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Îngerul din dacha 

 

Nostalghia 

Penultimul film regizat de Andrei Tarkovsky, Nostalghia, prezintă, la prima vedere, povestea 

unui scriitor rus, ajuns în Italia cu scopul de a dobândi mai multe informații despre un 

compozitor la a cărui biografie lucra. Prins între două lumi, cea a Italiei (din prezent) și cea a 

Rusiei (din trecut), dar și între două prezențe feminine (una dintre ele numai în amintirile lui), 

Andrei Gorchakov se confruntă cu „dorul de casă” sau cu nostalghia.  

Titlul filmului este format dintr-un singur cuvânt, provenind din greacă, gnostalghia. Termenul 

semnifică o durere (alghia) resimțită în urma distanței față de casă (gnostos). La un alt nivel se 

poate vorbi, în fapt, despre o nostalgie a orginilor. 

Andrei Tarkovsky mărturisește, în cartea sa
1
, că a dorit să facă un film despre ceea ce simte sau 

gândește un rus care este departe de țară, despre felul în care această stare a lui se poate 

transforma într-un fel de boală
2
. Însă dincolo de atașamentul unui rus față de țara sa de origine, 

filmul aduce în discuție o nostalgie a fiecăruia dintre noi față de un spațiu originar, încărcat de 

semnificații sacre.  

Bogat în scene, obiecte și personaje care au rolul lor în înțelegerea mesajului artistic, filmul 

poate fi analizat din perspectiva numeroaselor teme care se regăsesc în el: de la dorul de casă și 

imposibilitatea adaptării la un spațiu nou, până la ruperea barierelor dintre culturi, dragostea sau 

condiția artistului, a celui care creează.  

Una dintre prezențele notabile din cadrul filmului, care ajută la o mai bună înțelegere a temei 

nostalgiei orginilor, este reprezentată de îngerul din amintirea lui Andrei, sau, după cum am ales 

să îl numesc în titlu, îngerul din dacha.
3
 În următoarele pagini voi avea în vedere analiza a două 

scene din film în care acesta apare (chiar dacă sub forme diferite), urmărind felul în care poate fi 

interpretată prezența sa. 
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 Tarkovsky, Andrei. Sculpting in Time (Texas: University of Texas Press, 1989). 
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 „I wanted to make a film about Russian nostalgia—about the particular state of mind which assails Russians who 

are far from their native land.”, în Tarkovsky. Andrei. Sculpting in Time (Texas: University of Texas Press, 1989). 
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Îngerul din dacha 

Prima apariție a îngerului are loc în primele secvențe ale filmului, după un cadru lung în care 

camera este centrată pe fața Fecioarei Maria din fresca lui Piero della Francesca – Madonna del 

Parto. Culorile filmului se schimbă în sepia, iar în prim-plan se află Andrei, acum putând fi 

observată, mult mai clar, pe capul acestuia, o pată albă asemănătoare cu un fulg.
4
 Neîntâmplător, 

din cer cade un fulg, iar Andrei se uită întâi înspre cer, apoi în spatele său (încă nu este dezvăluit 

faptul că acolo se află dacha), în timp ce pe fundalul sonor se aud clopote
5
. Camera rămâne în 

continuarea pe Andrei care se apleacă să ridice fulgul din apă, lângă acesta putând fi observat un 

pahar din sticlă, asemănător cu un pocal. Andrei se uită din nou în spate, iar acum putem vedea 

că acolo se află dacha, iar pe drumul spre ea, un înger, care, înainte de a intra în casă se uită 

înspre scriitor. Scena se întrerupe brusc. Pentru a putea înțelege semnificația acesteia propun o 

interpretare a ei prin intermediul unei alte scene care ne oferă mai multe indicii. 

Îngerul de sub apă 

Una dintre secvențele importante ale filmului este cea care are loc în ruinele catedralei, unde 

Andrei își susține monologul său. Scena este introdusă prin imaginea unei statui ce reprezintă un 

înger, scufundată sub apă. Pentru început nu se aude decât sunetul apei care curge, însă mai apoi 

auzim vocea lui Andrei care recită din poezia lui Arseny Tarkovsky, As a child I once fell ill
6
. 

Alegerea poeziei nu este întâmplătoare. Întregul film este marcat de ideea nostalgiei originilor, a 

reîntoarcerii într-un timp originar, dar și de imaginea Fecioarei Maria (o mamă a tuturor), care se 

confundă cu Eugenia sau cu soția scriitorului, Maria. Unul dintre motivele centrale ale poeziei 

este cel al elevației: copilul (despre care aflăm că este bolnav
7
, atât din propria relatare, cât și din 

menționarea spitalului și a doctorului) încearcă să ajungă la mama sa, însă aceasta se află undeva 

deasupra și, deși îl strigă sau îi face un semn, nu rămâne acolo suficient timp pentru ca acesta să 

o poată ajunge. În plus, în poezie, este menționat în mod explicit faptul că mama zboară, iar 

asistenta din spital are aripi
8
 pe care le poate mișca, la fel cum se mișcau aripile îngerului care 
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 S-ar putea spune că și Andrei este bolnav, suferind de nostalgie.  

8
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intră în dacha. Stând ca un simbol pentru puritate și un spațiu originar, al inocenței și deci 

anterior păcatului (vezi mitul biblic al căderii din rai), mama nu poate fi ajunsă, deși chemarea ei 

este prezentă. Zborul și elevația, sunt prezente încă din prima scenă cu îngerul, când din cer cade 

un fulg, sugerând deplasarea unei creaturi înaripate. Intrarea lui în dacha, duce la identificarea 

Rusiei cu spațiul edenic, acel timp în care inocența nu fusese încă pierdută.  

Semnificațiile îngerului, dar și ale celorlalte personaje, pot fi înțelese numai prin relație cu o idee 

importantă a filmului, aceea a ambiguității. De la jocul de identitate între Andrei și Domenico, 

sau confundarea identității soției cu cea a Eugeniei, până la cele trei ipostaze ale Fecioarei Maria: 

fecioara/mireasa, mama și bătrâna
9
, filmul este marcat de confundarea mai multor planuri.

10
 

Astfel, îngerul ne poate trimite cu gândul la spațiul originar, la Adam și Eva și nepervertirea prin 

păcat, dar în același timp el poate fi privit și ca un mesager, precum arhanghelul Gavriil, cel care 

o anunță pe Fecioară că îl va naște pe Iisus. Această interpretare ar putea părea neadecvată, însă 

în lumina discursului lui Andrei ea capătă sens.  

Monologul din catedrală 

În monologul său din catedrală, Andrei vorbește despre iubire, insistâd pe cea din romanele 

clasice, unde nici măcar un sărut nu era prezent. Totul era incredibil de pur: „Niciun sărut, niciun 

sărut. Absolut nimic. Incredibil de pur. Și din cauza asta atât de măreț”. Pentru el, iubirea aceasta 

trupească nu este valoroasă, motiv pentru care o și respinge pe Eugenia (simbol al materialului, 

al iubirii trupești și al tentației). Iubirea care se păstrează fără atingere contează, iar el, deși 

departe fizic de soția sa, continuă să se gândească la ea. Întrebat de către Domenico dacă soția sa 

este frumoasă, Andrei o aseamănă cu Fecioara Maria, pictată de Piero della Francesca. Astfel, 

Maria devine un simbol al purității, prin identificarea ei cu Fecioara, lipsită de păcat. Îngerul care 

intră în dacha vine în zbor acolo, poate pentru a anunța ceva, precum arhanghelul o anunță pe 

Născatoare că va naște prunc, păstrându-și totuși puritatea.  

Dorul de casă accentuează acea dorință de reîntoarcere într-un spațiu în care nu exista păcat, 

decadență, și deci, un loc în care nu exista suferință. Andrei se întrebă mai departe de ce în 

catedrală se simte ca în Rusia și nu poate spune de ce. Un posibil răspuns ar putea fi legătura cu 
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spiritualitatea regăsită acolo, dar și prezența fetiței ce poartă un nume sugestiv, Angela, trimițând 

din nou la îngerul de mai înainte. Andrei continuă să recite o altă poezie
11

, în care este vorba 

despre îmbătrânire, moarte și pierderea inocenței. Poezia menționează din nou, aripile, care sunt 

pierdute odată cu trecerea timpului, iar o greutate din ce în ce mai mare apasă peste el, la fel cum 

dorul de casă (fie cea din Rusia, fie spațiul originar mitic) îl macină pe Andrei. Ultima strofă 

anticipează sfârșitul filmului, când atât Andrei cât și Domenico vor muri și merită citată în forma 

întreagă:  

 

I'm a candle burnt out at the feast. 

Gather my wax up at dawn, 

And this page will tell you the secret 

Of how to weep and where to be proud, 

How to distribute the final third 

Of delight, and make an easy death, 

Then, sheltered by some chance roof 

To blaze, word-like, with posthumous light.
12

 

Andrei pare a fi iremediabil pierdut în trecut, incapabil de a se bucura de prezent sau de a trăi în 

el. Urmărit de obsesia originilor, el speră la o reîntoarcere, însă timpul nu poate fi dat înapoi. 

Singura soluție pentru ca Andrei să umple golul pe care îl simte este să iasă din timp, iar asta nu 

se poate realiza decât prin moarte, prin sacrificiu. Nicolai Berdyaev scria: „Transcenderea 

persoanei în întregul eternității, presupune moartea, catastrofa, o săritură peste un hău.”
13

 Finalul 

filmului oferă astfel soluția pentru împăcarea celor două existențe, cea din prezent, dar și cea din 

trecut.  

În concluzie, cele două scene ilustrează, prin prezența îngerului, dorința reîntoarcerii la un spațiu 

și timp originar, în cazul lui Andrei acesta fiind identificat cu Rusia. Îngerul din dacha, cât și cel 

de sub apă, trimit la o lume a purității, în care legătura cu spiritualitatea era una deschisă. Rolul 

său este de a păstra constantă legătura cu Rusia, cu acel spațiu care determină sentimentul de 

nostalgie care îl urmărește pe Andrei. 
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 „Sunt precum o lumânare arsă după un ospăț./ Adună-mi ceara la crăpatul zorilor,/ Iar pagina asta îți va spune în 
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 În original: „The person’s transcendence into the wholeness of eternity supposes death, catastrophe, a jump over 

precipice”, citat în Kovacs Balint, Andreas. „Andrei Tarkovsky”, în Livingstone, Paisley și Plantinga, Carl (ed.). The 

Routledge Companion to Philosophy and Film, (Londra și New York: Routledge, 2009), pp. 589. 
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