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Tarkovskij : Skulptur i Tiden 

Tiden plejer at vzre det, vi alle ved hvad er, men ikke kan sige hvad cr, hvis 
nogen sparger os. Den er noget, vi kun ved indvendigt. men ikke kan ud- 
trykke. Formodentlig fordi den falder så nzrt  sammen med selvc vores livs- 
falelse, at vi har uendeligt svzrt  ved at trzde et skridt ved siden af os selv og 
sige, hvad der er den fundamentale dimension ved vort liv. 

Mange kunstnere omtaler gerne tiden som noget centralt, men alligcvel 
vagt og mystisk, der ganske vist giver poetisk inspiration, men som vi nzppe 
hverken i ord eller handling kan opnå nogen klarhed over. Stik modsat Andrej 
Tarkovskij, der netop i praksis sager starst klarhed på dette område. 

Det er tydeligt, når man Ireser bogen Sculpting in Tirne. ReJlections on the 
Cinerna.' at overvejelserne over tidsdimensionen forankrer alle hans film. 
Tarkovskij er ikke blot interesseret i tidsproblematikken (som så mange an- 
dre), men soger også med meget stor przcision at udarbejde en egentlig filo- 
sofi igennem de filmiske udtryksmidler. Som han skriver i sin bog: »Så var 
det jeg fik idéen om den »indprzgcde tid«; en ide jeg kunne udvikle til et 
princip, med referencepunkter hvorved jeg kunne holde min fantasi i ave, når 
jeg sagte form, måder at arbejde med billederne« (SIT, p. 94). Man ser hvor 
przcist Tarkovskij har sat sig for at arbejde med tiden. Han vil bruge tiden 
soni det styrende blandt de filmiske udtryksinidler. 

Efter Tarkovskijs mening har filmen enorme muligheder foran sig ud- 
tryksmressigt. Den snger stadig efter sit sprog, som han skriver (SIT, p. 99). 
Han tager selv udgangspunkt i den helt konkrete tid. Den tid, der blev til 
zstetisk princip, da Lumikre viste toget kme ind på stationen. 

»Filmbilledet er altså fundamentalt observation af livets kendsgernin- 
ger i tiden, ordnet efter livets eget monster og i overensstemmelse med 
dets tidsmzssige love .... Billedet bliver autentisk filmisk når .... det ikke 
blot lever inden for tiden, men tiden også lever i det, endog i hver ind- 
stilling« (SIT, p. 68). 

Når Tarkovskij på denne måde definerer en slags »observationsbillede« med 
vregten lagt på den tidslige indprzgning i det, og gor dette til sit kunstneriske 
prrecisionsprincip, så er det imidlertid kun den ene side aftidsfilosofien i hans 
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film. Man må tilligc igennem en rzkke mere komplicerede tankegange hos 
ham for at forstå rzkkevidden af denne tilsyneladende ret enkle definition af 
observationsbilledet. 

Når tiden kommer til at spille en så central rolle hos ham, så bunder det 
ogsi  i personlige erfaringer, som han selv nzvner et sted: 

>>Jeg havde ikke nogen klar forestilling om den rolle, som min lzrer, 
Mikhail llich Romm, forberedte mig til. Det var som at bevzge sig ad 
parallelle linjer, der aldrig bermte eller påvirkede hinanden. Fremtiden 
mndte ikke nu'et ... Jeg kunne stadigvzk ikke se det inål, soin kun kan 
nåcs gennem indre kamp; og som indebzrer en holdning, der formule- 
res en gang for altid. Det mål vil altid forblive det samme ... for det ud- 
gar en persons moralske fiinktion« (SIT, p. SS). 

Det bemzrkelsesvzrdige i dette citat er ikke så meget den personlige tids- 
crfaring i sig selv så lidt som påpegningen af behovct for personlig moral. 

Det er derimod i selve foreningen af tidsperspektiv med moralsk funktion, 
vi finder Tark0vski.j~ hen~n~elighed. 

1 den fnlgende gennemgang af hans film vil jeg fastholde dc to yderpunk- 
ter, dels (helt empirisk) observationsbilledet og tidens indprzgning i det, dels 
(og ganske abstrakt) den moralske funktion i forening med tidsperspektivet. 

Ilet er i forhold hertil, vi kan begribe rzkkevidden af Tarkovskijs centrale 
begrebsdannelse: tidspresset. Tidspresset, som bliver omtalt nzrmere neden- 
for, er en betydelig opdagelse, når det ses i forhold til den empiriske verdens 
uendelighed og i forhold til uendeligheden i de personlige fordringer. Der er 
tale om et erkendelsesprincip, som Tarkovskij kun har kunnet opdagc i krafi 
af det filmiske udtrykspotcntiale. Noget Roman Ingarden var på sporet af i 
1946: Ingen anden kunstcrrt kan sotnjilmen vise tnenneskers skcebne, således 
som de er sammenknyttet med detz konkrete t ~ d  og det konkrete rum 

Ivans barndom (l 962) 

Beretningen om den tolv-årige soldat, Ivan, der ender sit korte liv i en nazi- 
stisk henrettelsesprotokol, rummer fire barndomsdrommc, der er sat ind h e l -  
lem filmens aktuelle begivenheder. 

Den fmste drnm indleder filmen, men afbrydes brat, da Ivan vågner i sit 
skjul bag de tyske linjer. Den er som de ~ v r i g e  ikke saxlig lang og ganske 
enkel i sit barndonisindhold, nzrmest almengyldigt enkel. Faktisk er det 
Tarkovskijs egen tidligste barndomserindring: »Den fnrste, for eksempel, fia 
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