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 Baza acestei lucrari o constituie ideea că orice formă de manifestare „artistică” a 

omului, având la originea sa o poveste ‒ în primul rând nuvelă, iar cu ceva mai mult de o 

sută de ani în urmă, filmul de ficțiune ‒ „se trage” din relatările șamanilor despre călătoriile 

lor inițiatice. Despre acești primi medici, mistici, poeți, pictori, muzicieni, măscărici, 

călători, intermediari oameni-zei, prieteni și îmblânzitori de animale s-a scris foarte mult. 

Google, de pildă, ne informează că peste 70 de milioane de site-uri conțin într-un fel sau 

altul acest cuvânt (iar „inițiere”, peste 250 de milioane). Dar cine erau ei de fapt? Cum 

ajungea cineva să fie șaman? De ce au apărut în toată lumea fără excepție, chiar dacă 

comunitățile de care aparțineau nu aveau nici cea mai mică legătură una cu alta? Există 

ceva „șamanic” în fiecare dintre noi de care nu suntem conștienți? Posibile răspunsuri la 

aceste întrebări constituie introducerea în secretele acestei lumi în care (un exemplu grăitor) 

chiar și ceremonia investirii în funcția de președinte al unei țări are un ușor iz de inițiere ‒ 

dacă închidem ochii și ascultăm cu atenție, s-ar putea să auzim în depărtare bătăile 

inconfundabile ale tobei șamanice amestecate cu sunetul solemn al imnului național... 

 

 Dar, până la urmă, de ce face șamanul această călătorie? Ne sare în ajutor Mircea 

Eliade (Șamanismul și tehnicile arhaice ale extazului, traducere din franceză de Brândușa 

Prelipceanu și Cezar Baltag, Editura Humanitas, 1997): boala, sau, mai degrabă, lupta cu 

ea, a fost punctul de pornire. Iar șamanul a fost cel care a venit cu răspunsul ‒ sufletul 

bolnavului a părăsit propriul corp și s-a rătăcit (desigur, primul pas spre această „logică” a 

fost separarea corpului material de sufletul nematerial, sau imaterial ‒ orice ar însemna așa 

ceva). Dar el nu doar a constatat „fapta”; el a venit și cu o soluție: ca să fie ajutat, cineva 

trebuie să „aducă” sufletul rătăcit al bolnavului înapoi în corpul lui. Adică, trebuie să 

întreprindă o călătorie. Obișnuită? În niciun caz; călătoria șamanică este o călătorie 

inițiatică. Șamanul o face în starea de transă; adică își folosește propria stare extraordinară 

în ideea de a rezolva probleme concrete pe care nimeni, în afară de el, nu poate să le 

rezolve. Iar în timpul acestei călătorii, corpul lui rămâne nemișcat. Călătoria șamanică este 

o călătorie imaginară; eroul (șamanul e și primul erou), „în capul lui”, zboară peste munți și 

mări, coboară în lumea morților (dacă e nevoie), luptă cu dragonii, animale nemaivăzute, 

„negociază” cu zei, le oferă daruri (Nu acestea sunt și „ingredientele” nenumăratelor mituri 

de peste tot în lume?)... 

  

 Faptele întreprinse de șaman ar rămâne extraordinare doar pentru el dacă n-ar exista 

încă un element indispensabil pentru „viitorul artei narațiunii”: relatările despre cele 
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petrecute. După ce se întorcea din călătorie cu sufletul rătăcit al bolnavului de mână (a 

reușit!), șamanul povestea celorlalți membri ai comunității despre ce a văzut și a auzit 

acolo, greutățile prin care a trecut, vitejia de care a dat dovadă. Mai târziu, după ce se va 

moderniza lumea, acești ascultători vor deveni cititori (iar și mai târziu, spectatori din sălile 

de cinema); relatările naive ale șamanilor (din timpuri de mult uitate) se vor cizela, 

îmbogăți, maturiza, devenind Frații Caramazov a lui Dostoievski, sau Cronica unei morți 

anunțate de Marquez, sau Andrei Rubliov regizat de Tarkovski, sau Apocalipsa acum de 

Coppola... . De la a povesti s-a ajuns la a vedea. Simplu, direct, nemijlocit. Nu mai contează 

dacă performerii au sau n-au chef, dacă sunt bolnavi sau au pe cineva bolnav, dacă s-au 

certat cu soț / soție / copii, dacă plouă, dacă e arșiță, dacă... Spectacolul e întotdeauna 

identic, iar efortul cerut de la spectatori s-a micșorat considerabil: nu mai este nevoie de 

foarte multă imaginație ‒ totul se vede, pur și simplu... Da, aceasta este, în esență, filmul: 

transpunerea, direct în imagini, a subiectului său.	

	

 Chiar și o privire superficială asupra filmului ne va dezvălui ceva foarte important 

despre natura sa: întotdeauna un film are la bază o călătorie. Dar până la urmă, care e esența 

ei, elementul fără de care o călătorie n-ar mai fi? Răspunsul nu e greu de ghicit: mișcarea. 

Deci, filmul e un fel de jurnal în imagini al acestor mișcări. Al tuturor? Evident că nu; așa 

cum călătoria șamanică nu este una obișnuită, nici călătoria din film nu este; amândouă sunt 

călătorii inițiatice. Schema filmului e, deci, una extrem de simplă: avem un erou care 

întreprinde o călătorie în care se schimbă. Două elemente fără de care nu se poate: călătoria 

și eroul. 

 

 Ce i se întâmplă eroului e, mai departe, doar un fel de „capsă”, menită să aprindă 

adevăratul foc în cei care asistă la aventurile lui, adică spectatorii. Ei sunt ținta principală a 

actului cultural (în cazul nostru, filmul); organizarea, unirea, curățirea minților și inimilor 

celor mulți de elemente distructive, antisociale, e ultimul său scop. Filmul și, mai nou, 

televiziunea, prin ușurința și simplitatea accesării, au devenit unealta larg răspândită pentru 

modelarea societății, promovarea modelelor și păstrarea identității; dar totodată a devenit și 

arma extrem de periculoasă în a exporta și impune propriul sistem de valori / stil de viață și 

viziune asupra trecutului, a prezentului și, mai ales, a viitorului... Lumea s-a umplut cu 

modele oferite spre a fi urmate; fiecare, fără excepție, tânjind după statutul de erou ‒ căci 
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numai eroul adevărat atrage fără efort oamenii, instinctiv dornici să li se arate calea cea 

dreaptă...  

 

 Iar șamanul? Continuă să existe, trecând „incognito” prin nenumărate încercări în 

mai mult de 10.000 de filme produse în lume doar anul trecut. A obosit? Nu, un șaman / 

erou nu obosește niciodată. Menirea sa de a arăta lumii drumul corect și lipsit de 

compromisuri îi dă forța să reziste. Doar că, în contextul vieții de astăzi, poate a devenit 

mai visător, încrezător în forțele binelui fără dram de suspiciune, naiv chiar; sau așa îl 

vedem noi, spectatorii „unși cu toate alifiile”. Până la urmă ‒ nu-i nimic; e bine așa cum 

este, să fie cineva care, în întunericul sălii de cinema, menit să ne izoleze pentru o clipă de 

viața cotidiană, să ne „contacteze” nemijlocit și să ne reamintească cine suntem, de unde 

venim și către ce ne îndreptăm. (exemplul, poate cel mai bun, pentru un astfel de erou e 

Luke Skywalker din filmul Războiul Stelelor regizat de George Lucas, devenit capul unei 

serii începând cu anul 1977). Cu toată „sofisticăria” din zilele noastre, „împodobită” cu 

laptopuri, televizoare 4K, telefoane 4G, cinema 4D, mașini hibride și zgârie-nori, poveștile 

au rămas tot acelea, auzite într-o tundră din Siberia nu de mult dezghețată după o iarnă 

grea, de la șamanul care dansează cu mare însuflețire lângă focul făcut din crengile umede 

trosnind întruna. Fumul dens și negru adus de vânt din când în când spre noi ne pișcă de 

ochi și de nas, ca atunci când, de mult, eram în vacanță la bunici undeva departe, departe, 

într-un sat uitat, cu drumuri de pământ și mici case văruite în alb...  

 

 Lucrurile sunt simple: orice poveste e, în esență, relatarea despre o călătorie 

(„adevărată”, cum e cea întreprinsă de măcelarul Dumitru în filmul meu În fiecare zi 

Dumnezeu ne sărută pe gură, sau intimă, subtilă, fără multe mișcări vizibile, ca a lui Lester 

Burnham în filmul Frumusețe americană). Mai mult chiar, ea, călătoria, e motivul esențial 

al existenței unei povestiri (orice formă ar avea): să fie cadrul „oferit” eroului ca el să se 

poată manifesta. Eroul se manifestă schimbându-se, trecând de la nivelul inferior al 

existenței spre unul superior. Ce înseamnă existența la nivel inferior cunoaștem cu toții: 

viața obișnuită, de zi cu zi. Ce înseamnă însă nivelul superior știu numai cei inițiați. Nu e de 

mirare ‒ inițierea este dureroasă. În timpul ei, viitorul șaman moare și apoi reînvie. De fapt, 

acesta e punctul central al ceremoniei de inițiere. Simbolismul lui este ușor de pătruns: 

pretendentul moare ca cineva și reînvie ca altcineva. Moare ca un om obișnuit și reînvie ca 

om cu puteri magice ‒ șamanul. Semnificația și importanța acestei „găselnițe” a omului 

primitiv (ce idei bune au avut acești oameni numiți, în ignoranța noastră, primitivi) sunt 
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covârșitoare ‒ să pomenim doar un exemplu cunoscut tuturor, modificat, bineînțeles, dar în 

esență neschimbat: moartea și învierea lui Iisus. 

 

 Pomenindu-l pe „fiul lui Dumnezeu”, nu putem trece peste unul dintre cele mai 

importante principii creatoare pururea legate de numele lui: suferința (durerea prelungită în 

timp). Ființele vii (inclusiv omul) sunt programate genetic să încerce să „scape” de ea. 

Câteodată asta se face ușor ‒ retragem mâna care a atins plita încinsă ‒, altădată mai greu ‒ 

trecerea peste moartea unei persoane apropiate, de exemplu, care implică un „pachet” 

complex de acțiuni impus rudelor îndoliate (numite în mod obișnuit obiceiuri de 

înmormântare). Totul în ideea de a avea mai puțin timp liber la dispoziție pentru a cădea 

pradă gândurilor „negre”. Adică „suferindul” gândește, se străduiește să găsească o soluție. 

Și asta e tot. Poate pare simplu, dar rezultatele sunt uimitoare. Suferința, ca stare de bază, 

motorul dramaturgic într-o poveste (fie nuvela, fie filmul), este punctul central al structurii 

sale. Chiar se poate spune că menirea sa este de a ilustra truda eroului de a scăpa de 

suferință, trecând, în acest proces, printr-un ritual de inițiere (care se poate manifesta în 

foarte multe feluri; printr-unul mai puțin obișnuit trece, de pildă, Miloš, tânărul erou din 

scenariul meu „Vecinii”. Originalitatea inițieri lui constă în inexistență suferinței - femeia 

iubită îi taie părul - ceea ce, știm cu toții, nu doare). 

 

 Orice călătorie are un început. E momentul deciziei, momentul conștientizării pe 

deplin a drumului care urmează să fie parcurs, momentul asumării responsabilității. 

Lucrurile niciodată nu vor mai fi ca înainte. Dar o să fie totul bine, călătoria o să se termine 

cu succes? Începutul călătoriei e și momentul nașterii speranței. Dar pe de altă parte, ce 

înseamnă de fapt succesul? Merită tot efortul? Nimeni nu știe: începutul călătoriei naște și 

îndoieli... care, câteodată, nu se risipesc nici când călătoria se termină. Cineva zice „începe” 

și toți întorc capul plini de curiozitate. Începutul „miroase” a nou, proaspăt, optimist; ceva 

nevăzut până acum urmează să depășească starea de latență, ceva urmează să devină 

altceva, ceva urmează să se transforme. Eroul urmează să se transforme. Această „alfa” și 

„omega” oricărui act de creație umană a fost, este și va fi principalul ax în jurul căruia se 

învârte tot ce înseamnă, până la urmă, uman. Acesta e motivul de a pune în relație strânsă 

transformarea umană și călătoria eroului. Eroul în mișcare, având un scop bine determinat, 

prezintă, este, simbolic, istoria întruchipată a lumii din momentul trecerii ei din Neființă în 

Ființă (până la acest moment), al transformării acestor semne de pe hârtie (litere) în sclipiri 

ale conștiinței cititorului; și mai departe, mult mai departe... Stările (etapele) prin care trece 
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eroul în timpul călătoriei sale sunt etape în dezvoltarea ființei umane. Fiecare etapă are ceva 

în plus față de cea precedentă, iar drumul în sine e ireversibil: eroul (adevărat) nu se 

întoarce niciodată din drum cu „mâna goală”. Iar în momentul în care revine, înseamnă că a 

găsit comoara și acum se întoarce s-o împartă cu semenii săi. Transformarea lui nu e nimic 

altceva decât un posibil exemplu și model pentru un om obișnuit, cel care n-are aptitudini, 

sau dorința de a crea ceva, el însuși, cu „propriile-i mâini”... Transformarea omului este 

întruchiparea la cel mai înalt nivel (din câte cunoaștem) a transformării veșnice, aceasta 

prezentând, fiind, principiul de bază al manifestării Ființei. 

 

 Și filmul? Iluzia că am reușit s-o prindem pe ea, transformarea, într-o „cutiuță” 

(numită aparatul de filmat) pentru mai târziu? Și pe care „nenea” proiecționistul o 

eliberează pentru noi în întunericul sălii de cinema? Unde ne putem identifica (în siguranța 

fotoliului comod, oferit de proprietarul „grijuliu”) cu eroul care trece prin situații 

periculoase greu de imaginat, fără să facă compromisuri? Căci numai noi, neeroii, le facem 

‒ numindu-i înțelepți pe cei care știu că viața e un continuu „slalom” între ele. Refuzându-

le în totalitate, țelul propus cu siguranță n-o să fie atins; așa că ei le acceptă pe cele care nu 

îi abat foarte mult și refuză compromisuri care schimbă radical țelul (sau îl distrug în 

totalitate). Ca să nu existe niciun fel de dubiu, confirmăm: înțeleptul nu este erou. Numai 

odată cu el, eroul, îndurăm chinurile inițierii (ne-am întors în întunericul sălii de cinema), 

cu nimic, în esență, diferite de cele revocate de șamanii de altădată. Mai rămâne speranța că 

această inițiere „asistată” va produce efectul scontat și vom fi, pentru o clipă măcar, 

„conectați” la adevărata natură a lucrurilor ‒ aceasta fiind unica noastră posibilitate de 

reușită; nu prin înțelegere, ci numai și numai prin simțire. 

 

 Această poziție privilegiată implică încă o observație importantă, provenită din 

Grecia antică (autorul ei fiind Protagoras): „Omul e măsura tuturor lucrurilor”; totul se 

raportează la el, totul depinde de el. În zilele noastre, această perspectivă, de la o concluzie 

filozofică (de-a lungul veacurilor deseori dată uitării), a ajuns să fie, odată cu dezvoltarea 

științei, temelia poziției noastre față de lume în întregimea sa. În cadrul unei prelegeri 

publice, Werner Heisenberg (laureat al premiului Nobel pentru fizică în 1932) a declarat: 

conceptul de realitate obiectivă se evaporă în matematica ce nu mai reprezintă 

comportamentul particulelor subatomice, ci mai degrabă cunoștințele noastre despre acest 

comportament. Adică, judecățile, fie despre lumea (așa-numită) exterioară, fie despre noi 

înșine, se trag din activitatea propriei noastre conștiințe. Adică, vorbind despre ceva, noi de 
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fapt vorbim despre cum e acest ceva perceput de mințile noastre. Toate informațiile despre 

lume pe care le avem sunt despre cum se reflectă această lume în oglinda minților noastre. 

Aceasta pare a fi condiția inevitabilă a oricărei posibile entități înzestrate cu „darul” de a 

genera în interiorul său activitatea / starea pe care noi o numim conștiință. De ce e 

importantă această observație? Pentru că ea stabilește condiția umană esențială.  

 

 Ne reîntoarcem la noțiunea de început. Ce semnificație are pentru un film? Cinefilii 

deja știu răspunsul: dacă un film nu începe „bine”, este foarte posibil să nici nu-l vedem 

până la capăt. Dar ce înseamnă pentru un film să înceapă bine? Răspunsul cere o definiție 

menită să ofere „o mână de ajutor”: filmul este „piața” unde autorul, adică „vânzătorul”, 

întâlnește „cumpărătorul”, adică spectatorii. „Marfa” oferită, știu și unii, și alții, e ceva a 

cărui utilitate e extrem de redusă: nu se poate mânca, bea, îmbrăca, nici măcar nu poți s-o 

iei acasă; trebuie consumată pe loc, în întunericul sălii de cinema. Pe scurt, „marfa” 

reprezintă emoțiile pe care le provoacă imaginile văzute și sunetele auzite: imagini și sunete 

care ilustrează ceva, o poveste. Deci, până la urmă, o „minciună”. Personajele sunt (știe 

toată lumea) jucate de actori (mai bine sau mai prost), spațiile unde se desfășoară acțiunea 

sunt de cele mai multe ori decoruri (executate cu mai multă sau mai puțină grijă ‒ în funcție 

de buget). Mai apar și tot felul de scăpări... Pe scurt, această „marfă” pare extrem de greu 

de „vândut”. Și totuși, se întâmplă destul de des. Care e secretul? El începe cu începutul. 

Odată cu primele imagini, autorul, „printre rânduri”, face cunoscută declarația sa: „Ce 

urmează să vedeți este o minciună, nimic nu e adevărat. Dar dacă ce vă ofer eu vi se pare 

promițător, haideți să trecem peste tot ceea ce ține de convenții și să luăm imaginile oferite 

ca și cum ar fi realitate.” Deci, un film începe „bine” dacă, în primul rând, autorul a convins 

spectatorii să accepte fără rezerve „realitatea” operei sale. Atunci „marfa” cumpărată o să-și 

merite banii...  

 

 Deci, călătoria șamanică e predecesor direct al filmului (în sensul structurii sale 

narative și al temei centrale, bineînțeles). Prezentând apariția șamanismului și modul său de 

manifestare, deja am intrat pe „teritoriul” lui. Am găsit multe elemente ca fiind comune. Cu 

ușurință ghicim că, de fapt, șamanul are o funcție dublă; el e și primul „erou”, și primul 

„autor”; iar călătoria lui e, plastic vorbind, o „repetiție” pentru viitorul film. Și șamanul, și 

regizorul, fiecare în felul lui, fac același lucru ‒ relatează întâmplări, cu scopul suprem de a 

găsi sensul profund al existenței umane, numai și numai prin extazul experimentat în timpul 

ritualului de inițiere, ritual care poate dobândi nenumărate forme. Succesul extraordinar pe 
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care îl are filmul în zilele noastre este o dovadă încurajatoare: oamenii, dincolo de tot și de 

toate, au nevoie de eroi „de tip vechi”: puternici, simpli, curați, eventual frumoși, nu 

neapărat inteligenți ‒ mai degrabă „sufletiști”... 

 

 Lucrarea nostră și-a atins scopul dacă am reușit în a trezi interesul cititorului pentru 

a continua căutarea dincolo de cadrul ei. Zona de cercetare este imensă, unghiurile din care 

poate fi privită sunt nenumărate, iar „câștigul” care urmează să fie „încasat” justifică fără 

doar și poate timpul cerut să fie investit. Joseph Campbell, în Eroul cu o mie de chipuri 

(traducere din engleză de Mihai Mănescu și Gabriela Deniz, Editura Herald, 2015), 

numește asta „depășirea propriilor limite” și spune: „Agonia depășirii propriilor limite este 

agonia evoluției spirituale. Arta, literatura, mitul și cultul, filozofia și disciplinele ascetice 

sunt instrumente menite în a ajuta individul să treacă dincolo de orizontul său limitat către 

sfere de conștiință aflate într-o perpetuă expansiune. Trecând prag după prag, omorând 

dragon după dragon, statura divinității pe care o invocă pentru îndeplinirea celei mai înalte 

dorințe crește, ajungând să subsumeze cosmosul. În sfârșit, mintea reușește să spargă sfera 

limitativă a cosmosului într-o realizare care transcende toate experiențele formei ‒ toate 

simbolurile, toate divinitățile: o înțelegere a vacuității ineluctabile.” 
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