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“Sacrificiul” - sau “Ofranda” - este un film care, prin ȋnsăṣi intenṭia regizorului (Tarkovski), 

permite multiple interpretări.”Sacrificiul este o parabolă. Principalele evenimente pot fi interpretate ȋn 

mai multe feluri”
1
, cele mai importante repere fiind totuṣi : ”ideea echilibrului, a sacrificiului, a yin ṣi 

yangul iubirii ṣi personalităṭii”
2
. Pentru a dezvolta o posibilă interpretare m-am oprit asupra scenei de 

ȋnceput a filmului, pe care o voi analiza (sumar) ṣi ȋn relaṭie cu alte secvenṭe. 

Filmul ȋncepe pe muzica lui Bach, cu un detaliu al tabloului lui Da Vinci, “Adoraṭia magilor” : 

mâna copilului Iisus ȋndreptată spre darul care i se oferă de către un mag, camera mutându-se apoi 

asupra unui copac din spate. Acesta poate reprezenta copacul cunoaṣterii, simbolizând păcatul originar, 

iar poziṭia copacului, deasupra lui Iisus, sugerează legătura dintre cei doi, facând trimitere la sacrificiul 

pe care Iisus trebuie să ȋl facă din cauza păcatului originar. Prin intermediul strigătelor pescăruṣilor, 

ascuṭite ṣi neliniṣtite, se face trecerea de la cadrul armonios, sacru, la următoarea secvenṭă, care 

marchează de fapt ȋnceputul filmului, cea mai lungă secvenṭă (9 minute): Alexander plantează un copac 

uscat, alături de fiul său, făcând referire la legenda unui călugăr ortodox, care udă zilnic un copac uscat, 

ce ȋnfloreṣte după trei ani (numar simbolic). Prin discursul său, Alexander introduce ideea unui sistem 

repetitiv, a unei discipline riguroase sau ritual care poate “schimba lumea”. La sfârṣitul acestui monolog 

apare poṣtaṣul, care ȋi aduce felicitările de ziua sa ṣi urmează să poarte o discuṭie cu Alexander, despre 

viaṭă, despre Dumnezeu ṣi eterna reȋntoarcere, anticipând motivele dezvoltate ulterior de film. 

Alexander se referă, cu mândrie, la actul său de plantare a copacului ca la o ikebana. Aceasta 

poate fi tradusă ca “a da viaṭă florilor”, sugerând că Alexander ȋncearcă acum să readucă la viaṭă un 

copac mort. De aceea, acest gest poate fi considerat similar păcatului originar, de sfidare a lui 

Dumnezeu, de ȋncercare de a fi asemenea Lui, deoarece a da viaṭă (unui lucru mort) este apanajul 

Divinităṭii. Ȋn legenda originală, cel care plantează copacul este un călugăr ortodox, el apelează probabil 

la ajutorul Divinităṭii iar gestul călugărului poate fi interpretat ca unul de credinṭă ṣi speranṭă. Alexander 

ȋnsă  ȋi va mărturisi poṣtaṣului că nu are o relaṭie cu Dumnezeu. Răspunsul acestuia : “se poate ṣi mai 

rău” (decât absenṭa relaṭiei cu Dumnezeu), stabileṣte niṣte raporturi posibile ȋntre om ṣi Dumnezeu. 

Astfel, fiinṭa umană se poate raporta la Dumnezeu fie ascendent, ȋn mod religios, ȋncercând să ajungă la 

el, să recupereze sacrul, să evolueze; fie descendent, ȋn mod laic, ṣtiinṭific sau sceptic, revoltându-se ȋn 

faṭa lui Dumnezeu, ajungând să cadă, din orgoliu, să involueze, să repete deci păcatul originar. Prin 

                                                           
1
 “The Sacrifice is a parable. The significant events it contains can be interpreted in more than one way “ Tarkovski, 

“The Sacrifice” din Sculpting in Time, 1987, p. 218 

2
 “idea of equilibrium, of sacrifice, of the sacrificial act, the yin and yang of love and personality”, idem p. 217 
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răspunsul său, Alexander susṭine că se situează ȋn afara acestor raporturi, ȋn afara lui Dumnezeu. De 

aceea, replica poṣtaṣului poate fi ironică, ȋnṭeleasă ṣi ca un avertisment, deoarece prin actul său, 

Alexander nu se poate sustrage de fapt acestor raporturi, ci riscă să se facă vinovat de păcatul sfidării. 

Gestul lui de a da viaṭă copacului, de a realiza un miracol, se situează, spre deosebire de gestul 

călugărului, ȋn afara Divinităṭii, fără a face apel la el. Este deci o ȋncercare, ȋn lipsa unui Dumnezeu, de a 

deveni el ȋnsuṣi Dumnezeu, ȋn manieră nietzscheeană. Chiar ṣi ȋn paradigma ne-creṣtină a copacului ca 

axis mundi, gestul lui poate fi ȋnṭeles ca o ȋncercare de de comunicare cu ceva sacru, de conectare a două 

dimensiuni, de instituire a unui principiu ordonator al lumii, de regenerare ṣi eternizare. 

Alăturarea paradigmei creṣtine (Dumnezeu, “Idiotul”) ṣi a celei asiatice (ikebana, simbolul 

Yin&Yang, menṭionarea Japoniei), precum ṣi referinṭele la Nietzsche, construiesc motivul ciclicităṭii, al 

repetiṭiei ṣi echilibrului (contrariilor), al dualităṭii ṣi al perpetuei reȋntoarceri (moṣtenirea păcatului 

originar, respectiv reȋncarnarea). Ȋn cheie creṣtină, viaṭa umană urmează căderii din paradis, fiind 

cauzată de sfidarea Divinităṭii, de dorinṭa neȋntemeiată de a fi asemenea Ei. Primii oameni, Adam ṣi Eva, 

ȋncearcă să depăṣească diferenṭa ontologică dintre ei ṣi Dumnezeu, distanṭă imposibil de trecut din cauza 

condiṭiei lor de creaturi, ȋn raport cu creatorul. Prin muṣcarea fructului interzis ei ȋncalcă această ordine, 

obṭin cunoaṣterea ȋnsă ȋṣi pierd nemurirea, restabilindu-se echilibrul, distanṭa dintre ei ṣi Dumnezeu. 

Astfel, oamenii doresc ṣi posedă cunoaṣtere, ȋnsă aceasta este un semn al imperfecṭiunii lor, al căderii 

din Paradis, al ȋndepărtării de Divinitate ṣi o piedică ȋn ȋncercarea lor de a recupera paradisul pierdut. Ei 

nu se pot reȋntoarce astfel, deoarece contactul cu sacrul nu poate fi mediat de cunoaṣtere sau cuvânt, el 

are nevoie de pietate ṣi de credinṭă, aceasta fiind opusă, la Tarkovski ṣi nu numai,  cunoaṣterii. Perpetua 

reȋntoarcere poate ȋnsemna  dorinṭa oamenilor de a obṭine ce au pierdut, dorul lor faṭă de ceva sacru, pe 

care ȋl resimt ca ceva necesar dar nescunoscut, inaccesibil, intangibil ṣi dorinṭa lor de nemurire deci 

ȋncercarea lor de a se ȋntoarce ȋn paradis. Pe de altă parte, poate sugera ṣi ȋntoarcerea lor spre păcat, setea 

lor de cunoaṣtere, ȋndoiala, lipsa credinṭei ṣi revolta care ȋi ȋndepărtează de creatorul lor, confuzia ṣi 

neliniṣtea de care sunt cuprinṣi oamenii, o dată ce părăsesc paradisul.  

  Atât Alexander cât ṣi poṣtaṣul vorbesc despre reȋntoarcere ṣi repetiṭie, ȋnsă atitudinile lor sunt 

opuse: poṣtaṣul are o atitudine aproape mistică, crede ȋn reȋncarnare ṣi este totodată pesimist susṭinând 

că reȋntoarcerea are legatură cu apariṭia ṣi dispariṭia speranṭei de-a lungul vieṭii, că după moarte ne 

naṣtem din nou, ȋnsă la fel de lipsiṭi de speranṭă, fară a ṣti de ce, deoarece ne pierdem memoria ṣi, o dată 

cu ea, ṣi identitatea. De asemenea, tot el vorbeṣte despre dar ṣi sacrificiu (“fără sacrificiu nu există dar”), 

conturându-i-se imaginea unui mesager care anticipează ṣi ȋl va ghida pe Alexander. Acesta din urmă 

ȋnsă nu se raportează la un ritual mistic ci la un proces sistematic, riguros, repetitiv, un demers identic ȋn 
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fiecare zi, de neschimbat, care vizează schimbarea lumii, ȋnfăptuirea unui miracol, fără a face apel la 

ceva superior, ȋncercând să se sustragă sacralităṭii. 

Faptul că Alexander nu se află pe un drum evolutiv ȋl sugerează discuṭia ulterioară despre 

aṣteptare, când poṣtaṣul ȋi descrie viaṭa (“eṣti un ziarist, critic teatral ṣi literar faimos” etc) ṣi ȋi 

reproṣează că este mereu trist, mergând ȋn jurul său, ȋn bucle (asemănătoare semnului infinitului “∞”), 

pe bicicletă, simbolizând că vieṭile oamenilor se ȋncadrează ȋntr-un sistem infinit, superior, că trebuie 

perfecṭionate. La insistenṭele poṣtaṣului, Alexander va admite, ȋn final, că viaṭa sa este una de aṣteptare, 

că există o nemulṭumire sau o neliniṣte legată de existenṭa sa, pe care Alexander ȋncearcă acum, la 

ȋnceput inconṣtient, să o soluṭioneze singur, independent, prin propriile puteri, reuṣind ȋnsă abia mai 

târziu să o soluṭioneze (conṣtient), prin apelul la sacru (ruga) ṣi la celălalt (Maria), prin ajutorul lor.  

Această aṣteptare va lua sfârṣit ȋnsă, după cum ȋnsuṣi Alexander menṭionează (“asta am aṣteptat 

toată viaṭa”), abia cu prilejul izbucnirii războiului nuclear, prin asumarea raportării la divinitate, a puterii 

acesteia ȋn opoziṭie cu neputinṭa, inferioritatea ṣi imperfecṭiunea omenească, o dată cu rugăciunea faṭă de 

Dumnezeu, când Alexander ȋṣi oferă sinele (casa, fiul ṣi cuvântul, cunoaṣterea) drept ofrandă. Un 

element al salvării lui Alexander ȋl constituie ṣi noaptea petrecută cu Maria (la insistenṭele poṣtaṣului 

Alexander o caută pe Maria pentru a petrece noaptea cu ea, ȋn speranṭa că acest lucru va salva totul). 

Prin acest act, ofranda devine completă (Alexander ȋṣi oferă memoria, trecutul ṣi familia – prin arderea 

ṣi părăsirea casei -, sinele – prin renunṭarea la cuvânt ṣi la cunoaṣtere - ṣi, prin noaptea petrecută cu 

Maria, ṣi trupul) ṣi rodnică, deoarece Maria este cel care ȋl ajută pe Alexander. Imaginea femeii este una 

importantă la Tarkovski, care ȋi atribuie o poziṭie privilegiată ȋn raport cu bărbaṭii, fiind, de cele mai 

multe ori, exponente ale iubirii, capabile de sacrificiu (Nostalghia) ṣi mai religioase. Păcatul originar a 

fost săvârṣit ȋn cuplu, este deci natural ca ofranda opusă păcatului să aibă nevoie de dualitate, de bărbat 

ṣi femeie, de yin si yang, deoarece doar cuplul pare a ȋntregi individul, a-i da armonie ṣi completitudine
3
. 

Astfel, cu ajutorul Mariei reuṣeṣte Alexander să evolueze, chiar să se ȋnalṭe (cei doi se ȋnalṭă, asemenea 

secvenṭei din Solaris, sugerând perfecṭiunea ṣi sacralitatea iubirii) : “o regenerare spirituală exprimată ȋn 

imaginea unei femei”
4
. Astfel, pe parcusul filmului, Alexander suferă o transformare. De la individul 

aflat ȋn afara Divinităṭii dar, ȋntr-un fel, ṣi ȋn afara vieṭii, deoarece nu face decât să aṣtepte deṣi viaṭa sa, 

cariera ṣi familia, sunt, ȋn aparenṭă, de succes; la un om credincios, aproape mistic, care ȋṣi ȋncetează 

                                                           
3
 “What moved me was the theme of the harmony which is born only of sacriffice, the twofold dependence of love. 

It’s not a question of mutual love: what nobody seems to understand is that love can only be one-sided, that no other 

love exists, that in any other form it is not love. If it involves less than total giving, it is not love.”op.cit. p. 217. 

4
 “a spiritual regeneration expressed in the image of a woman”idem, p. 220 
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aṣteptarea ṣi pasivitatea, paradoxal, prin ieṣirea ȋn afara lumii, prin anularea sociabilităṭii ṣi a cunoaṣterii, 

trăsături fundamental umane: ofranda sa reprezintă miṣcarea ascendentă sugerată de copacul filmat de 

jos ȋn sus din ȋnceputul filmului, din “Adoraṭia magilor” ṣi din sfârṣitul filmului (copacul pe care 

Alexander ȋncearcă să-l ȋnvie este strâmb ṣi uscat, spre deosebire de copacul drept ṣi ȋnfrunzit din tablou, 

deoarece atitudinea lui Alexander este una greṣită). Astfel, miṣcarea ascendentă sugerează o sublimare a 

fiinṭei umane, ȋn acest caz, a lui Alexander, care se raportează la sacru, la Dumnezeu, ṣi se detaṣează, 

prin ofrandă , de trecut, de memorie, de familie ṣi de limbaj – formă a cunoaṣterii ṣi a afirmării sinelui 

dar, totodată ṣi o formă de risipire a existenṭei : vorbărie ṣi pasivitate, lipsită de acṭiune. El se retrage, 

prin acṭiunile sale, dintr-o lume care nu ȋi mai aparṭine – soṭia nu ȋi iubeṣte, prietenul ȋl trădează, copilul 

e mut - ṣi este respins de aceasta (plecarea lui cu ambulanṭa) ȋnsă astfel ȋṣi atinge liniṣtea, fericirea, 

ȋmplinirea, dă un sens vieṭii sale. Schimbarea condiṭiei sale, integrarea sa ȋntr-o dimensiune mai pură, 

sacră, sunt sugerate de mersul ezitant ṣi copilăresc al lui Alexander, de-a buṣilea, de după rugăciune 

(asemănător felului ȋn care merge Little Man, ȋntr-o secvenṭă de la ȋnceputul filmului).  Alexander 

muṣcă dintr-un măr ȋnainte să dea foc casei, pentru a sugera, poate, că omul, imperfect fiind, nu se poate 

sustrage păcatului, pentru a-ṣi recunoaṣte apartenenṭa la acest destin pecetluit sau pentru a arăta că are 

nevoie de purificare. De aceea alege el să renunṭe la trecut prin incendiere, ritual al purificării , deoarece, 

o dată cu casa el ȋṣi arde ṣi sinele: memoria, identitatea, deci se purifică, existenṭa se reia, natura se poate 

regenera, astfel ȋncât gestul lui Alexander asigură posibilitatea perpetuei reȋntoarceri. 

Ȋn opoziṭie cu Alexander se află fiul acestuia, “Little Man”, deoarece este mut, este introvertit ȋn 

timp ce Alexander se exprimă prin lungi monologuri; copilul poate fi considerat, prin trimiterea la 

“piticul” lui Nietzsche, o “caricatură” a lui Alexander, a supra-omului, un “spirit de ȋmpovărare”
5
, un 

alter-ego aflat ȋntr-un stadiu opus de evoluṭie ṣi o piedică ȋn desăvârṣirea lui Alexander (cel mai mare 

sacrificiu e să renunṭe la băiat – “pe care ȋl iubesc”). Mai mult, muṭenia este semn al purităṭii, al sacrului, 

cum reiese chiar din replica lui Alexander faṭă de fiul său: “la ȋnceput era Cuvântul, dar tu eṣti mut ca un 

peṣte”, muṭenie care este “transferată” de la Little Man la tatăl său. Copilul este asociat deci peṣtelui, 

simbol al creṣtinismului sau al unui stadiu originar, dinainte de apariṭia uscatului ṣi a oamenilor. Sunt 

instituite astfel o dimensiune sacră ṣi una profană. Cea sacră este ȋnainte de “ȋnceput”, atemporală ṣi 

mută, iar ei pare să ȋi aparṭină-deocamdată- copilul, apartenenṭă marcată de câteva semne: tăcerea care 

sugerează puritatea, alături de ȋmbracămintea sa albă (albul ca simbol al purităṭii) ṣi a lipsei identităṭii: 

                                                           
5
 Deleuze, G. , “Nietzsche”, Editura ALL EDUCATIONAL, Bucureṣti,  2002, p.36 
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chipul ȋi este, la ȋnceputul filmului, ascuns de pălăria albă
6
, precum ṣi mersul de-a buṣilea, specific 

copiilor sau animalelor. Cea de după apariṭia cuvântului, a omului ṣi a cunoaṣterii,este profană, marcată 

de păcat, condiṭionată de acesta: oamenii iau naṣtere ȋn condiṭia actuală, de fiinṭe rupte, separate de 

Paradis, din dorinṭa de a cunoaṣte, din revoltă faṭă de creatorul lor ṣi faṭă de condiṭia lor, lume ȋn care se 

situează Alexander ȋn prima parte a filmului, până când se ȋntoarce către Dumnezeu.  

Ȋn finalul filmului, poziṭiile lui Alexander ṣi a fiului său se vor inversa : ȋn secvenṭa simetrică 

primeia (aceaṣi melodie de Bach, acelaṣi cadru al copacului) băiatul ȋl ȋnlocuieṣte pe tatăl său, acum 

absent, udând copacul ṣi căpătând grai, deci moṣtenind cunoaṣterea ṣi păcatul, continuând ceea ce 

ȋncepuse tatăl său, asigurând deci permanenṭa ṣi repetiṭia. Porecla copilului – “Little Man” (“Mic Om”) 

sugerează devenirea sa, din copil -  pur, privilegiat atât ȋn creṣtinism cât ṣi la Nietzsche, tăcut - ȋn om – 

moṣtenitor al păcatului, cuprins de dorinṭa de cunoaṣtere, de neliniṣte ṣi interogaṭii, purtător al unei 

identităṭi (chipul copilului nu mai este acoperit de pălăria albă, ci este dezvăluit ȋn final) - trecere 

marcată de primele cuvinte ale copilului, care nu exprimă ȋntâmplător o interogatie profundă ṣi matură 

legată de ceea ce ȋi spusese tatăl său despre ȋnceputurile omenirii: “La inceput a fost cuvântul. De ce, 

papa?”. Folosirea lui “papa” ȋn loc de “tată”, poate sugera universalitatea acestei scene (papa este o 

formulă de adresare comună mai multor limbi) ṣi o urmă de copilărie, de inocenṭă care a rămas ȋncă ȋn 

băiat. Totodată, “tată” poate fi adresat, ȋn creṣtinism, ṣi către Dumnezeu, ȋn timp ce “papa” sugerează 

poate ancorarea copilului, de această dată, ȋn profan. Filmul se ȋncheie cu aceeaṣi imagine ascendentă a 

copacului, care este tot uscat, ȋnsă drept, asemănător copacului din “Adoraṭia magilor” ṣi cu aceeaṣi 

muzică, dând impresia simetriei, a unui cerc ȋncheiat sau a unei repetiṭii. Prin plecarea Mariei, miṣcarea 

valurilor pe care se suprapun crengile uscate, ṣi poate mai ales prin ploaie (ploaia ca simbol al vieṭii ṣi al 

fertilităṭii) se creează impresia unei vieṭi care continuă să se desfăṣoare ȋn dualitate (mort ṣi viu), a 

regenerării ṣi speranṭei, dar ṣi a unui drum care trebuie reluat, a umanităṭii care repetă acelasi traseu ȋn 

căutarea sacrului pierdut. 

 

 

Bibliografie: Tarkovski, The Sacrifice din “Sculpting in Time”, 1987. 

                                                           
6
 Pentru relaṭia chip-identitate, Sedlmayer, H., “Macchia lui Bruegel”  ȋn “Epoci ṣi opere”, vol. I, editura Meridiane, 

1991, Bucureṣti 


