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A CRIAÇÃO DA 
POÉTICA EM
TARKOVSKY

Ana Ferraria

 A singularidade do cinema de Andrei Tarkovsky valeu-lhe para além de prestígio 
internacional e de um lugar na história, vários tipos de dificuldades no processo 
de financiar, criar e lançar os seus filmes ou em encontrar público para o mesmo. Os 
seus filmes e as suas concepções da vida e da arte transportaram-no para um patamar 
distinto daqueles a quem nos habituámos a chamar de “directors” ou “auteurs”. Como 
disse D. P. Amstrong em Tarkovsky’s Trinity, and the Room which Fulfils one’s 
Innermost Desire:

 O que a literatura se vê obrigada a ilustrar com palavras, distorcendo 
ou embelezando, por não ter como ser mais fiel, consegue o filme transcrever 
directamente, sem necessidade de macular o objecto durante a sua transcrição para o 
novo médium. Para Tarkovsky, apenas um filme que tenha origem na observação directa 
da vida pode ser considerado como “cinema poético”, porque uma imagem no cinema não 
é mais do que a observação de um fenómeno ao longo de um período de tempo e tempo, 
em todas as suas manifestações, é a ideia suprema de arte cinematográfica. Quando o 
cinema se cinge a fazer ilustrações, como no caso de inúmeras adaptações literárias 
ou teatrais, o sucesso comercial pode ser tendencialmente positivo, mas não o sucesso 
artístico. E o realizador responsável por tal filme, por mais competências técnicas 
e objectivos concretos que possua, não merecerá o nome de “artista” até ser capaz 
de, através de uma unidade de imagens, construir um enredo de pensamentos e crenças 
que possam ser transmitidos ao público, convidando-o a pensar e a duvidar consigo.

Tarkovsky fez filmes, mas dizer que ele foi um realizador é 
insultá-lo; dizer que ele foi um “film-maker” é subestimá-lo e 

mesmo a palavra francesa utilizada para os artistas de cinema não 
é suficientemente verdadeira. Os comentadores de cinema dizem-nos 
que existe uma linguagem cinematográfica, uma gramática; se assim 

é, então Tarkovsky é um dos poucos poetas do cinema e, mais do que 
isso, ele é claramente o melhor.

D.P.Amstrong in Tarkovsky’s Trinity, and the Room which Fulfils one’s Innermost Desire, 
Tradução nossa.
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 Se Tarkovsky diz que “tudo o que é novo em arte, emerge como resposta a uma 
necessidade espiritual e a sua função é fazer essas questões que são de suprema 
relevância para a nossa época” , é precisamente porque, para si, a arte tem um objectivo 
diverso do do entretenimento, que é aproximar o ser humano num plano emocional e 
intelectual superior de modo a fazê-lo prosperar espiritualmente. Como tal, é tanto 
mais natural a sua rejeição do “cinema de massas” quanto mais fundo se torna o abismo 
que o separa do “cinema de arte” que sempre defendera. Em arte não podem existir 
géneros (comédia, drama, musical, westerns, terror) – estas categorias só se concebem 
no seio dos media e da sociedade de consumo – são imposições exteriores aos próprios 
filmes. “Só existe uma maneira de pensar o cinema: poeticamente” , afirmou Tarkovsky.

 Toda a complexidade de uma imagem, com todos os seus inúmeros significados, 
não pode ser totalmente transcrita por palavras mas pode sê-lo pela arte e será 
tanto mais bela quanto mais fiel à “Verdade da Natureza Humana”. Citando Tarkovsky, 
“Quando o pensamento é expresso numa imagem artística, isso significa que uma 
forma foi descoberta para ele, uma forma que se aproxima do mundo do autor, da 
sua busca por um ideal.”  Esta necessidade de separação entre a literatura e o 
cinema vai crescendo no consciente do realizador russo, produzindo uma distinção 
acentuada entre o realismo das primeiras obras e a combinação entre o subjectivo e 
o objectivo das últimas (com a mistura de factos, sonhos, sentimentos e pensamentos 
ou a inclusão de pedaços de poesia lida ou arte visual filmada).

 A função de um realizador, como de um pintor, não é a de agradar alguém em 
especial ou recrutar público – é sim uma função social que consiste em exprimir 
a verdade escondida na materialidade da vida. É o papel do filme, que não tenha 
como fim único o comércio, reflectir o mundo e a própria alma do homem, sem a 
necessidade do uso de signos, permitindo a ideia de observação da Natureza através 
do tempo, tal como ela é, sem a macular. É o tempo impresso na sua forma real 
que vem trazer ao cinema o seu estatuto de arte, restando ao realizador a tarefa 
de esculpir esse mesmo tempo, sem destruir a realidade. O tempo vem, assim, 
desempenhar o papel fulcral nesta nova poética que se cria, assim como o som o é 
para a música e a cor para a pintura. Acerca do tempo e da memória, disse Tarkovsky:

 A função das imagens que o espectador encontrará ao longo de um filme 
será a de demonstrar vida e não ideias sobre vida, ou seja, é necessário fazer 
uma distinção entre a missão evangelista de revelar e a de ensinar. A arte de 
Tarkovsky serve um propósito moral, tanto para o artista como para o espectador, 
sendo o primeiro um mediador moral e espiritual entre o divino e o humano. 

O tempo e a memória fundem-se um no outro (…) Mas a memória é um 
algo tão complexo que nenhuma lista de atributos pode definir a 
totalidade das impressões através das quais ela nos afecta (…) 

Abandonado pela sua memória, uma pessoa torna-se prisioneira de uma 
existência ilusória; quando cai o tempo, ela é incapaz de continuar 
a apreender o mundo exterior – por outras palavras, ela é condenada 

à loucura

Ibid., p.58. Tradução nossa.
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 É natural, portanto, que Tarkovsky venha sistematicamente contestar a ideia 
da utilização da arte para estimular o progresso social ou político, observando 
que o seu trabalho pode ajudar a desenvolver o espírito e a inteligência, mas que 
existirão outras formas mais eficazes para operar mudanças efectivas na sociedade.

 A função moral e ética da arte de Tarkovsky baseia-se, então, na aquisição 
de conhecimentos sobre si e sobre o mundo que o rodeia, tanto para o artista como 
para o espectador. O seu objectivo é explorar o significado da existência para 
o homem, visto que é o mundo interior de cada um que o interessa, o mundo que as 
acções cometidas apenas revelam. Diz Tarkovsky, e cito, “Talvez todo o propósito 
para a actividade humana resida na consciência artística, no seu acto criativo 
inútil e altruísta.”* Por isso mesmo, o conceito de artista que Tarkovsky cria para 
si próprio, descendente da tradição Russa de reverência ao génio artístico, é o 
de um ser sofrido e atormentado, bastante antitético aos intelectuais do século 
XX. A arte possui uma natureza aristocrática (não necessariamente relacionada 
com a distinção comum das classes) e o artista, por ter sido agraciado com uma 
sensibilidade especial face ao mundo e ao tempo em que vive, tem a responsabilidade 
de ser a voz daqueles que não têm as mesmas capacidades, mas estão dispostos a 
fazer um esforço para compreendê-lo. Citando Tarkovsky: “A beleza é escondida dos 
olhares daqueles que não procuram a verdade, para quem ela é contra-indicada. Mas 
a profunda falta de espiritualidade dessas pessoas que vêem a arte e a condenam, 
o facto delas não estarem nem desejosas nem preparadas para considerar o sentido 
e o objectivo da existência num significado superior, é normalmente mascarado 
porafirmações vulgares.”**

 Referindo-se a si, Tarkovsky utilizava apenas o adjectivo “talentoso”, que 
aparece sempre intimamente ligado à humildade, à responsabilidade e à sinceridade. 
Possuir talento é, para ele, um infortúnio: “O artista é sempre um servo e está 
sempre a tentar pagar pelo dom que recebeu como que por milagre. Apesar disso, o 
homem moderno não quer fazer qualquer sacrifício, mesmo que a verdadeira afirmação 
do ser possa apenas ser expressa através do mesmo.”***  Estas características são uma 
consequência da concepção do artista e da sua função que Púchkin apresenta no seu poema 
“O Profeta” (impresso na sua totalidade no capítulo de O Sacrifício de Sculping in 
Time). Neste poema, o artista atormentado, “com o espírito morto de sede”, é tocado por 
um Serafim e transformado num profeta que padece no deserto até ouvir a voz de Deus:

 Contudo, este artista está prestes a descobrir que o verdadeiro dom acarreta 
consigo tanta alegria quanto sofrimento, até ao ponto de ameaçar a vida. E 
mesmo que não seja possível encontrar um sentido para a vida, o artista, como o 
cientista, continuarão a fazer o Homem interrogar-se sobre esse género de questões.

* Ibid., p.248. Tradução nossa.
** Ibid., p.42. Tradução nossa.
*** Ibid., p.38. Tradução nossa.

Ergue-te, ouve e vê, profeta,
Da minha vontade te tomes,

Mares e terras percorre, queime
Teu verbo o coração dos homens

“O Profeta” de Aleksandr Púchkin in
O Cavaleiro de Bronze e outros poemas, p. 95.
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 Contudo, ao contrário da ciência, a interpretação que a arte faz do 
mundo é subjectiva e não decorre de uma fixação e substituição de paradigmas 
colectivamente aceites como mais acertados, mas sim de uma descoberta sempre 
única e nova da Natureza. Para Tarkovsky a arte pode ser vista como um símbolo 
do próprio universo, cuja manifestação espiritual não pode ser percebida pelo 
ser humano através de nenhuma forma pragmática. É para ser intérprete desse 
universo e para permitir que, através da sua obra, as pessoas se percebam 
melhor umas às outras num nível intelectual, emocional e psicológico superior 
que o artista se sacrifica e caminha à margem da sociedade que quer converter.

 A missão última do artista é oferecer uma visão espiritual do mundo e uma 
esperança no futuro para aqueles que mais precisam dela. Citando Tarkovsky “... A 
arte deve transcender assim como observar; o seu papel é usar uma visão espiritual 
como meio de suportar a realidade: como fez Dostoevsky, o primeiro a ter dado 
expressão ao início da doença da época.”*  Tarkovsky possuía algumas dúvidas 
sobre a existência de grandes criadores de cinema que se pudessem comparar com os 
grandes autores de literatura do passado (com excepção de Bresson, Bergman, Bunuel, 
Antonioni), precisamente por encontrar no cinema uma preocupação maior em agradar 
ao público, preferindo o vulgo recrear do exterior em vez da representação do seu 
próprio mundo interior. A esses poucos “poetas do cinema”, aos quais fora, por 
vezes, apontado o rancor do público, por haver realizado obras que expressavam os 
seus próprios “demónios”, abrindo caminho a uma relação simbiótica entre o artista 
e o espectador, elogiou sempre o realizador russo o seu serviço para com a arte e 
o público.

 Os dois últimos filmes que Tarkovsky realizou são exemplos perfeitos da expressão 
desses temores interiores, enquanto processo de cura e de alento para crises espirituais 
ou emocionais. A ideia inicial de Nostalgia era fazer um filme sobre um homem que se 
fecha em casa com a família durante quarenta anos à espera do fim do mundo, até ser 
expulso pelas autoridades e ouvir o seu filho mais novo perguntar-lhe se seria esse 
o momento do “fim do mundo”. Contudo, o guião escrito em conjunto com Tonino Guerra, 
para ser rodado em Itália, acaba por se adensar e a distância à sua Rússia (que se 
viria a revelar perpétua) torna-se num elemento crucial para o desenrolar da história.

 O protagonista, Gorchakov, um escritor russo, viaja pela Itália com o objectivo 
de pesquisar a vida de um compositor russo que, infeliz naquele país, decidira 
voltar à terra natal para em breve se matar. Logo de início, Gorchakov vem expressar 
a sua convicção da impossibilidade de se fazer traduções de arte, o que implica que 
um italiano não pudesse vir realmente a perceber a arte e, inevitavelmente, o povo 
russo e vice-versa. É, portanto, natural o seu sentimento de desamparo naquele país 
estrangeiro. Enquanto Eugénia, a sua guia e tradutora, tenta seduzi-lo e levá-lo a 
ser infiel, Gorchakov vai sonhando, ou tendo visões, da sua casa de campo e da família 
que o esperam no seu país, de onde ele terá, supostamente, fugido. É possível perceber 
que a mente do protagonista se divide entre estas duas realidades – entre Itália 
e Eugénia (caracterizada fisicamente como o estereotipo da beleza Renascentista) 
que representam a beleza meramente estética e, por isso, estéril, a corrupção e  

* Andrei Tarkovsky in Sculping in Time, p.96. Tradução nossa.
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o materialismo da sociedade moderna, e a Rússia da sua família que representa a 
terra, a maternidade e a espiritualidade. É esta incapacidade de escolha ou de 
união entre esses dois mundos distantes que provoca o mal-estar e a alienação da 
personagem, criando o sentimento de nostalgia que tem para os russos um significado 
especial e que Tarkovsky define como “alguém num estado de profunda alienação do 
mundo e de si mesmo, incapaz de encontrar um equilíbrio entre a realidade e a 
harmonia que procura, num estado de nostalgia provocado não apenas pela distância 
ao seu país mas também pelo desejo de uma existência plena.”*  Este mal estar, esta 
“doença mortal” (como frisou Tarkovsky numa entrevista) era na altura partilhada 
pela personagem e pelo seu criador. Quando Gorchakov sonha com o seu passado, uma 
casa rústica e uma paisagem bela mas fria, o que o público vê são imagens a preto e 
branco, quase mudas, apenas com o som de um cão ou de água a correr, e o pensamento 
que lhe vem à mente é precisamente o da nostalgia e o da espiritualidade, mas também 
o do sofrimento. Nestas imagens não existe acção e, se virmos bem, Gorchakov não 
aparece em nenhuma delas, como se as rejeitasse inconscientemente. Outros sinais 
do decaimento espiritual do mundo moderno surgem associados a Eugénia, que aparece 
quase sempre exuberantemente vestida, com os cabelos volumosos como uma madonna 
italiana, como personificação da luxúria, ou com a piscina termal de Santa Catarina 
(onde Gorchakov se hospeda), onde as pessoas se banham enquanto fumam charutos, 
apesar de ali se encontrarem para melhorar a sua saúde.

 O outro protagonista de Nostalgia é Domenico, o italiano que prendeu a 
família em casa, esperando o fim do mundo, mas cuja espiritualidade ou loucura 
divina marcam definitivamente Gorchakov. Desde que os dois se encontram e o 
russo ouve a história do outro, passa a encará-lo como um símbolo de fé contra o 
materialismo e a perda de valores da sociedade e é esse confronto que vai ajudar a 
libertá-lo do entorpecimento espiritual em que se encontra. Domenico propõe-se a 
redimir a humanidade através de um gesto único que una os sãos e os loucos porque, 
segundo ele, a salvação só pode acontecer colectivamente (assim como uma gota mais 
outra gota fazem uma gota maior e não duas). Esse gesto, segundo o italiano, será 
atravessar a piscina de Santa Catarina com uma vela acesa, acção que acaba por 
incumbir o russo de fazer. É aí que se separam os dois. Ambos têm uma missão a 
desempenhar pelo seu bem e pelo da sociedade: Domenico vai para Roma e, numa praça 
pública, condena o comportamento humano, apelando à união. Apesar de ter muitos 
espectadores, parece que nenhum está realmente a ouvi-lo e mesmo quando pega fogo 
a si mesmo, praticamente só o seu cão reage ao facto. Enquanto isso,  numa penosa 
cena de oito minutos, Gorchakov acaba por percorrer a piscina sem água com a vela 
acesa, apenas para, de seguida, morrer com um ataque cardíaco.

 Este jogo de influência entre a água e o fogo parece ser uma constante nos 
filmes de Tarkovsky (chove dentro e fora de casa, a igreja onde Gorchakov lê os 
poemas do pai de Tarkovsky está alagada e o livro acaba por ser queimado numa 
estranha fogueira que subsiste no meio de uma lagoa interior e, para além disso, é 
o som da água corrente que faz o fundo sonoro dos sonhos do escritor). Numa cena 
no quarto de hotel, enquanto ouvimos e vemos a chuva que cai lá fora, sai um cão 
da casa de banho, o mesmo cão de Domenico e o mesmo cão dos sonhos de Gorchakov.

* Ibid., p.204. Tradução nossa.
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Não sabemos se o episódio é um sonho ou não, apesar de ter sido filmado a preto e 
branco (o que costuma distinguir o plano onírico do factual). Parece que a solução 
mais segura é dizer que, naquele momento, a barreira entre a realidade o sonho 
se dissipa, para Gorchakov. O uso de cães (ou outros animais) é outro elemento 
recorrente nestes filmes: “O cão – não mais uma figura confinada à memória e 
ao passado – move-se de uma dimensão espacial e temporal para a outra e é tão 
real e física a sua presença como a da chuva”* , dizem-nos Petrie e Johnson em 
A Visual Fugue.  A água e os ambientes húmidos, na generalidade dos filmes de 
Tarkovsky, são utilizados para recrear uma sensação onírica e espiritual, ou de 
vida e purificação, que ligam as personagens à maternidade e à casa ausente. Em 
relação ao fogo utilizado nestes filmes, Mark Le Fanu sugere, em Tarkovski: Thèmes 
et obsessions venus de l’enfance, que este vem aproximá-los do imaginário das 
crianças (que passam parte da sua infância perto do fogo doméstico, principalmente 
num país frio como a Rússia). Mas um significado menos estético parece surgir com 
o sacrifício escolhido por Domenico para se purificar e cumprir a sua missão de 
salvação humana. Enquanto toca uma versão riscada do Hino à Alegria e o fogo o 
consome como havia consumido antes os hereges, a multidão olha impassível para toda 
a cena como se estivesse no cinema. Terá sido o seu sacrifício em vão? Ter-se-á 
perdido toda a fé? E quanto a Gorchakov, terá a sua procissão surtido algum efeito, 
visto que morre logo de seguida? Penso que a melhor resposta a essa pergunta é a 
sequência final, quando a câmara se afasta do campo russo onde estão Gorchakov e o 
cão e, por entre a neve e os mesmo sons aquáticos, descobrimos ao fundo a fachada 
de uma igreja italiana. Esta espécie de sonho final por entre a morte é o único 
modo que a personagem encontra para superar a sua alienação, conseguindo finalmente 
eliminar o sentimento de nostalgia e unir os seus dois mundos numa comunhão, ainda 
que irreal. É esse o triunfo de Tarkovsky: criar um vocabulário visual e sonoro 
capaz de simbolizar a satisfação dos desejos humanos, tão difíceis, por si só, de 
serem descritos.

 No seu último filme, Sacrifício, a auto-imolação de Domenico pelo fogo é 
recuperada por Alexandre que, por entre a sua depressão, entende salvar a família 
e a humanidade de uma premente catástrofe nuclear incendiando a casa onde vivem. 
Durante o filme existem vários sinais que sugerem a iminência da guerra, como o som 
de aviões ou emissões televisivas. Por entre personagens bizarras, Alexandre assume 
a voz de Tarkovsky (replicando ideias descritas em entrevistas ou em Sculping in 
Time), condenando “a civilização moderna pela sua falta de fé e de espiritualidade, 
o seu materialismo e o abuso da ciência e da tecnologia ao serviço do poder e 
do medo.”**  A única solução que lhe resta, no final do filme, é utilizar o fogo 
purificador para renegar toda a civilização que condenara. Abandona, assim, todos 
os bens materiais e fá-lo por si e pela sua família, mesmo que ela não compreenda 
o seu gesto (como acontecera com os espectadores da emulação de Domenico). Ambas 
as personagens partilham a missão e o destino comum de virem a ser julgados como 
loucos e não como visionários.

* Petrie e Johnson in Andrei Tarkovsky:A visual fugue p.167. Tradução nossa. 
** Ibid., p.173. Tradução nossa.
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 Também na forma, O Sacrifício se parece com Nostalgia, repleto de sonhos que 
se misturam com a realidade, até ao ponto da alucinação, sendo aqui retirado quase 
na totalidade o traço estilístico que os distinguira (como o som da água ou a falta 
de cor). O desejo que Tarkovsky vem desenvolvendo desde O Espelho atinge o seu apogeu 
aqui, com esta ilusão da ligação criada entre o mundo real e o imaginário, deixando 
ao público o critério de escolher a sua separação, consoante a sua necessidade. 
Mesmo que duma maneira mais ousada, a busca por respostas que encontramos aqui 
não é muito diferente das encontradas nos primeiros filmes. Existe uma coerência 
irrefutável em todas as suas obras e qualquer amante de cinema reconhecerá o seu 
cunho pessoal em qualquer uma delas: todas ajudam a explicá-lo e explicar-lhe o 
mundo. Para Tarkovsky, vida e arte eram um só.

CITAÇÕES

1 - “Tarkovsky made films, but to say that he was a movie director is to insult him; 
to say that he was a film-maker is to underestimate him, and even the French word 
used for artists of the cinema – – falls short of the truth. Film commentators tell 
us that there is a language of film, a grammar; if this is so, then Tarkovsky is one 
of the few poets of the cinema, and more than that: he is far and away its best.”

2 - “Everything new in art emerged in answer to a spiritual need and its function 
is to ask those questions which are supremely relevant to our epoch.”

3 - “There is only one way of thinking in cinema: poetically.”

4 - “When a thought is expressed in an artistic image, it means that an exact form 
has been found for it, the form that comer nearest to conveying the author’s world, 
to making incarnate his longing for the ideal.”

5 - “Time and memory merge into each other (…) But sometimes so complex that no 
list of all atributes could define the totality of the impressions through which 
it affects us (…) Bereft of memory, a person becomes the prisoner of an illusory 
existence; falling out of time he is unable to seize his own link with the outside 
world – in other words he is doomed to madness.”

6 - “Perhaps the meaning of all human activity lies on artistic consciousness, in 
the pointless and selfless creative act.”
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7 - “The beautiful is hidden from the eyes of those who are not searching for the 
truth, for whom it is contra-indicated. But the profound lack of spirituality of 
those people who see art and condemn it, the fact that they are neither willing nor 
ready to consider the meaning and aim of their existence in any higher sense, is 
often masked by the vulgarly simplistic cry.”

8 - “The artist is always a servant, and is perpetually trying to pay for the gift 
that has been given to him as if by miracle. Modern man, however, does not want to 
make any sacrifice, even though true affirmation of self can only be expressed in 
sacrifice.”

10 - “...Art must transcend as well as observe; its role is to bring spiritual 
vision to bear on reality: as did Dostoievsky, the first to have given inspired 
utterance to the incipient disease of the age.”

11 - “The portrayal of someone in a state of profound alienation from the world 
and himself, unable to find a balance between reality and the harmony for which he 
longs, in a state of nostalgia provoked not only by his remoteness from his country 
but also by a global yearning for the wholeness of existence.”

12 - “The dog – no longer a creature confined to memory and the past – has moved 
from one dimension of space and time to another and is as real and physical a 
presence as the pouring rain outside.”

13 - “...modern civilization for its lack of faith and spirituality, its materialism 
and abuse of science and technology, and its reliance on power and fear.”
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