
Mântuirea individuală i conceptul de apokatastasisș

-Nostalgia, o abordare neo-platonică-

Tremură Daniel

Această lucrare va fi asupra filmului  Nostalgia  (1983) dar pentru ceea ce ea va urmări 
cred că a  fi putut alege, la fel de bine, oricare alt film al lui Tarkovsky de după 1962. Mai mult,ș  
a a  cum o secven ă î i  relevă  sensul  nu  izolată,  ci  surprinsă  într-un întreg,  tot  astfel  mareaș ț ș  
majoritate a filmografiei sale1 pare o singură, complexă povestire în ramă cu ipostazieri diferite 
ale acelora i temeș : omul i ș via aț . Chiar dacă, aparent, miza e prea mare, geniul artistic reu e teș ș  
cu adevărat acest lucru iar nouă, criticilor, ne revine să relevăm tocmai asta.

Voi începe atunci cu atmosfera recurentă ce este una a apăsării i a anxietă ii. Totodată, eaș ț  
i  reprezintă  problema ce  cheamă o rezolvare.  În  viziunea  regizorului,  pierderea  credin ei  iș ț ș  

degradarea spiritualită ii sunt marile probleme care îl sting pe om, din interior. Unele personaje,ț  
profe ii (aici fiind vorba de Domenico), văd clar amplificarea fenomenului. Al ii, precum Andreiț ț  
Gorceakov, sunt în esen ă mireni i doar îl resimt în nelini tea lor fără a-l putea numi ori, dacă îlț ș ș  
numesc, ace tia se referă doar la o consecin ă a cauzei adevărate, ei trăind în iluzia profanului,ș ț  
incapabili  să  atingă  centrul  nevralgic.  Umbra  unei  apocalipse2 planează,  în  ultimă  instan ă,ț  
asupra tuturor3. 

Dar arta este speran ă iar filmele tarkovskiene con in, pe lângă mustrare, i cheia salvării.ț ț ș  
În Nostalgia se face o foarte importantă dihotomie ce rezultă în salvarea întregii lumi i salvareaș  
individuală.  Exponentul  primei  e  Domenico,  un  yurodivy  (Nebunul  Domnului4,  un  tip  de 
personaj  de  tradi ie  ruso-ortodoxă caracterizat  prin  credin ă  simplă,  bunătate,  spiritualitate  iț ț ș  
nebunie), fost matematician, ajuns acum un om în afara societă ii. De cealaltă parte e Andrei, unț  

1  Această selec ie nu este o stângăcie sau un capriciu, ci convingerea că încrederea în sine i în puterile sale începeț ș  
să  se  manifeste,  cu  adevărat,  abia  cu  Andrei  Rublev  (1966),  i.e.  după  Copilăria  lui  Ivan(1962),  a a  cum o  iș ș  
mărturise te aceasta înș  Sculpting in time

2  O linie clară între teologie i filosofie nu pare niciodată trasată dar prima totu i predomină. Ambiguitatea vine caș ș  
să confere o universalitate problemelor ridicate i, de aceea, credem că putem jongla cu unii termeni, asftel încât oș  
apocalipsă poate fi privită ca pe împlinirea unei profe ii sau ca pe o ratare, individuală sau colectivă   ț

3  Cea mai bine realizată imagine în acest sens e visul Călăuzei, în care vocea so iei sale recită profetic pasajul dinț  
Apocalipsă care critică umanitatea pentru întoarcerea ei de la Dumnezeu i de la sine, i încredin area ei lumescului.ș ș ț  
Putem lua apa ca simbol al sufletului omului i, implicit, al istoriei, în care vedem atunci interesele efemere căroraș  
ne-am dedicat (seringile- ne duc cu gândul la medicină i la obsesia pentru nemurire; pictura- la artă, nemurire iș ș  
condi ia  de  creator  în  timp ca  copie  imperfectă  a  actului  divin dar  care  totu i  ne  aminte te  de  natura  noastrăț ș ș  
înzestrată cu un sim  pentru ideal i o nevoie de a corecta lumea potrivit acestuia; banii i arma- inevitabil la luptaț ș ș  
pentru înstăpânirea peste civitas terrena ca i compensa ie pentru demult pierduta ș ț civitas dei). Râsul sarcastic dar, în 
acela i timp, parcă cumva compătimitor ne indică presim irea sumbră că nu vom fi în stare să prevenim sau măcarș ț  
întârzia indefinit paroxismul decăderii, în eles ca un sfâr it biblic sau nuclear ț ș   

4  În eng.- the Holy Fool
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rătăcit ca i restul umanită ii, ce î i explică inefabilul dureros din el prin părăsirea familiei iș ț ș ș  
patriei.  Treptat,  singur  va  deveni  nemul umit  de  această  explica ie.  Nostalgia  sa  e  mult  maiț ț  
profundă,  denotând  o  jinduire  metafizică  pentru  vremurile  primordiale.  El  va  fi,  în  final, 
exemplul mântuirii individuale. Cele două tipuri umane sunt două moduri de a aplica aceea iș  
idee neo-platonică a lui Origene de apokatastasis.5 Acest concept îl văd capabil de a ilustra cel mai 
bine modul în care îmi traduc con inutul ideatic inerent filmelor sale în general i al ț ș Nostalgiei, în special. 

Unele neîn elegeri ar putea surveni în acest punct. Chiar dacă conceptul de apokatastasisț  
implică mântuirea laolaltă a tuturor fiin elor,  acest  fapt nu va exclude mântuirea individuală.ț  
Dimpotrivă, telos-ul nu poate fi atins dintr-o dată, ca o revela ie colectivă, a a cum i-ar fi doritț ș ș  
Domenico, ci e un lung i greu proces interior, un efort individual cu importan ă cosmică a aș ț ș  
cum se în elege din evolu ia lui Andrei. Din această clarificare se desprinde observa ia că o caleț ț ț  
va duce la mântuire, pe când cealaltă la un teribil e ec.ș 6  

Dar de ce efortul lui Domenico e un e ec? Acest personaj de factură dostoievskianăș 7 e 
încărcat  cu o dragoste  de oameni care îl  va conduce la un gest nobil  i  sublim.  Apoi,  nu- iș ș  
depă e te el condi ia proprie prin îndemnul său ca ceilal i să facă acela i lucru? Chiar dacă voiș ș ț ț ș  
motiva cu multe aspecte ,,pedepsirea“ acestui yurodivy prometeic, tragismul se va încăpă âna săț  
păstreze o mare mu enie nedreptată. Există totu i o aură specială, fatalistă în jurul său. ț ș De aceea 
s-ar putea ca nu întâmplător Andrei i Eugenia să-l fi întâlnit pentru prima oară pe lângă băileș  
Sfintei Catherina, întrucât două sfinte ies în relief8: cea din Alexandria i cea din Siena. Credemș  
că au un rol prevestitor în istoria lui Domenico. Prima datorită faptului că a fost o martiră, iar cea 
de-a doua fiindcă este amintită ca cea care a încercat împăcarea păr ilor în timpul Marii Schismeț  
Catolice9. Chiar de ne-am dovedit mult prea speculativi, nu putem nega că acesta stă sub semnul 
(auto-)sacrificiului i al reconcilierii (umanită ii cu i în sine).ș ț ș

5 În greacă ποκατάστασις: restaurare, restabilire, reconstituirea stării primordialeἀ

6 Chestiunea e însă mai nuan ată de atât. În ț Sculpting in time, Tarkovsky îi dă mai degrabă câ tig de cauză lui ș
Domenico, acesta fiind un model vrednic de urmat întrucât în sentimentul lui de responsabilitate (no iune crucială) ț
nu există urmă de abstrac ie, pe când Andrei e caracterizat ca banal i lipsit de consisten ă. Cum ajunge acesta din ț ș ț
urmă la mântuire e pu in de mirare, de ordinul miraculosului. Ratarea mediocră, aproape sigură, este evitată datorită ț
unui ultim efort a lui Domenico prin intermediul Eugeniei, care-i aminte te de piscina Sfintei Catherina, cea cu ș
puteri purificatoare. Însă trecerea ,,probei” e strict meritul lui Andrei, iar contrar acestor detalii, ansamblul filmului 
justifică dihotomia

7 O încruci are între simplitatea Idiotului i disperarea lui Ivan Karamazov, de la primul primind bunătatea i ș ș ș
nădejdea la mântuire, iar de la cel de-al doilea ideile umanitariste.

8 În acest caz, cercetarea s-a mărginit să folosească ca surse doar Enciclopedia Wikipedia 

9 E vorba despre Schisma Papală ce a durat de la 1378 la 1417 i nu despre separarea dintre Biserica Catolică iș ș  
Biserica Ortodoxă de la 1054
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Niciun dar nu vine fără un sacrificiu10. Iar Domenico încearcă tocmai să salveze lumea. 
Marea  sa  dorin ă  se  preface  într-un  act  de  tip  hybris  care  nu  întârzie  să  fie  pedepsit  deț  
împrejurări.  El  însu i  declamă  oamenilor-pioni  ce  mi unau  prin  Capitoliu  că  lumea  aceastaș ș  
demult  n-a  mai  avut  un  maestru.  Dar  atunci,  această  figură  indiscretă,  să  vrea  a  fi  ceea  ce 
lipse te, după chiar vorbele sale, cel mai mult lor? Momentul său se dovede te un e ec. Ceva eș ș ș  
dizgra ios în retorica sa, iar tonul extatic nu poate crea decât compătimirea ț pede trilor. Apoi î iș ș  
uită o parte din discurs,  pentru ca în cele din urmă o  Odă a fericirii  lipsită de glorie să fie 
coloana  sonoră  a  prăbu irii  finale.  Probabil  că  i  Dominico  î i  con tientizează  gre eala  înș ș ș ș ș  
respectivul moment i cu ultimele puteri î i strigă so ia(?). Pricina? Domenico î i ine familiaș ș ț ș ț  
izolată de lumea de afară timp de mai mul i ani, pentru a a tepta apocalipsa, până când intervinț ș  
autorită ile.  Curioasă  e  întrebarea  pe  care  însu i  copilul  său  i-o  adresează  lui  Domenico.ț ș  
Apocalipsa nu-i priveli tea toscană din vale. Acesta s-a pripit. Păcătuie te cel pu in de două ori,ș ș ț  
prin faptul că a obstruc ionat via aț ț 11 (a sa i a familiei) i a îndrăznit să creadă că tie ceea ceș ș ș  
niciunui om nu-i dat să afle, anume sfâr itul lumii.ș

Legat de ultimele cuvinte ale lui Domenico, ele vor face trecerea spre partea cea mai 
interesantă  a  acestei  lucrări.  Yurodivy-ul  nostru  a  trecut  o  grani ă  delicată  pentru  umanitate,ț  
atentând asupra libertă ii sale. Iertarea pe care ar fi căutat-o Domenico în cea din urmă clipă î iț ș  
are temeiul în ideea că omul va fi ostil însă i mântuirii dacă ea i se va impune cu for a.ș ț 12 Într-
adevăr, defini ia ț apokatastasis-ului13afirmă tocmai acest lucru, i anume că fiecare fiin ă trebuieș ț  
să se întoarcă la credin ă în mod liber, ajungând la o stare de comuniune cu Dumnezeu men inutăț ț  
nu prin teamă ori necesitate, ci prin iubire, am adăuga noi cu riscul unui pleonasm, asumată. 
Revenind atunci la Domenico, el oare nu exact asta face când ne cere să renun ăm, din senin, laț  
civiliza ia  noastră,  la,  fie  i,  pseudo-libertatea  noastră?  Dar  atunci,  cum  poate  un  iluminatț ș  
convinge pe cel de alături că trebuie să se salveze? Cine a dezlegat pe acel om din grota platonică 
i cum de a pă it până la Soare i nu l-a hulit pe cel ce-l punea pe un drum atât de sinuos?  Dacăș ș ș  

grani a e de netrecut, atunci umanitatea e condamnată la apocalipsă? Nu aceste întrebări i leț ș  
pune Andrei. N-am gre i dacă l-am considera un necredincios, un alt om al cărui organ pentruș  
credin ă s-a atrofiat de la nefolosire. Totu i, îl preocupă frontierele i adevărul iar astea îi facț ș ș  
posibilă împrietenirea cu Domenico i săvâr irea ritualului de la final.    ș ș

Andrei e atras de această manifestare bizară14 din prima clipă. Merge cu intui ia dincoloț  
de  nebunia  pe  care  localnicii  i-o  acuză.  Domenico,  ie it  din  orizontul  omului  obi nuit,  seș ș  
dovede te mai aproape de adevăr. Dar nici Andrei nu poate pricepe prea multe, trece peste vizitaș  

10  Idee parafrazată după replica Po ta ului Otto din ș ș Sacrificiul (1986)

11 Bararea vie ii (prin crimă, sinucidere sau, pur i simplu, prin sechestrare) reprezintă un păcat cu adevărat capital,ț ș  
ce- i va căpăta justificarea onto-metafizică pu in mai jos ș ț

12 Se sesizează deci i aici un iz cu caracter dostoievkianș

13 Moore, Origen of Alexandria and apokatastasis...
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acasă la profet i chiar ar l-ar fi uitat de Eugenia nu-i va aminti la telefon de promisiunea făcutăș  
către acesta. 

O igară, un obiect atât de profan, ne indică faptul că ceva important va urma. Domenicoț  
îi  cere  una  Eugeniei,  cu  toate  că  î i  completează  ruga  afirmând  că  nu-i  un  fumător.  Dupăș  
telefonul primit, Andrei încearcă să fumeze o igară dar stânjenit de ceva, o aruncă. N-am fiț  
men ionat aceste episoade de n-ar fi fost următoarea secven ă ce începe cu tăcerea lui Andreiț ț  
după ce a ascultat o pildă. Atunci Domenico remarcă: ,,Când nu tiu ce să zic, cer i eu o igară...ș ș ț  
dar  n-am  învă at  să  fumez-  e  mult  prea  greu.  Trebuie,  mai  degrabă,  să  înve i  lucruriț ț  
importante...” Cu eternul său aer pierdut i pu in sceptic îi cere un exemplu de un astfel de lucruș ț  
important. Tac apoi dar după câteva clipe începe ploaia. Ea este un simbol al comunicării cerului 
cu pământul (neapărat într-un singur sens), al ambivalen ei sacrului cu profanul dar, să nu uităm,ț  
i o aducătoare de ș via ăț . Ploaia se vrea a fi un semn, cu atât mai mult cu cât, într-un vis de-al lui 

Andrei,  auzim  un  dialog  eteric  dintre  Dumnezeu  i  o  sfântă  (să  fie  chiar  una  dintreș  
Catherine?): ,,- Doamne, nu vezi cum întreabă? De ce nu-i răspunzi? – Dar imaginează- i ce-ar fiț  
să-mi audă glasul. – Lasă-l să- i simtă prezen a... – O fac mereu, dar el n-o sesizează.ț ț ” Ce nu 
sesizează Omul? Ploaia! Ce înseamnă ploaia? Ploaia înseamnă via ă, trăirea într-un anumit fel,ț  
i.e. cu sens.

Adoptând o viziune cu tentă neo-platonică a patristicului Dionisie Areopagitul vom avea 
a a care să ț unească toate mărgelele noastre culese până acum. Potrivit scrierilor sale, Dumnezeu 
e dincolo de fiin ă (hyperousios). Asta înseamnă că nu aveam ochi să-l vedem, urechi să-l auzimț  
sau minte să-l gândim. Atunci multe din întrebările noastre nu- i mai au rostul, devenind piediciș  
iluzorii. Crea ia e numai teofanie. Însă manifesta iile sale sunt supuse unui ciclu ț ț exitus-reditus; 
orice emana ie tinde să te întoarcă la ( i nu în) cauză (nostalgia lui Andrei nu este doar istorică, ciț ș  
transcendentă; e nevoia întoarcerii la timpurile primoridale, în paradisul pierdut). Mai mult, ,,a fi 
înseamnă a fi bun”15. Cu alte cuvinte, fiecare entitate are o natură, o anumită poten ă i cu cât eaț ș  
se va strădui să fie ceea ce este (adică să fie din ce în ce mai bună potrivit naturii proprii) cu atât 
mai mult înseamnă că î i va asuma locul hărăzit de pe scara ierarhică a fiin elor, fapt ce o vaș ț  
pune în contact direct cu Dumnezeu. 

Aceste idei vin doar să confirme apokatastasis-ul gândit de Origene. Omul are un sens în 
univers atât datorită liberului arbitru cât i cooperării dintre el i Dumnezeu în eleasă ca cea maiș ș ț  
înaltă expresie a iubirii16,  ce are ca scop final restaurarea stării edenice. Libertatea nu e una 
kantiană fiindcă nu e vorba, la vechii gânditori,  de o libertate în sine, ci,  din contra, de una 

14 Nostalgia de la început, plină de lumesc, după Rusia i familie, am fost tenta i s-o privim ca pe o iluzie, ca pe o ș ț
îndepărtare de la lucrurile esen iale. Interpretând astfel e posibil să fi comis o eroare de iconoclast dacă acceptăm că ț
starea ce-l măcina pe Andrei i-a înlesnit, de fapt, comunicarea cu Domenico, precum o icoană e o treaptă către 
inteligibil i nu un terminus idolatricș  

15 Perl, ,,Pseudo-Dionysius”, 543

16 Moore, Origen of Alexandria and apokatastasis...
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constant  influien ată  de  Dumnezeuț 17.  Între  liberul  arbitru  i  ș pronoîa  (providen ă)  există  oț  
legătură strânsă,  dar nu de dependen ă a primei fa ă de a  doua.  Studiul  lui  Moore scoate  înț ț  
eviden ă faptul că ,,libertatea adevărată  ț [înseamnă] să rămâi într-o constantă stare de cre tere,ș  
într-o mi carea ascendentă către Dumnezeuș ‘‘18. A adar, pentru Origene libertatea este în eleasăș ț  
bine doar în măsura în care favorizează posibilită ile/poten ele, i nu esen aț ț ș ț 19, cu care ne-am 
născut pentru a ajunge la Dumnezeu.20 Entuziasmul sau, ca să potrivim, focul cu care tindem la 
origini e ,,încurajat” de  pronoîa  în măsura în care trăirea noastră bună nu e jenată de for eleț  
divine. Omul capătă o importan ă în univers în mod fundamental întrucât Dumnezeu are putereaț  
de a tii ceea ce se va întâmpla (prôgnosis). Această putere, însă, se va activa doar în func ie deș ț  
rezultatul interac iunii dintre liberul nostru arbitru i providen ă de care depinde, la rândul ei,ț ș ț  
pre-ordonarea, adică punerea mereu în scenă a dialecticii dintre activitate i stagnare, via ă iș ț ș  
non-existen ă, libertate i ignoran ă. Cu alte cuvinte, în func ie de cum va trăi omul universul seț ș ț ț  
va a eza i rea eza în a a fel încât după  ș ș ș ș aiônes21 toate fiin ele vor reveni la starea dinainte deț  
katabolê.  Istoria umanită ii nu e altceva decât o mare coală ce urmăre te reîntoarcerea tuturorț ș ș  
sufletelor lângă Cretor.  

Atunci să ne aducem aminte de calculul ,,divin” al matematicianului profet (1+1=1) sau 
pilda picăturilor de ulei, care nu fac două picături, ci o picătură mai mare. În elegem atunci căț  
mântuirea  individuală  constă  în  via ă,  în  făptuire,  în  trăirea  într-o  tăcere  (lini te  spirituală)ț ș  
în eleaptă, într-un efort de a uni în urma căruia grani ile sunt abolite la un nivel supra-sensibil, iarț ț  
cele fizice nici că vor mai conta dacă avem credin ă în puternica ambivalen ă sacru-profan. Deț ț  
vor conta totu i,  va fi  în  măsura în  care providen a apasă asupra noastră,  e.g.  sub formă deș ț  
alienare  spirituală  ori  război,  nenorociri  ce  sunt  drastice  avertismente  ca  urmare  a  folosirii 
proaste a libertă ii intrată astfel în conflict cu providen a divină.  ț ț

Vedem toate aceste adevăruri în însă i ultimele două secven e din film. Andrei (omul celș ț  
de toate zilele) traversează bazinul (cursul vie ii) cu o lumânare în mână (având credin ă), camț ț  
capricioasă (credin a se men ine cu greutate din pricina imperfec iunii firii umane), pentru ca laț ț ț  
sfâr it, după ce o depune pe marginea opusă, să se prelingă mort (sufletul său a ajuns dincolo i,ș ș  
deci,  a  fost  mântuit).  Pe  Andrei  urmează  să-l  vedem în  Paradis,  cel  fără  nicio  grani ă,  fărăț  
problema grani elor, fără de cuvânt de art sau ispitire. A adar, Paradisul este perfec iune, el esteț ș ș ț  
fiin are, el ț este pur i simplu. ș

17 Ibid.

18 Ibid., ,,The role of Providence...” 

19 Ibid. Moore vede aici, în Origene, un precursor a lui Sartre 

20 Ibid. Prin descinderea (katabolê) din starea de gra ie, min ile ar fi suferit o răcire (psukhesthai), ț ț
metamorfozându-se în suflete (psukhé) 

21 Ibid. Ere multiple necesare, după Origene, pentru ca fiecare suflet să- i iasă din ignoran ă i să facă posibil ș ț ș
apokatastasis-ul. Diké (justi ia) ni se înfă i ează atunci ca fiind paideică i nu pedepsitoareț ț ș ș
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Mântuirea individuală mai joacă rol i de exemplu. A a cum spune Dionisieș ș  ,,cei ce se 
cură esc trebuie să transmită altora, prin abunden a cură iei lor, din neîntinarea proprieț ț ț ”22. Dar nu 
vedem  aici  vreun  imperativ  tare.  Căci,  în  caz  contrat,  mântuirea  colectivă  n-ar  mai  fi  de 
condamnat,  ci  chiar  ar  fi  întemeiată  să  subziste  alături  de  cealaltă  întrucât  ierarhia  fiin elorț  
implică i un anumit sistem de întrajutorare. Starea mântuitului e una care îi vine fireasc. Aura luiș  
se revarsă peste cei din jur prin simpla lui trăire întru Dumnezeu. A fi mântuit înseamnă implicit 
a-l  ajuta  pe  cel  de  alături23.  Tarkovsky  vorbe te  despre  o  ,,responsabilitate  spirituală”  sauș  
,,responsabilitate  individuală”,  mai  exact,  va  spune despre  Andrei  că  a  recep ionat  ideea  luiț  
Domenico ,,născută dintr-o adâncă suferin ă-[o idee] a responsabilită ii  individuale pentru totț ț  
ceea  ce  se  întâmplă  în  lume,  prin  care  fiecare  e  vinovat  în  fa a  tuturor  pentru  tot”ț 24 i,  înș  
continuare, 

,,Într-o formă sau alta toate filmele mele au căutat să argumenteze că oamenii 
nu sunt singuri i abandona i într-un univers gol, dar că sunt uni i prin nenumărate fireș ț ț  
cu trecutul i viitorulș ; că pe măsură ce fiecare persoană î i trăie te via a ea î i făure te oș ș ț ș ș  
legătură cu întrega istorie a omenirii... Dar speran a că fiecare via ă în parte i fiecareț ț ș  
ac iune  umană  au  sensuri  intrinseci  face  responsabilitatea  individuală  pentru  întregț  

cursul umanită ii incalculabil de mare.ț ”25 

Mântuitul salvează lumea, dar nu pe toată odată, ci cea pe care o crează din sine i oș  
men ine în jurul său. Profanul, prin simpla lui intrare în contact cu cel sacralizat, va fi influine atț ț  
de dumnezeirea pe care acesta o emană. Dacă el nu va primi revela ia, cel pu in va fi scos dinț ț  
timpul său istoric prin ocul datorat ruperii ritmului normal cauzat de această scurtă interac iuneș ț  
a sa cu sacrul materializat.

După  toate  acestea  rămân  paradoxuri,  nelămuriri.  A  încercat  Domenico  o  grăbire 
nepermisă a  apokatastasis-ului? Nu era i gestul său, fie i extrem, tot un fel de a trăi,  de aș ș  
contribui la marele progres? Dacă salvarea colectivă aparent a e uat, pe a sa proprie a căpătat-ș
o?26 Care misionarism e ,,sigur”? Iar dacă am men ionat misionarismul, e justificată observa iaț ț  
lui Moore27 că o mântuire adevărată i finală, veritabilul ș apokatastasis, se va realiza doar atunci 

22 Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia cerească, 3.3, § 2

23 În Nostalgia se recită: ,,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.” (Arseniy Tarkovsky, 
tr. Kitty Hunter-Blair în Scuplting in time, 215) Iară i, credin a unui om se răsfrânge asupra celorlal i, rămânând ca ș ț ț
fiecare să- i recep ioneze partea după capacită ile deja dobânditeș ț ț

24 Tarkovsky, Sculpting in time, 205 (Translated by Kitty Hunter-Blair)

25 Ibid. 

26 Dacă insistăm că Domenico e într-adevăr un yurodivy, un Nebun al Domnului, un posedat de Duh sau doar un 
biet nefericit inofensiv atunci nu văd de ce nu  

27 Moore, Origen of Alexandria and apokatastasis...
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când i necredincio ii vor crede? Ultima întrebare cu siguran ă stârne te noi polemici în rela iaș ș ț ș ț  
dintre  mântuirea  individuală  i  cea  colectivă.  Voi  încheia  însă  aici,  remarcând doar  simetriaș  
dintre incipit i final: ne este dat să ascultăm, odată împreună cu Requiemul lui Verdi i odatăș ș  
singur, cântecul popular rusesc Kumushki: 

,,Oh, kumushki
28

, fi i prietene unele cu altele,ț
Fi i prietene unele cu altele i iubi i-vă între voiț ș ț

i iubi i-mă i pe mine...Ș ț ș ”

O ultimă încercare, o rugă prin care Andrei Tarkovksy, omul i artistul, ar vrea să- i reîntăreascăș ș  
mesajul: credin a păstrată vie, de fiecare în parte, ne va mântui pe to i.    ț ț
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