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Despre limbajul lui Tarkovsky, cu referire la vis 

 

 

Oamenii comunică cu ajutorul limbajului. Într-un mod simplist aş putea spune că 

limbajul este o unealtă prin care eu îi pot transmite lui, sau ei, ceea ce gândesc. În 

domeniul cinematografic, regizorul vorbeşte un limbaj numit cinematografic. Drept 

urmare el încearcă să comunice cu noi, să ne transmită gândurile lui. Asta încearcă şi 

Tarkovsky să facă.  

 Ca să-l putem înţelege totuşi pe Tarkovsky trebuie să fim atenţi. Ca să înţelegem 

un film în general trebuie să fim atenţi; trebuie să fim atenţi la sunet, la imagine, la 

mişcările de aparat, la montaj, la jocul actorilor, la mizanscena, la lumină, la tot ce 

formează limbajul cinematografic. Cu cât regizorul cu care “discutăm” mânuieşte mai 

bine întreg limbajul cinematografic, cu atât mai mult reuşeşte să exprime exact ceea ce 

simte si ceea ce gândeşte. “Film is like life , like love. And life is an enigma full of 

secrets”1. Oare ce încearcă Tarkosvky să ne comunice ?  

 “Personal experiences, can’t be taught, can’t be forced onto others. […] Creating 

is like living – it is impossible to teach someone to live well, but you can inspire them not 

to live badly”2 . Uitându-mă la Stalker, Nostalghia şi Offret, mi-am dat seama că pe 

Tarkovsky, dacă vrei să-i prinzi ideile, trebuie să-l urmăreşti cu sufletul şi mintea 

deschisă, în încercarea de a cuprinde sistemul său de gândire. Este improbabil să porţi o 

“discuţie” cu Tarkovsky şi să înţelegi cu uşurinţă ceea ce vrea să-ţi spună: la o primă 

vizionare a unuia din cele trei filme poţi rămâne cu impresia că ai desfăcut victorios 

povestea, dar fără îndoială vei rămâne cu întrebări la care va trebui să îţi răspunzi singur.  

                                                
1 Andrey Tarkovsky – Enigma and Mystery , articol publicat în About Andrei Tarkovsky: Memoirs and 

Biographies, Progress Publishers, 1990, sub titlul Secrets and Sacraments of Andrei Tarkovsky.  
2 Idem. 1 



Din păcate, la multe dintre întrebări nu vom avea ocazia să găsim un răspuns satisfăcator 

deoarece nu vom putea să simţim niciodată întocmai cum a simţit autorul – vom putea 

doar să ne imaginăm trăirile lui, dar atunci Tarkovsky cred că ne-ar spune să ne 

concentrăm pe propriile noastre trăiri. Unul dintre cele mai remarcabile elemente regăsite 

în filmele sale este principiul autocunoaşterii. Atât în Stalker, cât şi în Nostalghia şi 

Offret, personajele sunt în “călătorii” care au ca destinaţie finală sinele. Puternic 

preocupat de faptul că omenirea, în sensul cel mai larg, îşi pierde spiritualitatea, 

Tarkovsky a devenit un împătimit al abordării estice asupra problemelor existenţialiste, 

drept urmare, pe lângă elementele care ne duc cu gândul la cultura estică (mai ales 

regăsite in Offret3) găsim şi acea abordare introspectivă, acea descoperire a neglijabilului, 

a subtilului. Tarkovsky spune că este posibilă o singură călătorie, cea către interior4, ceea 

ce mă face să cred că unul dintre mesajele sale este că nu căutăm în locul potrivit 

cunoaşterea, drept urmare avem tendinţa să întindem mâinile după “mere” când ar trebui 

să le ţinem în jurul propriului nostru suflet. Cu acest prilej ne sunt puşi în faţă oameni cu 

o statură profund umană, care nu reprezintă, nici mai mult, nici mai puţin, decât propriile 

noastre dileme pe care tindem să le neglijăm datorită dificultăţii explicative. Oamenii, ȋn 

general, nu găsesc explicaţii pentru multe dintre misterele care îi înconjoară şi, fiind 

preocupaţi îndeobşte de situaţia propriului destin, căutând fericirea, evită să îşi 

“consume” timpul cu asemenea chestiuni. Filmele sale, care sunt adevărate iniţiative 

culturale, îşi fac loc întocmai în această stare somnolentă generală şi se concentrează pe o 

trezire a conştiinţei, o conştiinţă a sinelui. Practic, “eroii” lui Tarkovsky nu sunt diferiţi 

de mine sau de vreunul din oamenii din jurul nostru şi conflictele la care participă sunt, în 

primul rând, de ordin interior. Mai mult decât atât, observăm că protagoniştii acestor 

filme (Stalker , Domenico-Gortchakov, Alexander) nu sunt privilegiaţi, nu au nici un fel 

de superputeri, nu sunt conturaţi ca şi cum ar fi supraoameni în situaţii speciale; aceştia 

dau dovadǎ de o putere care nu provine din ceva exterior lor, nu au nici un fel de dar 

diferit de cel al percepţiilor şi al raţiunii, ci, dimpotrivă, provine din adâncul sufletului 

lor, din slăbiciunile, sau mai bine spus, din conştientizarea slăbiciunilor lor şi din dorinţa 

                                                
3 Mă refer la muzica japoneză , semnul ying-yang de pe halat , copacul japonez. Tema sonoră principală din 
Stalker este cântată cu instrumente specifice ambelor zone (est şi vest), auzindu-se sunete înregistrate la un 
tar , instrument persan, şi flaut, instrument european , şi inspiră o stare de calmitate interioară.  
4 Conversaţie între Gideon Bachmann şi Andrei Tarkovsky; din jurnalul suedez de film Chaplin , no.193 , 

Septembrie 1984. 



de schimbare. Cu toate că avem în discuţie trei filme diferite este aproape imposibil să 

spunem că nu există similarităţi5, limbajul cinematografic rămânând într-o oarecare 

măsură acelaşi, esenţa gândirii tarkovskiene rămânând aceeaşi, principiile sale având 

rădăcini bine închegate în spiritul său. Drept urmare, şi în Stalker, şi în Nostalghia, şi în 

Offret, observăm similarităţi pe care îmi este imposibil să nu le trec sub semnul 

interogaţiei; toate aceste similarităţi conturează foarte bine cadrul unei viziuni asupra 

existenţei pe care Tarkovsky reuşeşte să-l exprime, şi să-l păstreze, pe parcursul 

discursului său.  

 Visul este unul dintre cele mai importante elemente din viaţa noastră, iar 

Tarkovsky este foarte conştient de asta. Întrebat într-un interviu dacă va utiliza pentru 

Nostalghia tehnica visului realist, acesta răspunde că nu există nici o contradicţie între vis 

şi realitate: “We spend a third of our life asleep: what is there that is more real than 

dreams?”6. Mai sus spuneam că unul dintre conceptele esenţiale utilizate în operele sale 

este acela al identităţii personale. Identitatea personală se bazează pe memorie, pe toate 

informaţiile pe care le avem stocate în minte despre noi înşine, la care avem acces în 

două feluri: într-o manieră conştientă şi într-una subconştientă. Când visăm, suntem în 

directă legătură cu subconştientul nostru, suntem în contact cu însăşi esenţa noastră, 

suntem în acea “călătorie” către sine. Desigur, visele sunt veritabile mistere pe care nu le 

putem desluşi cu uşurinţă şi cred că pe măsură ce avem mintea mai “deschisă” (şi 

viziunea mai clară) când lucrăm cu conştientul nostru şi subconştientul, respectiv visul, 

va deveni mai clar, mai uşor de descifrat. Pe lângă faptul că cele trei personaje sunt puse 

de mai multe ori în postura în care dorm şi implicit visează (sau cel puţin au viziuni7), 

însăşi filmele sale par construite conform unui plan arhitectural al visului. Astfel, nu este 

de mirare faptul că în Stalker, când cei trei, profesorul, scriitorul şi călăuza, se află în 

Zonă, apar în poziţii diferite, sau că Gortchakov are acel vis în care se uită în oglindă şi 

îşi vede emoţiile, psihologia, şi natura, în portretul lui Domenico, cum nici visul 

apocaliptic al lui Alexander nu este lipsit de ceea ce se află în interiorul său. Toate aceste 
                                                
5 Conceptul credinţei şi apariţia elementelor , cadrele foarte lungi care inspiră spre contemplaţie, elementele 
naturii (aer,apă,foc,pământ) , apariţia copiilor în mai multe filme (Stalker,Nostalghia,Offret) plus încă 
multe altele.  
6 Il cinema dei Maestri , Gian Luigi Rondi , Rome , Rusconi Editore, 1980 . Conversaţie purtată între 
Tarkovsky şi Rondi pe 15 aprilie 1980 , şi transcrisă de pe bandă.  
7 Stalker este construit în aşa fel încât întreaga călătorie pare un vis, timpul şi spaţiul devenind uneltele de 
“joc” ale lui Tarkovsky. 



cadre ne transportă viziunea în subconştientul personajului, suntem îndemnaţi să 

desluşim ceea ce se petrece dincolo de acţiunile sale.  

Deschizând o discuţie despre viziunile călăuzei din momentul în care cei trei se 

odihnesc, trebuie spus, mai întâi, că personajul principal din Stalker este un om onest, 

curat, pe care nevasta îl caracterizează ca fiind “binecuvântat”. El călăuzeşte oameni în 

Zonă cu scopul de a îi face fericiţi, povestea sa fiind în esenţă aceea a unui idealist: 

consideră că există posibilitatea de a atinge fericirea, independent de voinţa şi eforturile 

umane. Acesta este motivul pentru care ei se îndreaptă catre cameră, dar la finalul 

călătoriei, fiind influenţat de cei pe care îi ghidează, îşi pierde propria credinţă: credinţa 

că există posibilitatea de a face pe cineva fericit. Nu reuşeşte să găsească indivizi care să 

creadă în Zonǎ, în posibilitatea de a găsi fericirea, în intrarea în “cameră”. În concluzie 

descoperă că fericirea umană poate fi obţinută numai prin acces la adevărata credinţă, la 

credinţa pură. Simt nevoia să mai fac cunoscut faptul că cele trei personaje reprezintă 

istoria umanităţii, ele reprezentând de fapt trei curente de gândire: gândirea sceptică, 

gândirea ştiinţifică şi gândirea creştină. Una dintre cele mai reprezentative secvenţe care 

ne prezintă starea subconştientului călăuzei este secvenţa în care cei trei se aşează pentru 

a se odihni. În această secvenţă, Tarkovsky creează un  joc vizual şi auditiv complex, 

spectatorul fiind pus în faţa uneia dintre “enigmele” filmului. În primă fază, cele trei 

personaje se aşează în poziţii diferite, lucrurile arătând aparent în ordine, lăsându-ţi 

impresia că cei trei, ca oricine altcineva, se odihnesc pur si simplu. Până şi cadrul cu 

câinele să presupunem că îl percepem fără probleme, considerând că probabil era şi un 

câine în Zonă. Ceea ce urmează în schimb ne extrage cu tact din sfera cognoscibilului şi 

începem să ne punem semne de întrebare. Corelat perfect cu discursul scriitorului, suntem 

introduşi în subconştientul călăuzei: acest cadru necesită atenţie specială; în primul rând 

suntem aduşi în lumea alb-negru, alături de tema principală sonoră – schimbând culoarea 

imaginii, natural ne întrebăm unde ne aflăm acum, căci ni se pare aproape evident că 

spaţiul devine inexplicabil; călăuza este pusǎ în aceeaşi poziţie cu scriitorul, pe aceeaşi 

bucată de pământ pe care stătea cel din urmă mai devreme; în momentul în care scriitorul 

spune că îl interesează numai propria persoană, aparatul de filmat ne arată în apă, langă 

călăuza, o bucată de oglindă, o bucată de material (un cordon) şi dacă ne uităm cu atenţie, 

distingem într-o picătură de apă (aflată în acest cadru), reflectia unui chip de om care 



seamănă perfect cu chipul scriitorului – toate aceste elemente ni-l identifică pe călăuză cu 

scriitorul (mai mult decât atât, cu toate că am ascultat de aproape 100 de ori discursul 

dintre scriitor şi profesor şi tot nu pot spune cu siguranţă, am impresia că în acest cadru, 

după ce profesorul intervine în dialog, este înterupt de vocea călăuzei8 şi nu de cea a 

scriitorului, cum m-aş fi aşteptat). Următoarea trecere de la cadrul color la alb-negru este 

acompaniată de aceeaşi tema sonoră9, şi completată de apariţia câinelui. Pentru moderni, 

câinele reprezintă “cel mai bun prieten al omului”, un animal de companie, un gardian 

sau un ghid pentru o persoană nevăzătoare. În alte timpuri în Mexic, câinele era îngropat 

alături de un om care fusese sacrificat zeilor, pentru a-i călăuzi spiritul către lumea 

cealalaltă. Câinele apare ca un mesager, care are posibilitatea, datorită abilitătii sale de a 

vedea în întuneric, să devină un ghid către tărâmul subconştient, să devină o călăuză la 

rândul său. Personajul de data asta se află în altă poziţie decât cea din viziunea 

precedentă, acesta fiind aşezat complet invers decât scriitorul, dar pe aceeaşi bucată de 

pământ. Câinele se apropie de el şi i se aşează la picioare, iar citind întocmai imaginea, 

am putea spune că animalul îi este aproape, că mesagerul îi este alături. Această 

următoare viziune este declanşată de răspunsul pe care “vizionarul” nostru i-l oferă 

scriitorului, răspuns care devine motivul pentru care suntem readuşi în interiorul 

personajului – ca să vedem cum este acesta (“I’m fine as I am”): având poziţia fetusului, 

acesta pare izolat şi complet imobil (este înconjurat de apă, între doi pereţi, cu ochii fixaţi 

într-un singur punct), ca şi cum s-ar afla într-un loc din care nu poate să se mişte, nu 

poate face nimic. Între cele două viziuni prezentate până în acest punct şi ultima viziune 

(şi cea mai expresivă) pe care o are călăuza, mai apar nişte modificări ale spatiului10. Ca 

şi în celelalte viziuni, atmosfera este completată de picăturile de apă11, şi, inexplicabil, se 

                                                
8 “You know , Mr. Einstein. I have no wish to argue with you”. Interesant de observat că în subconştientul 
său există şi conversaţia dintre scriitor şi profesor , şi mai ales faptul că şi el intervine în discutie , deşi 
cuvintele nu îi erau adresate lui . 
9 Referitor la această tema sonoră , am descoperit că Tarkovsky dorea să exprime faptul că Estul şi Vestul 
pot coexista dar nu au capacitatea de a se înţelege.  
10 Mai jos voi reprezenta aceste modificări ale spaţiului într-un desen (fig.1)  
11 În documentarul A poet in the cinema , de Donatella Baglivo , Tarkovsky este întrebat de ce utilizează 
apa în filmele sale : “I like water, brooks (a natural freshwater stream smaller than a riveri) very much, it’s 
a type of water that speaks to me. The sea is something alien to me: it’s too vast for me. It doesn’t scare me, 
it’s just too monotonous. By nature I like smaller things better, microcosm and not macrocosm. I prefer 
limited surfaces : that’s why I love the Japanese people’s attitude to nature; they concentrate in a defined 
space and there they see the reflection of the infinte. I like confined space better. [...] I don’t know why I 



aude vocea copilei (şi din nou tema sonoră a filmului) care citeşte din versetele 6:12-14 

din Revelaţie, astfel ea devenind un fel de narator al viziunii. Într-adevăr, aici avem de-a 

face cu un cadru extraordinar de expresiv, care ne arată perfect starea personajului nostru: 

aparatul îşi începe mişcarea plecând de pe capul călăuzei şi ajunge la mâna acestuia, în 

această mişcare arătându-ne mai multe obiecte aflate în apă – imediat cum părăsim chipul 

său, ajungem la o bucată de pământ pe care se află un melc, apoi travelingul continuă şi 

distingem în apă o seringă , trei oglinzi, în fiecare reflectându-se câte o imagine diferită 

(lumina , 3 copaci şi 6 peşti de dimensiuni mici aflaţi într-un vas); după ce ne sunt arătaţi 

şi peştii plutind pe apă într-un vas, vocea copilei nu se mai aude, iar volumul temei 

sonore creşte – apoi apar alte 3 seringi, monezi, imaginea Sfântului Ioan Botezătorul, 

apoi acelaşi cordon ca în prima viziune, un pistol, şi, se încheie mişcarea cu nişte 

mecanisme ruginite , camera oprindu-se într-un final pe mana dreaptă a călăuzei, aflată în 

apă. Viziunea este urmată de un cadru color în care apare câinele, de data aceasta 

aflându-se din nou singur, dar in alt spaţiu, şi pare că îl priveşte pe protagonist de la 

distanţa, îl vegheazǎ. Această viziune şi modul în care “Chingachgook” se comportă după 

ce a avut-o mă face să cred că acesta este punctul în care protagonistul nostru are o 

revelaţie, fapt care este prezentat în imagine de discursul său care începe cu rostirea altor 

versete din Biblie12 şi de repoziţionarea scriitorului şi a profesorului13 – dacă la început ai 

tendinţa să-l confunzi pe călăuză cu scriitorul, sau cu profesorul, de data asta pare destul 

de clar că, din acest punct, credinţa este cea care va sta în frunte. În viziunea sa apar 

aceste elemente creştine care nu ar trebui să fie foarte greu de descifrat – Tarkovsky 

însuşi spune că o imagine nu poate reprezenta un simbol, ci reprezintă o metaforă14: apar 

trei oglinzi în fiecare reflectându-se câte un element al creştinismului (lumina, copacul, 

peştele). Oglinda o folosim pentru a vedea “cine” suntem, sau mai bine spus cum suntem. 

Eu cred că Tarkovsky foloseşte oglinda în aceste viziuni pentru a ne arăta cum este 

sufletul protagonistului, imaginându-ne că subconştientul său îşi vede reflecţia în oglindă. 

Revelaţia este vazută ca un fenomen prin care Dumnezeu îşi dezvăluie, în mod metafizic, 
                                                                                                                                            
like water so much : water is a mysterious element due to its molecular structure, and it’s very cinegenic: it 
transmits movement, depth, changes.” 
12 Versetele 24:13-17 , Luca , despre Învierea lui Hristos.  
13 Cadrul în care scriitorul doarme cu capul pe profesor şi următorul în care scriitorul şi profesorul stau şi-l 
ascultă pe călăuză.  
14 Interviu Taiteen on jaloselettava katsoija de Risto Maenpaa si Jaakko Pyhala, luat lui Tarkovsky în 
“Filmihullu” 1976 (8), p. 7-11 . 



natura şi voinţa sa unor persoane extrem de credincioase. Prin acest proces trece călăuza 

în ultima viziune, printr-un proces revelator: dintr-un amalgam de sisteme de gândire 

(scepticism, raţionalism, spiritualism) cu care călăuza intră în legătură, acesta tinde să 

regăsească câte o parte din el în fiecare  (elemente din viziune – acelaşi cordon care este 

elementul scepticismului, alături de pistol; seringile şi mecanismele, reprezentând ştiinţa, 

iar reflecţiile din oglinzi fiind simboluri ale credinţei), dar într-un final, realizează că 

singura cale prin care omul poate atinge fericirea este credinţa, revelaţia din acest punct 

arătându-ne puterea credinţei sale, reieşită din dezechilibrul şi instabilitatea produsă de 

celelalte sisteme de gândire15. 

 De remarcat faptul că toate celelalte obiecte sunt pur şi simplu puse în apă, în 

timp ce elementele creştine (în afară de icoana Sfântului Ioan) sunt reflectate în oglinzi – 

ceea ce înseamnă că ,“uitându-se” în oglindă, călăuza regăseşte credinţa în spiritul său.  

 Nu pot să nu mă întreb de ce a ales acest nume pentru film, de ce Stalker? Ştim că 

scenariul a fost preluat după o nuvelă scrisă de fraţii Strugatsky, intitulată Roadside 

Picnic, dar mai ştim şi că din povestea acestora s-au păstrat doar două cuvinte : Stalker şi 

Zona. Stalker vine din englezescul, to stalk, care înseamnă a te apropia pe furiş, în 

deplină linişte. Mă gândesc că protagonistul nostru, “Chingachgook”, ultimul Mohican, 

se apropie pe furiş, în paşi mărunţi, de însuşi epicentrul spiritului său, de însăşi esenţa sa, 

descoperind în final, cum am spus şi mai sus, adevărata credinţă. Drept urmare, întreaga 

călătorie devine călătoria călăuzei către sine, loc în care reuşeşte să se despartă de cele 

două curente de gandire, pierzându-şi speranţa, dar rămânând credincios.  

 Într-o ultimă frază aş vrea să spun că prin modul în care Tarkovsky foloseşte 

limbajul cinematografic, îmi este lasată impresia că încearcă să transmită că noi, oamenii, 

putem produce schimbări, doar că ne-am îndreptat în direcţia greşită până acum, şi că este 

momentul să păşim către sine; şi cel mai important, trebuie să cultivăm credinţa. 

 

 

                                                
15 Pentru a evidenţia mai corect acest lucru trebuie urmărită fig.1 pe care o voi realiza mai jos , cât şi 
analizarea unui cadru care apare între viziunile călăuzei din această secvenţă – cadrul apare imediat după ce 
profesorul ne este arătat întins în aceeaşi poziţie a călăuzei (când acesta este pe insulă , în a doua viziune) – 
ne aflăm într-un loc în care pământul este mişcător , având aspect de mlastină, un loc în care cu siguranţă 
nu ai putea avea stabilitate stând pe picioarele proprii. Imaginându-ne că ne aflăm într-un asemenea loc ne 
gândim cum putem merge mai departe , cum ne putem mişca , dar practic suntem imobili , suntem captivi. 



 “Man shouldn’t go poking his nose into God’s mysteries”.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
16 Andrey Tarkovsky – Enigma and Mystery , articol publicat în About Andrei Tarkovsky: Memoirs and 

Biographies, Progress Publishers, 1990, sub titlul Secrets and Sacraments of Andrei Tarkovsky. 



Fig.1  
 

CĂLĂUZA   SCRIITORUL   PROFESORUL 
 

1.          ←             →             ↑ 
 
- poziţiile iniţiale ale celor trei protagonişti, în  momentul în care se opresc pentru a se 
odihni; 
 
 

2.           →    
 
- începerea primei viziuni îl repoziţionează pe călăuză , acesta fiind aşezat în poziţia 
iniţială a acestuia, în acelaşi loc, însă cu chipul îndreptat spre pământ; 
 
 

3.          → 
 
- după terminarea primei viziuni , călăuza apare din nou în poziţia scriitorului, însă de 
această dată nu putem preciza cu exactitate locul în care se află, iar chipul său este 
îndreptat către cer; 
 
 

4.         ←    

 
- a doua viziune, cea în care apare personajul principal singur pe insulă, şi în care câinele 
i se aşează la picioare, ni-l arată pe acesta în poziţia sa iniţială;     
 
 

5.         → 
 
- terminarea viziunii şi revenirea la cadrul 3; aceeaşi poziţie în acelaşi loc; călăuza 
întoarce capul, astfel chipul nemaifiind vizibil;  
 
 
 
 



CĂLĂUZA   SCRIITORUL   PROFESORUL 
 
 

6.                                                              → 
 
 

7.                                                                                                               ←    

 
- cadrele 6 si 7 ne prezintă discuţia dintre scriitor si profesor despre sensul vieţii, şi ne 
arată şi poziţiile în care cei doi se află; 
 

8.         ←    

 
- poziţia călăuzei înainte de începerea celei de-a treia viziuni; 
 
 
 

9.           ↑ 
 
- poziţia călăuzei în momentul începerii viziunii revelatoare; 
 
 

10.      ← 
 
- poziţia călăuzei la finalul viziunii; 
 

11.       ↓ 
 
- după încheierea ultimei viziuni , călăuza apare în altă poziţie decât oricare dintre cele 
indicate mai sus; 
 
 
 
 



Explicații : 
 
· direcţia săgeţilor indică poziţia personajelor; 
· numerele reprezintă numărul cadrelor; 
· observăm că de la cadrul 1 până la poziţia din cadrul 10 (aceeaşi cu cea din cadrul 1) , 
călăuza se identifică de trei ori cu scriitorul (cadrul 2, 3 şi 5), apoi de două ori cu 
profesorul (7 cu 8 şi 9 cu 1), ca, la final, să apară complet repoziţionat; 
  


