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KS. MAREK LIS

BIBLIA W FILMIE

ObecnosÂcÂ Starego i Nowego Testamentu w filmie ± podobnie jak w wielu
innych obszarach kultury ± stanowi rzeczywistosÂcÂ ogromnie roÂzÇnorodnaÎ. Obok
filmoÂw, ktoÂrych scenariusz oparty jest niemal wyøaÎcznie na tekstach biblijnych
(np. OpowiesÂcÂ o Zbawicielu, rezÇ. P. Saville, 2003) czy swoistych synopsach,
czeÎstokrocÂ uzupeønianych o tresÂci pozabiblijne (m.in. Dawid, rezÇ. R. Markowitz, 1996), motywy biblijne mozÇna rozpoznacÂ w filmach, ktoÂrych autorzy zdajaÎ
sieÎ interpretowacÂ tresÂci Starego czy Nowego Testamentu (np. motyw arki
Noego w katastroficznym Dniu zagøady, rezÇ. M. Leder, 1998; Hiob w czarnej
komedii Jabøka Adama, rezÇ. A. T. Jensen, 2005) baÎdzÂ posøugujaÎ sieÎ pojedynczymi cytatami, chociazÇby w tytuøach (Armageddon, rezÇ. M. Bay, 1998; Jak
w zwierciadle, rezÇ. I. Bergman, 1961).
PierwszaÎ trudnosÂciaÎ jest zatem definicja obszaru filmu biblijnego. Z gatunkowego punktu widzenia nie istniejaÎ bowiem zÇadne wyznaczniki pozwalajaÎce
na uznanie okresÂlonych filmoÂw za biblijne ± Krzysztof Loska sugeruje raczej
posøugiwanie sieÎ pojeÎciem ¹cykluº, a nie ¹gatunku sensu stricteº1. Znane filmy
biblijne nalezÇaÎ przeciezÇ do tak odlegøych gatunkoÂw, jak filmy kostiumowe
(DziesieÎcioro przykazanÂ, rezÇ. C.B. DeMille, 1956), animowane (Spotkanie z Jezusem, rezÇ. D. Hayes, S. Sokoøow, 2000), musicale (Jesus Christ Superstar, rezÇ.
N. Jewison, 1973), dramaty (Jezus z Montrealu, rezÇ. D. Arcand, 1989), komedie
(ZÇywot Briana, rezÇ. T. Jones, 1979), a nawet melodramaty (Samson i Dalila,
rezÇ. C.B. DeMille, 1949).
NiezalezÇnie od trudnosÂci natury genologicznej, filmy o tematyce biblijnej
stanowiaÎ szczegoÂlny obiekt zainteresowania, gdyzÇ wykraczajaÎ poza ramy jedynie oceny estetycznej czy filmoznawczej. SaÎ to przeciezÇ roÂwniezÇ audiowizualne reinterpretacje tekstoÂw zasadniczych dla wiary chrzesÂcijan i zÇydoÂw,
zapewne cieszaÎce sieÎ wieÎkszaÎ popularnosÂci nizÇ samo Pismo SÂwieÎte, roÂwnoczesÂnie teologiczna jakosÂcÂ filmowych, czeÎsto atrakcyjnych interpretacji Søo1

K. Loska, Kilka uwag o problemie gatunku filmowego, w: WokoÂø kina gatunkoÂw, red. K. Loska, KrakoÂw 2001, s. 10.
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wa, powinna niepokoicÂ teologoÂw: od niedawna w polskiej literaturze dosteÎpne saÎ zaroÂwno opracowania, ktoÂre mogaÎ søuzÇycÂ jako szczegoÂøowe przewodniki po filmach biblijnych2, jak i publikacje przedstawiajaÎce historieÎ kina biblijnego3. Kino biblijne, pozostajaÎc sztukaÎ o charakterze sÂwieckim, wpisuje sieÎ
w szczegoÂlny sposoÂb w tradycjeÎ przekøadu tekstoÂw biblijnych, przenoszaÎc
(oraz aktualizujaÎc) ich znaczenie z formy pisanej na jeÎzyk obrazoÂw (audiowizualny), a roÂwnoczesÂnie stanowi kontynuacjeÎ trwajaÎcej od przynajmniej pieÎtnastu stuleci tradycji sztuki chrzesÂcijanÂskiej, ktoÂrej ¹osiaÎ od samego poczaÎtku
byøa relacja Biblii i obrazu, takzÇe w czasach sporoÂw o status obrazoÂw wobec
søowaº4. Nie oznacza to jednak, zÇe postaci biblijne pojawiajaÎ sieÎ wyøaÎcznie
w filmach powstaøych na kulturowym obszarze chrzesÂcijanÂstwa. Dzieje kilkorga protagonistoÂw Starego Testamentu zostaøy opowiedziane z perspektywy judaizmu w filmach Izaak i Rebeka (rezÇ. B. Oyserman, 1955), JoÂzefowe
sny (rezÇ. J. Gross, 1962), MaÎzÇ Racheli (rezÇ. M. Mizrahi, 1974) oraz Estera (rezÇ.
A. Gitai, 1986). ProrokoÂw Starego i Nowego Testamentu, czczonych przez
muzuømanoÂw, przedstawiajaÎ m.in. tureckie filmy Prorok Abraham (rezÇ.
Ç ywot proroka JoÂzefa (M. GuÈrses, 1965) oraz egipski
A. Tengiz, 1964) i Z
Emigrant (rezÇ. Y. Chahine, 1994).

Â DèA INSPIRACJI FILMU BIBLIJNEGO
I. ZÂRO

Zasadniczym, chocÂ nie wyøaÎcznym zÂroÂdøem inspiracji dla filmoÂw o tematyce
biblijnej jest tekst Pisma SÂwieÎtego. NajczeÎsÂciej saÎ to wybrane fragmenty poszczegoÂlnych ksiaÎg oraz ekranizacje losoÂw znaczaÎcych postaci, przy czym ksieÎgi
Biblii nie cieszaÎ sieÎ jednakowaÎ popularnosÂciaÎ: wieÎcej jest filmoÂw opartych na
Nowym nizÇ na Starym Testamencie. PostaciaÎ szczegoÂlnie interesujaÎcaÎ dla filmowcoÂw jest Jezus, ktoÂry w ciaÎgu przeszøo 110 lat pojawiø sieÎ jako pierwszoplanowa postacÂ w przynajmniej 180 filmach fabularnych5. IstniejaÎ roÂwniezÇ
2
M. Lis, 100 filmoÂw biblijnych. Leksykon, KrakoÂw 2005; SÂwiatowa encyklopedia filmu religijnego, red. M. Lis, A. Garbicz, KrakoÂw 2007. W obu tych publikacjach znajdujaÎ sieÎ szersze
omoÂwienia filmoÂw cytowanych w niniejszym teksÂcie. Z obcojeÎzycznych leksykonoÂw filmoÂw religijnych warto wskazacÂ: R.H. Campbell, M.R. Pitts, The Bible on Film. A Checklist 1897±1980, Metuchen 1981; Religion im Film. Lexikon mit Kurzkritiken und Stichworten zu 2400 Kinofilmen, red.
F. Geller i in., KoÈln 1999.
3
I. KolasinÂska, Film biblijny, w: WokoÂø kina gatunkoÂw..., s. 197±236; M. Dopartowa, Czy kino
mozÇe nawroÂcicÂ? WokoÂø `Pasji' Mela Gibsona, KrakoÂw 2004.
4
R. Zwick, Evangelienrezeption im Jesusfilm. Ein Beitrag zur intermedialen Wirkungsgeschichte des Neuen Testaments, WuÈrzburg 1997, s. 21.
5
Á e la macchina da presa. Dizionario ragionato del cinema cristologico,
D.E. ViganoÁ (Gesu
Roma 2005) wymienia ich 168; od wydania leksykonu wciaÎzÇ powstajaÎ nowe.
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ekranowe biografie apostoøoÂw (przede wszystkim Pawøa, Judasza, Piotra, Tomasza i Jana), Maryi, JoÂzefa oraz Marii Magdaleny. Nawet pobiezÇne spojrzenie
na ekranizacje Ewangelii uzmysøawia, w jak zroÂzÇnicowany sposoÂb twoÂrcy wykorzystujaÎ teksty zÂroÂdøowe. Nieliczni proÂbowali opowiedziecÂ zÇycie Jezusa, dokonujaÎc caøosÂciowej adaptacji pojedynczych Ewangelii: postaÎpiø tak P.P. Pasolini (Ewangelia wedøug sÂwieÎtego Mateusza, 1964), P. Sykes i J. Krish (Jezus,
1979), R. Van den Bergh (ZÇywot Jezusa wedøug Mateusza Ewangelisty, 1997)
i P. Saville (OpowiesÂcÂ o Zbawicielu, 2003). SynopsaÎ Ewangelii posøuzÇyø sieÎ
R. Rossellini (Mesjasz, 1975), najczeÎsÂciej jednak w scenariuszach pojawiajaÎ
sieÎ fikcyjne waÎtki: przykøadami takiej adaptacji tekstoÂw Biblii saÎ fabularyzowane ekranizacje Ewangelii KroÂl kroÂloÂw (rezÇ. N. Ray, 1961), OpowiesÂcÂ wszech
czasoÂw (rezÇ. G. Stevens, 1965), Jezus z Nazaretu (rezÇ. F. Zeffirelli, 1976), Jezus
(rezÇ. R. Young, 1999), jak i filmowe opowiesÂci o postaciach Starego Testamentu: Abrahamie (Abraham, rezÇ. J. Sargent, 1993), MojzÇeszu (DziesieÎcioro PrzykazanÂ, 1956; KsiaÎzÇeÎ Egiptu, rezÇ. B. Chapman, S. Hickner, S. Wells, 1997) czy
Dawidzie (Dawid i Batszeba, rezÇ. H. King, 1951). DosÂcÂ powszechnaÎ praktykaÎ
jest ograniczanie scenariusza do wybranych fragmentoÂw ksiaÎg biblijnych, np.
opowiadania o potopie (Arka Noego, rezÇ. J. Irvin, 1999), narodzinach Jezusa
(Narodziny, rezÇ. B. Kowalski, 1979; Narodzenie, rezÇ. C. Hardwicke, 2006) czy
Jego Pasji (Jesus Christ Superstar, 1973; Pasja, rezÇ. M. Gibson, 2004; Kolor
krzyzÇa, rezÇ. J.C. LaMarre, 2006)6.
Z reguøy narracja rozbudowuje tresÂci o elementy obce, lecz czeÎsto saÎ to
tresÂci zwiaÎzane z BibliaÎ: kultura europejska ± jeÎzyk, literatura (poczynajaÎc od
apokryfoÂw), malarstwo, rzezÂba, architektura, muzyka ± przeniknieÎta jest odniesieniami do tekstu biblijnego. Motywy biblijne obecne w kulturze saÎ z kolei
wykorzystywane w adaptacjach filmowych. Widoczna jest wieÎc zalezÇnosÂcÂ narracji filmowej od dramatoÂw pasyjnych (np. z Oberammergau), od form liturgicznych (nabozÇenÂstwo drogi krzyzÇowej), tradycji wizualnej (klasyczne malarstwo, rzezÂba, bozÇonarodzeniowa stajenka), wreszcie od wczesÂniejszych filmoÂw7. Zwøaszcza filmy epickie øaÎczyøy historieÎ i mit: narracja biblijna podlegaøa
znacznemu przetworzeniu, by sprostacÂ wymaganiom peønej rozmachu dramaturgii kinowej.

6

Encyclopedia of the Bible and Its Reception, vol. 1±2, red. H. Spieckermann i in., Berlin 2009
w hasøach omawiajaÎcych postacie, wydarzenia i tematy biblijne przedstawia roÂwniezÇ ich filmowe
interpretacje (caøa encyklopedia ma miecÂ 30 tomoÂw).
7
T. Gunning, Passion Play as palimpsest. The nature of the text in the history of early cinema,
Â . Gaudw: Une invention du diable? CineÂma des premiers temps et religion, red. R. Cosandey, A
reault, T. Gunning, Sainte Foy±Lausanne 1992, s. 103.

338

KS. MAREK LIS

1. WIDOWISKA PASYJNE I TRADYCJE POBOZÇNOSÂCI LUDOWEJ

Od 1897 roku publicznosÂcÂ mogøa oglaÎdacÂ pierwsze francuskie Pasje LeÂara,
braci LumieÁre, Topiego, Vincenta i Lubina8. Ich autorzy rejestrowali lub odtwarzali przebieg ludowych pasji (z Oberammergau w Bawarii czy Horzyc
w Czechach) oraz posiøkowali sieÎ tradycjami liturgicznymi (stacje drogi krzyzÇowej). Filmy te istniaøy w roÂzÇnych wersjach montazÇowych, miaøy eliptycznaÎ
struktureÎ, a od strony narracyjnej byøy czeÎsto niespoÂjne. Tom Gunning, jeden
z badaczy wczesnego kina, wyjasÂnia, zÇe temat byø powszechnie znany takzÇe
wsÂroÂd analfabetoÂw, wieÎc widzowie nie mieli trudnosÂci z uzupeønieniem luk
narracyjnych: ¹Celem spektakli pasyjnych byøo raczej ilustrowanie i przywoøanie znanej historii nizÇ tworzenie spoÂjnej diegezyº9. Film byø przeciezÇ nie tylko
rozrywkaÎ: ¹chodzenie na te filmy stawaøo sieÎ rytem religijnymº10. Nie inaczej
byøo z PasjaÎ M. Gibsona, ktoÂry sieÎgaø wøasÂnie do tradycji pasyjnej; rezÇyser
traktowaø film jako specyficznaÎ formeÎ osobistego wyznania wiary11, staÎd jego
struktura nawiaÎzuje do stacji nabozÇenÂstwa drogi krzyzÇowej. Generalnie jednak
nalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe pierwsze filmy biblijne ± mimo zÇe odnajdywaøy swe natchnienie wøasÂnie w widowiskach pasyjnych ± powstawaøy poza kontekstem
religijnym.
2. SZTUKA FIGURATYWNA

ZnaczaÎcy wpøyw na wizualny ksztaøt filmoÂw biblijny miaøo malarstwo
i rzezÂba. Autorzy filmoÂw zdawali sobie spraweÎ z istnienia utrwalonych wyobrazÇenÂ i z reguøy nawiaÎzywali do znanych dzieø wielkich twoÂrcoÂw: ¹ZÇaden
film nie mozÇe na przykøad pokazacÂ Ostatniej Wieczerzy bez odwoøania sieÎ do
søynnego wyobrazÇenia Leonarda da Vinci, nawet bioraÎc pod uwageÎ tylko
kolejnosÂcÂ apostoøoÂw przy stole. Niestety, razem z dzieøami da Vinci, Rembrandta czy Velazqueza, zÂroÂdøem inspiracji wizualnej saÎ czeÎsto kiczowate
obrazyº12. Cytowanie obrazoÂw søuzÇyøo budowaniu aury autentyzmu i realizmu, gdyzÇ wizualne analogie pomieÎdzy filmem i znanym dzieøem sztuki przyczyniaøy sieÎ do ¹bardziej realnego przedstawienia historii dziejaÎcej sieÎ przed
8

V. Vaglietti, W. Lobina, E la parola si fece... film, ¹Lettureº 1994 nr 12, s. 32.
Gunning, art. cyt., s. 103±106.
10
Zob. J.J. Michalczyk, La Bible et le cineÂma, w: Le monde contemporain et la Bible, red.
C. Savart, J.N. Aletti, Paris 1985, s. 323.
11
M. Gibson, Wszyscy zabilisÂmy Chrystusa [rozmowa Scotta Orlina], ¹Cinemaº 2004 nr 4,
s. 45.
12
P. Hasenberg, Der Film und das ReligioÈse. AnsaÈtze zu einer systhematischen und historischen Spurensuche, w: Spuren des ReligioÈsen im Film. Meilensteine aus 100 Jahre Geschichte, red.
P. Hasenberg i in., Mainz±KoÈln 1995, s. 16.
9
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oczami widzaº13. TendencjeÎ posøugiwania sieÎ malarstwem jako bazaÎ ikonograficznaÎ mozÇna zauwazÇycÂ juzÇ w okresie kina niemego: w 1898 roku Gaumont
Ç ycie Chrystusa przy pomocy jedenastu obrazoÂw zasugerowanych
sfilmowaø Z
Ç ycie Chrystusa (rezÇ. V. Jasset, 1906) zostaøo zainspirowane
przez mistrzoÂw. Z
akwarelami J. Tissota (1836±1902), opublikowanymi w tzw. Biblii Tissota,
zøozÇonej z 365 scen oraz minimalnej ilosÂci tekstu. Ten ilustrowany zÇywot
Chrystusa miaø ogromny wpøyw roÂwniezÇ na amerykanÂski film S. Olcotta Od
zÇøoÂbka do krzyzÇa (1912), inspirujaÎc przeszøo 70 sposÂroÂd 90 scen14. Inny hollywoodzki twoÂrca C.B. DeMille w DziesieÎciorgu PrzykazanÂ wykorzystaø obraz Israel in Egypt E.J. Poyntera z 1867 roku, w scenie przejsÂcia Morza
Czerwonego wzorowaø sieÎ na obrazie The Destruction of the Egyptians
J. Martina, zasÂ postacÂ MojzÇesza, granego przez Ch. Hestona ± nawiaÎzuje do
znanej rzezÂby autorstwa Michaøa Anioøa15. Podobne tendencje istniejaÎ roÂwniezÇ we wspoÂøczesnym kinie: scena spod krzyzÇa, utrwalona przez Michaøa
Anioøa w Piecie, rozpoznawalna jest w m.in. filmach Mesjasz (1975) R. Rosselliniego, Jezus (1999) R. Younga, jak i w Pasji M. Gibsona.
Â DèA LITERACKIE
3. POZABIBLIJNE ZÂRO

Droga od tresÂci Pisma SÂwieÎtego do filmu mozÇe prowadzicÂ przez adaptacje
literackie Biblii. BezposÂrednim zÂroÂdøem dla scenariusza byø czeÎsto nie wøasÂciwy
tekst biblijny, lecz inspirowane nim utwory literackie, jak na przykøad powiesÂcÂ
Petera Roseggera dla I.N.R.I. (1923) R. Wienego, Nikosa Kazantzakisa dla
filmu M. Scorsesego Ostatnie kuszenie Chrystusa (1988)16. Nie inaczej postaÎpiø
M. Gibson, czerpiaÎc z objawienÂ bø. Anny Katarzyny Emmerich. Michael Graff
podkresÂlaø fakt, zÇe w szczegoÂlnosÂci ¹filmowy Jezusº jest zalezÇny nie tylko od
tekstu Biblii: ¹[...] biblijny oryginaø jest formalnie otoczony licznymi komentarzami i tradycjami. SaÎ to zaroÂwno apokryfy i legendy, dogmaty i teologia, jak
i ikona i muzyka, powiesÂci i sztuki teatralne, parafrazy, a nawet bluzÂnierstwaº17.
Larry J. Kreitzer, badajaÎcy zalezÇnosÂci mieÎdzy tekstami biblijnymi a literaturaÎ i filmem, wykazuje, zÇe na przykøad powiesÂci Ben Hur Lew Wallace'a
13

D. Apostolos-Cappadona, The art of ¹seeingº. Classical paintings and Ben-Hur, w: Image &
likeness. Religious visions in american film classics, red. J.R. May, New York±Mahwah, s. 105.
14
Zob. H. Reynolds, From the pallette to the screen. The Tissot Bible as sourcebook for From
the Manger to the Cross, w: Une invention du diable?..., s. 275±310.
15
B. Babington, P.W. Evans, Biblical epics. Sacred narrative in the Hollywood cinema, Manchester±New York 1993, s. 63 n.
16
Hasenberg, art. cyt., s. 14.
17
M. Graff, Jerusalem, Hollywood oder Montreal? Die Bibel im Kino, ¹Bibel und Kircheº
1993 nr 2, s. 86.
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i Barabasz PaÈr Lagerkvista budujaÎ bezposÂrednio na historii biblijnej (zÇyciu
Jezusa) swaÎ narracjeÎ, a ta z kolei staje sieÎ materiaøem filmowym18. W tomie
posÂwieÎconym Staremu Testamentowi Kreitzer omawia nie tylko klasyczny film
DziesieÎcioro przykazanÂ C.B. De Mille'a czy Dekalog (1988) K. KiesÂlowskiego,
lecz roÂwniezÇ powiesÂcÂ Na wschoÂd od Edenu J. Steinbecka i jej ekranizacjeÎ
dokonanaÎ przez E. Kazana (1955), jako dzieøa oparte na historii Kaina i Abla
(Rdz 4,1±16). Kreitzer zdaje sobie spraweÎ z tego, zÇe ¹interpretacja tekstoÂw
biblijnych wychodzaÎca od wspoÂøczesnej literatury i kina jest bardzo ryzykownaº, jednak mozÇe bycÂ ona stymulujaÎca dla lepszego rozumienia i docenienia
tekstoÂw biblijnych19. InteresujaÎce saÎ analizy, w ktoÂrych L. Kreitzer identyfikuje
mysÂl PawøowaÎ w takich ksiaÎzÇkach i ich ekranowych adaptacjach, jak Robinson
Crusoe (temat katastrofy okreÎtu, grzechu i zbawienia) czy Chata wuja Toma
(temat wyzwolenia z niewoli)20. W filmach opowiadajaÎcych o wydarzeniach
pozornie odlegøych od narracji biblijnej motywy biblijne okazujaÎ sieÎ kluczowe.
4. DZIEèA MUZYCZNE

Materiaøem wyjsÂciowym dla filmoÂw biblijnych stawaøy sieÎ utwory muzyczne, pierwotnie niezwiaÎzane z kinem. PasjeÎ wedøug sÂwieÎtego Mateusza Johanna
Sebastiana Bacha sfilmowaø w 1949 roku R. Flaherty: muzyka zostaøa zilustrowana dzieøami artystoÂw ukazujaÎcych meÎkeÎ Chrystusa. BachowskaÎ PasjeÎ wedøug
sÂwieÎtego Jana zekranizowaø w konwencji klasycznego dramatu H. Niebeling
(Byøoby dobrze, gdyby jakisÂ czøowiek zostaø zabity za lud, 1991). Rock-opera
Jesus Christ Superstar, odnoszaÎca sukcesy na Broadwayu, zostaøa przeniesiona
na ekran przez N. Jewisona, zasÂ MojzÇesz i Aaron (rezÇ. J.M. Straub, D. Huillet,
1974) to z kolei filmowa wersja dodekafonicznej opery Arnolda SchoÈnberga.
W filmach wykorzystywane saÎ motywy muzyczne inspirowane BibliaÎ: arie
z Bachowskiej Pasji rozbrzmiewajaÎ w Ewangelii wedøug sÂwieÎtego Mateusza
P.P. Pasoliniego, zasÂ opis wydarzenÂ poranku Zmartwychwstania w OpowiesÂci
wszech czasoÂw G. Stevensa wzmocniony jest przez Alleluja zaczerpnieÎte
z Haendlowskiego oratorium Mesjasz.

18

L.J. Kreitzer, New Testament in Fiction and Film. On Reversing The Hermeneutical Flow,
Sheffield 1993, s. 44 n., 67 n.
19
TenzÇe, Old Testament in Fiction and Film. On Reversing The Hermeneutical Flow, Sheffield
1994, s. 16 n.
20
TenzÇe, Pauline Images in Fiction and Film. On Reversing The Hermeneutical Flow, Sheffield 1999.
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5. WCZESÂNIEJSZE DZIEèA FILMOWE

Zjawiskiem czeÎsto spotykanym w kinematografii jest sieÎganie do dawniejszego dorobku w kolejnych produkcjach: powodem powstawania remake'oÂw
jest m.in. cheÎcÂ powtoÂrzenia sukcesu pierwowzoru czy nowe przedstawienie
tematu, dostosowane do innych realioÂw kulturowych. TakzÇe w filmach biblijnych pojawiajaÎ sieÎ zapozÇyczenia z wczesÂniejszych dzieø: DziesieÎcÂ przykazanÂ
(rezÇ. R. Dornhelm, 2006) jest wyrazÂnie wzorowany na klasyku kina hollywoodzkiego DziesieÎcioro przykazanÂ (1956), ktoÂrego pamieÎtna scena widowiskowego rozstaÎpienia sieÎ woÂd Morza Czerwonego zostaøa w dowcipny sposoÂb
sparodiowana w miniaturze w talerzu zupy pomidorowej w filmie Bruce
WszechmogaÎcy (rezÇ. T. Shadyac, 2003). Komercyjny sukces animowanego
KsieÎcia Egiptu (1998), swobodnej adaptacji KsieÎgi WyjsÂcia dokonanej przez
wytwoÂrnieÎ Dreamworks, przyczyniø sieÎ do realizacji przez teÎ samaÎ wytwoÂrnieÎ
filmu ukazujaÎcego poczaÎtki pobytu IzraelitoÂw w Egipcie (JoÂzef, wøadca snoÂw,
rezÇ. R. LaDuca, R.C. Ramirez, 2000).
Odwoøywanie sieÎ do wczesÂniejszych filmoÂw mozÇe bycÂ formaÎ krytyki: TwaroÂg P.P. Pasoliniego (1962) jest gorzkim echem epickich produkcji amerykanÂskich, instrumentalizujaÎcych BiblieÎ, a przesÂmiewczy ZÇywot Briana (1979)
w swej stylistyce nawiaÎzuje do Jezusa z Nazaretu F. Zeffirellego. ReakcjaÎ na
PasjeÎ M. Gibsona, filmowanaÎ m.in. w Materze, charakterystycznych miejscach
znanych z Ewangelii wedøug sÂwieÎtego Mateusza P.P. Pasoliniego, byø film Maria
(rezÇ. A. Ferrara, 2005), krytykujaÎcy skomercjalizowanie tematu MeÎki Chrystusa.

II. PROBLEMATYKA WIERNOSÂCI EKRANIZACJI WOBEC BIBLII

PoniewazÇ Pismo SÂwieÎte nie powstawaøo jako gotowy scenariusz, autorzy
filmoÂw stajaÎ przed zadaniem dokonania wøasnej adaptacji tekstoÂw biblijnych
i z reguøy podkresÂlajaÎ wysiøki wøozÇone w jak najbardziej wierne przedstawienie
Biblii: søuzÇy temu wspoÂøpraca z ekspertami-biblistami czy archeologami (telewizyjny cykl Biblia, 1993±2002), filmowanie w oryginalnej scenerii, troska o autentyzm scenografii i przedmiotoÂw (Jezus, 1979), wykorzystywanie w dialogach
wyøaÎcznie tekstu biblijnego (OpowiesÂcÂ o Zbawicielu, 2003) czy wreÎcz starozÇytnych jeÎzykoÂw (Pasja, 2004). Sami widzowie czeÎsto utozÇsamiajaÎ film z tekstem
wyjsÂciowym: w praktyce obejrzany film zasteÎpuje lektureÎ Pisma SÂwieÎtego.
Thomas Leitch, szukajaÎcy odpowiedzi na pytanie: ¹co to znaczy kreÎcicÂ film,
ktoÂry jest wierny Ewangeliiº, wskazuje trzy ¹ideaøy wiernosÂciº. Pierwszy to
¹leksykalna wiernosÂcÂ wobec szczegoÂøoÂw tekstu, wobec warstwy jeÎzykowej
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[...], wobec kluczowych zdarzenÂ i ich kolejnosÂciº; drugi ¹opiera sieÎ na hermeneutycznym pojeÎciu «rzekomosÂci»º, z ktoÂrego wynika wymoÂg zachowania ±
i odtworzenia ± historycznego autentyzmu ¹czasoprzestrzeni sÂwiataº (zwøaszcza w warstwie wizualnej) i daÎzÇy do odtworzenia ¹biblijnego sÂwiata jako
autentycznego w szczegoÂøachº; trzeci ideaø, o charakterze bardziej moralnym
i duchowym nizÇ historycznym, ¹implikuje pytanie o to, co dzisÂ, dla wspoÂøczesnych widzoÂw, znaczaÎ nauczanie, meÎka i sÂmiercÂ Jezusaº. NajblizÇsza pierwszego
ideaøu byøaby Pasja M. Gibsona, odgrywana ponadto w zrekonstruowanym
jeÎzyku aramejskim; drugi ideaø zwiaÎzany jest z postulatem autentyzmu realizowanego przez C.B. DeMille'a (m.in. w DziesieÎciorgu przykazanÂ), realizacja
ideaøu trzeciego nalezÇy w duzÇej mierze do odbiorcoÂw ± spodziewajaÎcych sieÎ
po filmowym Jezusie ¹Mesjasza z biaøej klasy sÂredniej, przedstawianego jako
sÂwieÎtyº z jednej strony baÎdzÂ ± z drugiej strony ± pragnaÎcych odnalezÂcÂ w nim
¹uosobienie ludzkosÂciº (Jesus Christ Superstar; Ostatnie kuszenie Chrystusa),
søuzÇaÎce ¹jako «piorunochron» dla fundamentalnych leÎkoÂw widzoÂw i przekonanÂ
na temat moralnej i duchowej walki niezalezÇnie od ich religijnej przynalezÇ±
nosÂciº21.
SÂwiadomosÂcÂ, zÇe nie istnieje jeden mozÇliwy sposoÂb filmowej realizacji postulatu wiernosÂci wobec tekstu biblijnego, nie jest niczym nowym i przypomina
o dylematach, przed ktoÂrymi od wiekoÂw stojaÎ tøumacze ksiaÎg Biblii. Od czasoÂw
starozÇytnych konkurujaÎ ze sobaÎ dwie ¹szkoøyº przekøadu tekstu biblijnego: sposoÂb literalny, reprezentowany przede wszystkim przez AkwileÎ, opiera sieÎ na
postulacie dochowania wiernosÂci tekstowi zÂroÂdøowemu takzÇe na poziomie formy, imitowanej w najdrobniejszych szczegoÂøach; drugie podejsÂcie, ktoÂrego
przedstawicielem byø m.in. Symmach, køadzie nacisk na przeniesienie znaczenia,
co wymaga zwroÂcenia szczegoÂlnej uwagi na jeÎzyk przekøadu i jego odbiorceÎ.
Pierwszy model, we wspoÂøczesnych teoriach translatorycznych okresÂlany mianem imitacji formalnej, koncentruje sieÎ na jak najbardziej dosøownym, niemal
mechanicznym odtworzeniu oryginalnego tekstu i jego cech formalnych (rytmu,
rymu, struktury chiastycznej, paralelizmoÂw, szczegoÂlnych struktur gramatycznych); drugi model ± roÂwnowazÇnosÂci semantyczno-funkcjonalnej ± daÎzÇy do
przygotowania tekstu zrozumiaøego dla wspoÂøczesnego odbiorcy, beÎdaÎcego dlanÂ
roÂwnowazÇnikiem tego, czym pierwotny tekst byø dla pierwotnego odbiorcy22.
W latach 90. XX wieku tøumacze z AmerykanÂskiego Towarzystwa Biblijnego, opierajaÎc sieÎ na modelu roÂwnowazÇnosÂci semantyczno-funkcjonalnej, rozwineÎli teorieÎ ¹transmediacjiº, czyli przekøadu z jeÎzykoÂw oryginalnych na wspoÂøczesne ± i roÂwnoczesÂnie z tekstu pisanego lub drukowanego na tekst audiowi21
T. Leitch, Søowo filmem sieÎ staøo ± o dylematach ekranizacji Biblii, ¹Studia Filmoznawczeº
2004 t. 25, s. 207 n.
22
Zob. M. Lis, Audiowizualny przekøad Biblii. Od translatio do transmediatio, Opole 2002,
s. 43±55. Tam tezÇ szerzej o koncepcji transmediacji ± intersemiotycznego przekøadu Biblii.
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zualny, proponujaÎc nowatorskie podejsÂcie do filmu biblijnego. Takim ¹tøumaczeniem audiowizualnymº wybranych fragmentoÂw Ewangelii jest m.in. wyrezÇyserowany przez M. Worth BlizÂni (1998), usytuowana we wspoÂøczesnym amerykanÂskim krajobrazie przypowiesÂcÂ o dobrym Samarytaninie (èk 10,25±37):
aktorzy grajaÎ w milczeniu, gøosowi spoza kadru zostaø powierzony tekst caøej
przypowiesÂci. W ten sposoÂb film przedstawia wspoÂøczesnym widzom zrozumiaøaÎ ilustracjeÎ wrogosÂci, obojeÎtnosÂci ± i ludzkiego wspoÂøczucia, przekraczajaÎcego
granice uprzedzenÂ23.
Analogiczne saÎ wysiøki ¹przekøaduº podejmowane przez autoroÂw kina biblijnego: na jednym biegunie znajdujaÎ sieÎ produkcje, ktoÂre proÂbujaÎ odtworzycÂ
wiernie nie tylko zapisany tekst, ale i najdrobniejsze szczegoÂøy przedstawionego sÂwiata; drugi biegun to daÎzÇenie do aktualizacji, uwspoÂøczesÂnienia przesøania
Biblii. StopienÂ zalezÇnosÂci mieÎdzy tekstem wyjsÂciowym a filmem jest wieÎc zroÂzÇnicowany. Ewa Modrzejewska wyroÂzÇnia:
· adaptacje bezposÂrednie, ktoÂrych przykøadami saÎ Golgota (1935) J. Duviviera oraz powojenne superprodukcje ± Samson i Dalila i DziesieÎcioro
przykazanÂ C.B. DeMille'a czy KroÂl KroÂloÂw (1961) N. Raya;
· odwoøania bezposÂrednie, w ktoÂrych mozÇna ¹znalezÂcÂ niezliczone cytaty
biblijne, bezposÂrednie odwoøania do postaci, do zdarzenÂ, do przedmiotoÂw, parafrazy waÎtkoÂw, motywy, aluzje, symboleº. Do tej grupy nalezÇy
Nietolerancja (1916) D.W. Griffitha, Ben Hur (w wersjach F. Niblo, 1925
i W. Wylera, 1959), TwaroÂg P.P. Pasoliniego, Andriej Rublow (1966)
A. Tarkowskiego;
· odwoøania posÂrednie, a wieÎc filmy nalezÇaÎce do ¹krainy alegorii, paraboli
i mistycyzmuº, w ktoÂrych ¹najgøeÎbsze tresÂci Ewangelii saÎ dosÂwiadczane
przez wspoÂøczesnosÂcÂº (filmy C.T. Dreyera, R. Bressona, Nazarin
L. BunÄuela)24.
Podobny podziaø i terminologieÎ stosuje Krzysztof Kornacki, ktoÂry zauwazÇa,
zÇe ¹od caøosÂciowych historii beÎdaÎcych adaptacjaÎ Ewangelii, azÇ do posÂrednich
odwoøanÂ biegnie wektor coraz wieÎkszego uniezalezÇniania sieÎ od fabuøy arcytekstuº25. W filmach zatem dostrzec mozÇna proÂby tøumaczenia na wspoÂøczesny
jeÎzyk audiowizualny tresÂci zawartych w PisÂmie SÂwieÎtym. Ingerencje scenarzystoÂw czy rezÇyseroÂw sprawiajaÎ jednak, zÇe tresÂcÂ biblijna tych filmoÂw czeÎsto pozostaje pod znakiem zapytania.

23

Lis, 100 filmoÂw biblijnych..., s. 30 n.
E. Modrzejewska, Inspiracja biblijna w kinie, w: Poszukiwanie i degradowanie sacrum
w kinie, red. K. Kornacki, M. Przylipiak, GdanÂsk 2002, s. 29±42.
25
K. Kornacki, PokazacÂ Boga. Jezus Chrystus na ekranie, ¹Kinoº 38(2004) nr 3, s. 31.
24
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Â LNY
III. JEZUS W FILMIE: PRZYPADEK SZCZEGO

PostaciaÎ najczeÎsÂciej pojawiajaÎcaÎ sieÎ na ekranach jest Jezus Chrystus. W filmowych adaptacjach Ewangelii ± podobnie jak innych ksiaÎg Biblii ± dostrzegalne saÎ dwie tendencje: ekranizacje bezposÂrednie, traktujaÎce materiaø wyjsÂciowy z duzÇaÎ dosøownosÂciaÎ, oraz interpretacje figuratywne. O ile w ekranizacjach
bezposÂrednich identyfikacja Jezusa nie nastreÎcza trudnosÂci (rozpoznawalne saÎ
Jego søowa, otaczajaÎce Go postaci, miejsca, wydarzenia), o tyle podejsÂcie figuratywne (analogiczne, symboliczne) wymaga szczegoÂlnego wysiøku widza. Luigi Bini, zajmujaÎcy sieÎ teologiaÎ filmu, przed laty wskazywaø podwoÂjnaÎ obecnosÂcÂ
Chrystusa w kinie: ¹jako protagonista i/lub sens dzieøaº. Jezus ± bez trudu
rozpoznawalny ± jest bohaterem takich filmoÂw, jak Ewangelia wedøug sÂwieÎtego
Mateusza (1964) i OpowiesÂcÂ wszech czasoÂw (1965) czy musicali Godspell
(1973) i Jesus Christ Superstar (1973). Jako ¹sensº mozÇna spotkacÂ go w kilku
filmach ¹ludzkichº, jak Mouchette (1966) R. Bressona czy OkolicznosÂcÂ (1974)
E. Olmiego ± ¹jego przywoøanie mozÇe rozbrzmiewacÂ w tych i w innych dzieøach
kinematografii artystycznie i po ludzku prawdziwych: wyrazÇajaÎc gøeÎbieÎ sÂwiadomosÂci sprawiajaÎ, zÇe zarysowujaÎ sieÎ egzystencjalne sÂlady intymnej obecnosÂci
Zbawicielaº. Bini rozroÂzÇnia wieÎc pomieÎdzy Jezusem ¹prawdziwymº a ¹przywoøywanymº przez wydarzenia dotyczaÎce protagonistoÂw, historycznie przeciezÇ
dalekich od faktoÂw opowiedzianych przez EwangelieÎ26.
W wazÇnym opracowaniu kina chrystologicznego kanadyjski teolog kina
o. Lloyd Baugh nawiaÎzuje do prostego podziaøu filmoÂw ¹ewangelicznychº na
bezposÂrednie przedstawienia oraz figuratywne, metaforyczne. Pierwszy typ to
proÂby ¹portretowaniaº Jezusa (i szerzej: innych biblijnych postaci), rzadko
jednak ograniczajaÎce sieÎ do prostego przeniesienia na ekran historii znanej
z Pisma SÂwieÎtego. Obok klasycznych przykøadoÂw (Mesjasz R. Rosselliniego,
Jezus z Nazaretu F. Zeffirellego), Baugh wskazuje musical Jesus Christ Superstar N. Jewisona i Ostatnie kuszenie Chrystusa M. Scorsesego, ktoÂrych narracja
odtwarza (i przetwarza) wydarzenia znane z Ewangelii; podejsÂcie figuratywne
jest obecne w filmach wspoÂøczesnych, m.in. w Jezusie z Montrealu D. Arcanda,
Uczcie Babette G. Axela, Dekalogu K. KiesÂlowskiego czy Na los szczeÎsÂcia
Baltazarze R. Bressona27. To rozroÂzÇnienie jest obecnie powszechnie przyjmowane przez autoroÂw zajmujaÎcych sieÎ tematykaÎ filmoÂw o Jezusie.
WsÂroÂd zroÂzÇnicowanych gatunkowo filmoÂw saÎ dzieøa opowiadajaÎce historieÎ
ewangelicznego Jezusa, niedochowujaÎce jednak nigdy peønej wiernosÂci ¹Jezusowi Ewangelii i Chrystusowi wiaryº, oraz ujeÎcia metaforyczne: figury Jezusa
26

L. Bini, Cristo nel cinema d'oggi. La produzione italiana e americana. Spunti per una
riflessione pastorale, ¹Catechesiº 1975 nr 5, s. 15 n.
27
L. Baugh, Imaging the Divine. Jesus and Christ-Figures in Film, Kansas City 1997, s. viii±ix.
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(jesÂli w postaci saÎ rozpoznawalne ¹tylko niektoÂre aspekty zÇycia i sÂmierci Jezusa
bez szczegoÂlnych odniesienÂ do jego powszechnej misji zbawczej i Zmartwychwstaniaº) i figury Chrystusa, jesÂli ¹caøosÂciowa dynamika filmu zawiera caøosÂciowaÎ dynamikeÎ wydarzenia Chrystusowegoº28. SzczegoÂlnie interesujaÎce dla teologa saÎ wøasÂnie figury Chrystusa, beÎdaÎce wynikiem nie tyle ¹przeniesieniaº na
ekran wydarzenÂ opisanych przez ewangelistoÂw, ile proÂbaÎ ich nowej interpretacji i aktualizacji. Baugh wskazuje, zÇe analiza filmoÂw z figuraÎ Chrystusa dokonywana jest na dwoÂch poziomach: pierwszy jest ¹bezposÂredni i dosøowny, drugi
± figuratywny i analogicznyº. Interpretacja chrystologiczna mozÇliwa jest wøasÂnie na tym drugim, figuratywnym poziomie, a argumenty za niaÎ przemawiajaÎce
odnalezÂcÂ mozÇna w tradycji teologicznej. Po pierwsze, dla chrzesÂcijanÂstwa koncepcja obrazu ma szczegoÂlne znaczenie: BoÂg stworzyø czøowieka na swoÂj obraz,
Chrystus jest obrazem Boga, Nowy Testament czerpie wiele obrazoÂw ze Starego, Jezus uzÇywa metaforycznych obrazoÂw, moÂwiaÎc o sobie (Dobry Pasterz,
sÂwiatøo). Po drugie, chrzesÂcijanÂstwo ¹jest wiaraÎ w InkarnacjeÎº: BoÂg objawia sieÎ
przez rzeczywistosÂcÂ materialnaÎ. Po trzecie, chrzesÂcijanÂstwo jest religiaÎ opierajaÎcaÎ sieÎ na opowiadaniu ¹o stworzeniu, upadku i obietnicy, na «historii» zbawienia dokonanego przez wydarzenie Chrystusoweº. Po czwarte, ¹Jezus objawiø samego siebie oraz Boga poprzez przypowiesÂciº. Nie nalezÇy przy tym
zapominacÂ, zÇe ¹figura Chrystusa nie jest Jezusem ani Chrystusem: jest cieniem,
jego refleksemº. StaÎd figureÎ mozÇna odczytacÂ zaroÂwno w gøoÂwnym bohaterze
filmu i w rozwoju caøej narracji, jak i w aluzjach ograniczonych do pojedynczych
ujeÎcÂ. Figura Chrystusa jest ¹caøkowicie ludzkaº ± a wieÎc postacÂ mozÇe bycÂ søaba,
grzeszna, ograniczona sytuacjaÎ29.
WychodzaÎcy z bardziej sÂwieckich zaøozÇenÂ filmoznawca Paul Coates proponuje jednak ostrozÇnosÂcÂ wobec ¹komentatoroÂw pragnaÎcych «nawroÂcicÂ» przytøaczajaÎcaÎ wieÎkszosÂcÂ wspoÂøczesnych filmoÂw sÂwieckichº lub gøoszaÎcych, zÇe ¹sÂwieckosÂcÂ ta jest zøudnaº i krytykuje upodobanie ¹teologicznie nastawionych kinomanoÂwº do dwoÂch rodzajoÂw hermeneutycznych strategii øaÎczenia filmoÂw z tematami religijnymi: ¹Po pierwsze ± przez komentarz dotyczaÎcy imion, ktoÂre
albo pochodzaÎ z Biblii, albo jaÎ przywoøujaÎ, po drugie ± przez powtarzane odkrycie, zÇe bohater jest figuraÎ Chrystusaº. Nie kwestionujaÎc mozÇliwosÂci odczytania analogii (a nawet widzaÎc uzÇytecznosÂcÂ idei figury Chrystusa jako ¹sprzeciwiajaÎcej sieÎ uwieÎzieniu Jezusa w fizycznej zgodnosÂci ze stereotypemº), Coates wskazuje jej søabe strony: w filmach ¹podobienÂstwo jakiejsÂ postaci do
Chrystusa zawsze zostanie zakwestionowane przez jej jednoczesnaÎ odmiennosÂcÂ
od niegoº. Coates broni zatem odbiorcoÂw przed bøeÎdnymi interpretacjami,
28
Á nel cinema. Problemi teologici, problemi estetici, ¹GreTenzÇe, La rappresentazione di Gesu
gorianumº 2001 nr 2, s. 239.
29
Á nel cinema: La figura cristica, ¹GregoriaTenzÇe, La rappresentazione metaforica di Gesu
numº 2001 nr 4, s. 719±721.
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zaciemniajaÎcymi prawdziwaÎ natureÎ tekstu, przypisujaÎcymi ¹marginalnym elementom zbyt istotne znaczenieº oraz przestrzega przed twoÂrcami, ktoÂrzy mogaÎ
nadawacÂ swym dzieøom ¹faøszywie uszlachetniajaÎcy blask biblijnej konotacjiº30.
Nie sposoÂb jednak zanegowacÂ wyraziste ewangeliczne zÂroÂdøa filmu Matrix
(rezÇ. L. i A. Wachowski, 1999), w ktoÂrym podobienÂstwo gøoÂwnego bohatera
Neo do Chrystusa wynika nie z wykorzystania imion czy sytuacji zaczerpnieÎtych z chrzesÂcijanÂskiej tradycji, lecz z rozwinieÎtej analogii (zniewolenie przez
grzech/komputery, zapowiedzi mesjanÂskie, zwycieÎstwo przez sÂmiercÂ i zmartwychwstanie)31. Ewangelicznymi archetypami posøugiwaø sieÎ K. KiesÂlowski
w telewizyjnym cyklu Dekalog32, jak i A. Adamson w OpowiesÂciach z Narnii:
Lew, czarownica i stara szafa (2005): przedstawiony w filmie lew Aslan jest
czytelnaÎ figuraÎ Chrystusa33. Co wieÎcej, sam Coates, przeprowadzajaÎc analizeÎ
filmu I. Bergmana Tam, gdzie rosnaÎ poziomki (1957), dostrzega, zÇe ¹uzÇycie
biblijnych opowiesÂci o Chrystusie ma gøeÎbokie znaczenieº, a odniesienia do
Ewangelii wskazuje w kilku innych filmach (Idiota, rezÇ. A. Kurosawa, 1951;
PrzeøamujaÎc fale, 1996, Idioci, 1998 i TanÂczaÎc w ciemnosÂciach, 1999 L. von
Triera; Kosiarz umysøoÂw, rezÇ. B. Leonard, 1992)34.
* * *

Niniejszy szkic usÂwiadamia, zÇe rzeczywistosÂcÂ filmu biblijnego wymyka sieÎ
jednoznacznym ocenom: W. Barnes Tatum dostrzega, zÇe ¹problem kinowego
Jezusaº dotyczy przynajmniej czterech wymiaroÂw ± artystycznego, literackiego,
historycznego i teologicznego. Dlatego zapewne autorzy filmoÂw tak rzadko
podejmujaÎ sieÎ opowiedzenia historii Jezusa35. Uwaga ta, odnoszaÎca sieÎ do
wszystkich filmoÂw, usÂwiadamia, zÇe nie nalezÇy oczekiwacÂ od filmu biblijnego
bycia wyøaÎcznie interpretacjaÎ tekstu biblijnego. Film biblijny jest przede wszystkim najpierw filmem, komercyjnym produktem kinematografii, beÎdaÎcej jednaÎ
z gaøeÎzi przemysøu rozrywkowego. DosÂcÂ gorzko komentuje ten fakt Adele
Reinhartz: ¹JesÂli historyczny Jezus z Nazaretu byø jedynym Synem BozÇym,
30
P. Coates, To mozÇe bycÂ Jezus. O Chrystusie i figurach Chrystusa, ¹Kwartalnik Filmowyº
25(2004) nr 45, s. 14 n.
31
DosÂcÂ starannie przedstawia teologiczne odniesienia filmu P. Fontana, Szukanie Boga w Matriksie, w: Wybierz czerwonaÎ piguøkeÎ. Nauka, filozofia i religia w Matrix, red. G. Yeffeth, tø. W. Derechowski, Gliwice 2003, s. 173±199.
32
Zob. M. Lis, Figury Chrystusa w `Dekalogu' Krzysztofa KiesÂlowskiego, Opole 2007.
33
M. Lis, Kim jest Aslan? Ewangeliczne zÂroÂdøa `OpowiesÂci z Narnii', ¹Studia Filmoznawczeº
2009 nr 30, s. 211±220.
34
Coates, art. cyt., s. 17±28.
35
W.B. Tatum, Jesus at the Movies. A Guide to the First Hundred Years, Santa Rosa 2004, s. 6.
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jak gøosi Ewangelia, to Jezus z Hollywood jest jego przeciwienÂstwem ± wieloraki, zroÂzÇnicowany, narodzony z wielu rodzicoÂwº36.
Zatem film biblijny ± a saÎ to dzisiaj setki ekranowych historii37 ± chocÂ
w wielu sytuacjach duszpasterskich pomocny, nie mozÇe bycÂ naiwnie uznany
za wspoÂøczesnaÎ, atrakcyjnaÎ formeÎ przekazu Pisma SÂwieÎtego, bowiem zbyt wiele
obcych wtraÎcenÂ zakøoÂca filmowy przekaz søowa BozÇego. Zadaniem teologa
pozostaje jednak zÇyczliwe i krytyczne zarazem przyglaÎdanie sieÎ, wyrazÇanie
osaÎdoÂw i podejmowanie dialogu z audiowizualnymi interpretacjami postaci
i wydarzenÂ biblijnych: prawdopodobnie wieÎcej ludzi zna historieÎ Jezusa z ekranu ± niekompletnaÎ (we wszystkich filmach), krytycznie reinterpretowanaÎ
(w Ostatnim kuszeniu Chrystusa) czy wreÎcz sÂwiadomie przekøamywanaÎ
(w Kodzie da Vinci, rezÇ. R. Howard, 2006) ± nizÇ z wøasnej lektury Nowego
Testamentu, wspartej dosÂwiadczeniem wiary wspoÂlnoty KosÂcioøa. Gøoszenie
Ewangelii wobec odbiorcoÂw karmionych alternatywnymi, filmowymi wersjami
Biblii, nie powinno wobec tego komercyjno-religijnego zjawiska pozostawacÂ
obojeÎtne.
Bible in the Movies
Summary
The presence of the Bible in the movies is a complex reality: besides direct
interpretations of the stories from the Holy Scriptures, a number of films has been
inspired by other cultural sources (passion-plays, arts, literature, music, other films).
By reason of its subject and its non-religious origin, a biblical film is important for
theologians: numerous audiovisual adaptations of the Gospel have raised the issues
of the faithfulness of this particular kind of translation (transmediatization) of the
Bible. A particular attention should be paid to Jesus-movies because of their impact
on the audiences and very different ways of portraying of Jesus (from a relatively
simple ¹historicalº Jesus till elaborated Christ-figures).
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia, film, Jezus w filmie, przekøad audiowizualny, figury
Chrystusa
K e y w o r d s: Bible, cinema, Jesus movies, audiovisual translation, Christ-figure
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A. Reinhartz, Jesus of Hollywood, Oxford 2007, s. 252.
RoboczaÎ listeÎ blisko 380 tytuøoÂw filmoÂw powstaøych w latach 1897±2002 publikuje M. Lis,
Audiowizualny przekøad Biblii, s. 143±152.
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