Geloven wij onze ogen?
Twee mannen dringen met een gids het verboden gebied van de
‘Zone’ binnen, een gebied waarin ruimte en tijd verraderlijk zijn,
gevaren op de loer liggen, het rechte pad onzichtbaar is. In deze
Zone ligt een kamer die je diepste wensen vervult. Welkom in de
wereld van Andrej Tarkovski's film Stalker (1979).¹
Stalker is min of meer gebaseerd op de roman Пикник на обочине
(‘Picknick in de berm’) van Arkadi en Boris Stroegatski.² In deze
sciencefictionroman zijn de ‘zones’ gebieden waar buitenaardse
bezoekers allerlei artefacten hebben achtergelaten – als rommel
na een picknick, vandaar de titel; en zijn ‘stalkers’ huurlingen en
avonturiers die zich al dan niet illegaal en met gevaar voor eigen
leven in de zones wagen om daar die artefacten te bemachtigen.
Een deel van de context (zone, stalker, niemandsland) en de props
(treinen, moeren) uit de roman is daadwerkelijk in de film beland,
maar qua sfeer en thematiek lijkt de film verder niet op het boek:
Stalker is een filosofische en poëtische film die ver afstaat van de
hard-boiled sciencefiction van de roman. Dat doet vermoeden dat
er een tweede, wat verborgen bron aan de film ten grondslag ligt.
Ik zou de gedachte willen ontwikkelen dat dit Heideggers eerste
Feldweg-Gespräch is. De overeenkomsten zijn meer dan toevallig.
In Stalker hebben de drie hoofdpersonen geen naam; zij worden
Professor, Schrijver en Stalker genoemd. In Heideggers Gespräch
hebben de (drie) personen ook geen naam; zij worden Forscher,
Gelehrte en Weise genoemd. In Stalker en in het Gespräch is dus
hetzelfde drietal in gesprek: Professor/Forscher representeert de
wetenschap, Schrijver/Gelehrte de kunsten en Stalker/Weise de
spiritualiteit. Die eenheid houdt in dat Stalker de heilige dwaas
is, de юродивый uit de Russische traditie³ – en niet een huurling.
In Stalker is de Zone een bewustzijn, een levend wezen, een aanwezigheid. ‘De Zone is een ontzettend ingewikkeld systeem van
Paul Bezembinder, Barbarus (2018)

1

… valkuilen, zoiets. En ze zijn allemaal dodelijk!’⁴ Het is daarom
dat Stalker aan één stuk door de route verkent door een loer voor
zich uit te gooien, een kunstprooi, in de vorm van een met een
moer verzwaarde lap stof. Op dezelfde manier is in het FeldwegGespräch ‘die Gegend’ aanwezig. ‘Und der Zauber dieser Gegend
ist wohl das Walten ihres Wesens, das (…) Gegnende.’⁵ Het is door
deze meebewegende landschappen dat het drietal zijn weg zoekt.
Als we de camera verder laten uitzoomen, dan zien we de thema's
die Tarkovski in zijn (latere) films aansnijdt: materialisme, blind
vertrouwen in technologie, gebrek aan respect voor de natuur, de
teloorgang van geloof en spiritualiteit in kunst en wetenschap en
dagelijks leven.⁶ En dat, dat is allemaal signature Heidegger. /qed
Tarkovski noteert in Verzegelde Tijd: ‘Ik ben ervan overtuigd dat
de beschaving zich opnieuw aan de rand van de afgrond bevindt
juist doordat wij de spirituele kant van het historisch proces volledig veronachtzamen.’⁷ Nu de technologische revoluties van de
nieuwste tijd (fossiele brandstoffen, pesticiden, plastics) zich nadrukkelijk tegen ons keren, is dat een gedachte die het misschien
verdient om afgestoft te worden. Tijd om Heidegger te herlezen!
Maar wacht! Heideggers eerste Feldweg-Gespräch draagt de pompeuze titel Ἀγχιβασίη. Ein Gespräch selbdritt auf einem Feldweg
zwischen einem Forscher, einem Gelehrten und einem Weisen.⁸ Een
Google-search ‘тарковский αγχιβασιη’ levert geen hits op, en in
Tarkovski's dagboeken komt ‘Heidegger’ ook al niet voor. Ben ik
dan, bij Barbarus, de eerste die deze overeenkomst tussen Stalker
en het Feldweg-Gespräch ziet? Of is het stom toeval, stochastische
resonantie – omdat er in de nevelen van Tarkovski en Heidegger
altijd wel íets is dat ergens op lijkt? Kan uitzicht wel inzicht zijn?
Geloven we onze ogen? Of draait Tarkovski's Zone óns een loer?
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