e orelhas /
do tamanho de um botão / e pele – costura após costura – / cobrindo a estrutura óssea. / Sai da córnea voando / para
o cálice celeste, / para o gelado raio / da roda voadora das aves, / e escuta pelas grades / da sua cela viva / o crepitar
do bosque e da seara / e a trombeta dos sete mares. / Corpo sem alma é pecado, / é um corpo sem camisa – / nada
feito sem intenção, / sem inspiração, nenhuma linha. / Insolúvel charada: / quem no fim irá voltar / à pista de dança
quando / ninguém houver para dançar?” (TARKÓVKSI, Arseni. Eurídice. In: 8 ícones. Tradução do inglês Paulo da
Costa Domingos. Lisboa: Assírio e Alvim, 1987. Todos os poemas recitados em O espelho foram recolhidos em sua
versão original em russo na edição brasileira de Esculpir o tempo.

Figura 2.145:  A levitação de MariaFigura 2.143: O olhar de Maria Figura 2.144: O olhar do pai
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interrompida de sua infância [Figura 2.146-2.147]. Análogo é o caso do inventor Efim, personagem

da segunda fita de Tarkóvski, o qual – em episódio comentado anteriormente – cria um um aparato

capaz de emular o voo dos pássaros, despregando-o do chão, ainda que brevemente.71 Em ambos os

casos, em Infância de Ivan como em Andrei Rubliev, é importar notar como o desenraizamento do

solo configura-se no sentido de autonomizar câmera, oferecendo-nos assim um olhar totalizador

sobre  a  cena.  Relevante  distinção  deve  ser  feita  quanto  ao  desfecho  de  cada  uma  das  cenas.

Enquanto as aventuras do pequeno herói são descontinuadas pela morte da mãe, ruptura em sua

experiência sensível que implica também um corte no plano formal do filme – ao sonho luminoso

opõe-se a realidade sombria da guerra; no caso de Andrei Rubliev, por outro lado, a efêmera ousadia

criativa do inventor medieval resulta-lhe um experimento fatal.72 Se em Infância de Ivan, os sonhos

articulam-se como um refrão que anuncia a bem-aventurança perdida; na película dedicada ao mais

famoso pintor  de  ícones  russo,  o  ideal  ciador  de  Efim só  encontrará  contraponto  melódico  no

segmento final do filme, quando acompanhamos, em um desesperado ato de fé, a confecção do sino

pelo inexperiente e jovem Barishka. 

Fonte: Infância de Ivan (1962)
 

Em Solaris, recuperemos em nossa memória, Tarkóvski já encontrara na levitação a forma

ideal para encenar o encontro romântico. No terceiro longa-metragem do diretor, embalados pelo

prelúdio em fá menor de Bach, Kris, o psicólogo, e Hari, a materialização de sua esposa morta,

desprendem-se inexplicavelmente do chão; ao redor do casal rodopiam candelabro e livros, vibram

os cristais do lustre dependurado no teto. A cena, da qual emana uma delicada poesia, faz figura do

enlace carnal entre os amantes, furtando-se de convenções melodramáticas ou do óbvio da volúpia

[Figura  2.148].  Dado  o  gênero  ficção  científica  ao  qual  pertence  a  adaptação  do  romance  de

Stanislaw Lem, não seria de todo errôneo encontrarmos para o ocorrido uma justificativa diegética,

71 Ver 2.4.2 A conquista do espaço no imaginário soviético
72 Comparar as sequências de figuras 2.44-2.49 a 2.146-2.147.

Figura 2.146: A levitação de Ivan Figura 2.147: O voo de Ivan
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vendo na levitação dos amante uma instantânea ausência de gravidade sofrida pela estação espacial.

Uma outra solução, todavia, parece-nos mais instigante. Convém em motivação mais estimulante

para nossa análise atribuirmos ao quadro de Bruegel, o Velho – Caçadores na neve – um efeito de

tal perturbação sobre a existência de Hari, fazendo-a mesmo superar a atração exercida pela terra. 

Ao comentarmos o motivo da levitação na filmografia de Andrei Tarkóvski não podemos

passar ao largo de sua ocorrência em O sacrifício.  Pronto a cometer suicídio caso não consuma a

noite de amor com Maria – gesto no qual estaria contida a salvação do mundo –, Aleksander lança-

se em oração aos pés da empregada. Cedendo aos pedidos do professor, não sem certa hesitação, a

bruxa acolhe-o em seus lábios, tranquilizando-o com seus suaves beijos. Entregues um nos braços

do outro, Aleksander e Maria rodopiam no ar, alçando-se verticalmente num caloroso enlace sobre a

cama da eremita. Se consideramos a atribuição mística concedida à feiticeira ao longo do filme,

mais do que admitir o acontecido como um fato onírico, torna-se aceitável concebermos o giro

ascendente do casal como ocorrência decorrente dos poderes mágicos de Maria [Figura 2.149]. 

Figura 2.148: A levitação de Kris e Hari

Fonte: Solaris (1972)
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Figura 2.149: A levitação de Aleksander e Maria

Fonte: O sacrifício (1986)

Figura 2.150: Marc Chagall, Over the town, 1918, óleo
sobre tela, 45 x 56 cm. Galeria Tretiakov, Moscou.

Fonte: Galeria Tretyakov

Figura 2.151: Marc Chagall. Promenade, 1917-1918, 
óleo sobre tela, 169.6 x 163.4 cm. Museu Estatal

Russo de São Petersburgo

Fonte: State Russian Museum

http://en.rusmuseum.ru/collections/painting-of-the-second-half-of-the-xix-century-beginning-of-xxi-century/artworks/progulka/
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Inscrito em atmosferas oníricas, de lembranças ou fantasias, o fenômeno da levitação na

filmografia de Tarkóvski resulta de inegável ambiguidade, concedendo-nos a brecha necessária para

idealizar  prováveis  constelações  de  imagens.  Se,  para  isso,  ampliamos  o  campo  de  visão  e

consideramos a referida solução representativa desde o âmbito da história da arte, as tintas de Marc

Chagall  (1887-1985)  apontam  um  universo  promissor  para  a  concepção  desses  agrupamentos

imaginários.  À maneira do que ocorre sob as lentes de Tarkóvski, descobrimos sob o pincel do

modernista de tradição judaica a figuração de casais apaixonados imunes à força gravitacional,

pairando livremente no ar. Em quadros como Aniversário [Figura 2.152],  Sobre a cidade  [Figura

2.150] e O passeio [Figura 2.151], a leveza dos corpos e sua consequente suspensão sugerem uma

atitude exultante diante da vida, uma singela celebração ao amor. Com o intuito de apurarmos com

maior rigor os pontos de tangência entre o imaginário criativo de Tarkóvski e o ofício pictórico de

Chagall, detenhamo-nos por alguns instantes sobre o quadro pertencente à coleção do Museu de

Arte  Moderna  de  Nova  Iorque.  A partir  de  um  enquadramento  levemente  superior,  o  quadro

oferece-nos uma visão privilegiada de um espaço da mais absoluta intimidade, o quarto de Marc e

Bella, esposa e musa do artista. Como parte da mobília, à margem esquerda, uma mesa de madeira

Figura 2.152: Marc Chagall, Birthday. 1915, óleo sobre cartão, 80,6 x 99,7 cm, Museum of Modern Art, Nova
York. 

Fonte: MoMa
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onde, sobre uma toalha azul estampada com delicadas florezinhas, repousam utensílios domésticos

– um bolo, uma faca, um copo, um prato – e um pequeno porta-moedas. Na borda oposta, da cama,

lugar do repouso e do amor, é nos dada apenas uma visão parcial. Ornando as paredes ao fundo, as

tapeçarias carregam motivos vegetais que rimam visualmente com o buquê suportado pelas mãos da

dama. No centro da composição, os corpos alongados das personagens. Arrebatada pelo beijo do

amante, como na iminência de alçar voo, o pé direito da mulher mal toca o chão. A postura de seu

companheiro merece igualmente destaque.  Contorcendo-se de maneira incompatível  à anatomia

humana, o corpo flutuante de Chagall busca os lábios da amada. A disposição diagonal do casal

confere ao quadro uma intensa impressão de movimento. Inclinados na direção da janela, Bella e o

marido aparentam estar prestes a evadir o ambiente domiciliar, respondendo ao convite da vida que

os impele a gozar o apaixonamento pelos céus da pacata cidade do lado de fora. 

Logo,  quando cotejamos  o  motivo  visual,  concebido  tanto  pela  imaginação  criadora  de

Tarkóvski  quanto  pelo  pensamento  plástico  de  Chagall,  não  apenas  identificamos  arquiteturas

cênicas que sinalizam correspondências entre cinema e pintura, mas constatamos como o ideário

pictórico pode ser apropriado e reelaborado enquanto matéria e forma fílmica. Daí reconhecermos

entre  ambos  os  artistas  uma  importante  conformidade  na  compreensão  imagética  do  amor

romântico, ideação que assinala mais do que a circulação de estratégias compositivas, mas zonas de

permeabilidade entre a práxis cinematográfica e a tradição pictórica. 

2.5 A IMAGEM EM MOSAICO

Quando observamos O espelho a partir de um exercício de decomposição, não tardamos a

reconhecer no longa-metragem a simultânea presença de sistemas pictóricos heterogêneos, muito

embora a astúcia alquímica de Tarkóvski intervenha sobre esta combinação, transmutando-a em

uma substância elementar única. Emprestando aos fenômenos ópticos as categorias analíticas aqui

manejadas, pudemos avaliar como um longo passado figurativo incide sobre a fita de 1975 e em que

medida esta herança universal corrobora um sentimento de memória social, seja da infância seja da

dor.  Vimos  assim  como  um mosaico  de  vozes  narrativas  –  constituído  de  fantasias,  sonhos  e

lembranças – compõem um complexo relato histórico – nem por isso menos poético – que oscila

entre o individual e o coletivo. Em equivalente medida, sedimentos mnemônicos reunidos como

ficção, citações literárias e alusões pictóricas sobrepõem-se a diferentes estratos de espaço e de

tempo, colaborando menos para a formulação de um epitáfio de um homem enfermo do que para a
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escritura de uma experiência transgeracional compartilhada. 

É  sob  essa  perspectiva  que  presenciamos  como  os  cinejornais,  em  sua  qualidade

fragmentária, aderem-se ao tecido fílmico, amplificando os dramas subjetivos, conforme incorpora-

os às catástrofes sociais. Assim, tanto quanto o objeto artístico, com a atemporalidade estética que

lhe define, o material de arquivo, em  O espelho,  faz decantar certos padrões destrutivos que se

dissipam no espaço e se repetem no tempo, arrastando consigo fraturas nas variadas escalas da

existência. Se a obra de arte nos tem algo a revelar sobre a sensibilidade do espírito, sobre uma

verdade absoluta – como advogava Tarkóvski (2010) –, os registros do passado tem a nos fazer

conhecer sobre dinâmicas de poder, domínio e destruição, e em consequência sobre a perda material

e afetiva, ou seja, sobre a completa dilaceração da vida. Enquanto o objeto artístico, ao dar corpo a

uma memória individual converte-se em experiência social, os arquivos, na condição de cinzas da

história, configuram os vestígios de um tragédia coletiva que invadem e reverberam no microcosmo

da ficção. Daí, vermos a obra de arte e o documento visual serem dispostos lado a lado sob o

mesmo estatuto, o de fazer melhor compreender o mundo, o de nos iluminar a consciência para o

absoluto. 
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3 O SACRIFÍCIO, OU A EPIFANIA DA IMAGEM

O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.

Jo 3, 8

3.1 DA PARÁBOLA COMO FORMA

Um homem idoso, curvado em atitude reverente, oferta uma âmbula para uma mão gorducha

de bebê cujos dedos pequeninos avançam sobre o valioso objeto. O perfil masculino radical, da qual

se nos oferece a face esquerda, tem os olhos voltados para cima, cravados na Sagrada pessoa do

Menino que se inclina sobre o presente. [Figura 3.1] A banda sonora ocupada pela ária  Erbarme

dich,  da Paixão  Segundo  São  Mateus  BWV 244  (1727),  de  Johann  Sebastian  Bach,  investe  a

imagem de uma aura sublime.  Durante pouco mais de quatro minutos, a objetiva mantém-se fixa

sobre este fragmento da famosa Adoração dos Magos  [Figura 3.4], de Leonardo da Vinci, hoje

depositada  nos  Uffizi.  O  canto  de  garças  une-se  à  música  sacra  a  dissipar-se  lenta  e

progressivamente.  Consoante  às  ondas  do  mar  que  retumbam  em  off,  a  câmera  põe-se  em

movimento ascendente,  rastreando a superfície pictórica da peça renascentista.  Vemos o Infante

Jesus com o bracinho direito erguido, o indicador para o alto, ao mesmo tempo como se abençoasse

seus  admirados  visitantes  e  assinalasse  o  sentido  divino  da  Redenção  [Figura  3.2].  Elevação

graciosa insinuada pelo deslocamento vertical do aparato cinematográfico sobre a tela florentina,

antecipando  pelo  procedimento  mesmo  a  substância  constitutiva  do  filme,  isto  é,  o  itinerário

salvífico a ser cumprido por Aleksander. No montículo anterior à Virgem, figuras algo etéreas e

angelicais envolvem as raízes de uma árvore que se ergue no centro do quadro. À direita, um anjo

com o dedo em riste reitera a mímica indicativa do Primogênito do Pai [Figura 3.3]. O aceno, é fato

bem  conhecido,  constitui  motivo  perene  na  iconografia  leonardesca,  lembremos,  a  guisa  de

exemplo, do pequeno João Batista em Vergine delle rocce ou ainda da tela do Louvre inteiramente

dedicada ao anunciador de Cristo.1 A expressividade gestual obsessionada por da Vinci não consta

novidade na filmografia de Tarkóvski, recuperemos na memória a sequência de O espelho, quando

1 Vergine delle rocce, 1485-1525, 96 x 62 cm, óleo sobre tela, Galleria Palatina e Appartamenti Reali, Florença; São
João Batista, c. 1508-1519, 72,9 x 56,3 cm, óleo sobre madeira, Louvre, Paris. 

http://www.sigecweb.beniculturali.it/images/fullsize/ICCD1037901/ICCD13404314_005994.jpg
https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010062374
https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010062374
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o menino Ignat contempla a monografia sobre o mestre italiano.2 

Fonte: O sacrifício (1986)

O encontro da copa escura e densamente folhada impele um corte na imagem. Com um

movimento de sentido oposto ao operado pela objetiva, desta feita orientado para o chão, nosso

protagonista enterra, à beira mar, as raízes de uma árvore seca e retorcida. “Como uma ikebana”,

contempla-a satisfeito Aleksander.  É precisamente este motivo visual,  densamente carregado de

simbolismo, o meio pelo qual a instância narrativa estabelece uma primeira aproximação entre o

2 Ver figuras 2.51-2.53.

Figura 3.1: a oferta do presente Figura 3.2: o gesto indicativo Figura 3.3: o gesto duplicado

Figura 3.4: Leonardo da Vinci, Adorazione dei Magi, c. 1482, 244 x 240 cm, desenho a carvão,
aquarela e óleo sobre madeira, Uffizi, Florença

Fonte: Galleria degli Uffizi
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drama de  O sacrifício  e o objeto pictórico que nele habita.3 Na  Adoração, percebe-se, a árvore

desempenha  uma  função  morfológica  fundamental,  enquanto  ponto  de  convergência  do  eixo

perspético o elemento natural constitui a matriz arquitetônica mesma do quadro (FERRETTI, 2017,

p. 152). No longa-metragem de Tarkóvski, à imagem do que sucede no quadro de Leonardo, a

árvore surge em alusão à cruz de Cristo, condição sacrificial necessária para a redenção do mundo

(GREEN, 1993;  SOARES JR, 2017). Quanto a  proposição simbólica da iconografia  arbórea,  é

pertinente recordarmos ainda a sua menção no livro de Gênesis, quando Deus, ao criar o jardim o

Éden,  fez  nele brotar  duas  singulares  espécies:  a  árvore  da  vida  e  a  árvore do conhecimento.4

Lembremos que, segundo conta a Legenda Áurea – texto de ampla circulação na Idade Média, base

para desenhos e pinturas, com o qual o artista renascentista certamente travou contato –, o lenho da

Santa Cruz teria origem na “mesma árvore por cujo fruto Adão tinha pecado”.5 (VARAZZE, 2003,

p. 413). Tema central de O sacrifício, a salvação alcançada pela entrega de si e pela fé é enunciada

ao longo do filme de variadas maneiras, sendo a árvore desprovida de vida, plantada em um solo

pouco propício ao florescimento, a sua figura mais pungente.6 

Da paisagem, tomada em plano geral, vemos a orla sinuosa, forrada por uma estreita faixa

de pedregulhos brancos e banhada por uma extensa porção de águas cristalinas. No horizonte, o céu,

coberto por uma manta de nuvens pálidas e difusas, confunde-se ao oceano, unindo-se a ele em uma

atmosfera  serena  e  imperturbável,  onde  predomina  a  mais  flagrante  luminosidade.  Na  porção

3 Sobre o motivo que atravessa a filmografia do cineasta, ver: LOUGHLIN, Gerard. Tarkovsky’s trees. In: DUNNE,
Nathan. Tarkovsky. Londres: Black Dog Publishing, 2008.

4 Em Gênesis 2, 8-9, lê-se: “E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental; e pôs ali o homem que
tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para comida; e a árvore da
vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.”

5 Cf. VARAZZE, Jacopo. A descoberta da Santa Cruz. In: Legenda Áurea: vida de santos. Tradução, apresentação,
notas e seleção iconográfica Hilário Franco Júnior. São Paulo, Companhia das Letras, 2003. 

6 Para Basilio Casanova, a tarefa transmitida por Aleksander ao Homenzinho, a de fazer florescer a árvore, está desde
o princípio fadada ao fracasso. “(…) Plantada junto ao mar, em uma zona arenosa, pedregosa inclusive, sem sólidas
raízes para afirmar-se, essa árvore tem os dias contados; de fato é uma árvore morta, sem vida.”  (CASANOVA,
2005, p. 108).

Figura 3.5: O cultivo da árvore seca

Fonte: O espelho (1986)
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dianteira do quadro, donde brotam flores amarelas miudinhas, a relva opaca é atravessada por uma

estrada de terra, cavada à força pelo rastro de pneus automotivos. Solitário na cena, Aleksander

reclama a ajuda do filho. Ao que o pai, como bom contador de histórias, principia o relato: “há

muito tempo...”,  a  criança surge do limite  esquerdo da tela,  cruzando o plano intermediário da

imagem em direção ao seu interlocutor. Eis o relato. À semelhança do que fazem os dois neste

momento,  outrora um monge ortodoxo plantara uma árvore morta no alto  de uma montanha e

recomendara a seu discípulo que a regasse religiosamente, todos os dias, até que ela florescesse.

Após três anos de obediência e contínuo cuidado, o pupilo foi surpreendido pela árvore que voltara

à vida. Assim, acredita Aleksander, se alguém realiza um ato sistematicamente, como um ritual,

algo no mundo há de se transformar. 

Não raro a obra de Andrei Tarkóvski apoiou-se em uma linguagem metafórica; se no longa-

metragem de 1979 a figura profética de Stalker empenhava-se em preservar da humanidade o órgão

da fé,  em  Nostalgia (1983),  em contrapartida,  a  busca de um escritor  russo por  inspiração em

território  italiano  insinuava  tanto  uma  profunda  ruptura  de  raízes  espirituais  quanto  a  própria

condição histórica do diretor, exilado de seu país natal. Em O sacrifício, porém, o realizador russo

opta  pela  parábola,  discurso  alegórico  muito  comum aos  relatos  bíblicos.  O filme  encerra  três

breves  narrativas  do  gênero,  pequenas  crônicas  que  “precedem,  preparam  e  enquadram  a

compreensão da parábola essencial, sugerida pela trajetória do protagonista”. A primeira e a terceira

parábola são narradas por Aleksander, a segunda por Otto, em comum elas expressam a “crença na

realidade do invisível e o respeito pela liberdade do outro” (STÈVE, 1986, p. 181).

A localização  de  cada  um  destes  relatos  no  tecido  narrativo  assinala  os  três  distintos

momentos dos quais se constituí a temporalidade de O sacrifício: a parábola da “árvore seca”, que

viemos de ouvir na abertura do filme, antecipa a catástrofe; o caso contado pelo carteiro, por sua

vez,  delimita  o  instante  mesmo  da  eclosão  da  calamidade  nuclear  e,  por  fim,  a  experiência

compartilhada  por  Aleksander  com  Maria  determina  precisamente  a  transfiguração  do  cenário

apocalíptico e o iminente retorno à normalidade então perturbada. A parábola intermediária é o

relato da “foto extraordinária”: durante a Segunda Guerra Mundial, uma mãe e seu filho convocado

para o exército foram a um estúdio fotográfico registrar uma lembrança antes da partida do rapaz. A

notícia de que o filho fora morto em combate não tardou a chegar e, abatida pela desgraça, a viúva

esqueceu de recuperar as fotografias. Passados os anos, em certa ocasião, a mãe foi fotografada

novamente, mas não apareceu sozinha no retrato: ao lado dela via-se o filho morto, ainda como

jovem. A última história, a que antecede a cena de amor entre o professor e Maria, é a parábola do

“jardim selvagem”: às vésperas da morte de sua mãe, como forma de lhe proporcionar uma última

felicidade, Aleksander quis recuperar o jardim abandonado que ela tanto amava. Depois de dias de
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intenso  trabalho,  o  professor  jardineiro  deu-se  conta  de  que  sua  intervenção,  ao  contrário  do

esperado, fez desaparecer a genuína beleza do lugar. Em suma, seja como exemplo de perseverança,

seja como prova da ignorância humana para com o que há para além da lógica do mundo visível, as

três fábulas acessórias convidam a refletir sobre o sentido da vida, tal como profissões de fé que

resumem e enfatizam a advertência comunicada pela fábula elementar que é o próprio filme.

Assumir uma tal conformidade entre o fragmento e o conjunto, autoriza-nos a indagar se a

estrutura  composicional  adotada  em  O sacrifício não  configura  uma verdadeira  construção  em

abismo. A mise en abyme, define Lucien Dällenbach (1977, p. 18), compreende “todo enclave que

estabelece uma relação de similitude com a obra que o contém”. Ora, as parábolas dispostas ao

longo  da  fita  sueca não  só  mantém  um  vínculo  semântico  com  o  enunciado  fílmico,  como

concentram em suas órbitas signos diretamente implicados a esta mesma sinonímia. Levar em conta

o  dispositivo  de  edificação  da  película  que,  para  reforçar  o  seu  valor  de  ensinamento  moral,

reduplica em seu interior unidades sínteses da lição espiritual a ser apreendida, é precisamente o que

nos habilita estabelecer o cotejo entre cinema e pintura, considerando como zona de convergência

entre estas expressões artísticas o compartilhamento de procedimentos compositivos e de ideias

sobre a representação.

Em seu ensaio Le tableau dans le tableau7, André Chastel dedica-se ao estudo do motivo na

pintura,  buscando  compreender  as  implicações  do  uso  da  duplicação  e  da  redução  em

representações  objetivas  do espaço.  Desde a  Antiguidade,  explica-nos  o autor,  não é  incomum

encontrarmos  em  cerâmicas  e  frescos  mediterrâneos,  bem  como  em  miniaturas  medievais,  a

representação de um vaso, de uma pintura, de um quadro, procedimento figurativo responsável pela

produção  de  um manifesto  efeito  de  reflexividade.  Segundo  o  historiador  da  arte,  a  completa

apreciação deste gênero de imagem exige de seu observador a consciência de que se trata de um

modelo reduzido da obra mesma e de que sua definição é determinada pela relação, de forma e

estilo,  com o objeto  artístico  que o  contém (CHASTEL,  1978,  p.  75).  Se  observado por  uma

perspectiva  iconográfica,  elucida  Chastel  (1978,  p.  80),  o  quadro-dentro-do-quadro  ocupa  uma

posição  ambígua,  ora  assumindo  lugar  de  destaque,  ora  cumprindo  uma  função  puramente

anedótica; de um ponto de vista morfológico, porém, o motivo ganha interesse e sua inscrição pode

marcar as balizas da economia pictórica da tela, participando ativamente de sua organização formal.

Ao meditar sobre a ocorrência deste fenômeno na pintura de Johannes Vermeer (1632-1675),

Gregor Weber (1998) articula uma leitura que muito nos parece fecunda para a nossa investigação.

Para o estudioso, o quadro-dentro-do-quadro deve ser analisado em conformidade ou em contraste

com a tela  a  qual  pertence,  uma vez que se caracteriza como um ato consciente,  de seleção e

7 In: CHASTEL, André. Fables, formes, figures, II. Paris: Flamarion, 1978.
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adaptação,  por  parte  do  artista.  Por  certo,  o  processo  de  decodificação  do motivo  depende  da

familiaridade do observador  com as  convenções  mobilizadas;  fato é,  entretanto,  que a  imagem

reduzida pode, em geral, ser entendida como comentário ou ilustração de sentido da cena principal.

Proveniente da retórica clássica, associada à comparação, a utilização de exemplos na construção de

um enunciado foi um método argumentativo amplamente difundido entre os humanistas e também

ensinado no sistema escolar alemão, sendo o seu uso de fácil assimilação inclusive entre os não

iniciados na terminologia.8 Dada a vasta disseminação da teoria, Weber considera apropriado tomar

a  ocorrência  do  quadro-dentro-do-quadro  como  uma  manifestação  correspondente  ao  modelo

discursivo postulado por Quintiliano9 (WEBER, 1998).

Com o apoio  dessa  apreciação não pretendemos defender  que Tarkóvski  tenha,  de caso

pensado,  se  voltado  à  antiguidade  romana  para  a  formulação  de  O  sacrifício.  De  fato,  não

planejamos  reconstituir  as  intenções  do  cineasta,  mesmo  porquê  esta  operação  resultaria  uma

empresa impossível. Não obstante, se retornamos à construção em abismo adotada pelo diretor,

iluminados  por  tais  ponderações,  somos  tentados  por  um desejo  de  interpretação.  Sensíveis  à

resistência  de  Tarkóvski  à  decifração  de  seus  filmes,  porém,  reformulamos  nossa  posição,

assumindo antes um exercício imaginativo em torno das soluções estéticas fundadoras da película, a

fim  de  prolongar  o  seu  sentido  polissêmico.  Amparados  pelo  raciocínio  retórico,  parece-nos

prudente  questionar  não  uma  significação  unívoca  sugerida  pela  mise  en  abyme,  mas  o

funcionamento das parábolas no interior mesmo da película. Ao espelharem a fábula que as acolhe,

ao mesmo tempo em que agem sobre ela, essas crônicas firmam com a película as balizas de uma

relação dialética. Tal como sucede com a Adoração dos Magos, estas pequenas narrativas evocam o

próprio  processo  transformativo  do  protagonista,  isto  é,  operam  em  O  sacrifício  como  um

instrumento  de autorreferencialidade.  No decorrer  de nosso estudo veremos como a  pintura de

Leonardo, ao lado de outros motivos visuais, conjugada a determinados procedimentos estilísticos,

contribui na construção de um paradoxo: fazer figura ao invisível. 

3.2 DA TRADIÇÃO PICTÓRICA COMO RITO CERIMONIAL 

Antes  de seguirmos  uma apreciação mais  detalhada de  O sacrifício,  zelosos ao  diálogo

estabelecido entre o filme e a tela inacabada de Leonardo, parece-nos prudente retomar a Adoração

8 Cf.  Livro  XII,  parágrafo  4.  In:  QUINTILIANO,  Marcos  Fabio. Instituição  oratória.  Tomo  IV.  Tradução,
apresentação e notas Bruno Fregni Bassetto. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2016. 

9 Marco Fábio Quintiliano (35-95) orador e professor de retórica romano. 
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dos magos [Figura 3.6], de Sandro Botticelli (1445 - 1510), sem a qual a composição do pintor de

La Gioconda (1503) seria inconcebível. Como explica Daniel Arasse (1997), embora, desde o fim

do século XIV, fosse comum entre a pintura florentina que a representação do episódio cristão

incluísse  o  cortejo  dos  reis  magos,  Botticelli  elide  de  sua  Adoração  a  tradicional  procissão,

propondo uma configuração absolutamente nova para o tema. No tratamento por ele adotado, a

organização lateralizada, que permitia desenvolver a chegada da comitiva paralelamente ao plano de

fundo  da  representação,  é  substituída  por  uma  disposição  predominante  frontal  das  figuras,

mudança que significava uma transformação radical não só da apresentação formal do motivo, mas

também de sua interpretação espiritual. Ao associar o arranjo frontal à posição ajoelhada dos magos

 postura que alude à regra da recepção da hóstia , o pintor atribuía à Epifania um valor litúrgico‒ ‒

comparável  ao sacramento da Eucaristia,  insuflando assim o seu sentido religioso.  Em suma,  a

operação de Botticelli transformava a cena, até então caracterizada por sua qualidade narrativa, em

imagem essencialmente cerimonial (ARASSE, 1997, p. 350-53). 

Figura 3.6: Sandro Botticelli, Adorazione dei Magi, c. 1475, 111 x 134 cm, têmpera sobre
madeira. Galleria degli Uffizi, Florença, Itália. 

Fonte: Galleria degli Uffizi
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Fortemente inspirada na orquestração de Botticelli  a ordenação centralizada do conjunto, a‒

pose ajoelhada dos magos, a grandiosidade das ruínas antigas , tudo na composição de Leonardo‒

converge  na  sugestão  de  uma dimensão  litúrgica,  mas  uma tal  aproximação,  porém,  parece  se

realizar apenas com o intuito de subvertê-la. Como observa Arasse (1997, p. 359), ao contrário da

versão cerimonial de Botticelli, da Vinci concebe a Epifania como um instante tumultuoso, agitação

universal que resulta do reconhecimento da divindade do Menino Jesus. Distante da concepção

humanista de história, tal como elaborada por Leon Battista Alberti (1404 - 1472), em seu tratado

Di pictura (1435), o discípulo de Verrochio renuncia à ordenação rigidamente científica, orientando

a construção do espaço plástico menos pela grelha perspética do que pela relação dinâmica entre as

figuras. De modo que, argumenta Arasse, toda a movimentação desordenada do quadro, que põe em

cheque a oposição albertiana entre história e tumulto, serve à composição como figura do evento

que ela deve representar: a deflagração espiritual e religiosa da encarnação divina.

Considerando  em particular  a  solenidade  da  tela  de  Leonardo,  não  parece  fortuito  que

Tarkóvski a tenha escolhido para habitar seu último filme, cuja matéria basilar é o rito sacrificial

que  sustenta  e  dá  nome  à  película.  Situado  em um  tempo-espaço  vagamente  determinado,  O

sacrifício é uma história de amor, abnegação e fé. No dia do aniversário de Aleksander, um ex-ator

e  professor  versado em Letras,  Arte  e  Filosofia,  uma guerra de  enormes proporções  eclode na

Europa, instalando por toda parte um clima de completa insegurança. Diante da terrível ameaça, o

intelectual, até então incrédulo, implora a Deus que restaure a paz, prometendo em troca abandonar

seus  bens  materiais,  família  e  amigos.  Horas  antes  do jantar  natalício,  uma confidência  intriga

Aleksander. Secretamente, o carteiro Otto lhe orienta a procurar Maria, a empregada da família,

pois  a  moça é uma bruxa e pode ajudar  na realização de seu desejo impossível.  Para isso,  no

entanto, é preciso que Aleksander a convença de selar com ele um pacto de amor. Hesitante quanto

aos poderes da jovem misteriosa, o professor, no entanto, segue até a velha construção do outro lado

do  lago,  onde  os  amantes  passam a  noite  juntos.  Na  manhã  seguinte,  ao  acordar,  Aleksander

constata que o mundo está livre do terror  da guerra,  o que significa a exigência de firmar seu

compromisso de abnegação. Em um devotado ato de sacrifício, o homem incendeia sua própria casa

e dá início à promessa de eterno silêncio, rompendo, assim, com seus entes mais queridos.

3.3 DA PROFECIA APOCALÍPTICA

Um dos aspectos primordiais de O sacrifício, consiste certamente na catástrofe bélica que se
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instaura, mote para a transformação de Aleksander.  O cataclismo, porém, surge a princípio como

uma imagem premonitória, como um lampejo antecipatório do caos porvir. Observemos, pois, como

esta  visão  apocalíptica  irrompe  no  tecido  fílmico.  Passada  a  cena  do  plantio  da árvore  seca,

Aleksander,  acompanhado do Homenzinho,  caminha pelo  pinheiral  localizado nos  arredores  da

datcha. O filme apresenta-nos Adelaide, esposa do protagonista, e Vicktor, médico da família, que

está de visita para o jantar em comemoração ao aniversariante. A despeito da apresentação de outros

dois novos personagens, o tom da sequência é ditado pelo falatório de Aleksander – comportamento

recriminado em segredo  pelo doutor à anfitriã:  “Eu não gosto de seus monólogos.”.  Os amigos

conversam sobre o contraste  entre  a  mudez imposta  ao menino pela  cirurgia  e  o silêncio auto

imposto  por Gandhi como parte de seu “sistema”. Mais uma vez  a sós com o garoto, o professor

divide com ele a memória da compra da casa. A narração, entretanto, não tarda a ceder lugar aos

devaneios filosóficos de Aleksander, que pondera sobre a morte, assustando o menino. O professor

é deixado pelo Homenzinho,  que engatinha  na vegetação, brincando com um pequeno ramo de

flores  brancas  na  boca;  pai  e  filho  parecem  cada  um  perder-se  em  suas  próprias  fantasias

particulares. 

Motivados pelo eco que o monólogo do protagonista demostra fazer das preocupações de

Tarkóvski, parece-nos pertinente a esta altura recuperarmos as reflexões teóricas de nosso cineasta.10

Disposto a defender o estatuto artístico do cinema, em Esculpir o tempo, o realizador russo propõe o

confronto  entre  ciência  e  arte,  partindo  da  compreensão  de  que  ambas  atividades  oferecem

ferramentas  de  assimilação  do  mundo.  A  equiparação,  entretanto,  não  ultrapassa  o  fato  de

constituírem formas de materialização do espírito criativo do homem, posto distinguirem tanto em

procedimentos quanto em desígnios. O cientificismo exige de seu executor uma educação técnica

prévia, cuja manipulação intenta alcançar, pelo cálculo lógico, uma verdade concreta. Ao passo que

ao conhecimento estético, por sua vez, antecede uma preparação de ordem espiritual; sua persuasão

opera  pelo  impacto  emocional,  pela  energia  espiritual  encrustada  na  descoberta  artística,

transformada  pelo  artista  em  uma  imagem  insubstituível  do  mundo.  Se  aquele  opera  pelo

empirismo,  esse  atua  a  nível  da  subjetividade;  se  a  cognição  científica  particulariza-se  pela

concepção positivista de mundo, linearmente seguindo rumo à evolução; a imagem artística, por sua

feita,  expressa-se  por  “súbitos  lampejos  poéticos”,  impossíveis  de  serem  condensados  em  um

“processo  exclusivamente  cerebral”  (TARKÓVSKI,  2010,  p.  42).  Depreende-se  daí  uma

polarização aguda entre  os  dois  sistemas  de  conhecimento:  enquanto  a  produção  científica,  na

10 Para Michel Estève (1986, p. 187), a crítica de Tarkóvski ao mundo moderno e à consequente ruptura do homem
com suas raízes espirituais assinala um ponto de convergência entre a visão de mundo do cineasta e a do escritor
francês Georges Bernanos (1888-1948).  Percepção evangélica herdada por ambos, segundo o autor,  de Fiodor
Dostoiévski. 
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qualidade de exercício intelectual, persegue uma finalidade exclusivamente pragmática; a produção

e a compreensão da obra de arte, em contrapartida, representam “uma aceitação estética do belo,

num nível  emocional  ou mesmo supra-emocional”,  regulado por  uma “dinâmica  de  revelação”

(TARKÓVSKI, 2010, p. 43-44). Se um caracteriza-se como um método de pensamento, o outro, seu

antagônico, é em essência um estado de alma.

Creio  que  um  dos  mais  desoladores  aspectos  da  nossa  época  é  a  total  destruição  na
consciência das pessoas de tudo que está ligado a uma percepção consciente do belo.  A
moderna cultura de massas, voltada para o "consumidor", a civilização da prótese,
está mutilando as almas das pessoas, criando barreiras entre o homem e as questões
fundamentais da sua existência, entre o homem e a consciência de si próprio enquanto
ser espiritual. O artista, porém, não pode ficar surdo ao chamado da beleza; só ela pode
definir e organizar sua vontade criadora, permitindo-lhe, então, transmitir aos outros a sua
fé. Um artista sem fé é como um pintor que houvesse nascido cego (TARKÓVSKI, 2010, p.
48-49, grifo nosso).

Desvirtuado da  vocação de pôr-se  em contato  com o essencial  da existência,  o  homem

moderno ignora o valor sublime da criação artística, depositando seu entusiasmo no que pode ser

conquistado pela tecnologia. Sem a disposição de alma específica para a apreensão do belo, vítima

do vazio espiritual decorrente das condições de vida na modernidade – “a atividade incessante, a

redução dos contatos humanos, e a tendência materialista da educação” (TARKÓVSKI, 2010, p. 96)

–,  ele  passa ao largo da finalidade elevada da arte. A ressonância das ansiedades do cineasta  na

pessoa de Aleksander ficará  tanto mais insuspeita na articulação da sequência e no avançar desta

análise. 

Dêmos  voz  a  Aleksander,  pois  sua  fala  oferece-nos  elementos  essenciais  para  nossa

compreensão dos fatos: 
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O homem sempre se defendeu de outras  pessoas,  da Natureza na qual ele vivia.  Ele a
profanava incessantemente. Como resultado, surgiu a civilização, baseada na força, no
poder, no medo e na dependência. E todo nosso assim chamado progresso tecnológico
sempre  serviu  apenas  para  inventar  objetos  de  conforto,  comodidade...  ou
instrumentos  de  força  para  preservar o  poder. Nós  somos  como  os  selvagens!
Utilizamos o microscópio como clava. Não,  estou errado. Os selvagens têm muito mais
espiritualidade do que nós.  Qualquer avanço da ciência,  nós imediatamente  usamos
para o mal. E, no que diz respeito ao conforto, um homem inteligente disse uma vez que o
pecado é aquilo que não é necessário… Se for assim, então a nossa civilização, do
começo até  o fim,  foi  construída à base  do  pecado.  Nós  chegamos a  uma terrível
desarmonia, disparidade, ou seja, entre o desenvolvimento material e o espiritual…
Nossa cultura, filho, é danosa. Ou melhor, a civilização está errada desde sua raiz, filho.
Você vai dizer que é possível analisar um problema e juntos procurar uma saída. Talvez. Se
não fosse tão tarde! É tarde demais… Deus, como eu estou cansado disso tudo! “Palavras,
palavras, palavras…”, finalmente, entendi o que Hamlet quis dizer. Ele estava cheio até o
pescoço com esse palavreado vazio. Eu também. Porque eu sempre falo, falo. Se alguém
parasse de tagarelar e, em vez disso, fizesse alguma coisa! Ou pelo menos tentasse fazer…
(TARKÓVSKI, 2012, p. 84-86, grifo nosso).

No que concerne à dimensão expressamente diegética, cabe deitar atenção ao modo como a

análise elaborada por Aleksander acerca dos avanços científicos da humanidade será confirmada a

posteriori  com  o  estopim  de  uma  grande  guerra.  Embora  catastrófico,  o  evento  constitui  a

circunstância catalisadora do processo transformativo de Aleksander; atormentado pela promessa de

um mundo em perigo, ele passará do enunciado à ação. Há de se considerar, todavia, como indica

Pascal Bonitzer  (1995), que, a fim de se realizar, a passagem entre o discurso e  o gesto não só

compreende,  mas exige  do  personagem  um  “tempo  de  agonia”.  À  semelhança  do herói

shakespeariano, o qual deve antes sofrer com a angústia de “aceitar o peso insuportável da ideia de

vingança, admitir sua necessidade e tomar forças para afrontá-la”, é preciso que o protagonista de O

sacrifício seja  submetido  a  provações  que  no  princípio  do  filme  ainda  lhe  são  desconhecidas

(BONITZER, 1995, p. 37). A menção a Hamlet – “words, words, words” –, neste sentido, mais do

que um componente do caráter intelectual do personagem, opera como verdadeiro anúncio de um

modelo trágico emulado por Tarkóvski.11 Enquanto nos palcos, o príncipe dinamarquês adia a morte

do rei usurpador, perturbado pelo pensamento de tornar-se ele mesmo um assassino, na película, por

sua vez, o feito salvífico do professor depende do abandono de sua postura cética, ou melhor, de sua

total entrega ao desconhecido. Lembremos que na cena inicial Aleksander declara a Otto não ter

nenhuma relação com Deus, contudo, quando ameaçado pela guerra, não apenas se põe em oração

como apela aos predicados místicos da personagem Maria. 

11 Aleksander cita a sentença no original, em inglês. Trata-se da cena II do segundo ato, de um diálogo entre Hamlet e
Polônio. Disposto a passar-se por louco como parte de sua vingança, o príncipe entra em cena portando um livro;
quando  perguntado  pelo  funcionário  real  o  tema  de  sua  leitura,  responde:  “Palavras,  palavras,  palavras”.  Cf.
SHAKESPEARE,  William.  A tragédia  de  Hamlet,  príncipe  da  Dinamarca.  Tradução,  introdução  e  notas  de
Lawrence Flores Pereira. 1ª ed. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2015. 
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Com isto em mente, é intrigante notar ainda como a trama, tanto sob a pena do dramaturgo

inglês quanto sob a objetiva do cineasta russo, fundamenta-se no tênue limiar entre a sanidade e a

loucura. Se lá é a aparição fantasmática do pai morto a pressionar Hamlet ao limite da razão, aqui é

a crença de Aleksander em sua promessa de abnegação que o leva ao desmedido incêndio da casa.

Fato é que a emergência da ação, em ambos os casos, está condicionada a algo de extraordinário e

“o sobrenatural não pode surgir se não (…) pelo prisma de uma realidade decomposta por um

espírito enfermo”  (BONITZER, 1995, p. 39). Em O sacrifício,  todavia, a emersão do miraculoso

decorre de uma acentuada ambiguidade erigida por Tarkóvski, plasticamente traduzida na qualidade

cromática  das  imagens,  na  complexa  ambientação  sonora  do  filme,  bem  como  na  indistinta

transição entre sonho e realidade – propriedades formais que ficarão mais evidentes no transcorrer

de nosso estudo.

Retomemos ao particular da sequência, algo primordial nela sucede que não nos pode passar

despercebido. O monólogo de Aleksander, citado acima, é introduzido e acompanhado por um som

em  off  que se repetirá ao longo do filme. Trata-se do  kulning,  o tradicional canto das mulheres

pastoras  de Transtrand, região de Dalarna,  centro-oeste da Suécia.12 Esta técnica vocal de linha

melódica melismática, que aos ouvidos leigos mais assemelha-se a gritos, será meticulosamente

inserida na banda sonora de O sacrifício, com o intuito de revelar uma ordem de coisas distinta dos

“outros sons ouvidos pelos personagens”  (WERLY, 2010). Quanto a isso retornaremos com mais

vagar adiante, por ora basta contemplarmos  o  misterioso efeito resultante da associação entre o

canto  longínquo e  o  movimento  em  travelling  pelo  bosque,  quando a câmera  se  desprende de

Aleksander indo capturar a grama alta balançada pelo vento. O farfalhar da relva intensifica-se à

medida em que a indignação do professor se manifesta;  diegeticamente,  todavia,  tudo se passa

segundo a ordem do mundo natural, como se a vibração vegetal anunciasse a proximidade de uma

tempestade – no início da cena, ouvíramos um trovão. O nosso protagonista volta a si e dá-se conta

do sumiço momentâneo do Homenzinho. Em uma brincadeira que resulta um tanto desastrosa, o

menino corre em direção às costas do pai,  chocando-se nele violentamente.  Um novo estrondo

ressoa no horizonte. O garoto tem o nariz sangrando. Cambaleante, Aleksander tomba desfalecido.

12 O  kulning  constitui  característico  atributo  da  paisagem sonora  escandinava.  Esta  tradição  musical,  passada de
geração em geração, remete à idade média, quando apenas as mulheres eram enviadas para as fazendas de verão
(fäbod),  a  fim de  pastorear  vacas,  ovelhas  e cabras,  e  produzir  laticínio.  Além de liderar  o  rebanho e afastar
predadores como ursos e lobos, a prática funcionava como meio de comunicação a longas distâncias, podendo
alcançar de 3 a 4 quilômetros no interior de densas florestas. Acredita-se ainda que, em sua forma instrumental,
tocada em longos trompetes de madeira (lurs) ou chifres de cabras e bois, a música é atribuída de poderes mágicos,
protegendo  de  forças  malignas  (JOHNSON,  1984;  ROSENBERG,  2014;  TIDERMAN-ÖSTERBERG,  2020).
Recomendamos ao leitor os documentários  Kvinnors röster e  Kvinnors minnen,  ambos produzidos pelo Museu
Dalarnas, instituição dedicada à preservação e difusão do folclore sueco. Em  O sacrifício, Tarkóvski faz uso da
canção  Locklåtar  från  Dalarna  och  Härjedalen,  nas  vozes  de  Elin  Lisslass  (1908-1986)  e  Karin  Edvardsson
Johansson (1909-1997). Karin era considerada em seu país natal um ícone da cultura fäbod, tendo sido premiada
por suas contribuições à tradição kulning. 

https://vimeo.com/333061504
https://vimeo.com/337475978
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Sua queda é estopim para um corte na imagem [Figura 3.7-3.11]. 

Fonte: O sacrifício (1986)

A alternância entre planos é acompanhada de uma ruptura no registro fílmico. O colorido da

película é substituído pelo preto e branco de uma vista em tempo ralentado, estamos diante de um

cenário desolador.  Captada por uma panorâmica tomada desde o eixo vertical,  vemos uma rua

devastada,  coberta  de  sujeira.  Duas  escadas  paralelas  emolduram  um  túnel.  O  vento  revolve

plásticos,  tecidos  e  papéis  espalhados  pelo  chão.  Uma carcaça  de  carro  tombado,  uma cadeira

esquecida. Na banda sonora, ouvimos o kulning. Pertencente ao ambiente pastoril da cena anterior,

o canto invade a visão apocalítica de Aleksander, interligando os dois mundos, a premonição e  o

factual, o  presente  e  o  futuro.  A voz plácida  das  pastoras,  somada ao  fluxo de  água  corrente,

preenche o espaço com uma serenidade estranha ao ambiente desordenado, incutindo na cena uma

atmosfera de mistério, um vazio que cabe ao espectador preencher. A sequência tem seu fim quando

a câmera completa a panorâmica de alto a baixo e encontra um vidro sujo, cuja superfície reflexiva

faz fundir céu e terra, oferecendo-nos a visão dos andares superiores das construções do lugar. Fade

out. [Figura 3.12-3.14].

Aqui, o retorno  à Adoração dos magos faz-se imperativo. Longe de ser um mero suporte

para os créditos inciais do filme, a  tela desempenha, assim cremos, um papel  capital na  textura

narrativa  de  O sacrifício. De posse da composição leonardesca,  o  diretor  russo  empreende um

verdadeiro projeto comparativo entre cinema e pintura, cuja fundação se assenta na organização do

espaço plástico concebido pelo mestre italiano. “O quadro dos Uffizi representa menos um impulso

narrativo ulterior e um comentário metafórico do andamento da trama, mas antes é base estrutural

Figura 3.7: Aleksander e o
Homenzinho no bosque

Figura 3.8: A brincadeira do
Homenzinho

Figura 3.9: O monólogo de
Aleksander

Figura 3.10: O vento sobre a relva Figura 3.11: O menino ferido
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de muitas soluções visuais do filme” (KONONENKO, 2011, p. 424).  De fato, se para examinar a

relação entre obra pictórica e cinematográfica reconhecemos o enredo de O sacrifício como baliza

de análise, é perceptível, tanto de um ponto de vista sintático quanto semântico, a correspondência

entre o trabalho inacabado de da Vinci e a última película de Tarkóvski.

Fonte: O sacrifício (1986)

Retomemos, pois, em seu pormenor, a pintura inacabada de Leonardo. A obra, representando

a Epifania do Senhor, traz, centralizada no primeiro plano, a Imaculada Virgem sustentando nos

braços o  recém nascido Jesus.  O gentil rosto feminino apresenta-se levemente a três quartos, os

olhos cabisbaixos, apreciando com doçura o Filho do Altíssimo. As vestes desprovidas de luxo e os

pés desnudos  fazem jus ao ambiente  desvalido no qual o Redentor do mundo havia de encarnar.

Junto  ao Primogênito de Deus, a Madona constitui o vértice superior de  uma estrutura piramidal

completada  pelo Mago ajoelhado  que oferta o presente e  a figura em semi genuflexão no limite

oposto. A conformação geométrica, a qual configura o centro mesmo de atenção da cena, encontra-

se circundada por uma massa semicircular, escura e amorfa. São uma infinitude de rostos que se

aproximam curiosos, ávidos por se certificarem da Divindade Daquele que foi gestado no ventre

imaculado.  No  plano  de  fundo  da  tela,  à  esquerda,  o  edifício  em  colapso,  do  qual  desce

perpendicular  um par  de escadas,  faz eco à triangulação contida na parte  anterior;  enquanto as

arcadas, por sua vez, respondem ritmicamente à confusão circular em torno da Sacra família. O

aguçado  senso  matemático  de  Leonardo  encontra  um  contraponto  na  disputa  entre  cavaleiros

figurada na porção superior direita do quadro, onde os rochedos servem como abertura à paisagem

natural. 

Vigilante à reverberação do programa iconográfico leonardesco no imaginário tarkovskiano,

Natalia Kononenko (2011) arrazoa como a revelação do fim do mundo, em O sacrifício, assume

como premissa compositiva a porção caótica da Adoração.  Segundo a autora, ao eleger o túnel

Brukenberg,  em Estocolmo,  como  locação  para  a  sequência,  o  cineasta  transpõe  para  o  filme

remanescentes cenográficos da pintura renascentista, sendo a escadaria frontal o mais emblemático

Figura 3.12: A visão de Aleksander Figura 3.13: A visão de Aleksander Figura 3.14: A visão de Aleksander
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deles13 (KONONENKO, 2011, p. 428–430). O combate equestre, entretanto, não adquire no último

trabalho  de  Tarkóvski uma  conversão  imagética  tangível,  mas  antes  permanece  como  uma

correspondência alusiva. A exemplo do que se passa com sua filmografia, aqui a batalha não ganha

“existência cinematográfica”, sua ausência não anula, mas afirma ao contrário, a presença de um

eterno “estado de guerra” (GUEDEN, 2021, p. 62).

A passagem entre meios, contudo, deve menos à transposição de lugares iconográficos do

que à sua confluência temática, isto é, ao conceito da redenção comum às obras florentina e sueca

(GIRALT, 2005, p. 72). Quanto ao papel salvífico da Virgem, mediadora da Encarnação, e à figura

do Messias, personificação do sacrifício, falaremos no decorrer deste estudo, concentremo-nos por

enquanto  na  intuição  apocalíptica  de  Aleksander.  Ao  oferecer-nos  uma  fulguração  do  desastre

vindouro, o filme ao mesmo tempo insere, no nível da ficção, as consequências de uma “civilização

baseada  na  força  e  no  poder”,  contra  as  quais  o  protagonista  deverá  se  bater,  e  introduz,

dialogicamente, uma camada da pintura sob a qual a objetiva não se lançará: o plano de fundo da

Adoração.

Interpretando a relação entre o quadro e a película à luz de uma concepção escatológica,

Gabriel  Giralti  (2005) confere importância à  tensão dramática contida no arranjo de Leonardo,

vendo  nela  uma arguta  justaposição  entre  serenidade –  caracterizada pela  porção frontal,  onde

repousam a Mãe e o Menino – e assimetria – própria ao fundo, tomado pelas ruínas, devastação e

caos. Este mundo em declínio que, na pintura renascentista, pode ser lido como a decadência do

paganismo e a simultânea ascensão do cristianismo; em O sacrifício, em contrapartida, sofre uma

inversão: o desastre bélico iminente deriva precisamente da decadência espiritual advertida pelo

protagonista (GIRALT, 2005, p. 76). Daí, vermos na visão profética de Aleksander o desdobramento

de seu monólogo, ou seja, uma guerra imaginária originada de seu temor sobre os rumos traçados

por uma sociedade de ideais materialistas. 

Por  esta  acepção,  esse lampejo  de destruição  torna-se de  fundamental  relevância para  a

construção das camadas de ambiguidade de O sacrifício. Para a justaposição de estratos de incerteza

colaboram não apenas a diferenciação no código cromático e a interposição de ambientes sonoros

de uma cena para outra, mas a inserção de uma segunda clarividência apocalíptica na parte final do

filme, desta feita parcialmente modificada.  A alternância nesta visão posterior, que se apresenta

entre a materialização da guerra e a evanescência do onírico, incute-nos a dúvida sobre a qualidade

da primeira,  fazendo-nos concebê-la,  retroativamente,  como fruto da imaginação conturbada de

13 Para Kononenko, o fato de o cruzamento entre  as ruas Sveavägen e Tunnelgatan ter sido palco do atentado  que
matou o primeiro ministro sueco Sven Olof Palme, em 28 de fevereiro de 1986, a poucos metros de distância onde,
meses  antes,  Nykvist  capturou  a  sequência  de  O  sacrifício constitui uma  veia  profética  do  filme  de  Andrei
Tarkóvski. (KONONENKO, 2011, p. 436)
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Aleksander.  Cabe  a  esta  altura  levantar  a  questão  de  como,  ao  transitar  entre  a  síncope  do

protagonista e uma sua ilusão, o filme assume uma estreita identificação com o seu ponto de vista. 

 É certeiro, neste sentido, o alerta de Pascal Bonitzer (1995) sobre a coerência entre o acento

nas variações formais aplicadas por Tarkóvski em O sacrifício  e o adensamento das vivências do

personagem de Erland Josephson. Estendendo até o limite a “plasticidade ontológica da imagem

cinematográfica”,  o  cineasta  opera  transformações  que  não  se  limitam  aos  aspectos  técnico  e

estético, mas correspondem a uma mutação de ordem interna, psicológica, cuja propriedade deve

ser mantida sob o signo da incerteza, a pena de colocar em risco a dimensão metafísico religiosa

constitutiva da película. Assim, a tonalidade crepuscular predominante no filme, o falso branco e

preto, bem como a associação algo irracional entre as imagens e sons criam a atmosfera necessária

para que se manifeste o absurdo da crença (BONITZER, 1995, p. 39).

Com a  sequência  imediatamente  posterior  à  premonição  de  Aleksander,  observamos  na

prática como a instância narrativa articula-se a fim de corroborar a argumentação do protagonista.

Vejamos. O fade out entre um plano e outro concentra uma elipse espaço-temporal, confirmando o

princípio  ordenador  de O  sacrifício,  segundo  o  qual  as  fronteiras  jamais  são  completamente

demarcadas. Esta porosidade entre realidade e ilusão, entre uma dimensão e outra da consciência, é

o que garante à película o seu acentuado grau de ambiguidade. O desaparecimento gradativo da

imagem, procedimento técnico que sutura a montagem, guia-nos a um livro de ícones [Figura 3.15-

3.17]. As mãos de Aleksander folheiam um largo exemplar, onde vemos estampadas as pinturas; o

filme está novamente em seu registro colorido. Ele manuseia a peça com delicadeza, acaricia as

páginas, assumindo a postura contemplativa sugerida pela iconografia medieval. A cena ecoa um

momento semelhante na cinematografia de Tarkóvski; não tarda vir-nos à lembrança  O espelho,

quando vemos Ignat examinar o volume de Leonardo.14 O que no longa-metragem autobiográfico

era um tesouro hereditário, aqui faz às vezes do presente oferecido por Vicktor ao aniversariante.

Em off, ouvimos do professor:

Fantástico!  Que  aristocratismo  estranho,  que  sabedoria  e  espiritualidade  e,  ao  mesmo
tempo,  uma  simplicidade  de  espírito  quase  infantil.  A combinação  de  profundidade  e
simplicidade.  Incrível!  Como  uma  prece…  E  agora  tudo  isso  está  perdido!  Nós  não
sabemos mas nem rezar… (TARKÓVSKI, 2012, p. 92).

14 Ver figuras 2.51-2.53.
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Fonte: O sacrifício (1986)

De  fato,  a  associação  cromática  entre  dourados  e  vermelhos  eclode  na  tela  como  um

verdadeiro apelo à oração. Em contraste com o preto e branco da sequência anterior, a pintura

emerge  como  resposta  espiritual  à  cultura  materialista  e  tecnocrata  denunciada  e  temida  por

Aleksander.  Se  o  cenário  caótico  é  um  vislumbre  do  inevitável  destino  de  uma  sociedade

cientificista, os ícones ensejam, por outro lado, um caminho de reparação. Para Elena Dulgheru

(2014), não é despropositado o fato de ser A ressurreição de Lázaro a primeira imagem do álbum

mostrada pelo filme [Figura 3.15].  Segundo a estudiosa romena,  no interior  de  O sacrifício,  a

representação do milagre relatado no Evangelho de São João (Jo 11, 1-44)15 preconiza o processo de

renovação da alma do protagonista em seu aniversário, mas igualmente, “o dia da dramática morte

do  velho  homem”  (DULGHERU,  2014,  p.  38). Enquanto,  no  contexto  mitológico  cristão,  o

episódio configura um lembrete visual do triunfo de Jesus sobre a morte, ou seja, um indicativo de

sua  ressurreição,  inserida  na  diegese,  a  pintura  ortodoxa  prenuncia  a  investida  redentora  de

Aleksander contra a hecatombe.

Se nos dispomos a observar a presença dos ícones em O sacrifício desde um outro ângulo,

regressando  comparativamente  à  particular  ordenação  do  episódio  canônico  idealizado  por

Leonardo,  percebemos  como  o  instável  equilíbrio  pictórico  entre  primeiro  e  segundo  plano  é

reinterpretado  cinematograficamente  por  Tarkóvski.  Na  pintura  florentina,  como  mencionado

acima, a constituição do espaço plástico apoia-se na oscilação entre a regularidade geométrica da

Sacra Família e a ondulação fantasmática das figuras que a circunda. A esta massa oscilante em

torno  da  Epifania,  cuja  conformação  assemelha-se  a  de  um redemoinho,  cabe  precisamente  a

transição entre a estabilidade harmônica do reconhecimento do Salvador e as energias convulsivas

representadas  ao  fundo.  Em  O  sacrifício,  assim  acreditamos,  conforma-se  um  contraste

15 Tradicionalmente a iconografia tematiza os versículos 38-44 do Livro de São João, onde se lê: “Jesus, contendo-se
de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta, fechada com uma pedra. Jesus falou: ‘Tirem a pedra.’ Marta, irmã do
falecido,  disse:  ‘Senhor,  já  está  cheirando mal.  Faz  quatro  dias.’ Jesus disse:  ‘Eu não  lhe  disse  que,  se  você
acreditar, verá a glória de Deus?’ Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: ‘Pai, eu te dou
graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para
que acreditem que tu me enviaste.’ Dizendo isso, gritou bem forte: ‘Lázaro, saia para fora!’ O morto saiu. Tinha os
braços e as pernas amarrados com panos e o rosto coberto com um sudário. Jesus disse aos presentes: ‘Desamarrem
e deixem que ele ande’.” 

Figura 3.15: O livro de ícones Figura 3.16: O livro de ícones Figura 3.17: O livro de ícones
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tematicamente alusivo ao ideário figurativo leonardesco; a dinâmica combinação, sem embargo,

dispõe de variáveis específicas. Expliquemo-nos. No longa-metragem, configura-se um influente

campo de forças, no qual o cientificismo, responsável pela degradação humana, atua como vetor

antagonista  à  espiritualidade,  simbolizada  na  cena  em  questão  pela  potencialidade  mística  da

pintura  ortodoxa.  Ao  longo  do  filme,  esta  contraposição  entre  o  racional  e  o  espiritual  será

obstinadamente reiterada, como veremos. 

Atraídos pelo desejo de desvendar equivalências entre objeto pictórico e cinematográfico

anteriores à forma e ao conteúdo, ou melhor, analogias entre os processos mentais de Leonardo e

Andrei sobre a criação das imagens, sigamos um tanto além na elucubração analítica. Ao cotejar a

Adoração e O sacrifício, não nos parece de todo equivocado imaginar uma certa confluência entre o

amontoado espectral que se apresenta no quadro de da Vinci e a insistente indeterminação entre

realidade,  sonho  e  ilusão  orquestrada  por  Tarkóvski  em  sua  película.  Façamo-nos  entender.

Enquanto a tela utiliza-se da polaridade entre proporção e desequilíbrio para fazer figura de uma

transformação histórica, o filme apoia-se na permeabilidade entre o concreto e o imaginado para

alimentar a incerteza acerca da catástrofe e o consequente milagre. Consoante a este raciocínio, os

ícones precisam, antecipando o desastre,  a  urgente necessidade da espiritualidade para conter a

destruição.  No decorrer de nosso estudo, ficará mais claro como esta instabilidade apresenta-se

formalmente na película, tensionando as divisas entre o visto e o não visto, entre o palpável e o

intangível, entre o som e o silêncio. 

3.4 DOS PRINCÍPIOS DA REFLEXIVIDADE, OU A IMAGEM QUE SE PENSA

Quando contemplamos o último longa-metragem de Tarkóvski, diligentes aos seus diálogos

com a pintura, decerto que a relação com o quadro de Leonardo da Vinci concentra o caso de uma

inegável associação. Longe de negarmos o elo estrutural entre  O sacrifício e Adoração, diante de

determinadas soluções estéticas eleitas por nosso cineasta, contudo, ergue-se em nós a suspeita de

que em sua fita sueca, o repertório pictórico mobilizado pelo diretor excede as fronteiras da Itália

quatrocentista, para estabelecer com os Países Baixos do Setecentos afinidades estreitas. No início

deste capítulo insinuamos esta filiação ao comentarmos um princípio formal de reflexividade – o

recurso  do  quadro-dentro-do-quadro  –,  estratégia  constitutiva  largamente  reconhecível  nas

pinceladas de Johannes Vermeer.  Acompanhemos, pois, o andamento da narrativa,  a fim de nos

depararmos com esquemas visuais capazes de amparar esta nossa interpretação. 
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Eis a sequência. Marta, a filha de Aleksander e Adelaide, encontra-se sentada à beira de uma

janela a folhear o livro de ícones. Súbito, a apreciação da jovem é interrompida; ela levanta-se, abre

levemente a cortina de rendado branco, e constata a chegada de alguém do lado de fora. De fato,

tanto pela presença de uma figura silenciosa em um canto iluminado do cômodo quanto pelo tema

da mulher absorta em uma tarefa cotidiana, não seria absurdo insinuar uma aproximação entre o

enquadramento de Tarkóvski e o arranjo plástico de algumas das telas de Vermeer. Com efeito, não

só a existência solitária que ocupa maciçamente o espaço, mas a precisa ordenação dos objetos e

figuras, o uso lúcido das linhas verticais na ordenação da superfície e o equilíbrio na combinação

cromática  garantem  ao  trabalho  do  cineasta  russo  uma  inclinação,  mesmo  que  não  de  todo

consciente, ao estilo do pintor holandês [Figura 3.18-3.20].

Para insistir ainda em uma conformidade iconográfica, seria instrutivo comparar o manejo

de janelas, vidros e reflexos em cada um dos artistas. No Vermeer da coleção de Dresden, a janela

aberta  é  garantia  para  a  perfeita  iluminação da  cena;  por  ela,  um intenso brilho solar  banha a

silhueta  da  jovem leitora  ao  mesmo tempo em que reflete  na  vidraça  seu  perfil  oculto  para  o

espectador. De maneira que, malgrado o ponto de vista radicalmente lateralizado da composição, a

astuciosa manipulação da luz e do material reflexivo permite uma visão integral do rosto da moça,

de outro modo desconhecido. No plano de Tarkóvski, a janela faz igualmente as vezes de fonte

luminosa para o drama,  mas é  ainda importante  componente estrutural,  pois estabelece entre  o

interior e exterior uma relação dialética fundamental para a causalidade da narrativa fílmica. Por

outro lado, semelhante ao mestre de Delft, Tarkóvski aproveita-se também da qualidade especular

do vidro; para o diretor,  entretanto, o fenômeno óptico serve menos ao propósito de uma visão

suplementar ao acontecimento observado do que à criação de um duplo virtual da personagem. Esta

multiplicação fragmentária de Marta, algo sutil e transitória no plano  a imagem mediada da moça‒

é resultado da vidraça de um armário, móvel que se abre misteriosamente, replicando e ocultando

momentaneamente  sua  figura  ,  caracteriza-se  como um procedimento  próprio  ao  diretor,  cuja‒

predileção por eventos inesperados e enigmáticos a irromper nas imagens é bem conhecida entre

seus admiradores.
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Trazendo o motivo da janela para o centro do debate sobre as origens de um processo de

reflexividade meta-artística na  história  da pintura,  Vicktor  Stoichita  (2000) recorda-nos o papel

catalisador deste elemento arquitetônico na  emancipação da paisagem  como  gênero pictórico, no

século  XVI.  É exigência  para  a  tradução da  natureza  em paisagem, pondera o pesquisador,  “a

existência de um espaço de cultura, isto é, de civilização a partir do qual se contempla um exterior”

(STOICHITA, 2000, p. 44). No filme de Tarkóvski, não cabe precisamente ao retângulo da janela

abrir-se a uma porção externa ao ambiente doméstico, transformando-o em paisagem, mas antes à

uma figura da decupagem. Ao  notar a aproximação do amigo –  “O carteiro Otto chegando, está

trazendo algo” –, Marta ausenta-se pela margem esquerda do quadro, o que induz o corte na cena.

A instância enunciativa oferta-nos então um plano geral do lado de fora. Se consideramos, todavia,

a ação da moça de dar as costas para a janela, a imagem que se nos apresenta revela  uma falsa

identificação com seu olhar. Reforça a nossa ponderação o fato de a objetiva capturar a paisagem

desde um ponto de vista incompatível com a localização da casa, tomando a cena de um ângulo

perpendicular à construção.

A observação desta operação – enquadramento e montagem – resulta tanto mais  fecunda,

assim cremos, se indagamos o modo como o filme dela se utiliza para jogar com os limites da

imagem produzida e desta com o real. Suspeitamos depreender-se daí a repercussão, no imaginário

Figura 3.18: Marta aprecia o livro de ícones

Figura 3.20: Marta abandona a leitura

Fonte: O sacrifício (1986)

Figura 3.19: Johannes Vermeer, Girl Reading a 
Letter by an open window, c. 1659, 64.5 x 83 cm,

Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden.

Fonte: Gemäldegalerie Alte Meister
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cinematográfico  tarkovskiano,  de  um  problema  pictórico  moderno,  o  do  “enquadramento  da

natureza”,  que  marcadamente  afetou  os  pintores  do  Seiscentos  (STOICHITA,  2000,  p.  49).  A

aparente continuidade do olhar estabelecida entre um plano e outro não passa de um acontecimento

efêmero,  sendo  tão  logo  refutada pelo  deslocamento  lateral  da  objetiva.  Embora  sejamos

testemunhas  da  chegada  de  Otto,  a impressão  de  que  partilhamos  esta  vista  com Marta  é tão

somente virtual. Esta ruptura do ilusionismo representativo interroga a relação entre a personagem e

a janela, tanto quanto  coloca em perspectiva a posição do espectador  diante do filme.  Com isto

queremos dizer que a decupagem da sequência assinala a própria autonomização da paisagem, ou

melhor, põe em evidência a associação desta com a câmera, mas igualmente com o interior, ao qual

a sua existência está sujeita.

Eis  a  paisagem.  Uma planície  a  perder  de  vista  é  atravessada por  uma série  de  postes

telegráficos.  Estes  espaçados  pilares de  madeira  antagonizam  com  o  horizonte  que  divide  o

enquadramento  ao  meio,  ao  mesmo  tempo  em  que  expõem,  organicamente,  as  linhas  de

convergência  do ponto  de  fuga.  Tendo  em  conta  o isolamento  da  casa  de  Aleksander  e  seu

consequente aspecto insular, estas bases de comunicação resultam uma espécie de débil ponte com

o mundo moderno, do qual o espaço doméstico parece se alhear. A extensa porção de firmamento –

num dos poucos momentos em que semelhante enquadramento ocorre na filmografia de Tarkóvski

–, lividamente tingida, ajusta-se à pigmentação levemente amarelada da erva rasteira, transmitindo

um sentimento de pacata mansidão; sensação que se acentua com o gorjeio das aves. No centro do

quadro,  serpenteia  um caminho  de  areia  por  onde avança Otto,  o  carteiro,  com sua  bicicleta,

portando um largo pacote. Quando de sua aproximação da casa, a câmera inicia um  travelling  à

esquerda,  indo ao encontro da família que,  na  varanda,  aguarda o visitante.  Até o momento,  a

imensa moldura trazida pelo carteiro  mantivera-se incógnita. Com a ajuda de  Julia, a empregada,

ele sobe o par de degraus em que restam curiosos os personagens, revelando finalmente o valioso

regalo: um imenso mapa da Europa datado do século XVII [Figura 3.21-3.22].

Fonte: O sacrifício (1986)

Figura 3.21: A chegada de Otto Figura 3.22: O presente de Otto Figura 3.23: O presente de Otto
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Aqui  reclamam  nossa  cautela  os  pormenores  da  encenação.  Resulta  significativa  a

movimentação de Aleksander que, ao contrário dos demais, desce a plataforma, a fim de melhor

contemplar  o presente,  desde o nível  do chão [Figura 3.23]. A postura do  herói, de costas para a

câmera, repetindo no universo ficcional  a  atitude  contemplativa do espectador  perante o filme,

lembra-nos os “comentadores” albertianos.16 Seu gesto e seu olhar atraem-nos  para o interior da

cena, desempenhando “o retórico papel de introdução ao discurso imaginário” (STOICHITA, 2000,

p. 66). Tendo o protagonista como nosso representante e mediador, encontramo-nos duplamente

implicados na sequência, em uma dimensão na qualidade de plateia de O sacrifício e, na outra, na

categoria de observadores do mapa. Assim, tudo sucede como se o palco estivesse montado para a

exibição  do  inestimável presente,  superfície  de  representação  e  objeto  de  leitura  à  espera  de

decifração.  Esta  dinâmica  em torno da  projeção geográfica  instaura  na  película  uma arguciosa

ambivalência entre a representação e a consciência do ato representacional, constatação que nos

impele a avançar no cotejo entre o ideário imagético de Tarkóvski  e o pensamento plástico de

Vermeer. Prossigamos, pois.

 Nos quadros de Vermeer,  bem como no de outros seus conterrâneos,  não raro se pode

encontrar uma janela, um mapa, um quadro, um espelho, objetos da composição tornados motivos

do imaginário do pintor e que igualmente povoam o universo criativo do cineasta. Inserido em outro

contexto, a projeção cartográfica poderia ser concebida como componente cênico qualquer, mas nas

mãos de um diretor meticuloso como Tarkóvski uma coincidência aleatória de datas parece muito

pouco provável. Daí tomarmos esta semelhança iconográfica como ponto de ancoragem para dar

prosseguimento  a  nossa  especulação  de  que  uma  tal  identidade  de  elementos  resguarda  uma

conexão mais profunda. Como explica Hammer-Tugendhat (2015, p. 193), desde o século XV era

possível verificar nas telas holandesas a inserção de miniaturas e outras peças gráficas, mas foi

durante o século XVII que esta prática se manifestou de modo mais frequente, principalmente na

pintura  de  gênero  e  no  retrato  das  cenas  domésticas,  ocorrência  em  muito  justificada  pela

importância dos quadros como objetos de decoração em casas burguesas e outros espaços privados.

Em seu trabalho pioneiro sobre a cultura visual no século de Ouro dos Países Baixos, A arte

de descrever17, Svetlana Alpers ensina-nos que, a partir dos anos 1500, a  expansão da geografia,

juntamente com a explosão de operações militares e do comércio marítimo, foi acompanhada de

16 No livro segundo de seu tratado  De pintura, argumentando a necessidade de  representar a história de maneira a
propiciar ao espectador a reflexão para além do que é visível, Leon Battista Alberti recomenda: “Agrada-me que
nela haja  alguém que nos advirta e nos mostre o que está ocorrendo, ou nos acene com a mão para ver, ou
ameace com a fisionomia irritada e com os olhos perturbados, para que ninguém se aproxime, ou nos aponte para
algum perigo ou coisa admirável,  ou nos convide a chorar junto com ele ou a rir.  E, assim,  tudo o que os
personagens pintados fizerem entre  si  ou com o espectador deve ser para ornamentar ou ensinar-nos a
história” (ALBERTI, 1999, p. 123, grifo nosso).

17 ALPERS, Svetlana. The art of describing. Chicago: The University of Chicago Press, 1983.
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uma intensa produção de ilustrações cartográficas, donde a forte presença pictórica dos mapas em

muitas obras do período indicarem a função destes objetos na sociedade holandesa. No conjunto de

costumes setentrionais do período, esclarece a autora, o mapa funcionava como verdadeiro veículo

de  entendimento sobre  lugares  distantes,  uma  genuína  contribuição  da  imagem  para  o

conhecimento.  Logo, uma  vez  que  davam a  ver  algo  de  outra  maneira invisível,  fossem elas

representações  topográficas  de  terras  longínquas  ou  registros  de  corpúsculos  observados  em

microscópio,  as  imagens  na  Holanda  do  Seiscentos  eram  atribuídas  de  um  elevado  valor  de

erudição.  Este  tipo  de  concepção  de  mundo,  amplamente  fundamentada  no  testemunho  visual,

estabelecia no seio da tradição figurativa europeia uma relação inteiramente nova entre as imagens e

a história, pois privilegiava um registro menos interpretativo que descritivo de uma variada gama de

informações.  De  modo  que  a  representação  encontrada  nos  mapas  e  atlas  daquele  período

perturbava  a  própria  natureza  da  pintura  histórica  até  então  conhecida.  Não  fazendo  distinção

absoluta entre cartografia e pintura, ao anteporem a transposição do espaço e não do tempo, dos

lugares e não dos acontecimentos, os pintores holandeses, cujo pensamento estava a par com os

cartógrafos da época, afirmavam a pintura menos como palco para dramas humanos que superfície

destinada  à  descrição  do  mundo.  Postura,  denominada  “impulso  cartográfico”  por  Alpers,  que

contrariava a acepção dos artistas italianos para quem a pintura era compreendida como uma janela

aberta pela qual a história podia ser contemplada. (ALPERS, 1983)

Figura 3.25: Johannes Vermeer, Woman reading a
letter. c. 1663, óleo sobre tela, 46.5 x 39 cm,

Rijksmuseum, Amsterdã

Fonte: Rijksmuseum

Figura 3.24: Aleksander procura a verdade

Fonte: O sacrifício (1986)

https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-C-251
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No filme de Tarkóvski, a monumental peça cartográfica não surge apenas para se somar aos

adornos  das  paredes  da  família  de  Aleksander,  mas  insere  na  película  um  questionamento

igualmente importante sobre a visão e a verdade. Diante do mapa, objeto científico que ofereceria

descrições confiáveis  e  precisas  sobre  determinado  lugar,  Aleksander  constata,  entretanto,  a

falsidade: “Como deve ter sido bom o mundo naquela época. Esta Europa (…) não tem nada de

verdadeiro. (...) Tenho a impressão que os mapas de hoje também não tem nada de verdadeiro”,

afirma o personagem em tom de lamento nostálgico [Figura 3.24]. Esta queixa,  contudo, não é

isolada, mas ecoa a afirmação do professor ao apreciar também o livro de ícones: “E tudo isso

perdido. Nem rezar sabemos mais.” Daí nossa compreensão de que, em O sacrifício, o mapa não

funciona como instrumento de conhecimento histórico sobre o mundo, mas antes como princípio

memorial de um tempo passado, abrigo de uma verdade perdida. Tal como a pintura de ícones, a

ilustração geográfica habita a película de Tarkóvski como lembrança de uma harmonia corrompida,

resultado de uma civilização tecnicista, opressiva e violenta. De sorte que estes elementos  o livro‒

de ícones, bem como o mapa  não se reduzem a qualidade de meros objetos de cena, mas são‒

investidos de ampla significação de forma a corroborar as parábolas inseridas ao longo do filme.

3.5 DO EXTRAORDINÁRIO NA IMAGEM, OU OS LIMITES DO VISÍVEL

Ao prosseguir  nossa  observação,  nos  deparamos  finalmente  com a  fábula  da  fotografia

extraordinária,  sendo ela também, como dissemos, outro recurso sugestivo na série de alertas à

conversão enunciada pelo filme. Ao travar conversa com Vicktor e a família, Otto explica-lhes que

além de funcionário na agência postal possui outra ocupação, a de colecionador de acontecimentos.

Não quaisquer eventos, ressalta o carteiro, mas aqueles tidos como inexplicáveis. Provocado pela

curiosidade dos interlocutores sobre sua singular atividade, o excêntrico personagem narra então a

história misteriosa, da qual o enredo já conhecemos. Com efeito, esta fábula de ares fantásticos

adensa ainda mais nossa hipótese em torno da construção em abismo, sobretudo se tomarmos sua

existência  em  paralelo  com  o  mapa  e  o  livro  de  ícones,  também  presentes  em  cena.  Se

considerarmos estes elementos não apenas em sua simbologia isolada, mas em sua função estrutural

na construção narrativa do filme, constatamos que na sequência em questão, Tarkóvski nos instala

no  centro  de  uma  espiral  vertiginosa  de  significantes,  operando  uma  espécie  de  sobrecarga

semântica, uma vez que livro, mapa e parábola repercutem em uníssono o chamado do filme a um
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tempo de confiança fiel e contemplação.

Fonte: O sacrifício (1986)

Não ignoremos a organização visual da sequência, pois a arquitetura plástica do episódio

reitera nossa suspeita de ver no complexo cinematográfico tarkovskiano uma filiação à tradição

pictórica dos países do norte europeu. Aqui, em particular, pensamos nas cenas de interior de casas

burguesas [Figura 3.26-3.27]. Enquanto relata a história da fotografia extraordinária, Otto desloca-

se de um cômodo a outro da datcha, sempre tendo o mapa, encostado à parede, como plano de

fundo da ação. Os ouvintes, um a um, acompanham-no, dispondo-se em torno do narrador como um

público atento. Aqui, há de se assinalar a acentuada modelagem teatral que adquire o jogo cênico

em questão. Os personagens voltam-se de costas para a câmera, fazendo com que nós, espectadores

do filme, tornemo-nos,  numa segunda instância,  observadores do espetáculo protagonizado pelo

carteiro. Julia, a empregada da família, é a única de frente para a objetiva. No interior da cozinha,

sua posição é privilegiada, pois é ela a ter acesso direto a Otto que, neste momento, protagoniza a

sequência. Destacada pela moldura da porta, a moça é, no interior da cena, a nossa via de acesso ao

fato admirável relatado pelo carteiro [Figura 3.27]. Por intermédio de sua figura, o espectador de O

sacrifício tem a possibilidade de encarar o acontecimento maravilhoso desde uma outra ótica. Se a

presença  do  mapa,  ao  colocar  em  questão  os  limites  da  imagem,  demarca  um  efeito  de

intertextualidade,  o  sobrenquadramento  de  Julia,  por  seu turno,  denuncia  o  uso da porta  como

“metáfora da pintura de interior.”18 

Mas voltemos por um instante ao mapa, pois o seu posicionamento no decorrer da sequência

não deve ser ignorado. Sempre encostada à parede, a projeção cartográfica estabelece com o plano

da representação uma relação em paralelo.  Enquanto  a  porta  aberta  potencialmente  prolonga a

18 “Se o enquadramento da janela funciona como metáfora da pintura e, particularmente, a partir do século XII, como
matriz da paisagem, o enquadramento da porta aponta decididamente, ao contrário, para o espaço doméstico. A
porta pode funcionar como uma metáfora da pintura de interior, concretamente a de gênero” (STOICHITA, 2000, p.
53)

Figura 3.26: O mapa no interior da casa Figura 3.27: A parábola da fotografia
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cenografia, oferecendo-nos, no plano ortogonal, uma perspectiva interna ao acontecimento, o mapa,

ao contrário, tradução bidimensional de um determinado espaço, apresenta-se como limite para a

visão. Aqui, é interessante pensarmos como Tarkóvski estabelece a dinâmica de olhares no interior

da  cena.  Ao  passo  em  que  Vicktor,  Adelaide  e  Marta,  atentos,  buscam  razões  para  o

incompreensível do episódio fantástico colecionado por Otto, Julia, por sua vez, olhos pelos quais

contemplamos a ação,  não questiona o ocorrido.  Isto  significa dizer  que o filme articula-se de

maneira a nos posicionar no lugar da aceitação, mobilizando nossa sensibilidade para a crença no

inexplicável, para a fé no intangível. 

Como vimos,  a  recorrência das fábulas em  O sacrifício não se configura como artifício

superficial,  mas,  ao  contrário,  estes  espelhamentos  na  textura  fílmica  combinam  de  modo

indissolúvel o conteúdo temático da obra e sua forma constitutiva. Precisamente nesse sentido, a

sequência da foto extraordinária representa exemplo paradigmático, uma vez que reproduz em seu

interior a operação mesma de desdobramento da qual é decorrência. Esta multiplicação da mise en

abyme, no  último longa-metragem de Tarkóvski,  contudo,  tem menos o intuito  de  interrogar  a

linearidade  do  texto  ou  de  suscitar  no  espectador  incertezas  sobre  a  narratividade  e  seu

funcionamento, do que de reforçar o ensinamento moral esperado pela instância narrativa superior.

Esta lição de fé pretendida pelo filme é de modo ainda mais veemente solicitada quando a fotografia

em questão nos é ocultada. Embora o carteiro afirme poder comprovar a veracidade da história

fantástica   pois  ele  mesmo  tem  uma  cópia  da  fotografia  ,  o  objeto,  evidência  concreta  do‒ ‒

acontecimento misterioso, está ausente do filme. Esta omissão, todavia, não é gratuita, ela implica

estabelecer com o espectador, que aceitara suspender sua incredulidade durante a projeção, uma

crença em segundo nível. O que quer dizer que, além de consentir o universo diegético instaurado

pelo  discurso  narrativo,  o  espectador  é  convocado  a  confiar,  dessa  vez  cegamente,  no  relato

inexplicável da personagem, engajando-se assim na proposição reflexiva arquitetada pelo filme.

3.6 DAS FORÇAS INVISÍVEIS, OU OS ECOS DO SILÊNCIO

Na vastidão da planície, o corpo diminuto de Maria. Consoante à névoa sombria que pesa

sobre o horizonte, a relva de um verde escuro colore a paisagem. Apesar de cerrada, a bruma deixa

entrever ao fundo uma humilde embarcação. Em panorâmica, a câmera acompanha a silhueta esguia

a deslocar-se  em direção ao pequeno bosque. Em off, um discreto tilintar de vidros. O  elemento

sonoro realiza o trânsito para o plano seguinte [Figura 3.28].
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Em close up, Julia tem em mãos uma taça. Atônita com o barulho, ela lança um olhar para o

limite inferior do quadro, depois para o alto, como se indagasse a origem do fenômeno sonoro. A

empregada deposita o objeto sobre um tabuleiro, onde encontra-se um  conjunto de taças que se

revela a fonte do ruído.  A objetiva opera uma panorâmica vertical para baixo,  indo fixar-se na

vidraria  que  trepida  sobre a bandeja.  Em crescendo,  um som grave e  abafado leva-nos para  a

próxima tomada [Figura 3.29-3.30].

Fonte: O sacrifício (1986)

Na sala de estar, Otto permanece sentado. Objetos metálicos caem da estante semi aberta; o

som em off insinua o inexplicável voo de aeronaves sobre a casa. Assustados, buscando entender o

incidente,  Vicktor, Marta e Julia cruzam apressados o ambiente de um lado ao outro,  ao que a

Figura 3.32: A queda do jarro de leite

Figura 3.28: Maria ausenta-se da casa

Figura 3.31: A ação invisível sobre os objetos

Figura 3.30: O tilintar da vidrariaFigura 3.29: O som inexplicável
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câmera acompanha com rápidos movimentos panorâmicos. Ao passo que o zumbido dos aviões

torna-se mais estrondoso, a objetiva, em um ligeiro travelling in, vai ao encontro da estante repleta

de livros e louças.  Um corte  seco,  quase imperceptível.  O corpo de Marta atravessa o quadro,

interpondo-se por um instante entre o móvel e a câmera, quando uma grande jarra de leite, então

pousada sobre a estante, não resiste à vigorosa vibração, e estilhaça-se no chão [Figura 3.32]. 

Não prossigamos sem antes  devotarmos à cena a concentração por  ela  exigida.  Sempre

vigilantes à  constituição do repertório imaginal de Andrei Tarkóvski,  as escolhas estilísticas do

cineasta na urdidura da sequência despertam-nos a suspeita  de um  parentesco, um tanto quanto

manifesto, ainda que não de todo consciente ou proposital,  com o gênero pictórico da natureza

morta.  Esclareçamos  a  nossa  inquietação.  Muito  embora,  na  tradição  iconográfica  ocidental,  o

termo  “natureza  morta”  seja  acompanhado  de  certas  expectativas  temáticas  e  estilísticas19,

povoando nosso imaginário com frutos e arranjos de flores de variadas espécies, pequenos insetos e

singularidades do reino mineral, bem como instrumentos musicais e demais elementos associados à

atividade intelectual e à erudição, a filiação de O sacrifício ao gênero, cremos, realiza-se em uma

outra  dimensão que não  somente  a  da  representação  autônoma de  uma compilação  de  objetos

inanimados.  Não  intentamos  com  isto  negar  a  evidente  afinidade  estabelecida  com flores  e

alimentos apodrecidos; cristais, bolhas de sabão e cordas rompidas; relógios, ampulhetas e outros

instrumentos científicos, toda uma coleção de objetos que, segundo as convenções, figuram a fatal

fuga do tempo e a corruptibilidade da matéria. Decerto, o jogo de louças, eleito por Tarkóvski como

eixo  organizador  da  cena,  conforma-se  estreitamente  a  esta  conotação  simbólica,  em  especial

quando consideramos ser este o preciso momento em que se instala na narrativa o cataclismo que

mudará definitivamente o destino de Aleksander.

Ao prospectar  vínculos  possíveis  entre  o  imaginário  visual  de  Tarkóvski  e  a  pintura  de

natureza morta, entretanto, temos em perspectiva menos os motivos representados do que algumas

particularidades constitutivas do espaço plástico do gênero em questão. Serve-nos como bússola

nesta sondagem o ensaio de Bart Vershaffel, L’espace pictural de la nature morte.20 Na clássica

pintura de natureza morta, é comum a matéria em um espaço fixo, delimitado por uma borda negra

que  abre  a  porção  anterior  do  quadro  para  o  vazio,  enquanto  o  plano  de  fundo  sombrio  da

composição garante à existência das coisas um aspecto enigmático. Resgatados da escuridão por

uma fonte  luminosa  nem sempre  identificável,  os  objetos  se  nos  apresentam como um recorte

autônomo do mundo. Portanto, a realidade das coisas, cabe sublinhar, é justamente condicionada

19 Ver GOMBRICH, E.H. Tradition and expression in western still life. In: Meditations on a hobby horse and other 
essays on the theory of art. 3 ed. Nova York: Phaidon, 1978.

20 In: VERSHAFFEL, Bart.  Essais sur les genres em peinture: nature morte,  portrait,  paysage.  Tradução Daniel
Culnin. Bruxelas: La Lettre Volée, 2007. 
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pela  instável  relação com essas  bordas  misteriosas,  as  quais  estendem para  o desconhecido os

limites da imagem (VERSHAFFEL, 2007). 

Para nossa análise de O sacrifício, é pertinente seguirmos a indagação de Vershaffel acerca

dos efeitos significantes de um espaço compositivo delimitado pelas trevas. Arranjados no espaço

plástico de maneira a revelarem-se a si mesmos, os objetos não estão exatamente imóveis neste

gênero de pintura, mas são corpos empilhados, deslizantes, suspensos, agrupados em um iminente

estado de desequilíbrio.  Quando considerada a habitual interpretação segundo a qual a natureza

morta comporta o conceito de vanitas, a penumbra constitutiva do campo pictórico configura uma

forte sugestão da inevitável extinção da vida. Sendo as bordas negras os elementos fundadores de

uma metáfora visual da evanescência,  a “natureza morta torna-se por sua estrutura mesma uma

imagem da finitude” (VERSHAFFEL, 2007, p. 19).

Orientados pelo pensamento do autor neerlandês, comparemos a cena de  O sacrifício  ao

tradicional espaço pictórico da natureza morta. Não sem antes assumir as precauções exigidas pela

aproximação de dois distintos meios expressivos, vejamos em que medida os procedimentos de

encenação e montagem orquestrados por Tarkóvski concorrem para a construção de uma retórica

visual  análoga à  encontrada  nesse  gênero  de  pintura. Na sequência  que viemos  de  observar,  é

notório,  a  ordenação plástica  do espaço cênico  não se  configura  de  modo a insinuar  a  prestes

desaparição dos objetos num abismo sombrio. Na película, cabe ao tremor das taças, seguido da

queda do jarro de leite, o anúncio da potencial dissolução do mundo. Tudo se passa de forma que o

evento assuma, no cerne do filme, uma dupla atribuição: em um primeiro nível, mais evidente, uma

função narrativa,  pois  anuncia  a  ruptura  do desastre  bélico  tanto quanto assinala o começo do

processo  transformativo  de  Aleksander;  em  uma  segunda  instância,  esta  de  ordem  simbólica,

sugere, à semelhança da iconografia de natureza morta, a fragilidade da vida. Assim, sem fazer

referência direta a nenhuma tela ou artista específico, mas tão somente tangenciando a sintaxe de

uma determinada tradição figurativa, o cineasta russo cria uma imagem da vida no limiar de sua

destruição, ou ao menos, de sua transformação. 

Com o intuito de prologarmos nossa reflexão acerca da ressonância da natureza morta no

vocabulário cinematográfico de Andrei Tarkóvski, vale recordarmos a concepção de Paul Claudel a

propósito do tema. Para o autor de Introduction à la peinture hollandaise21, é preciso contemplar o

agenciamento  de  objetos  na  pintura  setentrional  tendo  em  conta  sua  latente  condição  de

desagregação. Em contraposição a Norman Bryson (1990, p. 60), para quem a exclusão da figura

humana da natureza  morta  implica necessariamente  a  perda de  um interesse  narrativo,  Claudel

(1964,  p.  65-66)  argumenta  que  a  instabilidade  característica  ao  gênero  pictórico  adverte  o

21 In: CLAUDEL, Paul. L'oeil écoute. Paris: Gallimard, 1964.
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observador  da  ação  do  tempo  sobre  as  coisas,  ou  seja,  convoca-o  a  assumir  a  duração  como

condição  primordial  da  existência.  Nosso  cineasta,  bem  sabemos,  assume  uma  compreensão

equivalente no que compete à representação fílmica dos objetos. Segundo seu pensamento, ainda

que desprovidos de movimento, os corpos do mundo devem ser registradas no fluxo do tempo, a

fim de que uma imagem genuinamente cinematográfica seja formada (TARKÓVSKI, 2010, p. 78).

Esta atenção destinada às coisas, no entanto, não é gratuita;  ela intenciona muitas vezes

revelar  a  ação  de  forças  invisíveis  sobre  os  objetos  inanimados,  de  maneira  a  despertar  no

espectador um verdadeiro sentimento de inquietação. Com o objetivo de alcançar um efeito estético

desnorteante,  Tarkóvski  amiúde  apresenta  estas  forças  como  fenômenos  momentaneamente

inexplicáveis, dando antes a ver a consequência do que a causa da ação  (BETTINELLI, 2016).

Retornemos à cena para verificar esta afirmação. Nossa decupagem da sequência não nos deixa

passar despercebido o fato de que as taças começam a tilintar sem que possamos identificar com

clareza a causa de sua perturbação. De fato,  o distúrbio surge na banda sonora ainda no plano

anterior, sobre a figura de Maria, ou seja, temporariamente fora de seu contexto narrativo. Aqui, a

deliberada decalagem entre som e imagem age em dois sentidos. Associado à personagem de Maria,

o ruído indica-nos, por um lado,  a presença de algo  para além do campo visível22, e, por outro,

preconiza a intrínseca relação entre a catástrofe porvir e o possível caminho de redenção. Já no

interior do plano, o descompasso entre a movimentação da vidraria e o som em off, que tarda alguns

segundos em anunciar o bombardeio, deixa em suspenso por um breve instante a causa do evento,

inspirando no espectador  uma  momentânea  confusão.  Assim, a  despeito  do  pretexto  diegético,

prevalece na cena seu imediato efeito de estranhamento e indeterminação, como se, obstinado em

desvendar  a  presença  incorpórea  de  algo  fantástico  ou  mesmo divino,  Tarkóvski  apostasse  em

desafiar nossa percepção visual por meio de fenômenos que parecem prescindir as leis naturais do

universo sensível. 

Se retrocedemos alguns minutos na sequência, lembramos que Otto, o carteiro, é de fato

acometido por uma força invisível, desta feita silenciosa, que o lança no chão e a qual ele atribui ao

toque de um anjo maligno. A ideia de ser visitado por um mensageiro funesto pouco convence aos

personagens – e também a nós espectadores incrédulos –, mas o tilintar, a princípio inexplicável da

vidraria, põe à prova nossa credulidade nos limites físicos da matéria, dando mostras de que o filme

age no sentido de validar em retrospecto o fenômeno angélico espetacular, que até então nos parecia

pouco provável. De fato, enquanto a racionalidade nos impede de enxergar para além da realidade

sensível, a inexplicada animação das coisas no plano, por sua vez, – ainda que seja um animismo

provisoriamente injustificado – nos incita a refletir, à exemplo da pintura de natureza morta, sobre a

22 Acerca da relação entre Maria e os signos sonoros do invisível falaremos com mais vagar na seção 3.7
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condição humana, sobre a fragilidade da existência, sobre a efemeridade da vida terrena, enfim,

sobre a destruição da matéria.

3.7 O ANÚNCIO DA GUERRA, OU REFLEXOS DA SALVAÇÃO

Enquanto integrante do universo dramático, a Adoração dos Magos só nos será apresentada

aos 00:50:50 da película.  Vejamos como a urdidura do tecido fílmico organicamente prepara a

evocação  da  tela.  Iniciada  a  guerra,  vemos  desencadear-se  na  disposição  diegética  uma

transformação de ordem formal, a qual afeta a gama cromática do filme. Como se chegado o Juízo

Final prometido no Livro das Revelações, o sol perde seu calor e instala-se sobre a Terra uma noite

profunda.23 Aleksander encontra o seu terceiro presente: uma miniatura da casa da família feita em

segredo pelo Homenzinho com a ajuda de Otto [Figura 3.33]. É Maria, no entanto, quem apresenta

ao  aniversariante  o  feito  do  menino.  A  serva  despede-se  de  Aleksander,  afastando-se  na

característica  planície  sueca  de  horizonte  infinito.  Tomada  em  plano  geral,  sua  figura  recebe

contornos diminutos, um corpo esguio, de aparência frágil, coberto de vestes negras, movente na

imensidão. Na banda sonora, ouve-se um chifre de nevoeiro anunciar sua partida. O dispositivo,

utilizado  na  navegação  para  sinalizar  algo  encoberto  pela  bruma,  aqui  nos  parece,  adquire

conotações ambíguas. Este “signo audível do invisível”, em O sacrifício, “assinala uma presença,

mas uma presença que nem todos podem perceber”  (WERLY, 2010). Diegeticamente justificado

pela costa marítima vista na sequência inicial  do filme, o rumor náutico repetir-se-á em outros

momentos  da narrativa  sempre  associado à  personagem de Maria.  Com a  objetiva  disposta  de

maneira  tal  a  suprimir  quase  que por  completo  o céu de nosso campo visível,  a  superfície  da

imagem é ocupada predominantemente pela grama escura, tingida pelo crepúsculo com uma ampla

variação de cinzas. O som do instrumento naval dissolve-se organicamente no sopro do shakuhachi,

a tradicional flauta de bambu tocada nas práticas cerimoniais do Zen Budismo.  Fade-out  [Figura

3.34].

Sob a penumbra, um plano geral rigorosamente frontal revela-nos o quarto do Homenzinho

23 “E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra; e o sol tornou-se negro como
saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira
lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola; e todos
os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os
poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos
montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do
Cordeiro.  Porque é  vindo o  grande dia  da  sua  ira;  e  quem poderá  subsistir?”  (BÍBLIA,  N.T.,  Apo  6,  12-17)
Lembramos ao leitor que o trecho é citado em Stalker, durante o sonho de seu protagonista no interior da Zona.
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que repousa num sono profundo. No cômodo, economicamente mobiliado, apoiadas à parede de

fundo, encontram-se uma cômoda maciça, uma cadeira, uma cama infantil, e um espelho retangular

de bordas espessas. A música clássica japonesa mistura-se ao ruído do abrir e fechar da janela pelo

vento. Na borda esquerda do quadro, a oscilação da branca e longa cortina produz uma primorosa

alternância luminosa, ora mantendo o espaço em densa sombra ora lançando sobre ele um facho de

luz revelador. O insuflar rítmico do tecido, refletido no aparato especular, faz multiplicar o padrão

de linhas verticais iniciadas pelas hastes metálicas que ornamentam o leito do rapazinho. Em off,

uma batida notifica a chegada de alguém. Precisamente num dos instantes de maior iluminação do

ambiente, ouvimos a voz de Otto: “Posso entrar?”. A movimentação desperta a criança do descanso

que parecia  imperturbável,  deslocando sua  atenção para  o  fora  de campo.  A escuridão domina

novamente o espaço cênico, permitindo o corte na imagem. 

Fonte: O sacrifício (1986)

O filme dá-nos então a ver o já conhecido episódio canônico. Desta feita, porém, a natureza

da imagem de Leonardo está transfigurada. Tornado objeto diegético, a pintura perde seu singular

colorido  terroso,  assumindo o tom acinzentado que domina  o segmento bélico  do filme.  Neste

momento, beneficia-se do protagonismo do enquadramento não mais a dupla velho Mago e Infante

Jesus, mas a  plácida figura da  Madona.  Tomando a composição leonardesca a média distância,  a

objetiva  oferece-nos  a  afável  atitude  maternal da  Imaculada  a  envolver  o  vigoroso  corpinho

desnudo do recém nato. Em off, o carteiro indaga: “O que é aquilo?” Corte. 

Em primeiríssimo plano, na metade esquerda do quadro, lançado nas sombras, o semblante

atônito de Otto.  Num átimo, da margem oposta,  adentra o perfil  de Aleksander,  equilibrando a

composição. A presença do professor no interior da casa revela-nos uma elipse espaço-temporal.

Lado a lado, os companheiros miram o fora de campo onde se encontra a câmera. O diálogo dá-se

em sussurros. “O que?” – replica sem entender o aniversariante.“Aquele quadro na parede. – Otto

espreme os olhos numa frustrada tentativa de decifração – “Não dá pra ver, está escuro demais”.“É

Figura 3.33: O presente do Homenzinho Figura 3.34: O sinal náutico
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a Adoração dos Magos, de Leonardo. Uma reprodução, é claro”, explica o professor. “Meu Deus,

é horrível.  – De saída, Otto contorna o amigo, invertendo assim a disposição dos corpos na cena.

Aleksander volta-se para o seu interlocutor, dando as costas para a objetiva. – “Eu sempre tive medo

de  Leonardo”,  completa  seu  juízo  o  carteiro  [Figura  3.35-3.36].  Esta  última  frase produz  um

sutilíssimo vapor numa superfície cristalina,  revelando o fato de que, durante sua fala, entre  ele e

Aleksander interpunha-se uma porta de vidro.24 Esta engenhosa coreografia dos atores elaborada por

Tarkóvski,  associada  à  propriedade  física  dos  elementos  arquitetônicos,  é  um  dos  múltiplos

procedimentos técnicos utilizados no filme com a finalidade de demonstrar a contínua presença de

algo que nos é invisível e que depende de uma ação, ainda que mínima, para se revelar. Deixado

pelo visitante,  o anfitrião revela-se hesitante.  Sua fisionomia denota um misto de preocupação e

contemplação mental. À flauta japonesa, mantida na banda sonora durante toda a sequência, soma-

se  uma  voz  masculina  desconhecida: “Estão  sendo  organizados  em  todos  os  lugares.  E  é  a

responsabilidade dos oficiais do exército. Cada cidadão responsável deve ter coragem e calma…”.

No  decorrer  das  declarações,  Aleksander  põe-se  em  direção  à  câmera  que  dele  se  afasta

gradualmente, a fim de mantê-lo em close up. Na penumbra, o perfil obscurecido do protagonista é

ladeado pela pálida paisagem que se abre desfocada no plano de fundo. Neste justo instante, o som

do shakuhachi alcança uma nota mais alta. Um faixo de luz incipiente incute o corte na imagem. 

 Protegida  por  uma  fina  moldura  negra  e  um  passe-partout branco,  está  a  réplica  da

Adoração dependurada na parede rugosa do escritório de Aleksander. Um zoom in dá continuidade

à aproximação do personagem, identificando-nos com o olhar por ele  lançado  sobre a misteriosa

composição  renascentista.  A película vítrea que  recobre  o  desenho  espelha  o  semblante  algo

inquiridor e confuso do personagem. Sobreposta pelo duplo  de seu observador, a imagem perde

momentaneamente a  sua nitidez. Tudo se passa como se a partir  deste  encontro  a  realidade de

Aleksander se amalgamasse indistinta, mas decididamente, à enigmática fantasia do mestre italiano,

uma intricada conjunção entre o espaço plástico da pintura e a construção cinematográfica. “(…)

ajudando o exército a manter…”. Uma espécie de  fade out  dissipa o contorno de Aleksander no

escuro, de modo a fazer da  Adoração  o exclusivo sujeito de atenção da objetiva.  Analogamente,

vemos extinguir-se a qualidade reflexiva do material polido como se a barreira translúcida que nos

separava da representação pictórica fosse não somente atravessada,  mas  rompida em definitivo

[Figura 3.37-3.38].

24 A fim de prolongar a marca da respiração no vidro, utilizou-se um spray para congelar a superfície (ALEXANDER-
GARRETT, 2012, p. 199).
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Fonte: O sacrifício (1986)

A  singularidade  do procedimento  incita-nos  algumas  elucubrações.  Seria  o olhar  de

Aleksander – e com o dele, o nosso – a transpassar a fronteira cristalina, indo habitar a cenografia

da Adoração ou antes  o  hierático  episódio  a  emergir  do  quadro,  em toda  sua  soberania,  para

entrelaçar-se às mais profundas camadas de O sacrifício? Apostar nesta operação seria o equivalente

a  conceber  a  tela  de  Leonardo investida  de  uma autonomia  tal  capaz  de fazê-la  sobrepor-se à

realidade profana que lhe circunscreve e, portanto, à própria matéria fílmica. A variação ocorre de

maneira a assistirmos a  Adoração  converter-se de elemento refletor a objeto refletido. Assim, ele

mesmo tornado espelho, o âmago de O sacrifício estende-se como continuidade virtual da Epifania.

Mas a isso voltaremos adiante. Prossigamos na observação do plano. Da graciosa Bem-Aventurada

uma delicada luz argêntea emana sobre o grupo central, alumbrando os corações em êxtase daqueles

que  encontraram  o  Ilustre  Filho.  Eis  que  a  voz  masculina  conclui:  “a  calma,  a  ordem  e  a

disciplina”. 

Por certo, se atemo-nos tão somente ao âmbito diegético, o mais plausível da colocação seria

compreendê-la segundo a coerência interna do discurso proferido no extra campo, ou seja, como

uma indicação das providências a serem cumpridas pela população durante o fatal desastre bélico.

Justaposta  ao  insondável  aspecto  atribuído  por  O sacrifício ao  quadro de  Leonardo,  porém,  a

ponderação resulta por insuflar-se de inegáveis ambiguidades. Se a serenidade e a harmonia são, de

Figura 3.35: A presença diegética da Adoração Figura 3.36: Otto e Aleksander observam o quadro

Figura 3.37: O reflexo de Aleksander sobre o quadro Figura 3.38: A opacidade do quadro
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acordo com a mitologia cristã, qualidades singulares ao  episódio canônico,  elas  constituem,  em

igual  medida,  predicados  perfeitamente  aplicáveis  à  genialidade  artística de  Leonardo.  Quando

consideramos com especial atenção a porção frontal da Adoração, torna-se notável como à rigorosa

distribuição dos corpos em cena atribui-se os alicerces para a edificação da arquitetura pictórica. No

plano narrativo, por sua vez, é a disposição triangular dos Reis Magos em torno da Sacra Família,

cujo vértice superior concentra-se precisamente na Madona, o que garante o necessário equilíbrio

para a solene veneração. Apreciada à luz de sua conjunção à tela renascentista, a voz masculina na

banda sonora é subtraída de sua competência puramente jornalística, adquirindo conotações mais

bem aparentadas a de diretrizes de um tratado de pintura. Amparemos esta nossa perspectiva, à

primeira vista um tanto audaz, recuperando a sequência na qual nos é apresentada a  Adoração.

Lembremos que a obra infunde em Otto uma impressão negativa, assustadora mesmo,  justificada

pela sombria e indecifrável atitude do pincel de Leonardo; aqui, em contrapartida, utilizando-se da

não correspondência entre som e imagem, o filme como que nos oferece uma apreciação estética

antagônica à crítica do carteiro, ressaltando a refinada desenvoltura poética do pintor. 

Provocadas por uma obra de arte genuína, as possibilidades interpretativas não se esgotam

tão rapidamente. Eleva-se ainda em nosso horizonte um outro sentido sobre o qual gostaríamos de

nos debruçar. Para discorrer sobre a astuciosa manipulação dos reflexos desenvolvida no interior da

sequência,  particularmente no que diz respeito  ao encontro entre Aleksander e  a reprodução  de

Leonardo, é imperativo frisar a exímia autoridade de  Sven Nykvist (1922 – 2006) em seu ofício.

Lançando mão da natureza diáfana da moldura, o fotógrafo predileto de Ingmar Bergman (1918-

2007) opera uma desconcertante dinâmica de sobreimpressões donde se origina um fantasmático

duplo  do  nosso  protagonista.  Ao  modelar  esta  terceira  imagem,  fruto  da  fusão  de  corpos  de

identidades  físicas  distintas  –  o  desenho e  o ator  –,  o  filme instaura  em nós  uma centelha  de

desconfiança,  fazendo-nos  admirar  com cautela  esta  figuração  de  intensa  instabilidade  [Figura

3.37]. Este caráter inconstante e efêmero da imagem ali formada é tão logo percebido quando o

reflexo de Aleksander  é  engolido pelas sombras,  sendo substituído por  uma misteriosa luz que

prodigiosamente  emana da  reprodução de  Leonardo [Figura  3.38].  Tudo se  passa  como se,  ao

presenciarmos  o  portento  fulgurante,  nos  tornássemos,  à  semelhança  dos  Magos,  testemunhas

oculares do milagre da Encarnação. Tal como o Verbo fez-se humano no ventre de Maria pela ação

do Espírito, assim a Adoração parece insuflada de vida pelo sopro divino, manifesto no filme como

um extraordinário  acontecimento  luminoso.  Emergida  da  escuridão,  a  tela  transmuta-se em um

poderoso agente de conversão do olhar, do coração e da atitude do protagonista de O sacrifício. 

Profiramos a este respeito uma última palavra. A estonteante reflexividade instaurada pelo

filme, bem como a imbrincada alternância entre luzes e sombras que marca a entoação lírica da
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sequência, faz-nos aflorar na memória o capítulo introdutório do Evangelho de São João. Ouçamos

o que diz o texto bíblico:

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no
princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se
fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as
trevas não a compreenderam. (BÍBLIA, N.T. Jo, 1, 1-5)

Se atentamo-nos à configuração visual da cena, apercebemo-nos da astúcia de Tarkóvski

para recuperar as Escrituras. Servindo-se do chiaroscuro, o cineasta ao mesmo tempo evoca o texto

sacro  e  a  cena  de  abertura  do  filme,  criando  não  somente  um  paralelismo  formal  mas  uma

continuidade discursiva. Na sequência inicial, lembremos, a narrativa de João é introduzida pela

banda sonora, quando ouvimos Aleksander em off recitar ao Homenzinho o versículo primeiro “No

princípio  era  o  Verbo,  mas  você  está  mudo,  mudo  como  um  peixe”.  Lá,  conjugada  ao

enquadramento deserto,  protagonizado pela calma paisagem, a voz como que declara o próprio

conceito canônico da criação: “Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito

se fez”. Aqui, com a reprodução de Leonardo, um mecanismo oposto conforma-se. Suprimido o

texto verbal, o filme enuncia os versículos seguintes por uma estratégia puramente visual, como se

o  procedimento  luminoso emanado da  Adoração  fizesse  figura  dos  versículos  seguintes:  “Nela

[Palavra/ Verbo] estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as

trevas não a compreenderam”. Passagem esta que, compreenderemos mais tarde, antecipa o milagre

sucedido pelo rito sacrificial de Aleksander. 

Um corte na imagem. Ladeado por um espelhinho, uma taça e um cinzeiro de vidro, vemos

um aparelho  de  som ligado  que  se  apresenta  como a fonte  emissora  do  shakuhachi.  Não  nos

esqueçamos que a melodia japonesa transpassara toda a sequência, ocupando a banda sonora desde

o instante  em que Aleksander  encontrara-se com Maria  no bosque nos  arredores  da datcha.  A

música demarca uma continuidade entre cada uma das cenas, embora seja notável a elipse espaço

temporal operada pela instância narrativa, mas não só. Ao manipular a matéria fílmica num sistema

de constante variação de equilíbrio, oscilando entre o diegético e não diegético, entre o visto e o não

visto, entre efeito e causa, o cineasta vai instaurando índices cinematográficos do impenetrável do

mundo. 

Contido neste intricado processo de espelhamentos, vemos  convergirem as linhas de força

dos espaços pictórico e cinematográfico. Ao elaborar cinematograficamente a fusão entre os dois
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universos  artísticos,  o  filme resulta  por  encerrar  na  peculiaridade de sua forma a possibilidade

mesma de salvação obstinada pelo protagonista. Entre o  visível e o audível, nas lacunas que se

abrem, ressaltando as ausências, o reflexo de Aleksander sobre a Adoração faz precisamente figura

dos impulsos ocultos que operam no mundo. 

3.8 O SONHO DE ALEKSANDER

Após presenciar a crise histérica da esposa, testemunha do desespero da família  perante  a

guerra, Aleksander toma a arma da maleta de Vicktor e sobe para o piso superior da casa, onde

dorme o Homenzinho. Ele visita o filho, que ignora sua presença. 

Em close up, o perfil radical de Aleksander em seu  quarto. O ambiente está tomado pelas

sombras.25 O professor traga um gole do conhaque, volta-se de costas para a câmera e caminha em

direção à parede que sustenta a Adoração, de Leonardo, detendo-se diante do quadro por um breve

instante. Seu deslocamento na profundidade do espaço engendra uma montagem interna ao plano,

fazendo o enquadramento variar de um primeiríssimo plano para um plano geral. Como se não

soubesse ao certo como fazê-lo, Aleksander inicia hesitante o Pai nosso. Atordoado, novamente de

frente para a objetiva, no meio do cômodo, ele põe-se de joelhos no chão. Acompanhando seu

movimento,  a  câmera opera  uma panorâmica vertical  para baixo para  compor do pregador  um

discreto plongée. Ao que o protagonista improvisa uma oração muito pessoal, a câmera lentamente

aproxima-se  de  seu  rosto.  O  seu  tronco  é  engolido  pela  escuridão,  vemos  apenas,  levemente

iluminada, a porção esquerda de sua face.  Os  olhos suplicantes, voltados para o alto,  Aleksander

humildemente roga a Deus [Figura 3.40].

25 01:12:50



182

Fonte: O sacrifício (1986)

A postura não nos é desconhecida, vem-nos à mente o drama do retorno do filho pródigo aos

braços do pai, encenado por Tarkóvski anos antes em Solaris e em O espelho.26 Lembremos que, em

ambos  os  casos,  o  modelo  iconográfico  para  o  cineasta  repousa  na  monumental  pintura  de

Rembrandt dedicada ao tema. Tal como sucede na película autobiográfica, onde o arquétipo do

perdão é subvertido ao inverter-se a posição de arrependimento entre pai e filho, em  O sacrifício

uma outra mutação é empreendida. O professor que alegara no início do filme não ter nenhuma

ligação com o divino, agora, mergulhado no medo, contrito, recupera a crença no desconhecido.

“Aleksander agora reza. A oração eleita é – não podia ser outra – o Pai Nosso. Uma oração dirigida,

pois, ao mais simbólico dos pais: aquele de quem se diz está nos céus”  (CASANOVA, 2005, p.

113). Logo,  sendo  a  figura  paterna  o  próprio  Criador,  não  há  para  ela  imagem  possível.

Desmaterializado do campo visível, o pai ganha corpo na cena por um procedimento formal, isto é,

pela objetiva que, desde o alto, acolhe o lamento de Aleksander.27 Ouçamos a sua prédica:

Deus, salve-nos neste momento terrível...Não deixe morrerem meus filhos, meus amigos,
minha esposa, Viktor… todos que amam o Senhor, todos que acreditam ou não acreditam
no Senhor, porque foram cegos e não tiveram tempo de pensar no Senhor, porque nunca
foram realmente infelizes. Salve todos que nesse minuto perdem a esperança, o futuro, a
vida, a possibilidade de subjugar os pensamentos ao Senhor, que estão repletos de medo e
sentem a aproximação do fim, o medo não por si próprios, mas por seus entes queridos, por
aquele  que ninguém pode defender,  além do Senhor.  Defender  porque essa  é  a  última
guerra, terrível, depois da qual não restarão vendedores, nem vencidos, nem cidades, nem
vilas, nem ervas, nem árvores, nem água nas fontes, nem pássaros no céu. Eu entrego para
o Senhor tudo o que tenho, abandono a família  que amo, destruo minha casa,  deixo o
Menino, vou ficar mudo, nunca mais irei falar com ninguém, recuso tudo o que me conecta
com a vida. Apenas faça que tudo volte a ser como antes, como estava de manhã, como
estava ontem, para que não haja esse medo animalesco e nauseante! Ajude, Deus, e eu faço
tudo o que prometi ao Senhor (TARKÓVSKI, 2012, p. 135-136).

26 Ver figuras 2.114-2.118.
27 Em oposição ao  proposto em nossa análise,  Casanova  (2005, p. 113) afirma que “este [o olhar para a câmera,

portanto o fora de campo] não é o lugar de Deus. O lugar de Deus, quando existe, é um lugar interior, fora do
âmbito da visão, um lugar simbólico, habitado unicamente pela palavra.” 

Figura 3.39: Aleksander e o quadro de Leonardo Figura 3.40: A oração de Aleksander
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Terminado seu apelo, Aleksander engatinha, arrastando-se até o sofá no fundo do quarto, sob

a tela de Leonardo. Sempre de costas para a câmera, ele deita sobre o móvel. Uma moeda cai no

chão, ouvimo-la rodopiar enquanto a banda sonora é ocupada pelo kulning. Um lento travelling out,

a imagem gradualmente é tomada pela escuridão. “Venha cá, Viktor! Ajude-me…” – a voz de Marta

sussurra em off. Corte. 

Em  close  up,  na  completa  penumbra,  reconhecemos  apenas  o  contorno  dos  cabelos  de

Marta. Ela dá meia volta e seu rosto parcialmente iluminado revela-se para a câmera. A moça despe-

se, enquanto sai pela borda esquerda do quadro. Seu movimento permite que a objetiva nos ofereça

um plano geral do quarto. Sob um enquadramento radicalmente frontal, vemos uma cama coberta

por manta rendada, encimada por uma tela dependurada na parede. À sua esquerda, um biombo e

uma mesinha, sobre a qual jaz um vaso com flores. Um lento travelling out amplia nosso campo de

visão. Marta entra novamente em cena pela margem esquerda, indo para detrás do biombo. No lado

oposto  do  cômodo,  um espelho  vertical  reflete  a  luz  que  incide  da  janela,  revelando  o  corpo

desnudo da  jovem.  A banda  som é  ocupada pelo  canto  das  pastoras.  Marta  direciona-se  até  a

cabeceira da cama, ocupando o centro da composição, seu deslocamento é seguido do ruído de água

corrente. O movimento de afastamento da câmera associa-se a um corte na imagem. 

Fonte: O sacrifício (1986)

O registro cromático é alterado. Em preto e branco, vemos Aleksander em um corredor,

enquadrado por uma série de portas abertas. Na porção mediana do espaço, água goteja do teto,

criando no chão um espelho de luz. Como se fora testemunha de algo interdito, nosso protagonista

sai em disparada na profundidade do espaço, ausentando-se pelo limite esquerdo da tela.  Aqui,

conjecturamos, o desdobramento operado pelos retângulos, os quais destacam a figura do professor,

além  de desempenharem um potente efeito visual, reforçando a construção perspética, assumem

uma função simbólica. Lembremos que no plano anterior Aleksander caíra no sono. Assim, tudo se

passa como se a partir daí fossemos convidados a adentrar o seu campo onírico [Figura 3.42].

Figura 3.41: O quarto de Marta Figura 3.42: A passagem para o sonho
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Um quarto úmido e escuro. Em plongée a câmera toma Aleksander sentado em uma cadeira,

ele está cabisbaixo. O professor ergue a cabeça e a câmera segue-o com uma panorâmica vertical

para cima. Das trevas que tomam o lugar, vemos uma janela que se abre para um campo de neve. A

objetiva abandona o personagem, pondo-se em direção ao rasgo na parede. O aparato parece querer

ir ao encontro do canto das pastoras ouvido em  off.  Pela margem direita, do lado de fora, surge

Aleksander diante de uma larga construção de aparência abandonada. Entre a lente e o intelectual

interpõe-se  uma  velha  cortina  de  tecido  transparente,  a  qual  encobre  parcialmente  a  janela.  A

constituição da imagem alerta-nos para o caráter mediado de nosso acesso à cena. À semelhança do

efeito produzido pelo sobrenquadramento estabelecido pela sucessão de portas, a janela, somada à

porção de tecido, reforça a ideia de um segredo a ser revelado [Figura 3.43-3.45].

Fonte: O sacrifício (1986)

Em plano aproximado, um travelling lateral registra os sapatos de Aleksander moverem-se

por  um  terreno  lamacento.  Algo  o  detém,  ele  abaixa-se,  vemos  suas  mãos  muito  pálidas

desenterrarem das folhas molhadas uma echarpe de renda que traz consigo à superfície uma porção

de moedas. Embora Robert Bird (2008, p. 222–224) sugira uma leitura alegórica para as moedas,

lendo-as como imagem da oblação a ser paga pelo protagonista, estamos mais inclinados, porém, a

compreender o objeto como conexão material, como elemento de transição entre a realidade e o

mundo dos sonhos [Figura 3.47]. Na banda sonora ouvimos o kulning,  a câmera busca o rosto de

Aleksander que sustenta uma expressão de desconfiança. Corte.

Tomando a  paisagem em plano geral,  a  câmera  desempenha um lento  movimento  semi

circular, os frondosos troncos das árvores opõem-se ao deslocamento lateral da objetiva. No plano

Figura 3.45: O sonho de AleksanderFigura 3.44: O sonho de AleksanderFigura 3.43: O sonho de Aleksander

Figura 3.46: O sonho de Aleksander Figura 3.47: O sonho de Aleksander
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de fundo, os contornos alvos de uma estátua destacam-na do negro e largo tronco de uma árvore.

No eixo mediano da imagem, Aleksander surge de detrás de uma das árvores, ele olha ao redor

como  se  procurasse  por  algo.  Posto  a  movimentação  da  objetiva,  o  corpo  do  herói  é

momentaneamente encoberto pela natureza; a robustez da madeira denuncia a frágil situação do

protagonista. A este respeito cabe ressaltar a coreografia estabelecida entre Aleksander, a paisagem

e a câmera. Atentos à encenação percebemos como Tarkóvski idealiza-a de maneira a reiterar uma

dinâmica  de aparição,  desaparição  e  absorção do homem pela  matéria  do  mundo natural,  uma

organização visual que valoriza a desproporção entre a solidez e a debilidade, remontando à pintura

de John Constable (1776-1837). A comparação que se nos coloca é com a peça do Vicktoria and

Albert Museum, em Londres, Study of tree trunks (AUMONT, 1996, p. 211, p. 219) [Figura 3.49].

Na  obra  do  romântico,  uma  paisagem  primaveril.  Sob  um  enquadramento  levemente

deslocado  à  esquerda,  como pela  perspectiva  de  um observador  à  espreita,  vemos  um terreno

encurvado.  Do  declive,  organizando  a  cenografia  do  quadro,  origina-se  uma  diagonal  que

organicamente atravessa a extensão da tela. No plano frontal, cortando verticalmente a superfície

pictórica, um vultoso tronco de árvore; sob as sombras do ocaso, as raízes, de um verde profundo,

estendem-se sobre a relva em direção ao espectador. O ponto de vista sobre a cena é tal que não nos

oferece a copa do arvoredo, apenas uma porção de galhos folhados retorcidos descem da margem

superior, conduzindo-nos o olhar ao segundo plano da imagem. Ali, ao fundo, a combinação de

densas pinceladas de tinta dão vida a uma figura humana. Os pigmentos amarelados que dão forma

à  folhagem circundam a  cabeça  da  personagem,  reforçando  sua  postura  solitária  e  meditativa.

Insulada em seus pensamentos, a criatura contrasta com a imponência da natureza que se impõe

como protagonista. Enquanto sua existência cromática – azul e branca – resiste à gama de verdes,

amarelos e marrons do bucólico espetáculo, seu dorso diminuto à direita, oblíquo ao primeiro plano,

soma-se às linhas verticais, engendrando um instável equilíbrio visual.
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Ao parearmos a sequência de O sacrifício e o Estudo, de Constable, o tratamento concedido

à natureza permite-nos pressentir pontos de confluência entre as sensibilidades criativas do cineasta

russo e do pintor britânico. Em ambas as obras constata-se uma observação distanciada do evento,

deliberação representativa que, tanto quanto respeitar a solitude das figuras humanas, garante ao

mundo natural a expressão de sua beleza.  No universo onírico idealizado por Tarkóvski,  assim

como na tela do romântico, as espécies silvestres acolhem a personagem, conferindo à cena certo

grau de mistério.  Enquanto essa atmosfera de impenetrabilidade,  na película sueca,  expande os

limites significantes do filme, ao acentuar a ambiguidade do ocorrido; na tela inglesa, por sua vez,

induz o espectador à fabulação psicológica do evento assistido. Quanto a essa indeterminação é

importante considerarmos o registro em preto e branco no qual se passa a cena e sua estreita relação

de identificação cromática com a visão premonitória de Aleksander.  A seguir  veremos como se

afirma a dependência narrativa entre uma e outra sequência.

Em plongée a  câmera  opera  um  travelling vertical  para  cima.  Não  deixemos  passar

despercebido  o  emprego  deste  procedimento  formal,  colocado  em  contraste  com  o  plano  do

presságio apocalíptico de Aleksander. No chão lameado, um prato esmaltado, moedas, trapos sujos

e  jornais  amassados.  O  som  abafado  que  ouvíramos  quando  da  eclosão  da  guerra  surge  em

crescendo na banda sonora juntamente com o tilintar das taças. Lembremos com Bird (2008, p. 211)

que o barulho da aeronave, tal como o dos cristais, configura em  O sacrifício o anúncio de um

evento  transformador.  Na neve,  os  pequenos  pés  descalços  do  Homenzinho.  “Meu filho!”  – o

chamado de Aleksander em off afugenta o rapazinho que sai pela margem esquerda. Um vento forte

sopra as folhas putrefatas. A objetiva ergue-se em uma panorâmica vertical, mostrando uma porta

Figura 3.49: John Constable, Study of tree trunks. c.1821,
óleo sobre tela, 24,8 x 29,2 cm, Vicktoria and Albert

Museum, Londres.

Fonte: Vicktoria and Albert Museum

Figura 3.48: O sonho de Aleksander

Fonte: O sacrifício (1986)

https://collections.vam.ac.uk/item/O14900/study-of-tree-trunks-oil-painting-constable-john-ra/
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cerrada com tijolos. Associadas ao som explosivo do avião, as portas de madeira batem sobre os

tijolos com força [Figura 3.50-3.52].

Com a previdência catastrófica de Aleksander sempre em mente, tenhamos viva na memória

a  oposição  entre  os  sentidos  dos  travellings  em cada uma das  cenas.  O primeiro,  recordemos,

desloca-se para baixo, ao passo que o segundo realiza-se de modo ascendente; a divergência não

nos parece fortuita. Julgamos plausível, ao contrário, supor que da aplicação deste procedimento

técnico deriva uma acepção simbólica. Se na trágica profecia o que está em jogo é o fim da vida, o

movimento descendente reforça semanticamente a catástrofe vindoura; no sonho de Aleksander, em

oposição, manifesta-se uma via de salvação. Em ambos, entretanto, vale ressaltar, a nossa apreensão

do que potencialmente está por vir é interrompida; no lampejo cataclísmico, pelo  fade out  e, no

registro onírico, pelos tijolos que guardam o mistério contido em Maria. 

Fonte: O sacrifício (1986)

3.9 DAS IMPRESSÕES DA IMAGEM, OU O ANÚNCIO DA SALVAÇÃO

O som do avião dispara um corte seco na imagem. Em seu escritório, Aleksander desperta

abruptamente.28 A luz  oscila  como  se  presenciássemos  um  relâmpago.  A silhueta  sombria  do

professor destaca-se contra o fundo branco da parede.  Da margem direita,  uma fonte luminosa

avança em movimento horizontal,  clareando parcialmente o rosto de Aleksander  [Figura  3.53].

Corte. Em plano médio, Otto surge da borda inferior do quadro. Seu torso tenebroso adentra a cena

escalando a sacada da casa; ele tem atrás de si a vastidão da planície. O tempo ralentado da imagem

infunde-nos a impressão de que a chegada do carteiro configura uma continuação do sonho do

protagonista. Ao que Otto se aproxima com os cabelos esvoaçantes, indo alcançar um primeiríssimo

plano, se nos revela a sua face esquerda diante do contorno sombrio que vinhamos de acompanhar.

Apercebemo-nos então, retroativamente, que sua aparição realizou-se virtualmente, pelo reflexo na

28 01:22:03

Figura 3.50: O sonho de Aleksander Figura 3.51: O sonho de Aleksander Figura 3.52: O sonho de Aleksander
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porta envidraçada,  constituindo um verdadeiro  trompe l’oeil cinematográfico.  Ele busca alguma

coisa do outro lado do vidro; o calor de sua respiração produz um vapor evanescente na superfície

polida. Corte. O filme dá-nos a ver a Adoração; sobre ela, um talhe indistinguível. Uma mudança de

foco revela a identidade de Aleksander que se afasta de costas para a reprodução de Leonardo. No

reflexo, seu corpo e o da tela embaraçam-se. Corte. 

A câmera opera uma rotação de 180°, acompanhando o deslocamento do protagonista com

uma panorâmica para a direita. O movimento da objetiva surpreende-nos mais uma vez ao revelar a

posição  do aparato  no  exterior  da  casa,  junto  a  Otto  [Figura  3.54].  Tal  como a  Adoração,  no

procedimento da montagem, ocupou o espaço entre os cortes apartando os dois personagens, aqui

esta mesma função é cumprida pela matéria cristalina. Os amigos sussurram separados pela vidraça,

o que faz da imagem uma complexa combinação de sombras e reflexos, reiterando a impressão de

um registro onírico. Descobrimos o propósito da inesperada visita. De modo um tanto desconexo,

remetendo-se  à  empregada  Maria,  o  carteiro  anuncia  uma  esperança  para  catástrofe  bélica.

Aleksander  abre para  o amigo,  convidando-o a  entrar.  O anfitrião está  confuso,  precisa de um

conhaque para conter a agitação. 

Fonte: O sacrifício (1986)

O professor constata  que o fornecimento de energia elétrica fora interrompido enquanto

dormia. O relógio bate duas horas. O dono da casa acende uma luxuosa lamparina. O ruído de

passos no andar de baixo impele Otto a apagar rapidamente o abajur, a fim de manter despercebida

a sua presença. O gesto é seguido pelo som do chifre de nevoeiro. O visitante corre até a janela

disposta no canto direito do escritório como se buscasse no fora de campo a fonte do ruído. Não nos

esqueçamos de que o sinal marítimo, como observado anteriormente, configura um motivo sonoro

associado à personagem de Maria. Desta feita, contudo, a presença da criada dá-se indiretamente.

Ausente da imagem, ela é trazida à cena pela fala de Otto. Ouvimos o aviso náutico repetir-se.

“Você tem que ir até Maria, já” – adverte o carteiro. Aleksander não consegue entender. Tomada em

Figura 3.53: O despertar de Aleksander Figura 3.54: A dinâmica de reflexos
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plano geral, a conversa realiza-se de maneira que a  Adoração, dependurada na parede posterior,

interponha-se  aos  amigos.  A confusão  estabelecida  entre  eles  remete  a  um verdadeiro  diálogo

tchekhoviano.

No caso de O sacrifício, aturdido pela ameaça nuclear, Aleksander encontra-se encerrado em

um  universo  de  torpor  e  introversão,  retraimento  que  configura  a  condição  primordial  de

incomunicabilidade e entendimento mútuo. Se na oficina de Tchekhov o declínio da comunicação

resulta em grande parte da imobilidade transmitida pela futilidade e pelo tédio; na fita sueca de

Andrei Tarkóvski, o insulamento do professor tem origem na divergência entre o seus sistema de

crenças e o do amigo. Para romper a impossibilidade do diálogo e superar a atrofia no campo das

ações, nosso protagonista deverá rejeitar a racionalidade cartesiana que até então constituiu o seu

caráter, aderindo aos mistérios e misticismos revelados pelo carteiro.

A descrição  feita  por  Otto  sobre  onde encontrar  Maria  faz  vir-nos  à  mente  a  paisagem

revelada  no  sonho  de  Aleksander.  Daí  a  possibilidade  de,  em  retrospecto,  compreendermos  a

sequência onírica como uma sorte de premonição; especulação reforçada pelo registo cromático em

branco e preto, tal como sucedera na primeira visão premonitória do colapso do mundo. A câmera

põe-se a se aproximar dos companheiros em um lento travelling in. “Sua empregada” – reitera Otto;

imediatamente, em off, ressoa o canto das pastoras. “Escutou? O que foi?” – demanda o visitante ao

que Aleksander responde: “O que? Não sei, não sei. Parecia música.” Diferente do que se passara

outrora, o chamado não é ouvido apenas pelo carteiro e se o rumor levanta alguma dúvida, “ela

repousa sobre a natureza do som e não sobre o fato de sua emissão” (WERLY, 2010). Otto insiste

sobre a necessidade de Aleksander ir ao encontro da criada: “Você tem que ir até Maria e dormir

com ela. (…) Estou dizendo que você tem que dormir com Maria. (…) É muito simples. Ela mora

só. E se neste momento você só tem um desejo, que tudo isso termine, assim será. E não haverá

mais nada!” A objetiva alcança-os, compondo dos confidentes um primeiro plano. Aleksander sorri,

acreditando ser uma loucura do amigo, que insiste: “É verdade, uma verdade sagrada. Ela tem

poderes especiais. Eu sei, ela é uma feiticeira.” [Figura 3.55].

O carteiro despede-se do professor, recomendando-lhe como deve prosseguir em sua missão.

A câmera acompanha-o em um travelling  lateral pelo cômodo. A porta espelhada de um armário

reinsere virtualmente Aleksander na cena. A partir deste instante tudo se passará como se a natureza

dos corpos fosse transmutada e os amigos não mais pudessem coabitar o espaço. Otto detém-se ao

lado  do  móvel.  No  ambiente  penumbroso,  apenas  um  feixe  de  luz  vertical,  cuja  fonte  nos  é

desconhecida, incide sobre sua pessoa. A configuração luminosa, que nos oculta a sua face, cria em

torno de si uma atmosfera enigmática, como se o hóspede pronunciasse uma aparição angelical

[Figura  3.56].  Aleksander,  em cena senão como um reflexo,  avança na direção do amigo.  Sua
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tentativa  de  aproximação faz  com que Otto se afaste.  O desaparecimento  do  aniversariante  do

espelho é o estopim para um corte na imagem.

Fonte: O sacrifício (1986)

À semelhança do anúncio de Gabriel, que apregoara à Virgem o mistério da Encarnação,

assim também Otto, em nome da redenção do mundo, intervém sobre o destino de Aleksander. Não

nos esqueçamos de sua profissão  de carteiro,  mensageiro  tal  o  Arcanjo,  mas sobretudo de  sua

habilidade de  transitar  entre  os  mundos,  de  acessar  realidades  que não nos  são  imediatamente

visíveis.  Lembremo-nos  do  episódio  da  fotografia  fantasmática,  quando,  entre  os  personagens,

apenas Otto ouve o canto das pastoras e então sofre uma queda,  tocado por um anjo maligno.

Atentemos, por isso, à configuração do plano, a qual mantém os amigos espacialmente apartados,

tal sucede entre o emissário de Deus e Sua escolhida.29 Se quisermos ainda uma outra evidência das

alusões angelicais que pesam sobre o personagem de Allan Edwall (1924-1997), sempre atentos às

Escrituras, coloquemos no centro de nossa análise os motivos (sonho e escada) que dão corpo à

sequência e pensemos um instante sobre o singular modo de sua entrada em cena. Assim como os

seres celestes que, segundo o sonho de Jacó, subiam e desciam a escada que se interpunha entre a

terra e o firmamento, de modo análogo surge Otto a Aleksander com o um enviado divino.30 

Mais propensa a uma interpretação de conotação pagã, Layla Aleksander-Garret (2012), por

sua parte, sugere observarmos a relação de Otto com o sobrenatural à luz da antiguidade clássica.

Para a tradutora, a competência intermediária do carteiro aparenta-o, inevitavelmente, a Hermes, em

especial quando considerada a importância legada pelo cineasta ao figurino do personagem, que

29 Cf. MARIN, Louis. Annonciations ou les secrets du tiers. Trois, 1988, vol. 3, nº 3.
30 Em Gênesis 28, 10-13, lemos: “Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a

noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se
naquele lugar. E sonhou: e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus; e eis que os anjos de Deus
subiam e desciam por ela e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai,
e o Deus de Isaque.”

Figura 3.55: O anúncio da salvação Figura 3.56: A aparição de Otto
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deveria obrigatoriamente usar meias brancas e sandálias.31 Com o intuito de atestar sua leitura, a

amiga pessoal do diretor recorda o fato de Mitos da Grécia Antiga, juntamente com Guerra e paz

(Voina i mir, 1865-1869), de Liev Tolstoi, ter sido o volume que acompanhou Tarkóvski em sua

infância, durante o período de evacuação na Segunda Guerra Mundial (ALEXANDER-GARRETT,

2012, p. 391).  Durante as filmagens, Edwall cativou Tarkóvski ao mostrar, em sua atuação, uma

personalidade intimamente afim com a de Otto, mas em igual medida por seu “senso de humor, sua

espontaneidade, sua presença genuinamente infantil e um aspecto algo etéreo”.32 (ALEXANDER-

GARRETT, 2012, p. 199).

Do fora de campo, sobre o perfil esquerdo de Aleksander em close up, ouvimos uma última

interjeição  de  Otto:  “De qualquer  maneira,  eu  prefiro  Piero  della  Francesca!”.  Sua  presença

efêmera na banda sonora reitera o caráter espectral de sua visita. O anfitrião encerra-se pensativo,

mas logo sorri, achando graça no comentário do amigo. Mais do que o complemento da ponderação

sobre o temor insuflado por Leonardo, vociferado durante a inserção da Adoração na diegese, esta

apreciação, compreendemos, caracteriza-se como uma inesperada confrontação entre os mestres do

Renascimento.  Depreende-se  da  avaliação  do  carteiro  a  oposição  entre  o  meticuloso,  mas

ambivalente sfumato do artista florentino e a matemática luminosa e simbólica, de paleta cromática

vibrante,  do pintor de Borgo Santo Sepolcro.  Onde a aptidão pictórica do primeiro constitui-se

enquanto algo de insondável, o virtuosismo criativo do segundo dedica-se à aplicação artística de

enunciados aritméticos. Se em Leonardo a grelha perspéctica é mitigada pela experiência visível,

em Piero, ao contrário, sendo declarada a perspectiva um princípio estético, o espaço pictórico “é

governado por rígidas leis numéricas, tornando-o um espaço essencialmente mental” (BUSSAGLI,

1992, p. 6). 

A objetiva registra a face doce da Mãe Imaculada. Lentamente, um  zoom out opera uma

transformação na superfície da  Adoração,  tornando-a espelhada. O episódio canônico perde sua

nitidez  pela  sobreposição  das  árvores  que  incidem sobre  a  reprodução  como reflexo.  A densa

folhagem acentua o aspecto umbrífero do desenho de Leonardo [Figura 3.57-3.58]. Ali, a figura da

Madona destaca-se. Adentrando pela margem esquerda, o busto de Aleksander soma-se como um

31 Dada sua tarefa de conduzir os mortos ao Hades, Hermes aparece na Ilíada sob a alcunha de “auxiliador”. Vejamos
como Homero compõe a figura do mensageiro dos deuses: “Hermes, já que aquilo que de tudo mais te agrada é
acompanhares um homem,  e  dás  ouvidos a quem queres,  vai  agora e guia Príamo até as naus recurvas dos
Aqueus, para que ninguém o veja nem se aperceba dele entre os outros Dânaos, até que chegue à tenda do Pelida.”
Assim falou; e não lhe desobedeceu Hermes, Matador de Argos.  Logo em seguida em seus pés calçou as belas
sandálias, douradas, imortais, que com as rajadas do vento o levam sobre o mar e sobre a terra ilimitada. Pegou
na vara com que enfeitiça os olhos dos homens a quem quer adormecer; ou então a outros acorda do sono .
(Canto XXIV, v. 334-344, grifo nosso) Utilizamos como referência a tradução de Frederico Lourenço, editada pela
Penguin Companhia das Letras (2005). 

32 “Watching Allan Edwall acting, Andrei observed that he, more than any of the others, was his character’s kindred
spirit, a man ‘not of this world’. He was more and more captivated by him, not merely as an actor, but also by his
fine sense of humor, his spontaneity, his genuinely child-like presence and some kind of ‘ethereal’ aspect.”
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terceiro estrato na imagem. Um corte instaura na sequência uma elipse espaço temporal. 

Fonte: O sacrifício (1986)

Ao avaliar a relação estabelecida entre o protagonista de O sacrifício e o objeto pictórico,

Michele Bertaggia (2004) pondera como o vidro que recobre a Adoração “ao mesmo tempo em que

autoriza, retém e bloqueia qualquer penetração direta do olhar” sobre a imagem, devolvendo ao seu

admirador a mirada a ela lançada. Assim, implicado na cena observada, Aleksander descobre-se

diante dos dilemas de uma “réplica autorreflexiva”, transitando da situação de mero espectador para

o interior mesmo da “ilustração de um evento que o convoca à transformação.” Face a seu reflexo, o

herói encontra-se diante do drama de tomar posição sobre o próprio destino, cujo desenlace depende

unicamente de seu livre-arbítrio  (BERTAGGIA, 2004, p. 111). Mas essa perturbadora associação

“estético contemplativa” com a criação de Leonardo não se restringe ao protótipo da fé cristã, ela

mascara,  a  bem dizer,  a  “demoníaca  tentação  de  apoderar-se  da  graça  salvífica”  que  assola  a

consciência de Aleksande (BERTAGGIA, 2004, p. 112). 

Constata-se daí a incumbência tanto poética quanto narrativa desempenhada pela Adoração

no último longa-metragem de Tarkóvski. Operando “alternativamente como janela e espelho”, a tela

florentina “registra o ponto clímax do drama”, isto é, o momento resolutivo de seu protagonista

(BIRD, 2008, p. 211). Portador de um episódio epifânico, o quadro de da Vinci configura, em O

sacrifício, o pressuposto material necessário para a decisão de Aleksander de procurar a feiticeira

Maria. Confrontado pela auto imagem, isto é, pela consciência de si, o herói torna-se agente da

própria história. É preciso, porém, que a compreensão que Aleksander tem de seu lugar no mundo

seja antes atravessada e transformada pelo olhar, uma mudança possível tão exclusivamente pela

obra de arte. 

Voltemos à sequência. Em plano aproximado, vemos Aleksander de costas. Ele observa a

paisagem arbórea e lamacenta que se abre da sacada.  Em off ouvimos Vicktor:  “Se eu entendi

direito,  Aleksander  queria  dizer  que  é  estranho  que  uma  pessoa,  voluntariamente  seja

Figura 3.57: A face de Maria Figura 3.58: A superfície espelhada da imagem
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transformada em uma obra de arte. Em geral, o resultado é tão longe do seu autor que é difícil de

acreditar  que  a  obra  foi  feita  por  ele.  Mas  com atores  é  ao  contrário…”  Aleksander,  que  se

deslocava hesitante pela varanda, é abandonado pela câmera. A objetiva realiza uma panorâmica

para a esquerda, detendo-se na planície alagada onde jaz um barco velho abandonado. A vista é

emoldurada pelo montante da janela. Não deixemos escapar que a embarcação, tal como os signos

sonoros  náuticos,  é  um  motivo  que  acompanha  a  personagem  de  Maria.  Daí  imaginarmos  a

operação fotográfica – a panorâmica da objetiva – como expressão sintática que aponta para a

solução visionada pelo herói [Figura 3.59].

Fonte: O sacrifício (1986)

Corte. Aleksander tem as mãos sobre o rosto em meditação. “...É o próprio ator que é a

obra de arte” – a conclusão do médico como que fornece ao professor a coragem necessária para

abandonar a casa e seguir o conselho de Otto [Figura 3.60]. Antes de prosseguirmos, ocupemo-nos

por um instante da palestra de Vicktor. Compreendida a nível ficcional, sua colocação, é o mais

provável, refere-se à experiência de ator relatada aos convidados por Aleksander, o qual justificara

sua aposentadoria dos palcos pelo sentimento de ser consumido pelos personagens que interpretava.

O comentário ganha novos contornos, entretanto, se o abordamos segundo uma outra angulação,

pensando-o como parte do expediente retórico de O sacrifício. Observado à luz dos procedimentos

fotográficos e da coreografia dos corpos que organizam as aparições da Adoração, a fala de Vicktor

parece configurar uma marca enunciativa do efeito autorreferencial engendrado pelo filme. Para

dizer de outro modo, a cena é construída de maneira a alertar o espectador da transubstanciação

artística de Aleksander, neste caso, porém, por sua total identificação com o objeto pictórico. O

reconhecimento do professor com o quadro de Leonardo, contudo, é acompanhado de uma outra

transformação, profunda e capital para a narrativa. Ao passo em que o vemos renunciar a própria

identidade e assumir a condição de obra de arte, é justamente o processo de conversão espiritual do

protagonista que testemunhamos. Assim, menos do que consequência natural de sua presença diante

Figura 3.59: O barco esquecido na paisagem Figura 3.60: Aleksander decide procurar Maria
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da  superfície  cristalina,  as  sobreimpressões  de  Aleksander  na  reprodução  da  tela  renascentista

emprestam forma visível à sua sina salvífica.

Fonte: O sacrifício (1986)

Aleksander  desce  o  balcão  com o auxílio  da  escada  deixada  pelo  carteiro.  Enquanto  o

professor desaparece pela borda inferior da tela, a câmera realiza uma panorâmica vertical para

baixo, indo encontrar uma mesa onde repousam um vasinho com flores secas, um par de óculos, um

livro aberto, uma caneta, um ovo e um copo com água sobre uns manuscritos. Esta natureza morta,

gênero  pictórico  com  o  qual  o  filme  traz  evidentes  paralelos,  faz  nos  pensar  no  curso  da

transformação de Aleksander, ou seja, na vida de erudição a qual ele está decidido a sacrificar em

nome da salvação. Para seguir os mistérios da fé é antes preciso que o herói abdique de suas crenças

racionais, pois oculto é o caminho que o guiará à conversão. 

3.10 DO CAMINHO PARA A CONVERSÃO

Após tomar a arma da maleta de Viktor e visitar o quarto do Homenzinho uma última vez, o

aniversariante deixa a casa, escondendo-se da família, que está sentada à mesa do lado de fora. A

fuga  é  acompanhada  do  ressoar  do  chifre  de  nevoeiro,  signo  sonoro,  bem sabemos,  alusivo  à

personagem da feiticeira Maria. Estaria Aleksander ouvindo seu chamado?33

Com um plano geral, levemente em  plongée,  a câmera oferece-nos a paisagem. Sobre o

prado, marcada pelo alto contraste da fotografia de Nykvist, deita a noite escura; do firmamento vê-

se apenas uma estreitíssima faixa; na linha do horizonte, espaçadas, erguem-se pequeninas árvores;

ao centro, por uma sinuosa estrada pedregosa avança Aleksander, montado na bicicleta emprestada

33 01:36:00

Figura 3.61: A decisão de Aleksander
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pelo carteiro. Em  off ouvimos o sinal náutico mais uma vez. Ao alcançar a porção dianteira do

plano,  tentando contornar  uma poça d’água,  o  professor vai  ao chão.  Ele ergue-se,  ao longe o

kulning. Empurrando a bicicleta, nosso herói contorna o buraco, retornando por onde viera. O canto

das pastoras, vocalização igualmente associada à Maria, como que o detém, lembrando-o de sua

missão. Decidido a ouvir o conselho de Otto, Aleksander põe-se novamente em seu caminho. Em

uma panorâmica para a esquerda, a objetiva abandona-o, indo encontrar um carro com as portas

abertas, de onde desce um longo tecido branco [Figura 3.62].

Fonte: O sacrifício (1986)

A cena, é preciso confessar, remete-nos ao episódio da conversão de Saulo de Tarso. Se

recorremos às Escrituras, no livro do Ato dos Apóstolos, encontramos o relato de transformação do

carrasco  dos  seguidores  de  Cristo.  Em  sua  peregrinação  para  Damasco,  cegado  por  uma  luz

brilhante  que  repentinamente  lhe  envolveu,  o  fariseu  foi  convocado  a  cumprir  os  planos  do

Altíssimo para si.34 Não se trata, por certo, de ver em  O sacrifício  uma reconstrução tal qual do

relato bíblico, alguns equivalentes, entretanto, se fazem possíveis. Enquanto na narrativa sagrada a

convocatória divina revela-se ao futuro apóstolo como um fenômeno primeiro luminoso e então

audível, no longa metragem, por sua vez, é o grito das pastoras a fazer as vezes do apelo à entrega

sacrificial do protagonista. Assim, podemos inquirir se na película de Tarkóvski a banda sonora

antecipa material e simbolicamente os fenômenos narrativos e visuais porvir.

 Esse signo sonoro, argumenta Werly (2010), “marca a distância percorrida por Aleksander

na  história:  aquele  que  não  escutava,  a  partir  de  agora  ouve  e  aceita  responder  o  chamado”

(WERLY,  2010,  p.  346).  Se  assumimos  o  ocorrido  com  o  professor  como  metáfora  de  sua

reconciliação espiritual, não devemos ignorar que, de acordo com a liturgia cristã, a queda de Saulo

é celebrada pela igreja durante a quaresma, ou seja, período de recolhimento e meditação, tempo

34 Ver Ato 9, 3-9; 22, 6-11. Embora o texto bíblico não faça menção ao transporte de Saulo, convencionou-se figurá-lo
caindo de um cavalo.

Figura 3.63: A casa de MariaFigura 3.62: A queda e conversão de Aleksander
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que antecede a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A interpretação é corroborada se consideramos

a continuidade da sequência, quando vemos um grupo de ovelhas atravessar o terreno em frente a

casa de Maria, reforçando o destino de Aleksander [Figura 3.63]. É nos permitido, sem dúvida,

compreender  a presença do rebanho diegeticamente,  como parte  do ambiente pastoril,  contudo,

atesta a tradição iconográfica, é inegável a estreita relação entre o animal e o martírio de Cristo,

denominado o Cordeiro de Deus pelo vocabulário litúrgico. 

Não nos parece despropositado o fato de um pequeno ícone do perfil da Mãe de Cristo ser a

primeira  imagem  enquadrada  no  interior  da  casa  de  Maria.35 Após  fixar-se  sobre  a  sacra

representação, a câmera realiza uma lenta panorâmica para a direita, revelando um singelo altar

onde se encontram, depositados sobre uma toalha negra delicadamente ornada com botõezinhos

perolados,  uma porcelana com flores,  um crucifixo metálico e  alguns porta-retratos  de família.

Desde o fora de campo, vemos Maria acompanhada de Aleksander; os personagens são postos em

cena virtualmente, por meio da superfície atrás do altar que se nos revela reflexiva. No espelho, a

lamparina trazida pela serva da casa ilumina o signo do martírio do Filho de Deus. Metodicamente

engendrada, a composição demonstra visual e metonimicamente a entrada do casal em um espaço

hierático, recanto onde o rito de passagem do protagonista deve encontrar seu lugar [Figura 3.64-

3.65].

Fonte: O sacrifício (1986)

Mas o encontro amoroso entre Aleksander e Maria, enlace que conduzirá à remissão dos

pecados do mundo, exige para sua concretização uma cerimônia de purificação. É o que vemos

quando  a  eremita,  vínculo  terreno com o divino,  humildemente  lava  as  mãos  de  seu  senhor.36

[Figura  3.66].  O gesto  não  nos  permite  omitir  o  que  ensinam as  Escrituras.  Em Betânia,  nas

vésperas da Páscoa, reunido com seus discípulos na casa de Simão, o leproso, Jesus foi abordado

por uma mulher que trazia consigo um vaso de alabastro. Estando Cristo sentado à mesa, a irmã de

Lázaro derramou-lhe sobre a cabeça perfume de nardo puro, preenchendo o ambiente com o cheiro

35 01:40:48
36 Para Dulgheru (2014, p. 44), o galho representado no vaso de porcelana usado por Maria configura “uma repetição

do leitmotiv da Árvore da Vida”. 

Figura 3.64: O ícone da Virgem Figura 3.65: O espaço sagrado Figura 3.66: A purificação 
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do precioso bálsamo. Enraivecidos com o desperdício do bem valioso, os discípulos questionaram o

mestre, desconhecendo eles que o ato de Maria preparava o corpo do Filho do Homem para sua

paixão.37 No caso de O sacrifício, a ação da serva não apenas higieniza as mãos sujas de barro de

Aleksander, resultado da queda da bicicleta, mas, como parte de um verdadeiro cerimonial, apronta-

o simbolicamente para sua jornada de abnegação. 

3.11 DO DRAMA DAS LUZES

Nesse momento, como víramos na abertura deste capítulo, Aleksander narra à Maria suas

memórias de juventude, os anos de vida junto à família paterna e sua frustrada tentativa de agraciar

a mãe com um renovado jardim.38 Na modesta casa da feiticeira, encontramos uma cama, uma mesa

encoberta por uma toalha de renda e um velho órgão encostado junto à parede de fundo. O ambiente

mergulhado  em  sombras  é  aclarado  tão  somente  por  uma  lamparina.  O  deslocamento  dos

personagens no espaço converte o plano geral em close up. O prelúdio tocado por Aleksander no

antigo instrumento anuncia a parábola do jardim.39 A partir de então, a instância narrativa privilegia

o enquadramento dos corpos a uma média distância, solução estilística que, associada à iluminação

penumbrosa, garante uma atmosfera intimista para as recordações do protagonista. 

Depositemos sobre a tecitura luminosa da sequência um olhar mais demorado. Como que

esculpida das trevas, a figura de Aleksander convoca ao nosso imaginário o barroco espanhol, em

particular pensamos nos ciclos religiosos animados pelos pincéis de Francisco de Zurbarán (1598-

1664) e José de Ribera (1591-1652). À guisa de exemplo, tomemos deste último a série dedicada a

São Jerônimo (c.  347-420),  um dos patronos da Igreja,  tradutor do Antigo e Novo Testamento,

homem de grande erudição, tal o nosso protagonista. A esta altura, auxiliados pelas reminiscências

de Alexander-Garrett (2012, p. 404), é prudente assinalarmos a intenção de Tarkóvski de inserir em

O sacrifício,  além da Adoração  dos  magos,  uma outra  obra  inacabada  de  Leonardo  da  Vinci,

37 Enquanto os textos de Mateus (Mt 26, 6-13) e Marcos (Mc 14, 3-9) não identificam a mulher, o evangelista João (Jo
12, 1-8) reconhece-a como Maria, irmã de Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Para os dois primeiros, o
Messias fora ungido na cabeça, para o último, nos pés. Embora São Lucas (Lc 7, 36-38) também narre a unção de
Cristo, desta feita por uma “pecadora”, o episódio decorre na Galileia e não antecede a paixão do Senhor.

38 Ver 3.1 Da parábola como forma
39 Em seu  estudo  Iconostasio:  una  teoria  estetica,  Pavel  Florenski  argumenta  a  estreita  relação  entre  a  cultura

renascentista  e  o  órgão,  instrumento  no  qual  o  catolicismo da  Europa ocidental  encontrara expressão  sonora.
Segundo o filósofo, não fora fortuita  a  coincidência temporal  entre o desenvolvimento da pintura a óleo e da
construção de órgãos, tendo ambas as práticas, pictórica e musical, compartilhado “um mesmo modo de sentir e
perceber o mundo” (FLORENSKI, 2016, p. 123).
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justamente o seu  São Jerônimo no deserto.40 Apreciemos, pois, o  São Jeronimo penitente  [Figura

3.68],  de  Ribera,  a  fim  de  avaliar  possíveis  convergências  entre  a  economia  das  fórmulas

compositivas do grande mestre valenciano e a concepção tarkovskiana da confissão de Aleksander.

Com o torso parcialmente envolto por um manto rubro, recortado de um fundo negro com o

qual contrasta de modo vivaz, o velho santo lança os olhos baços para o alto, como se invocasse a

piedade do Altíssimo. Seus longos cabelos grisalhos e a barba abastada emolduram a pele fina do

rosto queimado pelo sol  do deserto.  Do ombro desnudo,  vemos a musculatura cuidadosamente

cinzelada  pela  luz.  As  densas  pinceladas  depositadas  por  Ribera  garantem a  qualidade tátil  da

atormentada anatomia de Jerônimo. Enquanto a enrugada mão esquerda traz com firmeza uma cruz

talhada em madeira,  signo da fiel  devoção a Cristo,  a  direita  golpeia o peito  magro  com uma

pedra.41 A expressividade do gesto a mortificar a carne, de um realismo genuinamente comovente,

imprime à tela um profundo sentimento religioso. 

 

Decerto, a fita de Tarkóvski não assume como modelo a tela pertencente ao Museu do Prado,

40 Segundo o Museu do Vaticano, lugar onde hoje a obra encontra-se sob salvaguarda, a atribuição de São Jerônimo a
Leonardo é respaldada por suas similaridades com a Adoração. 

41 Na Legenda áurea, ouvimos o testemunho de Jerônimo acerca de sua reclusão no deserto: “Embora eu tivesse por
companheiros apenas escorpiões e feras, muitas vezes em espírito encontrava-me no meio de moças, e naquele
corpo frio, naquela carne já morta, a libido me incendiava. Isso provocava choros contínuos e eu submetia minha
carne rebelde a jejuns de semanas inteiras. De dia e de noite era sempre a mesma coisa, eu só parava de golpear
o peito quando o Senhor me devolvia a tranquilidade.” (VARAZZE, 2003, p. 827, grifo nosso) Além da pedra e
da cruz, é comum na iconografia dedicada ao santo que ele venha acompanhado de um leão, sinônimo das feras do
deserto; um livro, metonímia de sua erudição; um crânio, símbolo característico das vanitas. 

Figura 3.68: José de Ribera, São Jerónimo
penitente. 1652, óleo sob re tela, 77,2 x 71,8 cm,

Museu do Prado, Madrid, Espanha.

Fonte: Museu do Prado

Figura 3.67: A parábola do jardim

Fonte: O sacrifício (1986)

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/san-jeronimo-penitente/1942023d-4502-44da-9331-591e7eb830f8


199

é patente, entretanto,  como concorrem em ambos os efeitos luminosos caravaggescos. Vejamos.

Delineado por um parco feixe de luz proveniente de uma janela, Aleksander se nos oferece à vista

como um bloco rochoso cuidadosamente talhado pela cortina branca que o envolve, à semelhança

das  figuras  individuais  privilegiadas  pelas  criações  de  Ribera,  mas  igualmente  as  de  Zurbarán.

Engolido pelas sombras, o perfil de nosso protagonista se nos oculta, como se o engenho luminoso

almejasse corresponder ao estado de espírito do filho, invadido pela vergonha de haver corrompido

a genuína beleza do jardim materno. Se no São Jeronimo penitente a pedra nos lembra o sofrimento

auto infligido pelo ermitão, em O sacrifício, a pistola sobre a têmpora do aniversariante revela-nos a

sua disposição ao auto sacrifício. Assim, tudo se passa como se o acentuado chiaroscuro no qual a

sequência é forjada sublinhasse o valor dramático da experiência de Aleksander, preparando-nos

estética e espiritualmente para seu encontro carnal com Maria. Aqui cabe depositarmos atenção ao

modo como, ao manter a objetiva sobre o professor, o filme identifica-nos com a perspectiva da

feiticeira, fazendo-nos, tanto quanto ela, ouvintes dos segredos do aflito coração do herói [Figura

3.67].

Disséramos de nossa lembrança de Francisco de Zurbáran, observemos pois em que a fatura

artística de Tarkóvski desperta este nosso imaginário. Iniciemos a comparação por contemplar La

Virgen con el Niño Jesús y San Juan Bautista niño, na qual vemos retratada uma comovente reunião

fraternal [Figura 3.69]. Embora as tintas do pintor imaginem para a cena uma estrutura piramidal, o

rigor geométrico do quadro é como que desestabilizado pela dinâmica do afetuoso envolvimento

dos corpos.42 Em visita à sacra família, João ajoelha-se diante do priminho, delicadamente trazendo

aos lábios a mão esquerda do Menino, enquanto a outra, com carinho, concede-lhe a benção sobre a

cabeça. Vestido com um manto de pele fechado na cintura por um laço de couro, o anunciador de

Cristo oferece-nos a três quartos as saudáveis bochechas rosadas. A pequena cruz trazida junto de si

pressagia o futuro suplício do Salvador, profecia reforçada pelo manso cordeiro que repousa sob

seus pés. Ao centro vertical da composição, com a cabeça levemente inclinada para baixo, a Virgem

volta o olhar sereno para o gesto de adoração devotado ao Filho, contemplando a ternura inocente

das crianças. Sentada em uma cadeira de madeira, os joelhos cobertos por um manto de um azul

vibrante, a Escolhida entre as mulheres acolhe nos braços o Primogênito do Pai. O pequeno livro

42 Acredita-se que a estrutura adotada por Zurbáran tenha como base a gravura de Albrecht Dürer,  Virgin and child
with the monkey (c. 1498, 19,1x12,1 cm. The Metropolitan Museum of Art, Nova York). Crê-se ainda no diálogo da
obra com La petite sainte famille (c. 1516-1518, óleo sobre madeira, 38x32 cm. Museu do Louvre, Paris), atribuída
a Giulio Romano (1499-1546), a partir da gravura de Giovanni Jacopo Caraglio (1490-1570). (BATICLE, 1987, p.
312) A reconstituição das fontes de Zurbáran deve-se ao historiador Diego Angulo Iñiguez, diretor do Museu do
Prado entre 1968-1970. ANGULO IÑIGUEZ, Diego. Cinco nuevos cuadros de Zurbarán. Archivo Español de Arte,
n° 61. 1944. Infelizmente não tivemos acesso direto ao texto. 

https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010066798
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/391053
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/391053
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entre  os  dedos  diz-nos  de  um momento  de  meditação  profunda  interrompido  pela  chegada  do

sobrinho. Que não nos passe despercebido quanto a isso o apuro descritivo do pintor, seja pelo valor

escultórico conferido ao panejamento seja pelo cálculo da luz capaz de sugerir a qualidade tátil dos

elementos representados.

O infante Jesus, por sua vez, envolto por um tecido branco que lhe resguarda o sexo, avança

na  direção  de  Batista,  como  um  bebê  travesso  prestes  a  escapar  do  colo  da  mãe.  Disposto

precisamente no ponto médio da tela, circundado pelas vestes escuras da genitora e do primo, o

corpinho rechonchudo de Jesus, com sua pele alva desnuda configura a própria matriz luminosa do

quadro. Certifiquemo-nos de apontar a argúcia compositiva do artista que, ao alinhar Jesus à ovelha,

deitada  no  canto  inferior  esquerdo,  engendra  uma  eloquente  rima  cromática,  comunicando

simbolicamente o destino sacrificial do Cristo. Se seguimos a diagonal imaginária entre eles traçada

deparamo-nos na extremidade oposta com um reluzente prato dourado contendo peras e maçãs.

Considerado o contexto doméstico ao qual  pertence a  cena,  as frutas não passariam de objetos

próprios à realidade cotidiana, quando recordamos, entretanto, as magníficas naturezas mortas de

Zurbáran, nas quais os elementos do mundo natural convidam à contemplação religiosa, a reunião

de  alimentos  é  insuflada  de  uma  outra  conotação.  Em  seu  último  quadro,  as  maçãs,

meticulosamente arranjadas ao lado de Maria, a “nova Eva”, potencialmente evocam “a queda do

homem”  bem  como  o  “mistério  da  redenção”  (BATICLE,  1987,  p.  311). Assim,  perfilando

obliquamente o cordeiro, o Menino Jesus e as maçãs, o espanhol arquiteta com grande sutileza uma

linha que conduz do pecado original, ao martírio e à salvação. 
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Fonte: O sacrifício (1986)

Mas  voltemos  ao  longa-metragem  de  Tarkóvski.  Como  uma  angustiada  Madona  de

mármore,  vemos  o  rosto  comovido  de  Maria,  parcialmente  iluminado,  destacar-se  da  densa

penumbra [Figura 3.70]. As lágrimas correm-lhe a face, a câmera aproxima-se em zoom in, dando

ênfase à complacência por ela nutrida por Aleksander. Do relógio, ouvimos soar três badaladas.

“Não temos tempo” – inquieta-se o intelectual, lançando-se ao chão diante da feiticeira [Figura

3.71]. Quando dispomos lado a lado a sequência em questão e a tela do Museu de Bilbao que

viemos de analisar, parece-nos notória a semelhança visual entre elas. Deixemos claro o que com

Figura 3.69: Francisco de Zurbarán, La Virgen com el Niño
Jesús y San Juan Bautista niño. 1662, óleo sobre tela, 169 x

127 cm, Museu de Bellas Artes de Bilbao.

Fonte: Museu de Belas Artes de Bilbao

Figura 3.70: Maria ouve a parábola Figura 3.71: A prece à Maria Figura 3.72: A ameaça de suicídio

https://museobilbao.com/obra-de-arte/la-virgen-con-el-nino-jesus-y-san-juan-bautista-nino/?cat=masterpieces
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isso queremos dizer. É evidente que não há coincidência temática em cada uma das representações,

antes  vemos  configurar-se  entre  os  olhares  do  cineasta  russo  e  do  pintor  valenciano  uma

convergência no que tange a configuração visual do encontro. Tanto quanto a concepção luminosa e

o  forte  contraste  dela  decorrido,  observa-se  uma similitude  na  arquitetura  dos  corpos,  em sua

estrutura triangular, mas não só. Vemos ainda, na relação tramada entre os protagonistas da cena,

uma equivalência entre seus estados emocionais. Se no quadro espanhol a humanidade de Cristo

nos é revelada pelo gesto de ternura trocado com João Batista,  em  O sacrifício,  a condição de

extrema fragilidade de Aleksander que, consumido em aflição, infantilmente repousa a cabeça sobre

o  colo  de  Maria,  rogando-lhe  ajuda  [Figura  3.71].  Enquanto  Zurbáran  concebe  a  narrativa  do

calvário de Cristo por meios simbólicos, Tarkóvski, por seu turno, sugere o sacrifício do professor

pela ação do personagem que, disposto a tudo para a resolução da guerra mundial, com a arma na

fronte ameaça o suicídio [Figura 3.72].

Como a Virgem admirada com a saudação honrosa feita por Gabriel, Maria atormenta-se

com o pedido de Aleksander para que faça amor com ele. À sua resistência, o professor insiste:

“Suplico que me ame. Salve-me. Salve a todos nós. Eu sei quem você é, ele me contou. Por favor,

nos salve.” Não é gratuita a nossa evocação ao episódio evangélico. Como propõe a interpretação

de Elena Dulgheru (2014), a interjeição do aniversariante à serva acontece na terceira hora da noite,

momento da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, segundo a crença cristã ortodoxa das sete

horas canônicas. Em seguida, lembra-nos a autora, vem a sexta hora “que é, de acordo com a Santa

Tradição,  a  hora  da  crucificação  de  Cristo”  (DULGHERU,  2014,  p.  47).  Consternada  com  o

sofrimento  de  Aleksander,  tentando  impedir  a  morte  do  intelectual,  Maria,  à  semelhança  da

Escolhida, submete-se à sua vontade. Tal a prometida de José que se curva ao chamado de Deus –

“Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1, 38) – para que sejam

cumpridos os seus desígnios, a bruxa entrega-se aos braços de Aleksander, afim de que ele esteja

hapto a prosseguir o seu ritual de sacrifício.43 

43 Recuperando o sermão do pregador franciscano Fra Roberto Caracciolo da Lecce (1425-1495) acerca do mistério
da  Anunciação,  Michael  Baxandall  aponta  as  condições  da Virgem para o colóquio angelical:  (1)  conturbatio
(perturbação) – a Virgem surpreende-se com a solenidade da saudação angélica; (2)  cogitatio (reflexão) – Maria
tenta entender o cumprimento suntuoso de Gabriel; (3)  interrogatio (interrogação) – Maria questiona como seria
possível conceber não conhecendo homem; (4) humiliatio (submissão) – a Virgem aceira o chamado de Deus; (5)
meritatio (mérito) – tendo o Anjo deixado Maria, ela emociona-se com a presença do Filho de Deus em seu ventre
(BAXANDALL, 1991, p. 58–59).
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3.12 DO MILAGRE DA RESSURREIÇÃO

Estamos diante de um dos lampejos apocalíticos  revelados pelo filme. O cenário é o  de

outrora: em uma rua coberta por papéis rasgados que caem do alto, duas escadas paralelas ladeiam

um túnel escuro. Desta feita porém, a tonalidade da imagem é um tanto diversa; ademais, vemos

uma multidão alvoraçada, trajando roupas rasgadas, num clima de completa desordem. A câmera

toma  o  acontecimento  em  plongée  e  a  correria  é  motivo  para  a  objetiva  empreender  uma

panorâmica para baixo, até alcançar a posição zenital – o movimento é o mesmo desenvolvido na

primeira  visão.  O registro,  contudo,  não  se  dá  sem certo  grau  de  ambivalência,  à  placidez  da

objetiva opõe-se a confusão de corpos que colidem na tentativa vã de se afastar. O vai e vem dos

transeuntes  no eixo  horizontal  e  o  deslocamento  vertical  da  câmera  produzem uma espécie  de

fricção na imagem, reiterando a atmosfera caótica que envolve a cena. Na banda sonora, somado à

marcha apressada, ouvimos o canto das pastoras e Aleksander em pranto – “Não posso, não posso”

– ser consolado por Maria. Gradualmente os passos se dissipam, dando lugar ao som do shakuhachi

que se vai tornado preponderante. Na superfície espelhada, que nos oferece a vista do topo das

construções e o céu pálido, o Homenzinho. Sobre panos escuros e manchados de sangue, ele está

deitado de perfil, envolto por um lençol branco que lhe oculta o rosto infantil. Tilintar de vidraria.

Corte. [Figura 3.73-3.75].44

Fonte: O sacrifício (1986)

“Beba” – diz uma voz feminina. Contíguo à panorâmica do plano anterior, o  zoom in que

44 Comparar com imagens 3.12-3.14.

Figura 3.75: O HomenzinhoFigura 3.74: A multidão alvoroçadaFigura 3.73: A multidão alvoroçada

Figura 3.76: A morte de Aleksander Figura 3.77: O olhar de Maria Figura 3.78: O olhar da Imaculada
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introduz  a  cena  atenua  a  operação  da  montagem.  Mantém-se  o  preto  e  branco  da  sequência

apocalíptica. À média distância, a câmera captura Aleksander, trajado de negro, deitado na relva;

vemos o topo de sua cabeça, as mãos estão postas sobre o peito, como a de um cadáver. Ao seu

lado, a acompanhante – a quem os cabelos presos com o alvo pescoço à mostra e o vestido fino

conferem um caráter senhorial, fazendo-nos crer ser Adelaide – tem os olhos perdidos no horizonte

ao fundo, em uma solitária chaminé que se ergue entre os troncos das árvores [Figura 3.76]. Com o

olhar cabisbaixo, ela volta gentilmente o rosto para o professor e revela-se Maria a mulher que

imaginávamos antes ser sua esposa [Figura 3.77]. O delicado gesto da empregada é seguido por um

corte na imagem e a montagem organiza os dois segmentos de forma a criar a impressão de um

raccord de olhar.

Em sua paleta  cromática  original,  vemos  da  Adoração a  Virgem embalando  o  Menino,

rodeada pelos reis magos [Figura 3.78]. A semelhança entre o semblante de Maria e a figura da

Imaculada é inegável. “Já vai passar” – ouvimos da mesma voz feminina indeterminada. O zoom

out sobre a tela de Leonardo produz um gradativo esmaecimento na pintura, deixando em evidência

apenas o corpinho de Jesus. A dissolução do quadro concorre com um lento  fade in, artifício que

ardilosamente mitiga a transição entre uma e outra imagem. O filme recobra o seu colorido inicial.

À peça renascentista não mais se sobrepõe a figura de Aleksander, como sucedia outrora, mas dela

emerge a silhueta de Marta desnuda, registrada em câmera lenta. No corredor do andar superior da

datcha, com uma toalha branca, a moça espanta um par de galinhas.45 [Figura 3.79]. Notemos a

semelhança  do  dado  enquadramento  com  a  tomada  que  nos  conduz  ao  primeiro  sonho  de

Aleksander [Figura 3.42]. Se lá o sobrenquadramento sublinhava a passagem da realidade ao sonho,

aqui  a  transição  se  dá  no  sentido  contrário.  Tanto  quanto  ressaltar  a  passagem para  o  mundo

concreto, neste segundo caso a repetição dos portais assinala simbolicamente o fim da guerra e o

retorno à normalidade. “Quem te assustou tanto, Aleksander?” – ouvimos em off,  sobre o saguão

vazio. Tão logo a filha deixa a cena no plano de fundo à esquerda, a câmera põe-se em travelling

lateral na direção oposta, revelando nas sombras do aposento, Adelaide. Daí supormos ser dela a

voz que tentava tranquilizar o protagonista. Ela dá alguns passos e detém-se diante de uma cortina

45 Ao rememorar  seus anos de trabalho e amizade com Tarkóvski, a intérprete Layla Alexander-Garrett confessa a
origem da sequência: “Ele havia tido um sonho e queria filmá-lo. […] No sonho ele viu a si mesmo morto, deitado
no sofá. Várias pessoas entravam na sala e se ajoelhavam diante dele. Ele viu usa mãe em um espelho, vestida de
branco, como um anjo. Então, viu ‘uma cena que nem Freud explica’: uma menina nua correndo atrás de um galo.
Foi como se tudo estivesse em um filme em câmera lenta. Ele também viu uma mulher sentada a seus pés; ele
achava que era alguém que ele conhecia, mas quando ela se virou, ele viu o rosto de uma desconhecida.” Embora
tenha filmado o sonho em sua integralidade, Andrei manteve apenas parte da cena na versão final de O sacrifício. O
registro completo da sequência pode ser visto no documentário Dirigido por Andrei (Regi Andrej Tarkovskij, 1988),
realizado  pelo  polonês  Michal  Leszczylowski  (1950-  ),  editor da  última  película  do  cineasta  russo.  Cf.
ALEXANDER-GARRETT, Layla. “Segredos e rituais de Andrei Tarkóvski”. In: RATTON, Philipe et al. (orgs).
Tarkóvski: eterno retorno. Belo Horizonte: Fundação Clóvis Salgado, 2017. p. 326 
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de renda.  A objetiva abandona-a,  indo compor um plano geral do escritório de Aleksander.  Ao

fundo, o professor está deitado no sofá, sob a réplica de da Vinci. Em off, um sino [Figura 3.80]. O

aniversariante desperta  intranquilo,  chamando pela mãe.  Desorientado,  ele  caminha pelo quarto

como se buscasse compreender o ocorrido. Corte. 

Fonte: O sacrifício (1986)

Uma densa superfície de madeira. As mãos de Aleksander abrem as portas do armário e em

seu interior, pelo já conhecido enquadramento, vemos uma taça vazia; um espelhinho retangular por

meio  do  qual  a  face  do  professor  é  inserida  na  imagem;  uma  delicada  xícara  de  porcelana

depositada sobre um cinzeiro de vidro e o aparelho de som. O aniversariante desliga o equipamento

e o ressoar do  shakuhachi  é finalmente interrompido [Figura 3.81]. Lembremos que a tradicional

música japonesa se manteve ininterrupta na banda sonora desde a  sequência apocalíptica;  para

sermos mais precisos, em conjunto com o canto das pastoras, a flauta de bambu intervém ainda

antes, quando da levitação de Aleksander e Maria. À semelhança do que se passara na primeira

aparição da  Adoração,  aqui também a tradicional composição zen budista revela-se a posteriori

diegética, funcionando, entretanto, paradoxalmente, como um contínuo entre espaços-tempos muito

diversos. 

Ao pensar a dimensão poética do silêncio em O sacrifício, em especial a renúncia da palavra

enquanto fundamento para uma dramaturgia do invisível, Patrick Werly  (2010) alerta-nos para o

canto das pastoras e como a sua meticulosa inserção na banda som sugere a existência de uma

ordem distinta das coisas e, em consequência, a possibilidade da transição entre sonho e realidade,

ou seja, entre um mundo e outro. (WERLY, 2010) No tocante ao específico da sequência acima

descrita,  acrescentamos que,  em associação,  música ritualística e  prática vocal  encantatória  não

apenas atravessam as cenas por meio de um raccord sonoro, mas fazem prova da subversão das leis

naturais  empreendida  pelo  filme.  Isto  é,  mais  do  que  a  graça  alcançada  pelo  sacrifício  de

Aleksander, a transição entre a perturbadora catástrofe e a esperada salvação constitui-se como um

verdadeiro prodígio,  um milagre,  todavia,  concebido pela imagem cinematográfica.  O retorno à

normalidade, portanto, não resulta da adição de elementos ou na organização de procedimentos

Figura 3.79: O fim da visão Figura 3.80: O despertar Figura 3.81: O som diegético
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isolados, mas antes de uma convergência de fatores estéticos, os quais, em conjunto, preparam a

redenção do mundo e da alma de Aleksander. 

3.13 A EPIFANIA DA IMAGEM

 Ao analisarmos O sacrifício, contatamos como a fórmula parábola eleita por Tarkóvski na

confecção de seu filme derradeiro constitui esquema primordial de seu processo argumentativo.

Diferente de  Infância de Ivan  e  O espelho,  a película sueca não se utiliza de uma profusão de

imagens de natureza distintas, mas concentra, além da reprodução de Leonardo, um pequeno leque

de objetos de representação – mapa e livro de ícones –, a fim de multiplicar em seu interior a moral

norteadora do drama. Nosso estudo permitiu-nos reconhecer que o repertório visual mobilizado pelo

longa-metragem de 1986 não é sem razão de ser. Amparado estilisticamente pelo século de ouro

holandês, o enunciado fílmico articula-se no sentido de comunicar o impalpável, paradoxalmente

sugerindo-o pela qualidade sensível da matéria. Tomando de empréstimo a retórica visual pertinente

ao gênero pictórico da natureza morta, a película empenha-se em insinuar a presença de forças

invisíveis,  potência  transcendental  que  só  será  alcançada  quando,  ao  lado  do  protagonista,

aceitarmos em definitivo a crença no mistério. 

É de fundamental interesse, a este ponto, reforçarmos como a manifestação do oculto não é

uma exclusividade da banda imagem, mas, ao contrário, compete ao complexo sistema articulatório

de sons a condição primordial de sua existência. Cabe às decalagens entre a emissão de um som e a

revelação visível de sua fonte emissora; à continuidade musical entre planos a despeito de elipses

espaço temporais notadamente marcadas, bem como à presença de ruídos seletivamente ouvidos

pelas personagens, a responsabilidade por adensar o sentimento do incompreensível na experiência

fílmica. Não é sem motivo que o canto das pastoras, signo audível do enigma resguardado por

Maria, constitui matéria sonora imperceptível aos personagens, pois desprovidos de fé, enquanto o

shakuhachi, instrumento característico a Aleksander, habilitado a atravessar os mundos do sonho, da

fantasia e do real, oscila astuciosamente entre os regimes intra e extradiegético. 

Igualmente digno de nota é o intercâmbio formal estabelecido entre O sacrifício e a tradição

figurativa setentrional, sobretudo se consideramos o forte apelo ao testemunho visual depositado

pela  cultura  holandesa  ao  longo  dos  Seiscentos.  Por  esse  prisma,  o  mapa  configura-se  como

expressivo elemento a ser ponderado nesta equação, posto seu intuito de apreender em superfície

visível algo, por sua grandeza, invisível a olha nu. Operando na contramão de sua incumbência
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original, no filme, o presente de Otto a Aleksander opera como índice remissivo do imensurável,

reforçando, entretanto a ideia central de que no mundo nos escampam sim certas forças, mas de

ordem intangível.  Quanto à associação estilística com o argucioso pincel de Johannes Vermeer, é

pertinente recobrarmos o dispositivo do quadro-dentro-do-quadro, mecanismo que a um só tempo

acentua  as  características  do  drama  que  o  contém e  instaura  a  ambivalência  entre  o  real  e  o

imaginado, pilar mesmo do filme. Assim, tal é o caso da projeção ortográfica, peça a qual assinala,

por  oposição,  algo  de  invisível  a  ser  perscrutado  pelo  personagem;  o  livro  de  ícones,  em

contrapartida, reforça uma fé perdida, recordando-nos da necessidade de sua restauração. 

Trata-se de tarefa incontornável, por fim, retornarmos à Adoração dos Magos, de Leonardo

da Vinci. Entre a primeira e última aparição da reprodução do quadro renascentista, percebemos, os

paralelos se multiplicam. Quando uma nos é dada a ver por um zoom in – movimento que principia

o processo de identificação do protagonista com a cena canônica, a outra nos é apresentada em

zoom out – estratégia, por sua vez, que salienta o fim de um rito de passagem e o início de uma

irreversível transformação; onde uma é matéria reflexiva, a outra, superfície porosa. Destituída da

propriedade especular que até então lhe caracterizara, a réplica renascentista, por meio do efeito de

fusão, converte-se em substância fílmica enfim.  Certificamos a esse ponto a  articulação de um

complexo sistema de representação: é justamente à medida em que Aleksander se torna ele mesmo

obra de arte, ao ser imerso pela pintura, que o objeto pictórico, por seu turno, se metamorfoseia em

matéria  de cinema.  Trata-se,  pois,  de uma dupla e  simultânea conversão:  a  criação da genuína

imagem cinematográfica  é  condição sem a qual  a  aliança  sagrada de  Aleksander  não pode ser

selada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Principiamos esta pesquisa interessados em investigar pontos de contato entre a filmografia

de  Andrei  Tarkóvski  e  a  história  da  pintura.  Desde  o  início,  porém,  a  complexidade  da  obra

cinematográfica do artista russo demonstrou-se algo indomável, revelando-se um terreno de difícil

redução.  Por  isso,  embora partíssemos da premissa  que seus  longas-metragens estabelecem um

diálogo patente com a tradição pictórica,  seja pela citação de telas,  afrescos e livros,  seja  pela

referência algo difusa a universos visuais conhecidos das artes plásticas, os filmes demonstravam

continuamente,  ao longo do processo analítico,  a  exigência  de ampliarmos a nossa perspectiva

crítica no tocante às formas em interlocução, consciente ou não, na filmografia de Tarkóvski. Com

isto  referimo-nos  tanto  à  ampliação  das  expressões  visuais  consideradas,  superando a  fronteira

canônica da pintura para abarcar a gravura,  materiais gráficos de ampla circulação como selos,

cartazes  e  revistas,  mas ainda o design,  quanto acolher  um passado literário latente na energia

criativa de nosso cineasta.

Ao admitirmos essa sorte de manifestações, comumente consideradas menores, constatamos,

no primeiro e também no segundo capítulo, a participação das imagens produzidas por Tarkóvski

em uma cultura visual contemporânea às suas realizações e circulante em seu país. Neste sentido, na

seção dedicada ao estudo de Infância de Ivan, pareceu-nos incontornável vincular o protagonista do

drama a personagens próprios ao contexto histórico e social da União Soviética, isto é, às crianças

combatentes,  em  especial  aos  pioneiros.  Antes  de  configurar  um  desvio  na  investigação,  a

recuperação de material gráfico dedicado ao tema ao mesmo tempo em que demonstrou a conexão

do  diretor  ao  seu  momento  histórico  e  à  memória  das  gerações  que  o  precederam,  permitiu

avaliarmos em que pontos e em que medida o filme de estreia do realizador configura uma inovação

na cinematografia russa e soviética. 

De  maneira  análoga,  quando  nos  ocupamos  de  sua  fita  autobiográfica,  uma  leitura

transversal de sua produção apresentou-nos como a ampla circulação de imagens – revistas, papéis

de  parede,  livros  infantis,  arquitetura,  intervenções  no  espaço  urbano,  design  de  produtos

domésticos –, fomentada pelo debate em torno da conquista do espaço, reverberou na atividade

artística de Tarkóvski. Embora na coleção imagética do cineasta a temática insurja-se rarefeita e

isenta da forte conotação ideológica com que era oficialmente mobilizada pelo Partido, é possível

traçar  zonas  de  pertencimento  que  compartilham  fronteiras  de  um  determinado  campo  de

representação ficcional e imaginário. 

No  terceiro  capítulo,  por  fim,  reconhecendo  na  parábola  a  forma  narrativa  eleita  pelo
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cineasta,  constatamos  como  esta  estratégia  compositiva  incidiu  diretamente  sobre  o  repertório

pictórico por ele mobilizado. A construção em abismo, neste sentido,  isto é, a multiplicação no

interior  da  diegese  de  elementos  alusivos  ao  drama  que  os  engloba,  levou-nos  a  verificar  a

pertinência da tradição figurativa setentrional no imaginário tarkovskiano e em que medida esta

cultura representativa colaborou para o chamado à conversão pregado pelo filme. Amparado por

miniaturas representacionais – fábulas, livro, mapa e tela – O sacrifício revela-nos a via dolorosa de

Aleksander, convocando-nos a exemplo do herói acreditar nos mistérios e poderes do intangível. 

Munidos  de  uma  visão  panorâmica  da  filmografia  de  Tarkóvski,  julgamos  pertinente

empenhar-nos em uma conciliação entre os capítulos, a fim de aproximarmo-nos de uma conclusão

para o trabalho aqui realizado. Privilegiados com uma vista voo de pássaro – para utilizarmos a

metafórica nomenclatura do enquadramento pictórico –, a identificação de determinadas predileções

estilísticas  do diretor  tendem a colaborar  para esta  última tarefa.  Ao tomarmos como condição

analítica certo primado formal na cinematografia tarkovskiana, pensamos, para além do intercâmbio

com a pintura, na pregnância do trauma da guerra; no foco narrativo infantil; na lógica onírica; na

utilização de materiais  de arquivo,  bem como no motivo do apocalipse e  do autossacrifício.  A

recorrência  destes  procedimentos,  entretanto,  não  se  organiza  de  maneira  isolada,  a  miúde  se

entrecruzam, mantendo entre si uma relação de dependência e inseparabilidade, o que torna um

tanto árduo o exercício especulativo. Logo, qualquer tentativa de observar um a um criticamente

compete apenas à necessidade de uma esquematização de ordem metodológica. 

Comecemos pela experiência traumática da Segunda Guerra Mundial, pois, além de termos

iniciado nossa trajetória por esta via, ela nos conduz a três outros importantes aspectos do fazer

cinematográfico de Tarkóvski:  a  afinidade com o sofrimento infantil;  o  mundo dos  sonhos e  a

recuperação  artística  de  documentos  visuais.  Se  em  Infância  de  Ivan,  a  catástrofe  histórica

configura a premissa mesma do drama, em O espelho, por outro lado, o evento apresenta-se como

uma  experiência  que  atravessa  diferentes  gerações  e  aproxima  vidas  apartadas  no  espaço.  Em

ambos os filmes, a realidade bélica é compreendida desde o olhar da criança, muito embora no

primeiro esta perspectiva seja predominante, como sabemos. Na fita de estreia do cineasta, o trauma

da perda familiar concentra-se na subjetividade convulsiva de Ivan, sendo o corte em sua vivência

infantil  enformado pelo contraste entre o sonho e a realidade, entre a fantasia e o fato, entre o

passado e o presente,  entre a luz e as trevas. Em seu terceiro longa-metragem, por sua vez, as

disputas beligerantes abrangem momentos históricos em todo o decorrer do século XX, expandindo

a ótica narrativa de uma ponta a outra da Europa. Cedendo voz aos exilados espanhóis, lembremos,

o filme recupera os horrores da Guerra Civil no país – a orfandade e a expatriação –; pela memória

do narrador, por outro lado, acessamos indiretamente, na esfera da vida cotidiana, as consequências
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do conflito entre o Eixo e os Aliados – a fome, a miséria, a mutilação, as bombas atômicas em

Hiroshima e Nagasaki –; enquanto a disputa fronteiriça sino soviética emerge autonomamente no

discurso fílmico, como uma força subterrânea do seu tempo que não suporta a alta pressão e por

isso deve eclodir na diegese tal uma explosão vulcânica. 

A simpatia  pelo  suplício  infantil,  tanto  quanto  algumas  das  produções  cinematográficas

contemporâneas à Segunda Guerra Mundial, como é o caso de Era uma vez uma menina e  Zoia,

reverbera,  nos parece,  um sentimento igualmente sustentado por Dostoiévski,  escritor pelo qual

Tarkóvski nutria a mais distinta admiração. Dentre os vários exemplos que carregam a pena do

autor de Um menino na festa de natal de Cristo (1876) e de O sonho de um homem ridículo (1877)1,

poderíamos recordar tão somente Niétochka Niezvânova (1849). À semelhança da forma narrativa

em retrospecto adotada em  O espelho,  no romance de Fiódor Mikháilovitch,  acompanhamos as

recordações de uma mulher adulta que nos trazem ao conhecimento os malfadados anos de sua

primeira infância; filha de pai alcoólatra e mãe doente, encontrando-se órfã, é adotada por uma

família  bem  abastada,  quando  tem  transformado  positivamente  o  seu  destino.  E  por  que  não

pensarmos em Vladimir Korolenko (1853-1921), de  Em má companhia  (V durnom obshchestve,

1885)2, por cujas mãos conhecemos as desventuras do menino Vássia que com apenas seis anos de

idade, privado de mãe e desconhecendo o amor do pai, encontra aconchego entre os desvalidos –

mendigos e ladrões – de sua pequena cidade.3 

Se a  guerra,  assim como seus impactos na vida social,  cria  uma condição pregnante na

potência imaginativa de Tarkóvski, é porque, ao menos assim desconfiamos, a história da Rússia, e

mais tarde da União Soviética, ao longo dos anos 1900, confunde-se a uma narrativa beligerante.

Recuperemos muito sumariamente alguns dos eventos mais marcantes desse processo. Entre 1904 e

1905, ainda sob o regime tsarista, um litígio em torno do território da Manchúria deflagrou uma

batalha entre Rússia e Japão, conflito gerador da intensa atmosfera de instabilidade no império,

onde o processo revolucionário encontrou solo fértil para o seu despontar. Não é demais lembrar

que uma das insurgências internas desse momento teve lugar no Mar Negro, entre a insatisfeita

tripulação do Encouraçado Potiomkin, retratada por Eisenstein em seu filme de 1925. Apenas uma

1 In:  DOSTOIÉVSKI,  Fiódor.  Contos  reunidos.  Organização  e  apresentação  Fátima  Bianchi;  tradução  Priscila
Marques e outros. 4ª ed. São Paulo: Editora 34, 2021.

2 Tradução Klara Gourianova; posfácio Elena Vássina. 2ª ed. São Paulo: Carambaia, 2019. Em uma discussão entre
os camaradas sobre  o conceito de felicidade, a protagonista de  Zoia refere-se à célebre frase de Korolenko: “o
homem é criado para a felicidade assim como o pássaro é criado para o voo”. Em Esculpir o tempo, Tarkóvski
mostra sua objeção quanto à ideia: “Parece-me que nada poderia estar mais longe da essência da vida humana do
que essas palavras. Nunca consigo entender que significado pode ter, para nós, o conceito de ‘felicidade’. Será, por
acaso,  satisfação?  Harmonia?  Mas  o  homem  está  sempre  insatisfeito,  pois  nunca  está  voltado  para  alguma
finalidade concreta e definitiva, mas para o próprio infinito.” (TARKÓVSKI, 2010, p. 284)

3 Em 1983, com Entre as pedras cinzentas (Credi cerykh kamnei), a cineasta ucraniana Kira Murátova (1934-2018)
adaptou o romance de Korolenko. 
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década mais tarde, a resolução de Nicolau II (1894-1917) de firmar aliança com a França e a Grã-

Bretanha e  mobilizar  o  exército  russo  para  a  Primeira  Grande Guerra  (1914-1978) conduziu  a

dinastia  Romanov  ao  seu  definitivo  declínio.  A este  respeito  temos  a  inovadora  retrospectiva

construída  na  já  mencionada  película  de  Chub,  A queda  da  dinastia  Romanov.4 Estourada  a

Revolução de Outubro, o país encontrou um dos episódios mais lamentáveis de sua história recente,

a Guerra Civil, um conflito fratricida que se estendeu de 1917 a 1922. Sobre o acontecimento, a

novela  O quadragésimo primeiro  (Sorok pervyi, 1924), de Boris Lavreniov (1891-1959), ganhou

duas  adaptações  homônimas  para  as  telas  de  cinema,  uma,  em  1927,  pelas  mãos  de  Iakov

Protazanov  (1881-1945)  e  a  outra,  em  1956,  por  Grigóri  Tchukhrái  (1921-2001).5 O  drama,

ambientando no inóspito deserto de Caracum, na Ásia Central, conta a irrealizável história de amor

entre uma franco-atiradora do Exército Vermelho e um aristocrata do Exército Branco.

Depois de um relativo intervalo de paz, no verão de 1941, o avanço das tropas nazistas sobre

a URSS colocou a população civil russa novamente sob fogo cruzado. Se durante o conflito os

esforços  para  a  produção de  filmes  foram maiormente  direcionados  para  a  mobilização social,

terminado o confronto, o dilacerante trauma nacional não deixou de fornecer material para uma

infinidade de realizações que preencheram o imaginário soviético, muito embora as criações fossem

orientadas pela preocupação oficial de varrer da esfera pública qualquer memória social da guerra.

Marc  Donskói  (1901-1981),  em seu Arco íris (Raduga,  1944),  por  exemplo,  mostra  o  invasor

alemão  em todo  seu  sadismo  desumanizante,  torturando  grávidas  e  atirando  a  sangue  frio  em

crianças.6 Justificado por uma conjuntura em que era necessário incitar a população à resistência

antifascista, o filme do ucraniano concede o protagonismo às mulheres e crianças, lançando mão

para isso de motivos iconográficos associados ao tormento cristão, como a cruz e o calvário.  A

queda  de  Berlim (Padenie  Berlina,  1949),  por  sua  vez,  um  caso  paradigmático  do  realismo

socialista, atribui a Ióssif Stálin a qualidade de sábio estrategista e grande herói, conferindo-lhe

inteira responsabilidade pela vitória do conflito. Dirigida pelo georgiano Mikhail Tchiaureli (1894-

1974),  a  fita  opõe  a  serena  e  ponderada  figura  do  secretário-geral  do  Partido  ao  insano  e

megalomaníaco Adolf Hitler, enquanto a personagem do ministro da economia Hermann Göring

4 Combinando imagens de arquivo e reconstituição histórica,  Agonia  (1981), de Elem Klimov igualmente oferece
uma visão dos últimos suspiros da decadente dinastia. 

5 No ano de seu lançamento, a produção de Tchukhrái recebeu os prêmios de melhor filme e melhor fotografia no
Festival de Jovens Cineastas organizado pela Mosfilm. Em 1957, o longa-metragem foi honrado em Cannes com o
Prêmio Especial do Juri. 

6 Chama-nos atenção a sequência inicial do filme, quando vemos o assassinato da criança que tenta alimentar a
vizinha grávida, feita prisioneira pelos nazistas. O plano que captura o disparo sobre o menino, ao cair desfalecido
sobre o arame farpado, em muito nos faz lembrar o controverso travelling filmado por Gillo Pontecorvo, em Kapò
(1960).  Sobre a polêmica acerca dos limites  éticos e estéticos  da representação ver  a paradigmática crítica do
francês Jacque Rivette, Da abjeção, publicada originalmente nos Cahiers du Cinéma, na edição de n°120, de 1961.
A versão traduzida para o português pode ser consultada em OLIVEIRA JR, Luiz Carlos; REIS, Francis Vogner.
Jacques Rivette, já não somos inocentes. São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil, 2013.
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(1893-1946)  é  plasticamente  constituída  –  pelo  enquadramento  e  iluminação  fortemente

sublinhados – como um verdadeiro Mefistófeles.

Ao largo aparelhamento da cultura operado desde o Kremlim, empenhado em reescrever a

história e erigir a narrativa de uma “Grande guerra patriótica”, uma década mais tarde, ao revisitar a

ideia  de  heroísmo  que  circunscrevia  o  evento,  os  artistas  e  testemunhas  oculares  do  ocorrido

responderam  com  a  “verdade  das  trincheiras”  (okópnaia  pravda),  oferecendo  uma  dolorosa

perspectiva intimista, onde a diegese era protagonizada por gente comum, dotada de ambivalências

subjetivas,  e  não  mais  pela  mítica  figura  de  Stálin.7 (FONTANA,  2017;  TUMARKIN,  1994;

WOLL, 2000). Assim, vemos ganhar as telas uma película como A casa onde vivo (Dom, v kotorom

i  jivu,  1957),  dirigida  por  Liev  Kulidjánov  (1924-2002)  e  Iákov  Séguel  (1923-1995),  onde

acompanhamos  o  destino  da  família  Davydov  entrecruzar-se  aos  de  seus  vizinhos  e  amigos  à

medida em que a Segunda Guerra aproxima-se. No longa-metragem, vemos como o trágico evento

forçosamente  dissolve  as  divergências  pessoais  entre  os  protagonistas,  unindo-os  pela  sede  de

sobrevivência e de imediato retorno ao estado de paz. 

Enquanto Infância de Ivan e Andrei Rublióv encontraram no Degelo de Nikita Khruschiov

condições  mínimas  para  florescer  a  inteligência  imaginativa  de  Tarkóvski,  a  mesma sorte  não

tiveram os filmes seguintes do cineasta. Vindos à luz sob o governo de Leonid Bréjnev (1906-

1982),  Solaris, O espelho  e  Stalker  encararam de frente  a reabilitação de Stálin promovida pelo

secretário-geral  do  Partido  a  partir  de  1968,  processo  político  que  na  prática significava  o

recrudescimento do controle ideológico em todas as esferas da cultura.8 Para se fazer uma ideia do

cenário de estreia da película autobiográfica de Tarkóvski, basta lembrar dos ataques sofridos por

Aleksandr Soljenítsyn (1918-2008) em decorrência  de uma carta enviada a União dos Escritores,

pedindo a abolição da censura, fato que culminou com a perda de sua cidadania soviética em 1974

(ZALAMBANI, 2011, p. 262).  A despeito do adverso ambiente político e da série de exigências

impostas pelo Goskino, Tarkóvski não deixaria de imprimir em seus filmes sua marca pessoal.

Se, sob a perspectiva de Ivan, a gravura de Albrecht Dürer funciona como metonímia dos

horrores do genocídio, após sua morte, sob a mediação do olhar do tenente Galtsev, as atrocidades

fascistas são referidas pelo material  de arquivo.  O gesto tarkovskiano de mobilizar  imagens de

distintas naturezas nos faz pensar na impossibilidade de acessar diretamente a memória da dor.

Recuperando os traços de Dürer, o cineasta a um só tempo revive a experiência traumática do herói

e ressignifica a cena apocalíptica idealizada pelo alemão. Enquanto os sonhos do menino retomam a

7 Sobre  o  culto  à  personalidade  de  Stálin,  recomendamos  ao  leitor  o  documentário  de  compilação,  de  Serguéi
Loznítsa, Funeral de Estado (Gosudarstvennye pokhorony, 2019).

8 Bréjnev esteve a frente da URSS entre 1964 e 1982. O sombrio período de exasperação por ele liderado “extinguiu
quaisquer esperanças de reformas sociais” e ficou conhecido como “era da estagnação” (TOLSTAYA, 2003, p. 84).
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infância interrompida, a citação iconográfica, por seu vez, dá a ver ao espectador a barbárie nazista

por ele presenciada. Ao passo que Os quatro cavaleiros do apocalipse, dando contornos plásticos à

brutalidade experimentada pela  criança,  confere-lhe  subjetividade,  o  material  de arquivo,  a  seu

turno, assentando balizas em larga escala ao ocorrido, lança nossa apreciação em direção à sua

dimensão histórica, multiplicando assim o sentimento de luto trazido por Ivan. 

De semelhante maneira,  em  O espelho,  somos conduzidos  aos  eventos perturbadores  da

guerra  pelos  documentos  visuais.  No caso do longa-metragem realizado treze  anos mais  tarde,

entretanto, a combinação de pontos de vista complexifica-se, cruzando as perspectivas de diferentes

gerações. Formalmente, lembremos, a sobreposição de estratos de tempo deriva, entre outras coisas,

precisamente do corte estratégico sobre a mirada das personagens. Logo, é por meio do raccord de

olhar que o filme nos faz transitar entre o íntimo e o social, entre o particular da família de Andrei e

o universal das catástrofes do século XX. Se na fita autobiográfica o livro dedicado a Leonardo

caracteriza um rastro material, quase consanguíneo, das relações rompidas entre três gerações de

homens da família de Andrei, o material de arquivo, por outro lado, atesta a separação, o exílio e a

mutilação  de  milhares,  resultante  de  bombardeios,  tensões  políticas  e  ameaças,  em  diferentes

situações sociais e geográficas da Europa. 

A aproximação das películas de 1962 e de 1975 nos faz retomar a metafórica travessia de

Ivan e sua conexão ao mitológico Estige, dessa vez para pensarmos a sequência do lago Sivash,

registro que se tornou o coração da concepção poética de  O espelho.  No trabalho de estreia de

Tarkóvski,  quando  somada  à  gravura  de  Dürer,  a  passagem  do  protagonista  pelo  rio  Dniepre

compõe uma sinfonia maldita da vida do menino, sendo o gravado do fim dos tempos a forma

visível dos odiosos massacres por ele assistidos e o lamaçal, no que lhe diz respeito, figura de seu

infernal destino. De modo análogo, pensamos, as desoladoras imagens dos soldados no Mar Podre

da Crimeia, tanto por sua concepção visual quanto por seu conteúdo, não deixam de carregar a

carga dramática de um sofrimento terrível.  Como no lamaçal dos irascíveis descrito por Dante,

aqueles oficiais desnudos foram também vencidos pela fúria, este atroz efeito do progresso histórico

sobre os homens. Mergulhados na cólera que alimenta a animosidade entre os povos, os membros

do exército vermelho, qual sucede com Ivan, têm a vida cindida pela autossacrifício,  um valor

imponderável inexoravelmente cobrado aos mais frágeis pela guerra. 

Separados pelo intervalo de dez anos, dois filmes, mas sobretudo pela condição do exílio, O

espelho e O sacrifício revelam afinidades mais profundas do que um exame à primeira vista é capaz

de demonstrar. Assumindo um estilo marcadamente fragmentário em sua fita autobiográfica, nosso

cineasta radicaliza o seu projeto estético e cria um imbricado diálogo com a literatura, a música e a

pintura. Entre sonhos, fantasias e relatos de infância recolhidos como ficção; referências pictóricas,
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citações  literárias  e  registros  de  eventos  históricos  combinam-se  em  um  mosaico  de  vozes

narrativas, evocando o passado por vias que excedem os limites da experiência subjetiva. Em seu

filme testamento,  em oposição,  o  realizador  opta  pela  unidade clássica  do  drama –  tempo (  o

transcorrer de um dia na vida de Alexsander); espaço (a casa do professor) e ação (a empreitada

para a salvação do mundo), estratégia compositiva que, à sua maneira, igualmente confere ao drama

o  caráter  universal.  Em ambos,  entretanto,  o  discurso  é  largamente  amparado  em dispositivos

retóricos,  O espelho, pelo amplo uso da metonímia e da elipse;  O sacrifício, por outro lado, pela

multiplicação de  significantes  que visam reforçar  o  sentido  principal  da narrativa.  Se  o  longa-

metragem de 1975 opera como um a antologia de imagens dispersas no tempo, o de 1986, de sua

parte, não deixa de configurar um jogo especular. Enquanto no projeto autobiográfico as imagens,

de essências diversas, constituem entre si uma rede mnemônica trans histórica, na película sueca, o

objeto artístico, ele mesmo tornado superfície reflexiva, conduz a um tempo e um espaço fora da

história, ou seja, à ordem divina da redenção. 

Com o sentimento de ameaça nuclear pairando no ar, em decorrência da polarização entre as

duas maiores potências do período, a Federação das Repúblicas Socialistas e os Estados Unidos da

América, Tarkóvski idealiza seu quarto trabalho,  Stalker, cuja preocupação vemos desdobrada em

Cartas  de  um homem morto  (Pisma miortvogo  tcheloveka,  1986),  de  Konstantin  Lopuchanskii

(1947-). Na ficção científica distópica, acompanhamos as desventuras de um cientista encerrado em

um claustrofóbico abrigo subterrâneo, lutando para sobreviver a uma hecatombe mundial. Assolado

pelo desaparecimento do filho, o homem passa seus dias entre o cuidado da esposa enferma e o

acolhimento de crianças órfãs. Enquanto, no filme de Tarkóvski, as verdes fronteiras da Zona, com

seu  quarto  dos  desejos,  apresentam-se  como  uma  esperança  de  salvação,  na  produção  de

Lopuchanskii,  a total  predominância da paleta sépia,  em uma excruciante atmosfera pessimista,

parece indicar a inexistência de qualquer horizonte de transformação. Em  O sacrifício, onde as

armas atômicas surgem como um perigo difuso e apenas aludido, a similaridade mais patente nos

parece o antecedente  Vivo no medo  (Ikimono no kiroku, 1955), de Akira Kurosawa (1910-1998),

cineasta,  sabemos,  muito  admirado  por  Tarkóvski.  No  longa-metragem,  acompanhamos  as

peripécias de um pai de família aterrorizado pelos perigos de um ataque nuclear e por isso decidido

a vender sua fábrica, a fim de mudar com os seus para uma fazenda no Brasil. Intentando receber o

dinheiro do seguro e enfim convencer os filhos de levar a cabo o seu plano de fuga, em uma atitude

desesperada, o herói do drama japonês incendeia a própria fábrica, assim como fará, quase trinta

anos mais tarde, o protagonista da fita derradeira do diretor russo.

Desde Infância de Ivan, como atesta a gravura emprestada de Albrecht Dürer, a experiência

traumática  da  guerra,  no imaginário  tarkovskiano,  está  amalgamada ao  tema do Apocalipse.  A
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compreensão  do  inimigo  como  força  diabólica,  entretanto,  não  configurou  propriamente  uma

inovação proposta por nosso realizador. O antagonismo entre o bem e o mal, representado de um

lado  pelo  anti  semitismo  nazista  e  de  outro  pelo  igualitário  ideal  comunista,  era  uma  visão

amplamente difundida na cinematografia soviética, a contar pelo menos da década de 1930, como

atestam Arco íris e A queda de Berlim acima mencionados. 

O inimigo que ao passar dos anos foi perdendo substância nas expressões cinematográficas

soviéticas  e  tornando-se  tão  somente  uma  força  invisível  e  intangível,  no  filme  de  estreia  de

Tarkóvski, ganha corpo na ilustração Quatro cavaleiros do apocalipse. Acompanhando a tendência

de  transformação  do âmbito  cultural  propiciada  pelo  Degelo,  de  Khruschiov,  cujo  impacto  foi

sentido  pelas  realizações  fílmicas,  nosso  cineasta  concebe  um  adversário  imaterial,  ao  qual  o

espectador tem acesso mediado pela razão perturbada do jovem protagonista. Assim, não são os SS

com suas fardas e motocicletas negras que assistimos na película, mas antes a impressão por eles

causada  na  subjetividade  do  menino,  imageticamente  sintetizada  no  traço  de  Dürer.  Quando

consideramos a natureza artística da gravura – seu processo de incisão do buril sobre a placa para

retirada  de matéria  –,  parece-nos  importante  não passar  despercebida  a  inscrição  na  parede da

cripta, denunciando a morte iminente dos adolescentes que ali foram feitos reféns pelos nazistas.

Ainda  mais  do  que a  cena  bíblica  idealizada  pelo  artista  alemão,  o  talhe  na  parede,  num dos

momentos mais vertiginosos do filme, muito semelhante a um pesadelo sinistro, assombra o órfão

de Tarkóvski, lembrando-o de seu ímpeto vingativo. 

Quanto  à  dualidade  entre  a  realidade  sensível  e  a  dimensão  onírica,  é  curioso  notar  a

utilização de cada um destes registros por nosso cineasta,  pois se aproximamos seu primeiro e

último  filme,  constatamos  uma curiosa  inversão  desta  ambivalência.  Deixemos  um tanto  mais

explícito  o  que  temos  em mente  com esta  afirmação.  Em  Infância  de  Ivan,  como  comentado

anteriormente, o choque emocional do personagem ganha contornos palpáveis na xilogravura de

Dürer, enquanto a restituição de seus inocentes sentimentos infantis é garantida unicamente por seus

sonhos.  Isto  quer  dizer  que  o  contraste  entre  luzes  e  sombras,  princípio  de  ordem  formal,

estruturante  mesmo da  película,  assemelhasse  à  oposição  entre  a  ausência  e  presença  de  tinta

característica  à  imagem resultante  da  impressão  da  matriz,  polaridade  que configura  a  própria

tensão psicológica experimentada pelo protagonista. Em O sacrifício, em contrapartida, embora a

realidade de Alexander seja não menos catastrófica, são seus sonhos e devaneios encarregados de

dar forma visível à ameaça bélica que assola o mundo. Se em Ivan, a entrada no mundo dos sonhos

é sinônimo de brilho, exaltação e alegria, na fita sueca, em oposição, é a própria expressão do medo.

É precisamente a recusa em provocar o medo o que impede Andrei Rubliov de figurar, nas

paredes da catedral da Anunciação, os infiéis ardendo no inferno. Embora o episódio que carregue o
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nome de “Juízo Final” consista no dilema representacional vivido pelo monge – o qual se encontra

impossibilitado de pintar algo avesso ao seu espírito – é a invasão tártara, sequência seguinte do

filme, a receber tratamento visual digno de tal título. Após uma traição do pequeno príncipe que,

visando usurpar o trono de seu irmão, entrega – qual o Judas a vender o Cristo por trinta moedas de

prata  –  a  cidade  de  Vladímir  aos  saqueadores  tártaros,  assistimos  uma  verdadeira  onda  de

destruição. Vemos a violação de mulheres, a tortura de homens, o roubo do ouro do teto da igreja, a

zombaria  e  o  desprezo  pela  fé  ortodoxa,  tudo  acontecer  pelas  mãos  dos  cruéis  cavaleiros  que

avançam sobre a população, enquanto as construções são consumidas pelas chamas. Um caos onde

o tumulto e as densas cortinas de fumaça criam a impressão de esmagador sufocamento. Tomado

pelo repúdio à própria ideia da punição, Rubliov encontra-se obrigado a lidar com o mal em seu

estado mais bruto. 

Não menos importante é recordarmos como a temática do fim dos tempos está igualmente

posta em duas outras produções de Tarkóvski, Stalker e Nostalgia. Na película baseada no romance

Piquenique na estrada,  dos  irmãos  Strugatski,  remete-nos  ao  motivo  bíblico  a  um só tempo o

cenário industrial desolador, fora dos limites da Zona, onde vivem os personagens, e o sonho de

Stalker, que irrompe visualmente como um fragmento do mundo circundante a invadir o território

proibido.  Na  ficção  científica,  a  subversão  das  regras  ocorre  em  duas  dimensões,  estética  e

diegética. No plano formal, dado o corte visual provocado pela mudança cromática do segmento

fílmico; no âmbito diegético, com a presença feminina, interdita na Zona e concretizada na voz off

que recita a passagem de abertura do sexto selo, encontrada no Livro das Revelações (Apo 6, 12-

14). No longa-metragem italiano, em compensação, o Dies Irae não é assegurado por David ou

Sibila,  mas  vaticinado  pelos  devaneios  de  Domênico  que  logo  se  confundem  aos  sonhos  de

Gontcharkov.  Crente  da  proximidade  do  fim  do  mundo,  o  louco  santo  a  princípio  põe-se  em

reclusão com a família para então, em um derradeiro alerta ao mundo, lançar fogo sobre o próprio

corpo,  em  um  impactante,  mas  igualmente  grotesco  –  não  nos  esqueçamos  do  som  do  disco

arranhado que embala a cena –, gesto de auto imolação. 

Embora a penitência auto infligida condense de modo significativo o enredo das três últimas

realizações de Tarkóvski, o tema não é a elas exclusivo.  Infância de Ivan,  em consonância aos

filmes de guerra soviéticos produzidos nos anos 1940, os quais se utilizavam largamente da ideia do

martírio, fundamenta-se na vida de um personagem disposto a entregar a própria vida em nome da

desforra. O protagonista de Stalker, por seu turno, na esperança de auxiliar os infelizes e devolver-

lhes a fé, condena a si e à família a uma jornada de infortúnios. O herói de Nostalgia, enquanto isso,

afastado de sua terra natal, aparentemente desprovido de motivação, assume com Domênico um

compromisso – completar a travessia de uma vela acesa numa das termas de Bagno Vignoni – que
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lhe seria fatal.  Mas, em razão de ambos exprimirem na arte a via sublime do altruísmo, são os

personagens principais de Andrei Rubliov e O sacrifício os quais gostaríamos de cotejar.

Em ambos os filmes, lembremos, os protagonistas dividem o fardo do isolamento social e do

silêncio. Atormentado pelo fato de ter se tornado ele mesmo um assassino, ainda que a morte seja

justificada pela defesa da honra de uma inocente,  o  pintor  de ícones  impõe-se como pena não

apenas o abandono da fala, mas o repúdio à própria profissão. Diante da barbárie, sente Rubliov,

qualquer atividade artística se revela excessiva. Entretanto, as tensões que movem o filme – entre o

grão e o pequeno príncipe, entre a ortodoxia e o paganismo, entre russos e tártaros, entre distintas

visões de cristianismo, e, em última instância, entre o bem e o mal – só poderão encontrar resolução

no gesto criador. Ao final da película, a notável transformação cromática das imagens, bem como o

registro em close up da série de pinturas de Rubliov revela-nos, pela delicada e comovente beleza

dos ícones, a vitória de um ideal conciliatório de fraternidade contido em sua arte. Fora preciso,

contudo, que antes o herói conhecesse os martírios da carne e da consciência para que o belo, e com

ele o bem, triunfassem. 

O que se passa com o professor a nível do discurso fílmico, porém, parece um tanto mais

intrincado. Ameaçado por um cataclismo, crente na providência divina, Aleksander pede em oração

pela salvação dos seus, comprometendo-se com a indigência e a quietude. O trânsito da inação para

o gesto, entretanto, não se realiza no sentido da construção, mas, ao invés, da destruição. O incêndio

da casa, nesse sentido, tanto quanto consumar o voto de abnegação do protagonista, faz as vezes do

fogo apocalíptico, ou seja, da chama que tudo restaura, preparando o mundo para o tempo mítico da

redenção.  Reconhecendo-se  na  Adoração,  de  Leonardo  –  superfície  igualmente  translúcida  e

reflexiva –, o herói transforma-se ele mesmo em obra de arte, confundindo sua vida à penitência

que caracteriza a gênese da imagem. Logo, a conversão experimentada por Aleksander só é possível

à medida em que sua essência transfigura-se, transformando-se ela mesma em objeto artístico. 

Ao longo deste percurso, muitas foram as veredas que se abriram em nosso horizonte de

estudos. Como desdobramento desta investigação revela-se frutífera a possibilidade de ampliar a

constelação filmográfica mobilizada nas  análises,  a  fim de,  a  um só tempo,  melhor  localizar  a

produção de Tarkóvski na história do cinema russo e soviético, mas também mundial, e diversificar

as  formas  expressivas  com  as  quais  a  sua  gramática  estilística  associa-se.  Neste  sentido,

suspeitamos encontrar terreno fértil no cotejo com realizadores que historicamente ocuparam o polo

magnético  oposto  ao  campo de  ação  tarkovskiano,  como Dziga  Vertov  (1896-1954)  e  Serguei

Eisenstein. No caso deste último, quando consideramos o seu apreço pela pintura, em especial seu

interesse  por  Leonardo  da  Vinci,  a  aproximação  mostra-se  particularmente  prolífica,  visto  a

escassez de trabalhos  ocupados desta triangulação.  Até onde temos acesso à bibliografia,  ainda
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mostra-se lacunar o domínio investigativo que assuma uma premissa outra que não a da divergência

de  ritmos,  de  concepções  de  montagem,  de  associações  discursivas  e  poéticas  entre  ambos  os

cineastas. 

Sob o prisma de referenciais estéticos compartilhados, parece-nos essencial aprofundar a

relação da produção cinematográfica russa e soviética com a cultura figurativa ortodoxa, isto é, com

a tradição do ícone. No Brasil, ao debruçar-se sobre o conceito de realismo na filmografia de Andrei

Tarkóvski,  a pesquisadora Neide Jallageas  (2007b), em sua tese de doutorado, abriu importante

caminho  para  a  reflexão  acerca  da  importância  da  perspectiva  inversa  como  procedimento

compositivo na obra do realizador. Se alargamos nosso limiar de observação, a práxis artística de

diretores  como  Aleksandr  Sokurov  (1951-)  e  Serguei  Paradjánov  (1924-1990)  configura

significativo exemplo do impacto, e por que não dizer da adequação, da visão de mundo ortodoxa

na fatura cinematográfica. 

À imagem do que realiza Stalker para mover-se pela Zona – com suas curiosas fitas presas

em arruelas –, suscetível a enfrentar os mistérios do terreno proibido, assim trilhamos o labirinto de

imagens oferecido pela filmografia tarkovskiana. Deixando que se manifestassem, que guiassem

nosso percurso, seguimos seus rastros, buscando sempre, antes de mais nada, ouvi-las. Se nossos

trajetos – o do personagem e desta dissertação – emparelham-se, de igual maneira, não se apartam

nossos destinos. Ao passo que o propósito do herói consiste em restaurar a felicidade dos céticos, de

nossa parte, o desígnio repousou sobre o desejo de iluminar as formas expressivas que ganham nova

vida sob as lentes de Tarkóvski. 

Enquanto concluíamos esta dissertação um trágico evento abateu-se sobre a Ucrânia. Depois

de meses de instabilidade geopolítica, com uma guerra principiada em um duelo de narrativas, a

Rússia invadiu o país vizinho, sua pátria irmã. Nos foi impossível prosseguir a escrita sem que

pairasse  sobre  nós  a  incerteza  sobre  a  relevância  deste  trabalho,  insegurança  que  nunca  nos

assombrou com tanta intensidade. Afinal, qual a importância de pensar a arte russa num país como o

Brasil? Diante do crescente e preocupante cancelamento da cultura e do pensamento russo, qual a

pertinência de uma reflexão não apenas sobre a arte russa, mas sobre a sua fatura amalgamada à

tradição europeia? A indagação, de difícil resposta, parecia solucionar-se, ao menos parcialmente,

pela obra mesma de nosso cineasta. Tarkóvski, cuja mentalidade jamais acostumou-se à violência,

preocupado com os rumos de seu país, como um autêntico pensador russo, jamais abdicou de sua

inteligência  criativa,  ao  contrário,  incumbiu-a  do  encargo  de  expressar  um  sentimento

assumidamente anti  belicista,  se não for mais acertado dizermos de uma postura pacifista.  Este

cineasta, que sempre me ensinou a amar a vida, a encontrar beleza no mais efêmero instante, me

envolvia com o seu ideal, talvez utópico, de vislumbrar na arte uma possibilidade de salvação. Não
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porque a arte tenha por si só um poder regenerador, mas porque a educação estética nos faz mais

sensíveis,  empáticos,  atentos  e  receptivos  à  diferença.  Assim,  para  além de  ter  contribuído  no

adensamento dos estudos em torno da filmografia do diretor, ao debruçar-nos sobre a práxis poética

de Andrei Tarkóvski, artista de um declarado amor por sua terra de origem, cujo trabalho concentra

a mais orgânica simbiose entre Rússia e Europa, nossa esperança consiste em ter descortinado ao

leitor, mesmo que parcialmente, a beleza, esta potência conciliadora, contida em sua obra. 
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