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Е. Штра уб

Филм ска ин тер пре та ци ја Би бли је. Филм пред ста-
вља низ по је ди нач них сли ка или ка дро ва чи ја бр за про ме на 
(24-30fps) ства ра илу зи ју по крет не сли ке. Сли ка ње ка дро-
ва или сни ма ње сце на оба вља се ка ме ром, при че му про из-
вод ња јед ног фил ма мо же укљу чи ва ти и тех ни ке ани ма ци је, 
ком пју тер ски ге не ри са не сли ке (CGI) и дру ге ефек те. Са ма 
реч ‘филм’ по ти че од на зи ва за фо то граф ску це лу ло ид ну тра-
ку чи ји је изум омо гу ћио по ве за но сли ка ње ка дро ва јед ним 
објек ти вом и та ко сме шта ње рад ње на екс тер ни ме ди јум. 
Уна пре ђи ва њем основ не тех ни ке сни ма ња и при ка зи ва ња 
фил ма (про јек то ва њем пре ко усме ре ног из во ра све тло сти), 
бра ћа Огист и Луј Ли ми јер су ме ђу пр ви ма 1895. јав но пред-
ста ви ли по крет ну сли ку (mo vie) и ти ме по кре ну ли ин ду стри-
ју филм ске умет но сти. 

На пре дак про из вод ње фил ма од у век је ути цао на раз вој 
филм ских из ра за. Не мо до ба ка рак те ри ше игра на фор ма, за-
сно ва на на глу ми као на је ди ној мо гућ но сти. По ја вом зву ка 
два де се тих и ко ло ра пе де се тих го ди на про шлог ве ка раз ви-
ја се до ку мен тар ни из раз као на чин бе ле же ња и ту ма че ња 
ствар но сти. Та ко ђе се, у раз до бљу од пр во бит не фо то хе миј-
ске до са вре ме не ди ги тал не тех ни ке, по сте пе но из два ја и 
уса вр ша ва ани ми ра ни из раз. У од но су на ду го до ми нант ну 
уло гу игра ног фил ма, ани ми ра ни и на ро чи то до ку мен тар ни 
филм да нас има ју јед на ку ва жност и по не кад ве ћи ути цај. 
Раз лог то ме ле жи у спо соб но сти на ро чи то до ку мен тар ног 
фил ма да по мо ћу игра них, ани ми ра них и дру гих тех нич ких 
по ма га ла ствар ност ре кон стру и ше на же ље ни на чин, због 
че га се че сто рас пра вља о гра ни ца ма са вре ме ног до ку мен-
тар ног из ра за као та квог. 

У основ ној сцен ској ло ги ци филм ни је но ви на. Ње му од 
вај ка да прет хо де пред ста ве и пле со ви, ко ји та ко ђе рас по ла жу 
глум ци ма, гле да ли штем, ре жи јом и по ру ка ма ко је се еми ту ју 
сце ном. Бу ду ћи да на ста је у хри шћан ској сре ди ни, филм је од 
са мог по чет ка упу ћен на драм ско из во ђе ње стра да ња Ису са 
Хри ста (па си ја) као на јед ну од нај ра зви је ни јих и нај у ти цај-
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ни јих сцен ских тра ди ци ја европ ске кул ту ре. Та ко ме ђу пр-
ве фил мо ве спа да ју фран цу ске Па си је ре ди тељâ А. Кирх не ра 
(1897) и бра ће Ли ми јер (1897), аме рич ке Pas sion plays З. Лу-
би на и Х. Вин сен та (1898), при че му кон ти ну и ра ни зна чај ове 
тра ди ци је за филм ски при каз лич но сти Ису са Хри ста по твр-
ђу ју и са вре ме на оства ре ња (The Pas sion of the Christ, 2004). У 
ова квим де ли ма Би бли ја ни је је ди ни из вор, јер па си је ва же за 
кул тур но уко ре ње не и при ла го ђе не умет нич ке фор ме, у ко ји-
ма су ме ста про на шли и дру ги из во ри, по пут апо криф не ли те-
ра ту ре, ло кал них ре ли гиј ских и фол клор них пре да ња.

На ро чи то за ни ма ње фил ма за би блиј ске са др жа је на пре-
ду је са мо гућ но сти ма игра ног при ка за исто ри је. Ме сто Би-
бли је у хри шћан ској кул ту ри као ко лев ци ки не ма то гра фи је 
учи ни ло је да жа нр ‘исто риј ског епа’ при мар ну па жњу по све-
ти би блиј ским до га ђа ји ма, па да та кви филм ски про из во ди 
за ду го оста ну по пу лар ни ји  од оста лих у ис тој ка те го ри ји. 
Та ко су на ста ли кла си ци о по ста њу (The Bi ble: In the Be gin
ning, 1966), па три јар си ма (Jo seph Sold by His Brot hers, 1960; The 
Ten Com mand ments, 1923; 1956), су ди ја ма (Sam son and De li lah, 
1949), ца ре ви ма (Da vid and Bathshe ba, 1951; So lo mon and She
ba, 1960), еван ђел ским на ра ти ви ма (The King of Kings, 1927; 
Ec ce Ho mo, 1935; Il van ge lo se con do Mat teo, 1964), Ису су Хри сту 
(From the Man ger to the Cross, 1912; The Gre a test Story Ever Told, 
1965; Il mes sia, 1975; Je sus of Na za reth, 1977; Je sus, 1984) и апо-
сто ли ма (Pe ter and Paul, 1981; A. D., 1985). Ин те ре со ва ње за 
ова кву вр сту ства ра ла штва по сто ји и да нас (No ah, 2014; Son 
of God, 2014), за хва та ју ћи све ути цај ни је фор ме игра но-до ку-
мен тар них те ле ви зиј ских се ри ја ла (Abra ham, 1994; The Bi ble, 
2013), ани ми ра ног крат ко ме тра жног (The Gre a test Adven tu re, 
1986) и ду го ме тра жног фил ма (The Prin ce of Egypt, 1998).

За раз ли ку од стро го до ку мен тар них, игра ни би блиј ски 
фил мо ви ни су за сно ва ни на на уч ној ег зе ге зи упр кос то ме 
што те же ве ро до стој ном ту ма че њу исто ри је. Спек та ку лар-
но-ко мер ци јал на стра на про дук ци је исто вре ме но зах те ва 
при ла го ђа ва ње рад ње и ли ко ва по тре ба ма тр жи шта. За то се 
у од но су на ри зи ке уно сне ве ро до стој но сти си гур ни јим те ре-
ном по ка зу је ‘фик тив на дра ма’, у ко јој при ка зи ва ње би блиј-
ских до га ђа ја из пер спек ти ве из ми шље ног ак те ра да је ле ги-
ти ми тет су бјек тив ном до жи вља ју и та ко успех по сти же кроз 
при вид ну бли скост гле да ли шта са дав но про шлим вре ме ни-
ма. Прет ход но су та кви при ме ри за сту пље ни у књи жев но-
сти, а успех њи хо ве екра ни за ци је (Quo va dis?, 1951; The Ro be, 
1953; BenHur, 1959) ути че и на са вре ме но ства ра ла штво (Ri
sen, 2016). Са исто риј ске и дог мат ске тач ке гле ди шта, ова ква 
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оства ре ња кри ти ко ва на су због пре на гла ше не су бјек тив но-
сти, про во ка тив них еле ме на та (Li fe of Brian, 1979) и те о ло шки 
упит них, евен ту ал но скан да ло зних де ло ва (The Last Temp ta
tion of Christ, 1988).

По се бан при ступ до но си фор ма ‘па ра бо ле’ ко јом се би блиј-
ски до га ђа ји сме шта ју у са вре ме но до ба (Je sus of Mon treal, 1989). 
Са те жи штем на њи хо вој су шти ни, овом прав цу до при но се 
ра до ви ис точ но е вроп ских ре ди те ља А. Тар ков ског (1932-1986) 
(Of ret, 1986) и К. Ки слов ског (De ka log, 1989). У спре зи са исто-
риј ским при сту пом, па ра бо ле се по не кад сме шта ју у кон тек сте 
ко ји ни су би блиј ски, за хва љу ју ћи че му се ефект ни је обра ћа ју 
са вре ме ном дру штву (The Se venth Seal, 1957; The Mis sion, 1986; 
Ba bet tes gæste bud, 1987). Та кве при ме ре та ко ђе пр во раз ви ја 
књи жев ност, као нпр. Ро ман М. Бул га ко ва Мај стор и Мар га
ри та, чи ју екра ни за ци ју (1972) пот пи су је и је дан од за чет ни ка 
‘ју го сло вен ског но вог та ла са’ А. Пе тро вић (1929-1994). Па ра-
бо ле, ме ђу тим, ни су исто што и алу зи је, ко је не др же до исто-
риј ске и бо го слов ске тач но сти и ко је се би блиј ским сли ка ма 
ко ри сте на ко мер ци ја лан на чин (Ra i ders of the Lost Ark, 1981; 
Ar ma ged don, 1998). У том прав цу по пу лар на кул ту ра про из во-
ди блок ба сте ре за сно ва не на уно сном за ни ма њу за апо ка лип-
тич ке те ме (Ter mi na tor 2: Jud gment Day, 1991; Ma trix, 1999), ко ји 
чак мо гу би ти одво је ни од ре ли гиј ског сми сла (Apo calypse  Now, 
1979) и све де ни са мо на за ба ву (2012, 2009). 

Са ма чи ње ни ца да је до да нас на ста ло око две сто ти не 
екра ни за ци ја еван ђел ских до га ђа ја и ви ше сто ти на дру гих ин-
те пре та ци ја би блиј ског шти ва ука зу је на по тре бу про ши ре-
ња би блиј ских сту ди ја на до мен сед ме умет но сти. За хва љу ју-
ћи успе шној упо тре би хер ме не у тич ких при сту па би блиј ском 
тек сту у ис тра жи ва њу те о ло шких, умет нич ких и обра зов них 
по тен ци ја ла фил ма, при ме ћу је се по раст ли те ра ту ре у овом 
до ме ну. По се бан ар гу мент ин те р ди сци пли нар ног при сту па 
би блиј ским и филм ским сту ди ја ма у окви ри ма ака дем ског бо-
го сло вља за сни ва се на од го вор но сти хри шћа на пре ма фил му 
као све за сту пље ни јем и моћ ни јем је зи ку са вре ме ног дру штва.
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