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   Îmi propun ca, prin acest eseu, să evidențiez corespondența multor aspecte din filmul "Călăuza" al 
lui Andrei Tarkovsky cu filosofia platoniciana. Tot filmul îmi pare a fi o încercare de ecranizare a unei 
povești corespunzătoare platonismului, ce ilustrează în mod analog conceptele principale din doctrina 
lui  Platon  printr-o  narațiune  presărată  cu  simboluri,  toate  făcând  trimitere  la  aceasta.  Toată 
desfășurarea acțiunii și a faptelor care se întrepătrund pe parcursul acestui film par a fi o paralelă la  
modul în care descrie filosoful că s-ar derula călătoria sufletului prin numeroasele sale întrupări și 
dematerializări.  Felul în care își trăiește viața omul, în care sufletul este încorporat, va determina 
modul în care acesta își va duce următoarele existențe, iar drumul pe care urmează să îl facă sufletul  
este redat de Tarkovsky în acest film, prin trimiteri emblematice. Conform interpretării pe care o voi 
da aici, Tarkovsky exprimă în "Călăuza" exact nucleul învățăturilor lui Platon - călătoriile sufletului 
între lumea inteligibilă și cea sensibilă.

   În filmul lui Tarkovsky, Călăuza joacă rolul unui filosof: intuiește că adevărata lume nu este cea 
materială  și  că  realitatea  este  subiacentă  lucrurilor  vizibile.  A descoperit  că  ZONA este  această 
realitate și încearcă să îi aducă și pe alții aici, să îi facă și pe ei să înțeleagă acest lucru, mai ales dacă 
sunt deja în căutarea adevărului, chiar dacă fiecare o face în felul său. În schema în care încadrează 
Platon lumile, intuiția apare ca o treaptă intermediară între aesthetos1 și noetos2, pe care orice filosof 
în căutarea adevărului trebuie să o parcurgă pe drumul său. În cazul acesta, Călăuza pare să se afle  
chiar în acest stadiu.
   Filosoful nu poate forța pe cineva să gândească (doar prin gândire se putea face purificarea și  
trezirea dintr-o dată a adevărului în om3), ci doar îl îndrumă și încearcă să îl lumineze. Călăuza le 
indică Profesorului și  Scriitorului  adevărul,  ducându-i în  ZONĂ. Chiar  dacă aceștia  nu îl  pricep, 
Călăuza încearcă totuși să îi determine să facă abstrație de simțuri, oprindu-i din a fuma și a bea, el  
știind că aici acestea nu mai pot fi satisfăcute. Călăuza însuși nu a ajuns la o purificare suficient de 
profundă pentru a intra în această lume inteligibilă (ZONA) fără nici un pic de suferință. El face 
filosofie4 prin multiplele sale reîntoarceri în ZONĂ, ca o încercare de a progresa în vederea trezirii  
dintr-o dată a adevărului în el.
   Chiar și ca ghid, el nu este totuși stăpân pe el, ceva îl mai ține încă legat de lumea materială și din 
această cauză nu pătrunde detașat în ZONĂ. Vede din ce în ce mai mult din lumea inteligibilă, dar nu 
este încă pregătit să facă trecerea totală, fără să mai fie atras de ceva înapoi către sensibil. La fel ca 
filosofii, însă, el continuă să se purifice.

   În ZONĂ (care reprezintă lumea inteligibilă) simțurile nu își mai au rostul. Nu prin ele se poate 
ajunge aici și tot aici ele dispar cu totul, rămânând doar sufletul purtat de gândire. Sufletul se află în 
lumea căreia îi aparține, cea inteligiblă,  și care este și cea stabilă,  deoarece lumea materială este 
failibilă și trecătoare. Dependențele de obiceiuri ce aparțin plăcerilor simțurilor5, cum ar fi băutul și 
fumatul în cazul Profesorului și al Scriitorului, nu-și mai au rostul și nici nu mai pot fi satisfăcute aici. 
Așa se și întâmplă din momentul în care bărbații intră în ZONĂ, ei nu mai beau și nu mai fumează. 
De cînd se află aici, cei trei bărbați și-au dat seama că nici florile nu mai au miros. Prin urmare, 
niciun simț nu mai există în lumea inteligibilă.
   După Platon,  pentru o conștientizare  a  acestei  realități  subiacente simțurilor  este  nevoie  de o 
dezlegare de cunoașterea comună, de o despărțire de credințele împărtășite de masa oamenilor. Tot 
așa, și ZONA este izolată, oamenii nu au acces la ea și nu pot intra aici, precum nici lumea inteligibilă 

1 lumea sensibilă
2 lumea inteligibilă
3 Acesta esre modul în care consideră Platon că cineva poate să conștientizeze că realitatea veșnic imuabilă este lumea 

inteligibilă, iar cea vizibilă este doar o iluzie trecătoare: după acea trezire dintr-o dată ce survine în urma unei 
pregătiri. Cu alte ocazii el numește acest proces "răsucire a sufletului către adevăr".

4 procesul de purificare și pregătire în vederea pătrunderii cu bucurie în lumea ideilor.
5 care sunt instrumentul de percepere a lumii sensibile, spre deosebire de gândire/rațiune, cu care omul poate contempla 

ideile și astfel pătrunde lumea inteligibilă.
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nu ajung să o cunoască decât cei care caută dincolo de frontierele deja atinse ale cunoașterii. 
   Doar odată ce cineva se rupe de contextul în care își duc oamenii existența de zi cu zi,  el are 
posibilitatea de a pătrunde în ZONĂ, sau poate este invers, doar de când se află în ZONĂ (deoarece  
este complicat și să ajungi aici), el este desprins de gândirea comună.
   Se poate observă că Profesorul și Scriitorul nu erau nicidecum pregătiți să facă saltul și să înțeleagă 
adevărul, iar din această cauză nu înțelegeau nici ZONA. Înțelegera lumii inteligibile (a ZONEI, în 
acest film) ține doar de capacitatea individuală de percepere și pricepere a adevărului, ce se capătă în 
urma unei îndelungi pregătiri. Cei doi nu reușiseră încă să se desprindă total de cunoașterea comună. 
Erau pe un drum al căutării,  nemaipunându-și bazele în ce credeau masele, probabil,  dar încă nu 
găsiseră o altă cale pe care să-și direcționeze credințele și nici nu erau pregătiți să accepte vreuna. 
Chiar și atunci când au fost puși față în față cu adevărul, ei nu au putut să îl conștientizeze, nefiind 
purificați.  Călăuza însă începea să mai dezlege câte ceva din misterele ZONEI, se deprinsese cu 
mersul lucrurilor și știa cam ce este permis acolo și ce nu. Putem zice că el se pregătea  "scoțând" 
mereu capul în lumea ideilor6, adică tot revenind în ZONĂ, iar acest lucru îi facilita înțelegerea, chiar 
dacă până acum nu era decât una parțială.
   Pe deasupra, mai este nevoie și de o bună cunoaștere a propriului sine, astfel încât conștientizarea să 
se producă dintr-o dată în tine. Iar Profesorul și Scriitorul se dovedesc încă de la început nesiguri și 
neîncrezători în forțele proprii (Scriitorul menționează chiar că și-a  "pierdut inspirația"), alt aspect 
care le împiedică adevărata cunoaștere.

   Platon  considera  că filosofia  lui  nu este  pentru  oricine,  că  nu toată  lumea este  capabilă  să  o 
înțeleagă. De multe ori, priceperea este stopată de ceva din caracterul omului respectiv, ceva care îl  
poate face chiar să priceapă greșit învățăturile sale. Pentru înțelegerea adevărului platonician, omului 
îi trebuie o pregătire intelectuală și morală care ar permite deșteptarea dintr-o dată în el a ceea ce se 
află dincolo7. Iar această pregătire presupune și o detașare de satisfacerea simțurilor, ignorarea lor și 
bazarea în exclusivitate pe gândire. Deoarece nici Profesorul, nici Scriitorul, nu sunt pregătiți în acest 
fel  și  sunt  încă  atașați  de  lumea  materială,  ei  simt  nevoia  de  a-și  satisface  și  în  ZONĂ  toate 
dependențele  de  care  se  bucurau  simțurile  lor,  cum  ar  fi  băutul  și  fumatul.  Totuși,  Călăuza  îi  
impiedică să facă asta, dându-și seama de imposibilitatea de a le mai satisface aici. Orice aspect ce  
ține de lumea materială este inutilizabil aici. Fiind încă foarte atașați de lucrurile sensibile, celor doi 
le este frică în permanență pe parcursul călătoriei lor în ZONĂ. Ei sunt neîncrezători și speriați, și își 
doresc să se întoarcă. În platonism este menționat același lucru: că cei dependenți de lumea fizică vor 
suferi  amarnic atunci  când sufletul  se află  dematerializat  "dincolo"  și  se  vor reîncarna iar  și  iar, 
neputând să atingă fericirea ultimă până ce nu se vor purifica pe de-a-ntregul. Sintetizând cele spuse 
mai sus, Scriitorul și Profesorul nu pot percepe adevărul, deoarece sunt încă impuri.

   Acestea sunt aspectele principale ale filmului și conformitatea lor cu filosofia platoniciană.  În 
continuare voi lua pe rând diverse scene urmărind desfășurarea acțiunii  și voi scoate în evidență 
asemănările între ele și doctrinele acestui mare filosof grec.

   Filmul începe cu un incipit de aproximativ un sfert de oră, iar apoi desfășurarea acțiunii originează 
în barul în care se întâlnesc cei trei bărbați care urmează să întreprindă călătoria în ZONĂ. Aici,  
aceștia beau și fumează, discută despre faptul că și Profesorul și Scriitorul caută adevărul, fiecare în 
felul lui. Întâlnirea din acest bar reprezintă viața trupească a sufletului, cu dependențele fizice pe care 
omul caută să și le satisfacă, iar căutarea adevărului de către cei doi este primul indiciu că ei au o 
șansă să înțeleagă ceva din realitatea subiacentă lumii sensibile. Călăuza stă liniștit și îi lasă să-și 
poarte  discuția.  În  această  conversație,  Scriitorul  menționează  că: "În  timp  ce  caut  adevărul,  se 

6 În procesul de pregătire - adică filosofia -, momentele în care o persoană intuiește bucățele din adevăr sunt acelea când 
"scoate capul" din lumea simțurilor și contemplă ideile.

7 dincolo de lumea vizibilă, ceva subiacent ei și mai greu de perceput, adică lumea inteligibilă - adevărul.
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întâmplă atât de multe, încât, în loc să îl descopăr, dau la iveală un morman de..., mai bine nu-i dau  
numele..." Vrea să spună, cel mai probabil, că nu îl poate găsi nicicum. Iar Profesorul este "un fel de 
om de știință", cercetător care din start vrea să găsească adevărul. Amândoi văd astfel în ZONĂ un 
posibil  loc  în  care pot  găsi răspunsuri  la problemele lor.  Cei doi  sunt  în căutarea adevărului,  iar 
Călăuza, care cunoaște mai bine drumul spre acesta, deoarece a mai fost acolo, a mai "scos capul" și a 
prins câte ceva din adevăr8, este dornic să îi îndrume pe acest drum. Astfel, Călăuza joacă încă de la 
început  rolul  unui  filosof  care  intuiește  că  există  și  ceva  dincolo  de  lumea  vizibilă,  ceva  cu  o 
permanență absolută, însă nici el nu este purificat total și încă nu poate accede la lumea aceasta cu 
fericire.

   Din bar, cei trei pleacă spre ZONĂ, care reprezintă în acest film lumea inteligibilă postulată de 
Platon. Drumul către aceasta este anevoios: sunt o grămadă de garduri, paznici și piedici care stau în 
drum și este greu să se ajungă la ea. La fel este și în platonism: este nevoie de o pregătire îndelungată, 
ce constă în purificarea prin filosofie, pentru a putea percepe și pricepe lumea adevărată, prin urmare, 
drumul este îndelungat și deloc ușor. 

   Apoi însă, "răsucirea" sufletului către adevăr se face DINTR-O DATĂ. La fel este și în acest film: 
după drumul lung și greu de parcurs, intrarea în ZONĂ este bruscă, iar imaginea filmului (care până 
acum, în lumea materială, a fost doar în alb-negru, sugerând volatilitatea ei) devine deodată colorată, 
subliniind că aceasta este realitatea. Lumea sensibilă este doar o iluzie pe care oamenii o transformă 
în  mod eronat,  dar  inconștient,  în  ceva  pe  care  îl  consideră  a  fi real,  neștiind  care  este  de  fapt 
adevărul. Platon  susține  că  cei  care  fac  asta  se  înșală și  că  ei  nu-și  vor  găsi  niciodată  feiricrea 
permanentă aici.

   Iar primul lucru spus de Călăuză în ZONĂ este: "Aici suntem, în sfârșit, acasă." Ca și cum el, ca 
filosof, ar intui că aceasta este realitatea imuabilă, locul de unde provine sufletul lui,  acesta fiind 
singurul ce dăinuie, sub diferite forme, pe veșnicie.

   După ce ghidul care îi aduce în ZONĂ se depărtează de ei, Scriitorul și Profesorul încep să discute 
despre Călăuză, zicând că: "Să fii călăuză implică un soi de chemare". Platon consideră că și pentru a 
înțelege perspectiva lui de a vedea lumea trebuie ca ceva din caracterul tău să te lase să înțelegi și să 
existe aspecte în această filosofie care să se potrivească cu structura ta mentală.

   După câtva timp de când se află în ZONĂ și toți se arată foarte temători și nesiguri de ce se petrece 
și ce se poate petrece acolo, Scriitorul trage totuși o concluzie despre Călăuză, zicând că: "Trebuie să 
fie om bun,  pentru că n-a  pățit nimic." Asta s-ar putea traduce în filosofia platoniciană ca și cum 
cineva care face o căutare a adevărului și din când în când mai "scoate capul" către lumea ideilor (în 
acest film - se mai duce din când în când în ZONĂ) fără să înnebunească, este în proces de purificare 
și, astfel, pe drumul cel bun.

   În lumea ideală a lui Platon, mulți care ajung aici nepurificați și nedesprinși cu totul de plăcerile  
trupești  înnebunesc  din  cauza  chinului  sfâșietor  provocat  de  privațiunea  de  a-și  satisface  aceste 
dorințe și nu vor decât să se reîntrupeze. Ceva asemănător se întâmplă și cu Profesorul și Scriitorul.  
Cât timp se află în ZONĂ, ei nu beau și nu fumează, obiceiuri de care cei doi erau dependenți, dar se 
gândesc constant cu dorință la ele. Prin urmare, ei nu sunt încă pregătiți pentru a face această trecere. 
Lumea materială reprezintă un mare atașament pentru ei, la fel ca și pentru toți ceilalți care "au pierit" 
aici, după cum este menționat în film. Probabil că dependențele fizice ale celor doi nu sunt chiar  atât 
de puternice, din moment ce sunt totuși orientați spre descoperirea adevărului, dar ei nici nu sunt încă 
suficient de devotați, pentru a evita total înnebunirea ce are loc pe acest tărâm, dacă sufletul nu îl 

8 cum s-ar spune conform filosofiei platoniciene
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pătrunde cu totul purificat.  Lor le este în permanență frică de posibilitatea de a păți  ceva rău în 
ZONĂ, dar Călăuza le spune de la început că nu au încă voie să se întoarcă, că odată intrați în ZONĂ, 
trebuie să meargă mai departe ("O să mergem, așa cum ne-am înțeles. O să vă arăt direcția.").

   Pentru Călăuză însă,  ZONA reprezintă altceva.  El  mărturisește:  "Tot ce am este aici!  Aici!  În 
ZONĂ! Fericirea, libertatea, demnitatea mea, toate sunt aici! Aduc aici oameni la fel de nenonrociți 
ca mine, care nu mai au nicio speranță, pe care nimeni nu îi poate ajuta. Doar eu, un ratat9, pot. Sunt 
gata să plâng de fericire când pot să îi ajut. Nu cer nimic mai mult." ZONA/lumea inteligibilă este 
pentru el locul unde se simte împlinit, la fel cum se întâmplă (după Platon) pentru filosoful care vede 
în ce constă adevărata bucurie a sufletului - singura care poate dura la infinit.

   Bucuria aceasta pe care o postulează Călăuza cu privire la ZONĂ deschide într-un fel drumul 
pentru ce va spune Scriitorul într-un moment de aparentă luciditate: "Va dați seama ce s-ar întâmpla 
când toată lumea va crede în această cameră? Și toți vor alerga încoace?" Pe parcursul filmului este 
menționat de mai multe ori faptul că în ZONĂ se află o cameră unde i se îndeplinesc omului "cele 
mai ascunse dorințe, dar nu cele pe care le strigă în glas tare, ci cele mai profunde, care se potrivesc 
cu natura sa, cu esența sa." Am menționat deja că în acest film ZONA reprezintă lumea inteligibilă 
postulată  de  Platon.  De  asemenea,  el  susține  că  numai  un  suflet  purificat  pe  de-a-ntregul  și 
neamestecat poate ajunge după desprinderea de trup alături de zei, adică în locul fericirii absolute - 
care este în film această cameră din ZONĂ unde se îndeplinesc dorințele  cele mai  profunde ale 
omului. Sufletul, de fapt, nu își dorește ceea ce poate spune omul că vrea să obțină în lumea sensibilă, 
ci să se reîntoarcă în lumea sa originară. Știind asta, filosoful își așteaptă cu bucurie moartea10. Este 
fericit când moare pentru că știe care este realitatea permanentă și eternă, și de asemenea știe ce  
bucurii îl așteaptă în lumea inteligibilă, atât timp cât este pregătit să pătrundă în ea. Însă, când este  
materializat și greu, bântuie pe Pământ chiar și după moarte, căutând în permanență să aibă parte de 
acele plăcerile de care se bucura trupul său. Neputând să și le mai satisfacă aici, se chinuie îngrozitor 
și înnebunește... până la următoarea sa întrupare. Așa se întâmplă și cu vizitatorii din ZONĂ: ei nu 
sunt cu totul pregătiți să vină aici, totuși sufletul lor pătrunde în mod inevitabil în lumea inteligibilă la 
moarte (în ZONĂ), dar trăiește o veșnică tortură interioară. Deoarece oamenii nu își doresc să sufere, 
ci să găsească fericirea, cunoscând acest adevăr s-ar grăbi cu toții spre moarte, ceea ce, dacă nu ar fi 
total purificați, n-ar avea urmări bune.

   La întoarcerea din ZONĂ, cei trei revin în barul din care și-au început călătoria. Barul reprezintă 
lumea sensibilă, viața în trup la care se întoarce sufletul după ce și-a dus existența în lumea ideilor sau 
după ce le-a contemplat. ZONA este această lume inteligibilă, în care s-au dus cei trei bărbați după ce 
au plecat din bar (adică din trup, chiar și cu gândul doar) și tot în bar s-au întors (adică în trup). Scurta 
lor vizită este doar un moment în care cei trei au "scos capul" și au contemplat ideile, îndrumați de 
filosoful (Călăuza) care încearcă să obțină prin filosofare accederea integrală, lipsită de suferință, în 
lumea inteligibilă.

   În acest eseu am făcut o corelație între aspectele cele mai importante ale filmului  "Călăuza" și 
platonism și am pus accentul pe anumite întâmplări care făceau trimitere în mod direct la învățătura 
marelui filosof grec. Mă limitez doar la atât, deși mi-am dat seama că mai există și alte detalii în film,  
care corespund doctrinei platoniciene. Puse cap la cap, redau chiar o povestire complexă, în care este 
descrisă  călătoria  sufletului  spre  lumea  inteligibilă,  cum  este  ea  resimțită  diferit  în  funcție  de 
pregătirea individuală și cum poate acesta să fie purificat prin filosofie. Pe scurt, acest film descrie, 

9 Așa a fost el numit de cei care nu îi înțelegeau căutarea.
10 Asta spune personajul Socrate în dialogul "Phaidon", așteptându-și moartea în închisoare. El susține că filosofia 

înseamnă o încercare permanentă de a desprinde sufletul de trup și de a pătrunde cu gândul lumea ideilor, adică lumea 
adevărată. Moartea este chiar momentul în care sufletul se desparte cu totul de trup. Prin urmare, pentru filosof, după 
ce asta a căutat toată viața, ar fi o prostie să se teamă exact când scopul său este pe cale de a fi atins, adică la moarte.
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folosind simboluri analoage, esența filosofiei platoniciene.
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