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A ARCA RUSA
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Intérpretes: Sergei Dreiden (Coustine), Mariya Kuznetsova (Catalina), Leonid
Mozgovoy (espía), David Giorgobiani (Orbeli), Aleksandr Chaban (Boris)

SINOPSE

O Marqués de Coustine, un diplomá-
tico francés do século XVIII cunha re-
lación  de  amor/odio  cara  a  Rusia,
atópase  nunha  viaxe  no  tempo  no
Palacio de Inverno de San Petersbur-
go,  desde  os  tempos  de  Pedro  o
Grande ata os nosos días. Con el, un
invisible realizador ruso (en off) que
está confuso sobre a posición de Ru-
sia en Europa.

CRÍTICA DA PELÍCULA

A arca  rusa  de  Alexandr  Sokurov  é
unha magnífica miraxe, unha imaxe
histórica evocada nunha soa toma e
secuencia  audiovisual  que  non  pre-
cisou de montaxe para o rexistro ci-
nematográfico. A película, rodada en
vídeo  de  alta  definición  no  actual
museo Hermitage de San Petersbur-
go,  desprégase nun continuum, sen
interrupcións nin crebas do que pa-
rece ser a evocación dun tempo per-
dido. Esta obra converteuse na lon-
gametraxe  filmada  ininterrompida-
mente  máis  extenso  da  historia  do
cinema,  grazas  a  unha  steadicam
que rodea e segue aos múltiples per-
sonaxes da corte que van aparecen-
do ao longo da trama. Así, as imaxes
da historia imperial de Rusia flotan a
través das galerías do museo e disól-
vense continuamente coma se fosen
capítulos dun soño esvaecido.

O marqués de Coustine, un diplomá-
tico  francés  do  século  XVIII,  inicia
este percorrido pola historia rusa pe-
netrando nas salas do antigo Palacio
Imperial.  No  seu  traxecto,  que  se
desprega como unha viaxe polo tem-
po, vai atopando os vestixios de Ru-
sia nos distintos salóns,  habitacións
do palacio e personaxes con quen se
cruza. Unha suxestiva escena mostra
un diálogo entre Coustine e un nobre
ruso, na que o marqués ataca incesa-
blemente á cultura rusa. Máis adian-
te, no que parece ser unha trampa
do tempo ou unha escena anticipato-
ria, o marqués desvíase a través du-
nha porta equivocada e atópase nun
frío taller ao aire libre no medio da
neve, e escoita atónito unha descri-
ción dos horrores do século XX que
aínda non ocorreron.

Sokurov,  que  sempre  se  interesou
por temas históricos, sinalou que a
súa intención neste filme era captar
o fluxo do tempo nun estilo cinema-
tográfico, cunha linguaxe que suxi-
re o fin dunha época de esplendor e
a destrución dos valores da socieda-
de aristocrática. Precisamente iso é
o que acada A arca rusa, ao obser-
var cunha inquietante intromisión a
vida privada e a caída dos principais
monarcas  de  Rusia  como  Pedro  o
Grande, Catalina II e Nicolás II, que
non se decatan de estar a ser ob-
servados por un narrador que os in-
terpela  continuamente. Isto  expón
ao  espectador  a  contradición  coa
que se enfrontaron os gobernantes,
o  descoñecemento ou  cegueira  da
efervescencia política e os cambios
culturais  que  estaba  a  vivir  a  so-
ciedade rusa e por extensión, a eu-
ropea, fronte á comodidade e esta-
bilidade  da  vida  no  palacio.  Estes
escintileos  do  pasado  evocan  un
sentido da historia que é á vez ín-
timo  e  distanciado,  en  definitiva,
doente,  pois  a  visión  que  entrega
Sokurov  reflicte  que  tanta  vida,
tanta beleza, esvaece nas brétemas
do tempo.

A arca rusa é unha historia de pan-
tasmas,  personaxes  que  obnubila-
dos  polo  seu  propio  mundo  foron
sorprendidos e arrasados. Non é es-
traño entón que o lugar físico onde
transcorren as accións sexa na ma-
xestosidade  do  Hermitage,  museo
que é o orgullo de San Petersburgo
e o custodio ou depósito (a arca) da
historia  e  a  cultura  de  Rusia.  Por
iso, o paso polas distintas localiza-
cións coma o Palacio de Inverno (a
antiga residencia  dos  tsares)  ou  a
breve ollada á vida e obra de Ale-
xander Pushkin mostran unha visión
evidentemente nostálxica do pasa-
do, que para algúns podería ser in-
terpretada  como  reaccionaria.  So-
bre todo tendo en conta que a pelí-
cula é narrada nun sopro reflexivo,
por  un artista  contemporáneo que
esperta para  atoparse  a si  mesmo
no  antigo  réxime.  Sokurov  realiza
un percorrido polo tempo histórico
seguindo o traxecto da memoria. As
imaxes aparecen  coma un lento su-

ceder  a  medida  que  o  personaxe
central transita por espazos recobra-
dos. Esta película non só posúe faís-
cas notables de imaxinación, senón
que tamén nos leva a pensar no sen-
tido dos nosos recordos; nas imaxes
que marcan a nosa memoria e que
aparecen co paso do tempo.

A película culmina cunha recreación
do último gran baile real celebrado
en honra ao tsar Nicolás II en 1913,
pouco  antes  da  revolución  bolxevi-
que. A pompa e o nacionalismo que-
dan en evidencia ao escoitar a músi-
ca dunha orquestra sinfónica que in-
terpreta pezas  de Glinka (composi-
tor  que anos antes homenaxeou ao
imperio coa súa obra Unha vida polo
tsar) que acompañan  aos cortesáns
na danza mazurca.

Esta última exhibición da riqueza e o
privilexio é tan complexa que sería
equivocado reducir a mirada de So-
kurov a unha simple nostalxia da era
prerrevolucionaria  de  tsares  e  ser-
vos.  Esta  extraordinaria  secuencia
evoca  aínda  máis  poderosamente a
cegueira histórica dunha aristocracia
ditosa,  que esqueceu que se  atopa
de pé en areas movedizas.

Diane Arnaud, experta no cinema de
Sokurov, dinos que as súas películas
primeiro teñen a consigna de facer
sentir e despois,  de dar a coñecer.
Aínda que podería ser certo para o
resto das películas, no caso d'A arca
rusa o  proceso cognitivo xamais  se
ve separado do afectivo, pois os estí-
mulos sensoriais, o percorrido histó-
rico e a reflexión lévanse a cabo ao
mesmo tempo para construír a expe-
riencia estética. Por tanto, o papel
da arquitectura neste filme pode en-
tenderse como un “espazo transicio-
nal”, aquel que converte os edificios
e  lugares  públicos  en  eventos  que
traen á memoria a historia que mol-
deou eses espazos e que continúan a
modelalos no presente. Xa o mesmo
Sokurov  anúnciao coas súas propias
palabras:  “a  historia  é  un  espazo
temporal unificado na que cada unha
das súas épocas xamais cesa e nunca
desaparecen completamente”. Soku-
rov fai latexar o museo Hermitage a
través do cinema.
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