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Consider că ideea directoare din „Sacrificul” este confruntarea dintre două modalită iț  

existen iale antagonice la prima vedere, cele propuse de Nietzsche i de cre tinism. Tarkovsky nuț ș ș  

face o sinteză i nici nu folose te doar una dintre aceste scheme, ci găse te ceea ce s-ar puteaș ș ș  

numi o manieră rezolutivă de a le alătura în film, preluând modelul timpului dintr-una i sacrulș  

din cealaltă.

 Secven a care sus ine disputa celor două  este cea în care Otto i Alexander privescț ț ș  

pictura neterminată, „Adora ia Magilor”, a lui Da Vinci. Otto exclamă ț ‘I can’t see it clearly. It’ s 

behind glass and it’s so dark.’  Acesta e punctul  în care se anticipează viitorul sacrificiu i rolulș  

de ”mesager” al lui Otto ne este sugerat. Cuvintele po ta ului trimit la 1 Corinteni 12:13-ș ș „Acum 

vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea fa ă în fa ă. Acum, cunosc înț ț  

parte; dar atunci, voi cunoa te pe deplin, a a cum am fost i eu cunoscut pe deplin.” ș ș ș

Acest adevăr încă înce o at este cel pe care îl va aduce sacrificiul. Ni se lămure te scenaț ș ș  

de deschidere, în care este men ionat Nietzsche. Otto sus ine eterna reîntoarcere, amintind deț ț  

piticul,  coco atul,  pe  care  Zarathustra  îl  nume te spiritul  gravita iei:  ș ș ț ‘And everything begins 

again, from scratch. Not literally the same way, just a wee, wee bit different. But it’s still so 

hopeless and we don’t know why.’ Îl desemnează anticipativ chiar pe Alexander  pentru rolul ce 

îl va fi având: ‘Believe that it hath been given and it shall be given unto you.’ El însă, nu în elegeț  

ra iunea de dincolo de perpetua întoarcere a aceluias i. Alexander îi va răspunde fără să fie auzit:ț ș  

‘In the beginning was the word. But you are mute, mute as a fish. A little roach...’

Originaritatea cuvântului este aici explica ia existen ei umane, precară, căci Dumnezeuț ț  

nu ar fi putut crea o perfec iune asemeni sie i i suntem, prin esen ă, căzu i. Dacă însă Otto e mutț ș ș ț ț  

ca un pe te , a a cum e i Little Man, înseamnă ca ei sunt excep ii ale căderii.  Otto ca ales, iarș ș ș ț  
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Little  Man  prin  inocen a  lui.  În  analiza  pe  care  i-o  face  singur,  Alexander  atestă  cădereaț ș  

omenirii prin distin ia dintre o stare „naturală”  i una  prezentă, industrializată:  ț ș ‘... sin is that 

which is unnecessary. Our entire civilisation is built on sin, from beginning to end.’ Ca omul din 

subterană dostoievskian, Alexander se blamează pentru cuvinte fără ac iune.  În timpul deliruluiț  

lui  Alexander,  copilul  este  ipostaziat  ca  întoarcere  la  natură,  el  este  într-o  cumunicare  non-

verbală cu iarba, ine în gură o floare. Nu îi este dat cuvântul, i nici păcatul. El este ultimaț ș  

metamorfoză - propusă de Nietzsche i în acela i timp singura cale prin care se face legătura cuș ș  

Dumnezeu.  El  este  alter-ego-ul  lui  Alexander,  piticul,  spiritul  gravita ie  care  î i  are  deja  înț ș  

poten ă păcatul, dar i sfântul. Faptul că Alexander îl răne te dă sacrificiului viitor sensul dublu:ț ș ș  

el va salva i lumea dar i pe făptuitor, adică pe Alexander, pentru că i el este sălbatic, violent,ș ș ș  

asemeni acesteia. Singura diferen ă e de grad. Alegerea însă vine din alte instan e, i sacrificulț ț ș  

este practic  drumul parcurs de la „profe ia” lui Otto, la gestul final al lui Alexander.  În alb-ț

negru, Tarkovsky  trece in planul interior al lui  Alexander i dă aici imaginea societă ii  fărăș ț  

speran ă, îngrozită. În finalul cadrului apare un geam, adică vederea întunecată, lipsa unei solu ii.ț ț  

Sec iunea imediat următoare vine ca o sugestie tacită a acestei  solu ii. ț ț ‘And all this has 

been lost.  We can’t  pray any longer.’ (spuse  de Alexander  în  timpul  răsfoirii  catalogului  de 

icoane). Pierderea este tot una cu căderea din Rai. Ea e resim ită cumva ca o ratare,  o lipsă deț  

fericire, justificată artificial i depă ită în aceea i manieră, a a cum ilustrează discu ia cu Victorș ș ș ș ț  

i scenele isterice ale Adelaidei.  Pentru Alexander însă copilul pare să fi schimbat acest curs,ș  

dând prin puritate dorin a vie ii.  Este acel amor fati  nietzschean care în ciclul reîntoarcerilorț ț  

spune  ‘once  more’1.  Însă  sub  Tarkovsky  curgerea  circulară  a  timpului,  se  reia  din  punctul 

Păcătuirii,  i  atunci  via a nu mai  beneficiază de un statut  ontologic nitzschean,  nu mai  esteș ț  

iubirea momentului, ci se concentrează pe puritatea copilului văzută ca determinată temporal, 

de i există posibilitatea revenirii, prin  memorie, la ea. ș

Scenele  de  familie  spun despre convertirea  omului,  exemplificată  aici  prin  so ie,  dinț  

copilul mut ca un pe te la adultul superficial. Otto însă dă din nou notă discordantă, cu cadoulș  

său, în jurul căruia  se plaseaza ideea sacrificului: ‘every gift involves a sacrifice’. Este clar că 

sacrificiul  va fi  pierderea  individualită ii,  cea pentru care  Alexander  va fi  renun at  la  lumeaț ț  

1 Nietzsche, Friedrich, Thus Spoke Zarathustra, p. 161 (www.gutenberg.org).
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teatrului:  ‘an actor’s identity dissolves in his roles. I didn’t want my ego dissolved.’ Discu iaț  

despre adevăr, pornind de la hartă, conduce către negarea existen ei lui- Otto: ț ‘what truth? You 

keep  going  on  about  truth.  There’s  no  such  thing.  We  look,  but  don’t  see.  Here  comes  a 

cockroach, running round a plate.’ Nu este clar despe ce fel de adevăr este vorba. În legătură cu 

scena  monologului  despre  industrializare  se  poate  spune  ca  este  vorba  de  o  cunoa tereș  

epistemică.  Dar „ritualul” gândacului, sau învârtirea în cerc, pregnan a timpului, în discu ie,ț ț  

indică faptul că în cauză este un alt tip de cunoa tere, a sensului vie ii i a posibilită ilor de a-lș ț ș ț  

realiza. 

Povestirea lui Otto i dezvăluirea preocupărilor sale (prin care va fi descoperit i faptul căș ș  

Maria e o vrăjitoare) adânce te linia de demarca ie între cei ale i i cei ce nu se pot salva singuri,ș ț ș ș  

dar deschide o perspectivă în care timpul nu mai este uniform i ordonat. „Atacul” suferit deș  

acesta este în sine o sfidare a liniarită ii  temporale.  Totu i,  semnificarea curgerii  duratei  prinț ș  

ceasul de buzunar dă scenei un straniu,  un sentiment de avertisment i de timp-limită, apropiereș  

a ceva: ‘It was only an evil angel passing by, who saw fit to touch  me.’

Secven a următoare, a delan ării pericolului nuclear, începe cu Maria traversînd terenulț ș  

mlă tinos din jurul casei. Otto rămîne impasibil în agita ie, iar afară, Alexander i Maria primescș ț ș  

simbolul machetei.  Nu numai că un astfel de dar făcut de Otto si Little Man- pentru că sugerează 

posibila  adeziune a  copilului  la  locul  unde trăie te-  define te  lucrurile  pe care Alexander  vaș ș  

trebui să le sacrifice, ci darul însu i poate fi în eles ca semn, copilul este într-adevăr i Fiul, doarș ț ș  

că nu el va fi sacrificat acum, ci Alexander. Ca alter-ego al acestuia din urmă, în ciclicitatea 

timpului, va veni i rândul copilului să realizeze sacrificul. Scena tabloului lui Da Vinci, în careș  

Fiul  acceptă mirul,  adică sacrificiul,  este  cea  care va propulsa  ac iunea,  prin  con tientizareaț ș  

solu iei. De aceea spune Otto că întotdeauna l-a găsit infrico ător pe Leonardo. Mai târziu în filmț ș  

va spune că îl preferă pe  Piero della Francesca. 

Alexander opre te muzica de flaut de la aparat i reflec ia lui în oglindă e înce o ată. Jos,ș ș ț ț ș  

familia ascultă la radio. Cerin a e de ordine:  ț ‘every citizen is expected to behave with courage 

[…] order against chaos.’  Dincolo de politic, este exact ceea ce gânde te Alexander. ‘My wholeș  

life has been a long wait for this.’  Nu există loc sigur în toată Europa i deci singura posibilitateș  

e a ac iona este într-un plan care nu e al omului i al obi nuitului.ț ș ș
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Criza Adelaidei este situa ia neajutorată a celor care nu îl găsesc pe Dumnezeu i nici nuț ș  

sunt supra-oameni. Ea nu poate cere ajutor decăt oamenilor i ace tia nu i-l pot da decât dacă seș ș  

lasă condu i de interven ia divină. Cum îi va mărturisi Adelaide lui Otto, credin a presupuneș ț ț  

rela ia între un puternic i un slab, ultimul trebuind să înve e această dependen ă necesară iț ș ț ț ș  

dăruirea totală. Discursurile personajelor sunt aici orientate înspre altcineva i semnifică nouaș  

ordine a sacrificiului care se anun ă. Astfel Julia îl apără pe copil: ‘He’s asleep now and weț  

mustn’ t wake him. If you have to torture someone, let it be Mr. Alexander.’ Vorbele ei sunt de 

fapt  adresate  Tatălui  i  jertfa,  ca  necesitate  (‘Choose  whom  you  will  since  you  can’t  doș  

otherwise’), îi revine lui Alexander.

Ruga acestuia, făcută către pictura lui Da Vinci,  îi  prive te pe ‘all those who do notș  

believe in you, because they are blind.  […] because they haven’t  yet  been truly miserable.’ 

Sacrificiul se face  ‘not for themselves but for their loved ones’, pentru acea slăbiciune de care 

vorbea călăuza (‘opportuniy to surrender to thy will’).  ‘Because this war is the ultimate war, a 

terrible thing.’  Însă cel care îl realizează, de i trebuie să dea totul, nu corespunde acestui tipar, elș  

are nevoie de o tărie mai mult nitzscheană care să îi permită restructurarea valorilor (‘I’ll be mute 

and never speak another word to anyone. If only Thou dost restore everything as it was before, as 

it was this morning and yeserday. […] rid of this animal fear.’).

Schimbarea  în  alb-negru  arată  din  nou  visul  lui  Alexander,  viziunea.  Marta  goală 

reflectată în oglindă este din perspectiva timpului trecut. Viziunea se referă la casa unde locuie teș  

Maria, căci Alexander nu tia încă de misiunea lui. Fundalul sonor este constituit din strigătele deș  

la fermă, care de abia în finalul filmului î i vor dezvălui originea, apă curgând sau ploaie i flaut,ș ș  

recurente pe parcursul filmului. Viziunea se termină cu două u i trântindu-se de un zid, o ie ireș ș  

încă blocată,  care func ionează din nou ca semn, ce transmite cț ă inten ia lui Alexander de aț  

sacrifica este primită, dar că trebuie să treacă încă un prag. Scena trimite la capitolul XLVI din 

A a grăit-a Zarathustra: ‘Observe, continued I, This Moment! From the gateway, This Moment,ș  

there runneth a long eternal lane BACKWARDS: behind us lieth an eternity.’

Otto- mesagerul apare ca o confirmare, i îi prezintă con inutul concret al sacrificiului.ș ț  

Alexander însă receptează cu dificultate, iar întreaga scenă este aglutinată de oglinzi i reflexii,ș  

ca i cum realitatea ar fi din ce în ce mai greu de conturat.  ‘She is a witch’- îi spune Otto,ș  
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‘There’s still one last chance, hope. Don’t you want all of this to be over and done with? There is 

an end to this.’

Otto merge cel mai probabil pe o gândire buddhistă, în care ie irea din cicluri este posibăș  

i dezirabilă. Nu amor fati, ci fără speran ă, fără să tim de ce. Alexander  râde. (‘that‘s madness,ș ț ș  

Otto’),  dar  râsul  lui  nu e  chiar  cel  din  Zarathustra  (‘No longer  shepherd,  no longer  man-  a 

transfigured being, a light-surrounded being, that LAUGHED! Never on earth laughed a man as 

He laughed! O my brethern, I heard a laughter which was no human laughter.’)2 Dimpotrivă, 

reac ia  lui  e  de a fi  sceptic  la  astfel  de glume (‘Nitzschean pranks’).  Dumnezeu nu e  mort,ț  

bineîn eles, Lui I se aduce sacrificiul, dar omul devine operă de artă tocmai pentru aceasta. Înț  

timp ce Alexander pleacă, se aude Victor: ‘As I understood Alexander’s words, he meant that it is 

peculiar for a man to change, of his own free will, into a work of  art. Generally, the result of all  

poetic  striving lies  so far  from its  author  that  one can hardly believe that  it  is  a man-made 

creation. In the case of the actor, though, the reverse is true.  The actor is, himself, his own 

creation, his own work of art.’ Este exact ce propune Nietzsche în „Na terea tragediei”. ș Cu toate 

acestea, o astfel de auto-învestire contravine spiritului cre tin, i Dumnezeu apare astfel degradatș ș  

ontologic.  Dar este  în  ultimă instan ă voia Lui,  iar  sensul  degradării  este  doar  unul  imanentț  

crea iei i nu Demiurgului, în sensul că, prin necesitate, a creat natura umană mai pu in perfectăț ș ț  

decât sine, adică failibilă. Perpetua reîntoarcere ajunge mereu la primul termen al ei, Dumnezeu.

Asigurâmdu-se că Alexander i-a dat seama de misiune, i indicându-i aspectele tehniceș ș  

ale acesteia (cu o precizie care îl apropie de Stalker), Otto seamănă la un moment dat cu un 

coco at, atribut al piticului nitzschean, căci el este sus inătorul de drept i de fapt al ciclicită ii.ș ț ș ț  

Vede Adora ia Magilor i exclamă: ‘Never! Anyway, I prefer Piero della Francesca!’ Cel maiț ș  

probabil asta înclină către Maria, pe care Otto o consideră o vrăjitoare sfântă, un fel de madonă 

fa ă de care sacrificiul nu va fi unul sângeros ca în Nostalghia.ț

La  Maria  auzim  iar  timpul  ticăind,  în  sensul  de  act-limită.  Ea  îi  spală  mâinile  lui 

Alexander (‘You mustn’t go about with dirty hands.’), purificându-l, tergând păcatul de a fiș  

încercat să se pună în locul lui Dumnezeu- care este nu păcatul lui personal, ci al acelei societă iț  

2 Idem, p. 164.
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pe care o blama în monologul său- acesta fiind de fapt sensul pove tii despre grădina mamei.ș  

Pusă în termenii  unei legături  de familie,  povestea e localizată într-o copilărie de început de 

lume, reluând Căderea din Eden; pierderea lui Dumnezeu este pierdea copilului din noi, urmarea 

primei neascultări a Cuvântului său. Tot astfel: „Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam 

ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.”(1 Corinteni, 13:11).

Faptul  că  Alexander  cade  cu  bicicleta  este  semnul  nepregătirii  sale,  dar  i  semnulș  

perseveren ei sale, a a cum Andrei din Nostalghia încearcă de mai multe ori să traverseze bazinulț ș  

cu lumânarea aprinsă. Este de altfel recurent în film ca mersul cu bicicleta să se desfăsoare în  

cerc - de unde ideea perpetuei reîntoarceri: încă de la începutul filmului Otto desenează cercuri 

cu bicicleta, la fel i Maria ș în finalul filmului i copilul purtând găle ile.ș ț

Noua viziune apocaliptică pe care o are Alexander se termină cu un geam; apoi apar 

copilul, Marta, so ia. Sacrificiul este acceptat adică, drumul dintre cele două por i (din viziuneaț ț  

anterioară) e deschis dinspre Dumnezeu i mai trebuie completat dinspre om, cu renun area la totș ț  

al  său.  Vederea  clară  (adică  nu  „ca  într-o  oglindă,  în  chip  întunecos”)  este  condi ionată  deț  

sacrificiu.  Acesta  va  consta  în  arderea  casei  i  pierderea  celor  dragi.  Sacrificiul  poate  fiș  

considerat i ca realizat de Maria, de i mai degrabă ea tie despre ce e vorba, i a fi ș ș ș ș „ales” în felul 

acesta  pierde   din  pregnan a  trăirii  sacrificiului  a a  cum  o  face  Alexander,  confruntat  cuț ș  

în elegerea unor semne noi, pe care el le cere, dar despre a căror desfă urare i despre al cărorț ș ș  

sens nu cunoa te nimic, având nevoie de mesageri, de intermediari.ș

Dacă perpetua reîntoarcere e  adevărată, atunci actul sacrificial va fi repetat la nesfâr it.ș  

Al doilea ciclu porne te deja,  în momemtul în care păcatul din copil cunoa te prima actualizare,ș ș  

în întrebarea privitoare la Cuvântul de Început - ‘Why is that, papa?’ Copilul mut ca un pe teș  

vorbe te. Scena finală cu copacul vie ii pe fundalul apei are un sens generativ, i într-adevăr arș ț ș  

putea sugera o iubire de via ă în stil nitzschean. Dar peisajul rămâne sumbru, ie irea nu poate fiț ș  

una radicală, din Timp, din ciclu, ci una prin valoare, i acesta este singurul aspect pe care eroulș  

tarkovskyan îl mai are în comun cu supra-omul. Însă faptele care fac trecerea i schimbările suntș  

atipice peisajului „empiric” din care tâ nesc, cum spune Tarkovsky: ș „ i totu i, sau poate tocmaiȘ ș  

de aceea, fapta sa generează schimbări perceptibile. Spa iul  în care se mi că cel gata să sacrificeț ș  

totul, ba chiar să se aducă jertfă pe sine insu i, reprezintă un fel de replică la spa iul experien elorș ț ț  

noastre empirice dar pentur aceasta nu este mai pu in real. ” ț
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Sumbrul  cu care  Tarkovsky se întoarce  către  via ă  este  singurul  care  creează;  numaiț  

suferin a produce artă i valoare,  a a cum fără sacrificiu nu există dar. Calea pe care o alege elț ș ș  

între Dumnezeu i Nietzsche preia de la cel din urmă structura timpului, în care se reitereazăș  

actul sacrificial al omului pentru cel dintâi.  ‘A sumber, dull, call of desire…’, a a se terminăș  

„Călăuza”, a a se termină i reflec ia asupra situării omului în timp.ș ș ț
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