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“Două spiţe de la roata din faţă” 1 

 

De ce a ales Tarkovski o bicicleta ca mijloc de locomoţie în film? Pentru că în rest, altele 

decât bicicleta, singurele mijloace mecanizate de deplasare sunt două autovehicule. Unul este cel al 

doctorului care vine în păduricea în care Alexander îşi desfăşoară monologul alături de “Little 

Man2”. Dar el (autovehiculul) nu face parte din lumea lui Alexander. Dealtfel Alexander refuză să se 

urce în el şi se întoarce acasă pe jos, împreună cu Little Man3. Al doilea autovehicul este cel al 

ambulanţei, care îl ia în final pe Alexander pentru a-l scoate din societate (presupunem că îl duce la 

un azil). Nici acest autovehicul nu face parte din lumea lui Alexander; ba chiar el este o intruziune.4  

De ce atunci bicicleta? Pentru că în Suedia este foarte răspândită? Păi dacă ar fi aşa, atunci 

calul din garaj în filmul Solaris ar apărea … pentru că în Rusia caii sunt mai populari decât 

autoturismele. Nu cred că ipoteza se susţine. Cred că explicaţia este că autoturismele reprezintă 

modernitatea, progresul tehnic care s-a făcut în detrimentul religiei. Caci în fond aici se duce 

“lupta”, între societatea actuală (caraterizată într-un cuvânt prin “progres”) şi religiozitate 

(caracterizat într-un cuvânt, legat de tema filmului, prin “sacrificiu”).  

“Căci unul din aspectele întoarcerii omului la o viaţă normală, spirituală, este după 

părerea mea atitudinea sa faţă de sine însuşi: sau trăieşti existenţa unui consumator 

dependent de evoluţiile tehnologice şi materiale şi dedicat orbeşte pretinsului 

progres, sau te reîntorci la responsabilitatea spirituală care atunci, însă, nu mai este 

valabilă doar pentru tine însuţi ci şi pentru alţii. Exact aici - în pasul conştient făcut 

în direcţia responsabilităţii faţă de societate şi ceea ce se petrece în ea şi cu ea - este 

cu putinţă ceea ce numim îndeobşte "sacrificiu", realizarea reprezentării creştine a 

jertfirii de sine”5 

Bicicleta însă o putem privi ca un simbol ce nu poate reprezinta modernitatea în 

plenitudinea progresului său tehnologic. Ba din contră, mai degrabă reprezintă conservatorismul sau 

înapoierea pentru modernitate (a fost inventată pe la începutul sec. XIX), în ciuda folosirii intense şi 

                                                 
1 Eseul trateaza despre filmul Offret / Sacrificiul al lui Andrei Tarkovski 
2 O să-l numesc “Little Man” şi nu Piticul, pentru că în română “piticul” are o conotaţie peiorativă. Voi face asta în ciuda 
faptului că în traducerile din Nietzsche apare tradus ca “pitic”.  
3 Min:00:16:36  <Facem asa: voi luati masina...iar... băiatul şi cu mine venim pe jos.> 
4 Nu punem la socoteală maşina lui Alexander, în care doar intră ca să caute chibriturile pentru a incendia casa, maşina 
părăsită de la locul unde Alexander cade cu bicicleta in drum spre Maria şi avionul (semnalat doar prin zgomot), pentru 
că în film, acestea nu-şi îndeplinesc rolul de a transporta pe cineva. 
5 Andrei Tarkovski, Despre filmul meu, SACRIFICIUL , revista Transilvania, nr. 1-2, 1993, pp. 178-182, text publicat 
pe http://www.scribd.com/doc/26597854/Despre-Sacrificiu-Tarkovsky  
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în prezent. Cum modernitatea îşi are începutul pe la sfîrşitul sec XVIII, nu exagerăm dacă spunem 

că bicicleta este simbolul societăţii dinaintea modernităţii, în care religia avea un rol important. 

Dealtfel, un amănunt important de semnalat este că singurii care folosesc bicicleta în film sunt Otto, 

Alexander si Maria, cei care au credinţă (încă de la început sau o capătă pe parcurs, cum e cazul lui 

Alexander). 

Ideea mai generală a filmului este sacrificiul, jerfta de sine ce reprezintă renunţarea la tot6,  

tot care este reprezentat în fond de cunoaştere, cea care ne dă identitatea. Little Man, piticul lui 

Nietzsche, este o dedublare a lui Alexander. El este cunoaşterea, cel mai drag lucru pentru 

Alexander. Trebuie deci să integrăm bicicleta în ideea generală a filmului. 

Prima oară bicicleta apare în film odată cu sosirea lui Otto, mesagerul Providenţei introdus 

sub pretextul de a fi poştasul zonei (ulterior ni se dezvăluie mai multe amănunte despre el), la locul 

unde se afla Alexander împreună cu Little Man. Odată cu aducerea telegramei, între Otto şi 

Alexander se desfăşoară o discuţie despre eterna reîntoarcere la Nietzsche, despre ciclicitatea vieţii 

şi despre Pitic (al lui Nietzsche de data aceasta).  

În timpul acesta ce face “celălalt pitic”, Little Man? Îi leagă, ca într-o glumă copilărească, 

bicicleta lui Otto cu o funie de un arbust (min. 00:11:44 – 00:13:30) care îl opreşte din drumul său în 

momentul întinderii (min. 00:14:00). Adică Cunoaşterea îl leagă de lumea aceasta. Adică 

Cunoaşterea este cea care idividualizează lumea aceasta la momentul prezent în spirala a vieţilor, 

pentru că (min. 00:12:07)  spune Otto: “ (…) murim. Apoi ne nastem din nou, dar nu stim ce a fost.”  

Otto se duce spre casa lui şi revine ulterior cu un cadou pentru Alexander, a cărui zi de 

naştere era. Cadoul este o hartă înrămată, cu o suprafaţă destul de mare, adusă pe bicicleta al cărei 

ghidon fusese întors astfel încât bicileta putea transporta harta dar nu mai putea fi făcută să păstreze 

direcţia decât cu dificultate (min. 00:29:43). Harta aduce în discuţie realitatea, reprezentarea noastră 

asupra realităţii şi faibilitatea teoriei epistemice a adevărului corespondenţă. Deci bicicleta nu mai 

avea “direcţie” (ghidonul era strâmb) iar odată cu descărcarea tabloului este trâtită ca un lucru 

nefolositor. În situaţia dată, nu mai avem ce să facem cu ea pentru că nu mai are unde să ne (mai) 

ducă/conducă – harta ne evidenţiază că de fapt nu există o cale a adevărului. Deci nu mai putem 

                                                 
6 Contrar interpretării date în Johnson V.T. and Petrie, G. - The Films of Andrei Tarkovsky - A Visual Fugue cum că ar fi 
două sacrificii de fapt, lucru care duce la ruinarea “intrigii” filmului. Mai aveau puţin autorii şi se întrebau de unde a  
apărut ambulanţa, cine a chemat-o şi de ce nu au apărut simultan şi pompierii. Bun, ar zice ei, problema era Alexander şi 
salvarea lumii noastre (spirituală, nu ambulanţa! ☺ ), dar nu era păcat să arda atăt lemn bun?! … 
Dealtfel chiar Alexander spune la min: 01:12:32 [Doamne …] <Îţi dau tot ce am. Îmi las familia pe care o iubesc. Îmi 
distrug căminul meu şi renunţ la copil. Mă fac mut.> 
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avea nicio direcţie clară încotro să o apucăm [(00:34:46) Am sentimentul acut că hărţile noastre 

moderne nu mai au nimic de-a face cu adevărul.] Calea spre adevăr nu este “progresul” (hărţi din ce 

în ce mai amănunţite şi mai “conforme” cu realitatea) ci credinţa. 

A treia apariţie a bicicletei în film este la momentul la care Otto îi spune că Maria este 

ultim şansă pentru salvare şi că trebuie să se ducă la ea cu bicicleta.  

 

(01:26:19) Otto: Am lăsat bicicleta pentru tine...jos... lângă şopron. Nu lua 

maşina căci te-ar putea auzi (ceilalţi din casă – n.n). Am pus o scară lângă grilajul 

balconului...du-te la Maria cu bicicleta, dar fii prevăzător. 

Vei vedea că la roata din faţă două spiţe sunt rupte. Odată mi s-au prins 

pantalonii! Aproape că aş fi aterizat în apă. 

Alexander: - Cu care pantalon? 

Otto: - Cu cel de la piciorul drept. Fii atent! Acum ai înteles ce ţi-am spus? 

Scena, din prisma bicicletei pune mai multe probleme. Nişte spiţe de la roata din faţă nu pot 

agăţa pantalonii biciclistului, pentru că piciorul său nu trece prin dreptul roţii din faţă în timpul 

mersului. Mai degrabă nişte spiţe de la roata din spate ar fi posibil să ajungă să agaţe pantalonii. Şi 

atunci care este treaba cu spiţele? Păi spiţele sunt cele care fac legătura între janta (pe care stă 

cauciucul) şi butucul roţii (care este prins de furca bicicletei si prin aceasta de ghidonul mânuit de 

biciclist). Deci vorbim de legătura dintre lume (drumul pe care merge cauciucul) şi conştiinţă 

(biciclistul = subiectivitatea). Lumea şi Eu. Mesajul cred că ar fi că legătura între Lume şi Eu este 

fragilă şi de multe ori această fragilitate ne poate deturna de la drumul nostru (drumul credinţei, 

după Tarkovski) şi să ne facă să cădem în apă (luciul apei = oglinda = ne vedem pe noi ca idoli şi 

uităm de Dumnezeu). “Vehiculul” deplasării noastre prin Lume nu este aşa sigur pe cât credem, 

chiar credincioşi fiind. “Du-te la Maria cu bicicleta, dar fii prevăzător”. Însuşi mersul pe bicicletă 

presupune un echilibru destul de fragil.  

Pe de altă parte, roata din faţă este “responsabilă” cu direcţia iar roata din spate cu 

propulsia. Roata din spate a bicicletei nu este stricată, semn că încă mai există credinţă 

“propulsoare” dar direcţionarea noastră depinde de roata din faţă care, iată, este înşelătoare. Cu 

prudenţă însă mai este o speranţă pentru mântuire.7 

                                                 
7 Una din temele lui Tarkovski, credinţa care n-a murit de tot şi care trebuie să o facem să renască. Aceeaşi idee şi în 
copacul sădit, şi în povestea cu călugărul ortodox de la începutul filmului. 
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Alexander nu poate lua maşina, nu neapărat pentru că l-ar auzi ceilalţi (dealtfel face destul 

de mult zgomot când pleacă chiar şi cu bicicleta), ci pentru că nu maşina (progresul) este cea care ne 

poate duce la mântuire.  

Mai rămâne problema cu partea pe care şi-ar fi agăţat Otto pantalonii, respectiv dreapta. Nu 

mă satisface o explicaţie depărtată de genul partea dreaptă adică “de-a dreapta Tatălui”, în sensul că 

acela este locul unde a ajuns Hristos dupa jertfa (sacrificiul) sa (său) şi că deci agăţatul pantalonilor 

este un semn al neputinţei de a împlini jertfa, deci “fii prevăzător”. Pe de altă parte nici briciul lui 

Ockham nu mă ajută aici în găsirea unei soluţii simple şi directe ... aşa că nu-i pot da nicio 

interpretare în acest moment. 

“Acum ai înţeles ce ţi-am spus?” – este avertizarea aproape “în clar” a lui Tarkovski că nu 

vorbim aici de centrat roţi şi cusut pantaloni.  

Dealtfel, pe drum spre Maria, Alexander (min. 01:34:04) se dezechilibrează exact în dreptul 

sigurelor două bălţi de pe drum şi cade, întocmai cum spusese Otto8, în apă. Lucru care îl face să 

ezite, să se întoarcă din drum pentru o clipă (min. 01:34:20). Credinţa însă învinge şi Alexander 

revine pe direcţia casei în care locuia Maria, fără să mai încalece însă pe bicicletă şi trece mergând 

pe jos de apă (bălţi). Abandonează deci mijlocul înşelător folosit până acum (bicicleta) şi continuă 

drumul pe jos (nu se va mai sui pe bicicletă până la sfârşitul filmului). De aici încolo nu mai există 

cale de întoarcere, jertfa urmează a fi înfăptuită cu necesitate. Hotărârea este luată, credinţa a învins, 

nu mai există niciun obstacol.  

Alexander îşi continuă drumul deci, iar Tarkovski mută cadrul undeva în dreapta, unde,  

lîngă un copac (vezi si Adoraţia Magilor a lui Leonardo!), este o maşină fără pasageri9, abandonată, 

cu portiera dinspre noi deschisă şi de pe scaun “atârnă” în exteriorul maşinii ceva ce seamănă cu un 

şal10 (min. 01:35:23). Maşina nu a reuşit să treacă de apă, cu atât mai puţin cu cât conducătorul ei 

purta şalul “ignoranţei”.  

Ulterior, când Alexander foloseste tertipul biletului pentru a-i îndepărta pe toţi de casă, 

apare din nou bicicleta, sprijinită de un copac, pe traseul lui Alexander, dar nu-i mai acordă nicio 

                                                 
8 Otto, ca legătură cu Providenţa, poate să prevadă viitorul. Vezi episodul cu Leonardo – Adoraţia Magilor dinaintea 
anunţării catastrofei la TV, vezi invitaţia la cognac de după anunţul de la TV (min. 00:57:56) făcuta de Alexander ca pe 
o soluţie temporară la problemă. Otto îi răspunde “Poate mai târziu”, acel mai târziu fiind în momentul în care Otto îi 
dezvăluie “adevărata” şi unica rezolvare a problemei. 
9 Nu este nici a doctorului şi nici a lui Alexander. Forma caroseriei nu permite nicio confuzie. 
10 Vezi interpretarea şalului de la “anexa” eseului. 
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atenţie. În acest punct (de fapt deja de la momentul bălţilor de pe drumul către Maria), este 

nefolositoare complet. Credinţa era cea care îl guverna. 

Bicicleta trece în planul doi şi la final (min. 02:14:06) cănd, lângă casa arzând, soseşte si 
Otto pe bicicletă. Ulterior ea este luată de Maria. Interschimbabilitatea între Otto şi Maria este 
evidentă şi în acest episod. Şi Otto şi Maria sunt legături ale Providenţei cu Lumea. În cazul lor 
spiţele lipsă nu-i pot deturna de la calea credinţei, şi cum sacrificiul fusese făcut de Alexander11, 
pentru ei folosirea bicicletei rămâne o opţiune.  

 

Maria, după ce Alexander este luat cu salvarea, se duce spre locul unde fusese plantat 

copacul de la începutul filmului, loc unde are loc reunirea celor trei faţete ale unei aceleiaşi 

conştiinţe religioase în fond: Little Man – care duce două găleţi cu apa pentru a uda copacul, Maria 

– prin care s-a împlinit jerfta şi Alexander (în ambulanţă). După momentul întâlnirii, fiecare îşi 

continuă drumul. Sacrificiul fusese făcut iar lumea salvată.  

 

 

 

                                                 
11 Ei sunt într-o relaţie specială cu Divinitatea, dar nu una de gradul celei pe care o are Alexander după sacrificiu. 
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Anexă: 

 

În ciclul “las doctrinarilor viitori să rezolve aceste probleme” (într-o ordine aleatoare): 

 

1) Se apropia Otto cu tabloul pe bicicleta şi Adelaide spune: (min. 00:22:40) Iulia! Ti-a venit 

admiratorul! De studiat legătura Iulia-Otto. 

 

2) Harta adusă de Otto este din 1392. Ce reprezinta anul/numărul respectiv? 

 

3) Şalul Adelaidei. Trebuie urmărit de-a lungul filmului pt. că: 

(00:32:10) Adelaida i-l pune pe cap lui Alexander atunci când acesta studiază harta de la Otto. 

(00:53:53) Otto, dupa ce s-a anunţat catastrofa, ia şalul de undeva din dreapta şi îl pune pe spătarul 

scaunului Adelaidei, care tocmai spusese “N-ar trebui să facem ceva?”12, în sensul unei acţiuni 

pragmatice imediate. 

(01:19:13) Alexander se trezeşte din vis, Otto este pe balcon venit să-l anunţe că Maria este ultima 

şansă. Alexander poartă şalul Adelaidei. In momentele acelea Alexander nu crede în vreo scăpare. 

(01:27:54) Odată cu hotărârea de a merge la Maria, îşi dă jos şalul.  

(02:02:52) Marta, după ce Adelaida îi spune povestea cu cenuşa din paharul cu vin, ia şalul si începe 

să se joace cu el în vant şi continuă pt toată durata plimbării. Il va ţine până la sfârşitul filmului.  

 

Şalul este, cred, ca un “văl al ingonanţei”, dar nu in sensul lui Rawls, ci al considerării lumii prin 

prisma unui realism în sens “tare”, fără loc pentru miracole şi pentru credinţă. 

 

4) Maria, de două ori ajunge să se uite direct în cameră: 

(00:33:46) se întoarce spre cameră şi spune “Farfurii, lumânări şi vin” 

(00:45:14) se întoarce spre cameră deşi Alexander, care o strigase era în dreapta 

 

5) (min. 00:49:20) Otto îi spune prin fereastră “Întotdeauna mi-a fost foarte frică de Leonardo”, 

chiar înainte să se anunţe catastrofa. După care coboară pe scara sprijinită de balcon si Alexander îl 

                                                 
12 Adelaida “nu este în stare să reflecteze, suferă de aspiritualitate, iar aceasta o face să posede în ascuns şi 
forţe distructive”, zice Tarkovski.  
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găseşte la ştiri când coboara şi el la parter. Importantă şi dispunerea personajelor în jurul mesei cînd 

aud ştirile şi reacţiile lor (doctorul (scepticul) stă spate în spate cu Alexander)  

(01:19:33) Otto îi spune prin fereastră “Mai există doar o ultimă şansă” 

 

6) (min. 00:47:49) Maria pleacă spre orizont, scena se schimbă cu camera lui Little Man, apoi se 

aude Otto “Pot să intru” adresându-i-se lui Alexander dar totul pare ca şi cum Otto ar cere voie să 

intre în camera lui Little Man, adica la conştiinţa lui Alexander. 

 

7) (min. 01:18:32) In vis, trecerea avionului pe deasupra face (prin dislocarea aerului) să se deschidă 

două porţi în spatele cărora este un zid. Porţile nu dau nicăieri. Nu mai există ieşire. Sau intrare 

pentru credinţă spre sufletele noastre?! 

 

8) (min. 00:55:29) După anunţarea catastrofei, Otto încearcă să le liniştească pe Adelaide şi Marta, 

care refuză şi se îndepărtează de el. La Iulia nu se duce. Doar cele două erau pierdute pentru 

credinţă. Pt Iulia, vezi pct. 1 

 

9) (min. 01:27:04)  

Otto: Fii atent! Acum ai înteles ce ti-am spus? Asculti ce-ti spun? 

Alexander: Da, ce anume? 

Otto: Nu, nu, niciodatã. Îl prefer, totusi, pe Pierro della Francesca! 

Acel “Nu, nicodată” pare rupt din context, dar se referă la o replică anterioară despre Leonardo. 


