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1. Introducere 

 

Arta medievală înfățișează episoade și personaje biblice și are ca scop înălțarea sufletului 

privitorilor către Dumnezeu. Papa Grigore cel Mare spunea că ”pictura poate fi pentru neștiutorii de 

carte ceea ce este scrisul pentru cei ce știu să citească”. Astfel, omul medieval trebuia să fie înconjurat, 

mai ales în biserică, de astfel de reprezentări. Ele erau realizate ”cu o asemenea economie de mijloace 

și cu o asemenea concentrare asupra a ceea ce artistul socotește că e important, încât rezultatul final 

rămâne memorabil, mai mult decât relatările pline de realism ale reporterilor noștri cinematografici.”1 

Deși mijloacele s-au înmulțit, e adevărat, și deseori distrag, consider că cinematografia are 

potențialul de a înălța sufletul privitorilor spre Dumnezeu și aceasta este miza prezentei lucrări. 

Biserica și cinematograful au parcurs împreună toți cei 100 de ani de existență a acestuia din 

urmă. Povestea relației lor nu este una lungă, ca a artei plastice cu Biserica, de exemplu, ci una care 

abia începe să fie spusă. Literatura nu este foarte generoasă cu acest subiect, iar în cercetările mele, 

dorind să aflu mai mult despre raportul dintre cele două, nu am găsit tot ceea ce mi-aș fi dorit.  

Am ales să tratez o mică parte a acestei istorii, sau un aspect al ei, relația autorului de film cu 

Biserica, întrucât consider că alcătuiește un tablou relevant al unei relații vii și în continuă 

transformare. 

 

1.1 Ce este cinematograful 

 

Ieri, Religia Frumosului și sublimarea subiectului. Astăzi, aceleași nobile aspirații: să ne 

scuturăm de materie și de realism, să depășim imitația vulgară a naturii. Dar sublimarea se 

întoarce spre tehnică... CINEMAUL: nici cal, nici măgar. Nu poate sublima nici tehnica 

(fotografică), nici actorii (pe care-i imită așa cum sunt). Nici întru totul realist, teatral, pentru 

că e convențional. Nici întru totul teatral și convențional, pentru că e realist.2 

 

Imitația, darul care ne deosebește de celelalte viețuitoare spune Aristotel, este și cea dintâi 

formă de cunoaștere pentru om, ”iar plăcerea pe care o dau imitațiile e și ea resimțită de toți”3. 

                                                           
1 E. H. Gombrich, O istorie a artei, Editura Meridiane, 1975, 56 
2 Robert Bresson, Note despre cinema, UNATC Press, 2014, pg. 44 
3 Aristotel, Poetica, IV, 1448b, 5, trad. acad. prof. C. Balmuș 
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”Lucruri pe care în natură nu le putem privi fără scârbă, - cum ar fi înfățișările fiarelor celor mai 

dezgustătoare și ale morților, - închipuite cu oricât de mare fidelitate ne umplu de desfătare.”4 

Aceasta se întâmplă, ne lămurește tot Aristotel, datorită plăcerii pe care o provoacă în om, 

chiar și în cel mai puțin înzestrat, cunoașterea. A-l vedea pe celălalt acționând înseamnă a ”învăța 

privind”5. Din păcate, această cunoaștere, „cunoașterea prin privire”, poate fi înșelată sau manipulată 

foarte ușor. Manipularea însăși poate fi de dimensiuni mai mari sau mai mici. Uneori în scopuri bune, 

alteori în scopuri distructive. 

Filmul, el însuși un mijloc de cunoaștere, pleacă și el de la capacitatea de a reproduce o 

realitate, poate în felul cel mai apropiat de realitate. De aceea, regimurile politice, evident, cele de 

după apariția filmului, s-au folosit în propaganda lor de acesta. Regimurile totalitare sunt exemplul 

cel mai puternic. 

Cinematograful iși sărbătorește ziua de naștere în 28 decembrie, dată în care, în 1895 frații 

Lumière proiectau pentru publicul plătitor ”Intrarea trenului în gară”. Filmul are un minut și prezintă 

un tren care, evident, intră în gară. La apropierea trenului de pe ecran, spectatorii s-au dat la o parte 

de pe scaunele lor, speriați, crezând că trenul are să îi lovească. 

Capacitatea filmului de a crea iluzia unei realități, a unei realități care te înglobează, este astăzi 

amplificată de apariția filmului 3D. 

Imaginea mișcătoare are un impact foarte puternic pentru om. Părea reală și atunci când era 

filmată în alb negru, fără sunet și cu un număr discutabil de cadre pe secundă, cu atât mai mult 

”păcălește” acum în High Definition și 3D. Creierul operează cu imagini, deci este mult mai simplu 

să aibă o astfel de reprezentare. 

”Ce este cinematograful?” – aceasta este întrebarea pe care și-o pun Andre Bazin și prietenii 

săi de la revista Cahiers du Cinema, întrebare legitimă a unor critici de film și mari cinefili, întrebare 

legitimă a unor autori și regizori de film. 

Culegerea pe care Andre Bazin o alcătuiește sub titlul aceleiași întrebări nu pretinde că va da 

un răspuns, ci oferă câteva ”reflecții de circumstanță”6 cititorului, menite să nască și mai multe 

întrebări cu privire la arta cinematografică, explorându-i ”temeiurile ontologice”7. 

 

 

                                                           
4 Aristotel, Poetica, IV, 1448b, 10, , trad. acad. prof. C. Balmuș 
5 Ibid. 15 
6 Andre Bazin, Ce este cinematograful?, Vol. I, UNATC Press, 2014, pg. VII 
7 Ibid. IX 
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„Inventatorii evocă tocmai acest cinematograf integral menit să ofere iluzia desăvârșită a 

vieții”8, dar părinții Bisericii au o obiecție temeinică: „Să fie lăudată arta, dar tabloul să nu înșele pe 

om, ca și cum ar fi însăși realitatea!”9  

Pretenția de a prezenta realitatea este una pe care multe filme o asumă, dar acest lucru nu se 

poate întâmpla pur și simplu deoarece nu poți fi obiectiv manevrând aparatul de filmat. Orice alegere 

ai face, oricât de puțin invazivă, este alegerea ta, este felul tău de a vedea realitatea, nu realitatea în 

sine. Totuși, Andre Bazin scrie că acesta este motorul care i-a împins pe artiști să folosească tehnica 

cinematografică la apariția ei. De atunci, se diferențiază diferite categorii de cineaști, ce pot fi 

„grupați” după cum își raportează creațiile față de realitate. 

De fapt, nimeni nu poate spune clar de ce a apărut cinematograful sau ce este el. Ne putem 

raporta la funcția lui cea mai frecventă, aceea de a distra(ge). Această opțiune este a celor mulți, și 

cineaști și spectatori, mai ales producători, care văd dincolo de ”distracție”, profitul material. 

Există însă și o opțiune pe care mai puțini cineaști o îmbrățișează, respectiv aceea de 

cinematograf-căutare. A ființei, a omului, a persoanei, a Lui Dumnezeu. 

”Să nu filmezi pentru a ilustra o teorie sau pentru a arăta bărbați și femei limitați la aspectul 

lor exterior, ci pentru a descoperi din ce material sunt făcuți. Pentru a ajunge la acest „miez al 

miezului„ care nu se lasă surprins nici de poezie, nici de filozofie, nici de dramaturgie.”10 

Robert Bresson propune una dintre cele mai dificile provocări. A-l cunoaște pe celălalt este 

un lucru greu de făcut prin orice mijloace, dar el propune cinema-ul ca un mediu propice pentru 

această cunoaștere care se realizează exploatând mijloacele cinematografice, nu doar ilustrând povești 

și construind scene. A privi prin ochii aparatului de filmat este mult mai mult de atât. Bresson nu își 

propune să distragă atenția privitorului distrându-l pentru două ore, ci să îl implice pe spectator în 

proces. Acest demers este ales de puțini cineaști și de obicei aceștia sunt numiți autori. 

El însuși un autor de cinema, Bresson merge atât de departe în epurarea limbajului 

cinematografic încât renunță aproape de tot la mizanscenă, nu folosește actori profesioniști și nici nu 

își îmbracă textul într-o interpretare. 

După decenii de explorare a tehnicilor de montaj și a modurilor în care filmul poate „înșela” 

privitorul, patru regizori danezi (Lars von Trier, Thomas Vinterberg,  Kristian Levring și Søren 

Kragh-Jacobsen) elaborează unul dintre cele mai provocatoare manifeste cinematografice, Dogma 95. 

Manifestul propune un film ”demachiat”, renunțând la toate rafinamentele stilistice.  

                                                           
8 Andre Bazin, Ce este cinematograful?, Vol. I, UNATC Press, 2014, pg. 15 
9 Clement din Alexandria, Protr. 57, 6. 
10 Bresson, Note, pg. 26 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lars_von_Trier
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Vinterberg
http://en.wikipedia.org/wiki/Kristian_Levring
http://en.wikipedia.org/wiki/Søren_Kragh-Jacobsen
http://en.wikipedia.org/wiki/Søren_Kragh-Jacobsen
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”Filmările cu camere de filmat mobile, folosind doar materiale existente, devin o șansă de 

purificare. Prin reglementările sale extrem de riguroase și obstacolele provocatoare, mișcarea Dogmei 

urmărea să reabiliteze inocența pierdută de la începuturile cinematografului” (Lars von Trier). 

Respingând iluzia, manifestul se îndreaptă spre ideea de adevăr al reprezentării 

cinematografice, ca nimic să nu fie adăugat obiectului reprezentat, un fel de epurare a filmului de 

toate elementele care distrag atenția de la esență. 

 ”Problema „autorului” unui film a fost deseori pusă în discuție, dar întotdeauna a fost 

 superficial tratată. De fapt, să întrebi cine este creatorul unui film înseamnă să presupui că 

 toate filmele sunt produse în același mod, cu aceleași reguli sau metode-ceea ce înseamnă să 

 ignori, de la bun început, condițiile materiale pentru producția cinematografică.”11 

Putem pune cineaștii în aceste două categorii, cea a comercianților și cea a autorilor. Cu toate 

acestea, există și cineaști care ajung atât la publicul larg, cât și la cel de specialitate cu același succes. 

Îi voi numi autori-entertaineri. 

In această categorie îl includ pe Federico Fellini, care cu ”La Dolce Vita” a umplut 

cinematografele, și le-a menținut așa atât cât i s-a permis, în ciuda propunerii artistice profunde, cu 

oameni din toate mediile sociale. Asta e miza pe care puțini și-o propun și probabil că și mai puțini o 

ating: să găsești mijloace să vorbești pentru toată lumea deodată. 

Tot din această categorie face parte Luis Bunuel care crea filme pentru tăranii din Mexic cu 

care stătea și bea, bucurându-se de ceea ce vedeau pe ecran, iar aceste filme sunt considerate azi 

capodopere: „Los Olvidados” (1950), „Viridiana” (1961) și chiar „Nazarin” (1959), inclus pe lista 

scurtă de filme religioase apreciate de Vatican. 

Astăzi e greu ca publicul larg să vadă filmele lui Apichatpong Weerasethakul, unul dintre cei 

mai apreciați autori contemporani, iar asta pentru că nu ajung în cinematografe și nu se bucură de 

promovare în același fel cu filmele de la Hollywood. Filmele „de autor” rămân într-o nișă de festival 

și sunt prea puține inițiativele de a le aduce în atenția spectatorilor. 

Sunt puțini cei care fac filme recunoscute de critici ca fiind valoroase și în acelși timp de 

public ca fiind demne de a le ocupa două ore din viață. Relaţia dintre artă, comerţ, public şi mesaj este 

o relaţie complexă, o relaţie care nu face obiectul propriu zis al acestei lucrări, deşi nu pot exlude 

trimiterile la ea. 

                                                           
11 Jean Mithry, The Aesthetics and Psychology of the Cinema, Barnes and Noble, 2009, pg. 145, trad. Maria Agnesa 

Pușcașu 
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Propunerea mea este legată de relația Bisericii cu filmul și a autorilor cu Biserica. Sigur că 

acestea din urmă vor fi personalizate pentru fiecare cineast, de aceea propun unul dintre noii (dar deja 

bătrânul) autori-entertaineri, Martin Scorsese, și două dintre filmele sale cu tematică religioasă, 

”Ultima tentație a lui Cristos” (1988) și ”Silence” (2016), primite foarte diferit, fiecare la timpul lor, 

de Biserică. Prin alegerea mea vreau să ilustrez antitezele și convergențele care există și vor exista 

mereu în relația dintre artist (sau meșter) și Biserică și drumul lor împreună, iubindu-se, negându-se 

unul pe altul, în armonie sau dezacord, dar mereu în relație.  
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2. Biserica de-a lungul Filmului 

 

Ce înseamnă un film bun, ce înseamnă un film rău, ce e un tablou bun, ce e un tablou rău. 

Cassavetes spune, la un moment dat, “regizorul trebuie să plece de la prezumţia că nu ştie 

nimic”. Fabricarea filmului este, de fapt, o cercetare a lumii, o mirare. Şi-am zis “da, ăsta e 

răspunsul”. Filmele bune sunt ale regizorilor care se miră, care se miră alături de tine, iar 

filmele proaste sunt ale regizorilor care-ţi spun ei cum stă treaba. (Cristi Puiu)12  

 

 Biserica a avut o poziție foarte tranșantă la apariția mijloacele de comunicare în masă, fie că 

ele însemnau cartea tipărită, radioul, televiziunea sau internetul. A avut poziții foarte diferite față de 

ele. Tiparul a fost condamnat, iar radioul lăudat, cinematograful blamat, dar televiziunea încurajată. 

Biserica a avut mereu o opinie și despre formele de artă pe care le întâlnea. Filmul fiind atât expresie 

artistică, cât și mijloc de comunicare, nu putea face excepție în ochii Bisericii, fiind îndelung discutat. 

 Imediat după lansarea primelor 

imagini filmate, în anul 1896, Papa 

Leon al XIII-lea s-a lăsat înregistrat 

pe peliculă și a binecuvântat camera 

pe care urmașii săi aveau să o 

învinuiască de priviri păcătoase. 

Deschiderea lui față de noua 

descoperire nu putea fi umbrită de 

grijile ce au urmat în anii dezvoltării 

industriei cinematografice și implicit a exploatării elementelor care vând un produs audio-vizual, prea 

rar demne de aprecierea Bisericii. 

 În anul 1929, Papa Pius al XI-lea avertizează în enciclica Divini Illius Magistri cu privire la 

pericolele contemporane, printre care imoralitatea cinema-ului, atât de ușor accesibil tinerilor. Același 

papă salută, patru ani mai târziu, înființarea în Statele Unite a „Legiunii Decenței”, o organizație a 

                                                           
12 Mihnea Măruță, Interviu cu Cristi Puiu, 2013, http://mihneamaruta.ro/2013/06/11/interviu-cristi-puiu-nu-tu-

descoperi-usa-usa-te-descopera-pe-tine-tu-poti-doar-sa-te-rogi/, accesat în iunie 2017 

http://mihneamaruta.ro/2013/06/11/interviu-cristi-puiu-nu-tu-descoperi-usa-usa-te-descopera-pe-tine-tu-poti-doar-sa-te-rogi/
http://mihneamaruta.ro/2013/06/11/interviu-cristi-puiu-nu-tu-descoperi-usa-usa-te-descopera-pe-tine-tu-poti-doar-sa-te-rogi/
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catolicilor americani care se opuneau filmelor imorale și făceau un legământ nu numai să nu le 

privească, dar nici să nu intre în săli care au difuzat cândva filme contrare credinței lor.  

”Condamn toate filmele indecente și imorale, și pe cele care glorifică crimele sau 

criminalii. Promit să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru a întări opinia publică împotriva 

producerii filmelor indecente și imorale, și să mă unesc cu toți cei care protestează împotriva 

lor. Sunt conștient de obligația mea de a-mi forma conștiința drept, pentru a judeca filmele 

care sunt periculoase pentru viața mea morală. Promit să stau departe de ele. Promit să stau 

departe, de asemenea, de săli de divertisment care se angajează să le difuzeze.”13 

Pare greu de crezut acum, dar marile studiouri nu au avut ce face decât să se supună voinței 

milioanelor de enoriași convinși de validitatea opiniilor lor. Pur și simplu nu puteau pierde atâta public 

plătitor. 

 În enciclica sa din anul 1936, Vigilanti Cura, Papa Pius al XI-lea îndeamnă cineaștii să facă 

filme care să educe, să aibă morala cea bună. El subliniază impactul puternic pe care îl are imaginea 

în mișcare asupra omului. 

  „Puterea filmului constă în aceea că vorbește prin mijlocul imaginilor, imediate și 

 concrete, pe care mintea le primește cu bucurie și fără a obosi. Chiar și cele mai crude și 

 primitive minți, care nu au capacitatea și nici dorința de a face eforturile necesare 

 abstractizării și raționalizării deductive, sunt captivate de cinema. În locul eforturilor pe care 

 cititul sau ascultatul le presupun, este plăcerea continuă dată de succesiunea de imagini 

 concrete și, ca să spun așa, vii.”14 

 Papa Pius al XI-lea observă și efectul asupra maselor pe care îl are cinematograful. Într-o 

enciclică ulterioară, Divini Redemptoris din 1937, referindu-se tocmai la transmiterea, prin 

intermediul filmului, a unei ideologii, el vorbește despre comunismul ateu care a intrat prin film în 

toate casele. În enciclica Vigilanti Cura vorbește deja despre faptul că filmul nu se adresează 

individului, ci maselor și are puterea de a le mișca, iar această exaltare colectivă, așa cum ne arată 

istoria, poate lua forme dintre cele mai morbide. Pericolul este cu atât mai mare cu cât ”filmul este 

vizionat de oameni care stau într-o sală întunecată și ale căror facultăți mentale, fizice și adesea 

spirituale sunt relaxate.”15 

Sfântul Părinte vorbește despre nevoia omului modern, obosit de munca în industrie, de a se 

destinde. Acestei nevoi, spune el, trebuie să i se răspundă într-un mod demn și sănătos din punct de 

                                                           
13http://en.wikipedia.org/wiki/National_Legion_of_Decency, accesat în iunie 2017 
14Pius XI, Vigillanti Cura, 1936, II 
15Ibidem 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Legion_of_Decency
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vedere moral și de aceea urgentează responsabilizarea creștinilor și a tuturor oamenilor de bună-

credință în a lua măsuri. 

 În această cvasi-psihoză care s-a creat în Statele Unite cu privire la film, la demonizarea 

acestuia, Legiunea își începea activitatea. Desigur, aceasta nu durează la nesfârșit, oamenii își apără 

producțiile, se nasc procese și chiar Papa (Pius al XII-lea de acum) îndeamnă oamenii mai degrabă la 

a vedea filmele bune, decât la a le blama pe cele rele.  

 Observând puterea filmului de a influența, Papa îndeamnă la a folosi cinematograful ca 

instrument de educare, de înălțare sufletească, la a-l folosi în promovarea binelui. ”Scopul esențial al 

artei, rațiunea ei de a fi, este de a asista perfecționarea personalității morale care este omul, iar pentru 

aceasta, trebuie să fie morală”16. 

 Mergând mai departe, Papa Pius al XII-lea dă directive oamenilor angajați în industria 

cinematografică cu privire la filmul ideal, într-o exortație apostolică adresată celor care lucrează în 

(la) lumea cinematografică (1955). 

 El vorbește despre importanța pe care filmul a căpătat-o în viața omului și despre puterea pe 

care o are asupra acestuia. Subliniază că filmul nu este nicidecum un subiect neînsemnat în ochii 

Bisericii, ci din contră, unul de maximă importanță, din moment ce îi (in)formează pe copiii ei. 

  ”Dacă expresia artistică face publicitate formelor false, goale, confuze, celor ce nu 

 sunt în armonie cu Creația, dacă, mai degrabă decât să ridice mintea și inima la sentimente 

 nobile, agită pasiunile primare, se poate să găsească apreciere între câțiva oameni, dar doar 

 prin natura noutății sale, o calitate care nu este întotdeauna de valoare și care conține prea 

 puțin din realitatea formelor de expresie umană. O asemenea artă se degradează, negându-și 

 elementul primar și esențial: nu va fi universală și perenă așa cum este spiritul uman căruia i 

 se adresează.”17 

 Papa Pius al XII-lea își continuă discursul cu privire la film și în scrisoarea adresată laicilor 

cu privire la apostolatul lor și îndeamnă la implicare în ceea ce privește producția cinematografică, 

cenzura și grija pentru cei mici, mai ales. Numește două preocupări principale: evitarea oricărui 

element ce poate corupe și promovarea valorilor creștine.18 

 Atât Papa Pius al XI, cât și Papa Pius al XII-lea apreciază potențialul cinema-ului, îl văd și au 

un discurs amplu asupra lui. Timpul lor îi pune în situația de a acționa altfel decât o face astăzi 

Biserica. 

                                                           
16Papa Pius XI, Vigillanti Cura, 1936, I 
17Papa Pius XII, Miranda Prorsus, 1957, 1 
18Papa Pius XII, Guiding Principles of the Lay Apostolate, 1957 
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 Într-o perioadă plină de profunde schimbări în societate, Conciliul Vatican II (1962-1965) 

schimbă perspectiva asupra implicării Bisericii în societate, implicit în artă și comunicații sociale. 

Inter Mirifica, Decretul asupra mijloacelor de comunicare socială, transferă puterea laicilor. Îi pune 

pe laici în fața responsabilității de a se informa și a se forma pentru a face alegerile bune cu privire la 

ceea ce „consumă”. 

  ”Folosirea dreaptă a mijloacelor de comunicare socială cere și ca cititorii, ascultătorii 

  și spectatorii de diferite vârste și nivele culturale să primească o educație adecvată și 

  specifică, atât în plan teoretic cât și practic. Așadar, inițiativele adecvate acestui scop 

  – mai ales dacă sunt destinate tinerilor – trebuie favorizate, înmulțite și orientate  

  după principiile moralei creștine, în școlile catolice de orice grad, în seminarii și în 

  organizațiile de apostolat ale laicilor. Pentru a ajunge mai ușor la acest scop, trebuie 

  să se expună și să se explice la catehism învățătura și disciplina catolică în acest  

  domeniu.”19 

 Sigur că sunt încă lucruri care par exagerate pentru publicul de azi, mai ales că soluția propusă 

este mereu ”respectarea legii morale” (fără să se precizeze cu exactitate care este interpretarea ei), dar 

Biserica se distanțează de procesul creației și producției de film și le lasă mult mai mult în mâna 

laicilor, cărora le propune o anumită conduită și vigilență. 

   ”Se va promova și se va asigura, prin toate mijloacele adecvate, producerea și 

  difuzarea unor filme utile pentru o destindere onestă și având o reală valoare  

  culturală și artistică: e vorba, în primul rând, de filmele destinate tineretului. Acest 

  lucru se realizează mai ales susținând și coordonând mijloacele și inițiativele unor 

  producători și difuzori bine intenționați, recomandând filmele care merită, prin  

  sprijinul criticii și prin premii, susținând și grupând sălile de spectacol gestionate de 

  catolici serioși.”20 

Și desigur, formarea profesioniștilor rămâne în atenția Vaticanului, preocupat să păstreze o 

relație constructivă cu filmul. ”Pentru a acoperi necesitățile expuse mai sus, trebuie formați fără 

întârziere preoți, călugări și laici care să dobândească priceperea necesară pentru a folosi aceste 

mijloace în scopuri de apostolat.”21 

 Este o lume în care nu mai poate funcționa Legiunea Decenței și Biserica înțelege asta, 

lucrează mult mai delicat, mai de la distanță. Se formează oficii naționale și asociații internaționale 

                                                           
19Conciliul Vatican II, Inter Mirifica, II 
20Ibidem 
21Ibidem 
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recunoscute de Sfântul Scaun, dar ele propun, nu condamnă, construiesc, nu emit judecăți, iar aceasta 

este, într-adevăr, o schimbare importantă. 

 Suntem încă în procesul propus de Conciliul Vatican II. Astăzi există jurii ecumenice în 

festivalurile de film, premii ”catolice” pentru cinema, avem Consiliul Pontifical pentru Comunicații 

Sociale, site-uri și publicații administrate de catolici cu rubrici de film și recomandări. Sfinții Părinți 

apreciază și folosesc din ce în ce mai mult mijloacele de comunicare socială, iar impactul acestora 

devine din ce în ce mai mare. La fel și pericolele pe care le observau și în trecut. Oamenii își pierd 

reperele sau le refuză. Calea pentru alegeri asumate este educația. Lumea abia începe să se gândească 

și la educația privind produsele audio-vizuale. Biserica a identificat această nevoie de mult și cred că 

a apreciat mereu filmul, în ciuda tuturor reproșurilor pe care i le-a adus de-a lungul timpului. Mai ales 

azi, filmul nu poate fi controlat. Ce ne rămâne să facem este să alegem. Și o alegere corectă presupune 

educație. 

 Schimbările în atitudinea Bisericii faţă de anumite filme se văd şi în felul în care sînt apreciate 

diferit, la distanţe de cîteva decenii, aceleaşi filme. De pildă, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la 

prima proiecție cinematografică, Consiliul Pontifical pentru Comunicații Sociale a lansat o listă cu 

câteva filme importante din istoria cinematografului: 45 de filme grupate în trei categorii – religie, 

valori și artă. Paradoxal, 8 ½ a avut loc atât pe lista Vaticanului din anul 1995, cu cele mai importante 

filme de artă, ca un film de apreciat, cât și pe cea a Legiunii Decenței cu 32 de ani în urmă, desigur, 

ca un film de condamnat. 
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3. Autorii de film și Biserica 

 

Sunt ateu, mulțumesc lui Dumnezeu. (Luis Bunuel) 

  

 Chiar dacă subiectul necesită o analiză mult mai amplă, voi aborda relația dintre autorii de 

film și instituția Bisericii prin prisma a cinci autori și a filmelor lor. Ca orice alegere, alegerea mea 

față de acești autori este subiectivă și, prin urmare, discutabilă. O susțin în primul rând prin relația 

asumată, deschisă, mediatizată și controversată dintre cele două elemente, autorul de film și Biserica. 

Reflecția mea se va concentra, în mod special, asupra lui Martin Scorsese, unul dintre regizorii a căror 

viață și operă aduc o imagine relevantă asupra relației dintre autor și Biserică. 

 Sunt critici de film care observă catolicismul, mai ales educația catolică și exercițiul de a privi 

icoane, imagini religioase, ca fundamentale în modul de formare a imaginarului autorului. Aceiași 

critici pun în contrast regizorii protestanți care sunt mult mai concentrați pe cuvant. Este un mod cel 

puțin interesant de a privi lucrurile. 

 Luis Bunuel este unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai Bisericii Catolice și unul dintre 

cei mai catolici regizori pe care îi cunosc. Nu a pierdut nicio ocazie în filmele sale să parodieze 

Biserica sau practici religioase, credincioși fervenți și superstiții. Criticile lui sunt pertinente pentru 

că el însuși, elevul iezuit, era un bun cunoscăor al acestor practici. Acest lucru este poate cel mai 

vizibil în filmul „Calea Lactee”, povestea care urmărește drumul a doi pelerini spre Santiago de 

Compostela, prilejul unuia dintre cele mai ample și inteligente comentarii la Sfânta Scriptură filmat 

vreodată. Dintre toți regizorii a căror muncă este puternic impregnată de catolicism, Bunuel este după 

părerea mea, cel mai liber, cel mai puțin dogmatic și cel mai puțin „judecător”. Când Papa Ioan Paul 

al II-lea a lansat lista cu 45 de filme plăcute Vaticanului, cu ocazia centenarului cinematografiei, 

„Nazarin”, filmul lui Bunuel din 1959 era printre ele. Acesta urmărește drumul unui preot credincios 

lui Dumnezeu și misiunii sale, dar greu încercat de lume, drum ce seamănă pe alocuri cu cel al lui 

Cristos din Evanghelii. Se spune despre Bunuel că s-a convertit înainte de moarte. Eu cred că a fost 

mereu credincios și l-a căutat pe Dumnezeu în toate demersurile sale. 

 Lars von Trier este unul dintre cei mai controversați regizori în viață. Un om chinuit de gânduri 

și întrebări provocatoare, chinuit de o boală care nu îi permite multă libertate. Un om care ni se 

comunică prin creațiile sale. Filmele lui sunt violente, sunt filme care rănesc, care chinuie, dar 
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ridiculizând de fapt ceea ce spun, sunt niște satire pline de un tip de umor fin, aproape de nedetectat. 

Nici nu poți fi sigur ce e. Ai nevoie de multe vizionări ca să spui ceva relevant. De la prima vizionare 

poţi ieși abuzat, de la a doua poate reușești să treci dincolo de prima impresie. 

 Relația lui Lars von Trier cu Biserica și a Bisericii cu el e una specială. A crezut vreme de 

câțiva ani că e evreu, apoi a aflat că tatăl său biologic este catolic, s-a botezat și spune despre sine că 

a vrut să fie religios. Filmele sale sunt adesea despre credință, dar mulți catolici nu le primesc bine. 

O grupare catolică din Franța a reușit să scoată cu ordin judecătoresc „Antichristul” din 

cinematografe, iar juriul ecumenic de la Cannes l-a acuzat de misoginism. A fost aproape de a primi 

premiul juriului ecumenic pentru „Breaking the Waves”, dar până azi nu are încă o recunoaștere 

oficială a Bisericii ca și căutător de Dumnezeu. 

Robert Bresson considera că cinematografia presupune a filma mișcarea interioară. El este 

deseori numit sfântul patron al cinema-ului, atât pentru catolicismul filmelor sale, cât și pentru 

contribuția extraordinară pe care a adus-o cinematografiei mondiale. Maniera sa de a filma, de a dirija 

actorii sunt inovații absolute. Filmul ideal trebuia să îl arate pe Dumnezeu în viața de zi cu zi. Martin 

Scorsese spune despre el că filmează ceea ce se întâmplă între momentele care apar de obicei în filme. 

Unul dintre cele mai cunoscute filme ale sale este și unul dintre cele mai faimoase filme catolice din 

toate timpurile, „Jurnalul unui preot de țară”, adaptare după romanul lui Georges Bernanos. Robert 

Bresson a câștigat de șase ori premiul OCIC, al Organizației Catolice Internaționale pentru Cinema și 

Audiovizual. 

 

Jurnalul unui preot de țară (1951) 
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„Andrei Tarkovski îl aprecia foarte mult pe Bresson, numindu-i pe el și pe Ingmar Bergman 

ca regizorii săi favoriți. Spunea că este interesat doar de perspectiva a doi oameni - Bresson și 

Bergman. În cartea lui, „Sculpting in Time”, Tarkovski îl descrie pe Bresson ca fiind probabil singurul 

artist din industria cinematografică care a reușit să creeze în acord cu conceptul pe care l-a dezvoltat 

înainte.”22 

Andrei Tarkovski, și el un căutător al lui Dumnezeu în/prin film, un rus ortodox, despre care 

se spune că a dat o nouă dimensiune relației dintre artă și religie. El l-a pus pe Dumnezeu în centrul 

operei sale. „Andrei Rublev” (1966) și „Sacrificiul” (1986) se regăsesc pe lista scurtă a Vaticanului 

cu filme religioase ale primului secol de cinema. 

Le fel ca Bunuel, Alfred Hitchcock s-a născut într-o familie de catolici practicanți,  a fost 

ministrant și a studiat la școala iezuită. Hitchcock a rămas practicant și după ce a devenit adult, a fost 

căsătorit cu aceeași femeie toată viața, mergea la biserică duminica, fiind un membru respactabil al 

comunității. Filmele lui sunt mereu marcate de educația catolică pe care a primit-o. Tema principală 

a operei sale e vina, în special atribuirea ei „mielului nevinovat” care e condamnat să ispășească 

păcatele altuia. „The Wrong Man” și „I Confess” sunt considerate de critici cele mai catolice filme 

ale sale, la fel și cele mai puțin atinse de umorul care îl caracteriza. „Legenda” spune că i s-a oferit 

chiar o audiență la Papa, pe care a refuzat-o spunând că se teme de a fi îndemnat de Sfântul Părinte 

să lase lumea plină de păcat în care trăiește. Catolic practicant, Hitchcock nu a fost nici el scutit de 

conflicte cu biserica, prin Legiunea Decenței care a întors „Psycho” de câteva ori la montaj. 

 

                                                           
22 https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Bresson, accesat în iunie 2017 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Bresson
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4. Lumea lui Martin Scorsese 

 

Și dacă sunt de admirat aceste statui, este pentru faptul că grație lor putem lua contact 

cu arta unui artist învățat, căci nu se cuvine mai multă cinstire creației decât creatorului 

însuși. Nu materialul împodobește și îndumnezeiește arta, ci dimpotrivă.23 

 

Cum am menționat în capitolul precedent, am ales să prezint relația dintre Biserică și autorul 

de film cu preponderență prin viața și opera regizorului Martin Scorsese. În momentul de față este cel 

mai popular și comercial exemplu de autor catolic. Ajunge atât la publicul larg, cât și la cel de 

specialitate cu ușurință și naturalețe, iar viața sa este una strâns legată de credință, încă din copilărie 

când singurul loc de refugiu era Catedrala Sf. Patrick sau singurul său interlocutor în materie de film, 

preotul local.  

Una dintre cele mai emblematice secvențe reprezentative pentru educația catolică pe care a 

primit-o apare în „Mean Streets”, filmul care a rămas până azi emblema sa. Personajul principal își 

trece mâna peste lumânările din biserică pentru a avea un „preview” al flăcărilor iadului în care este 

convins că va sfârși. 

 

4.1 Copilăria în biserică și sala de cinema 

  

 Vocea mea este scenă racord cu vocea lui Harvey pe parcursul filmului, iar pentru 

mine acest lucru a reprezentat o modalitate de a cădea la învoială cu mine însumi, în 

încercarea de a mă mântui. E foarte ușor să te disciplinezi să te duci la slujba de duminică. 

Aceasta nu înseamnă mântuire pentru mine, ci felul în care trăiești, felul în care te comporți 

față de ceilalți, pe stradă, acasă sau la serviciu.24 

 

 Martin Scorsese, Marty, s-a născut în familia lui Charles și Catherine Scorsese, fii de imigranți 

sicilieni care au traversat oceanul spre Lumea Nouă. 

                                                           
23 Atanasie, Oratio contra gentes, 13 
24 Martin Scorsese, Scorsese despre Scorsese, Allfa, 2001, pg. 84 
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 Tatăl său lucra ca muncitor la teasc, iar mama sa era croitoreasă. Martin și fratele său au crescut 

pe străzile din New York, în mijlocul comunității italiene, unde crima organizată era în floare. Filmele 

lui reflectă deseori lumea în care a copilărit și violența pe care o întâlnea la tot pasul pe stradă. De 

asemenea, părinții săi apar adesea în filmele lui. 

 Cealaltă mare influență vine din partea Bisericii Catolice, căruia Marty îi era credincios și care 

îl impresiona atât de tare, încât dorința sa din copilărie și până în tinerețe a fost să devină preot. 

   „În cartierul meu, oamenii puterii erau tipii duri de pe stradă și Biserica.  

  Personajele crimei organizate își scoteau pălăriile în fața unui preot și vorbeau  

  îngrijit, primind în schimb binecuvântări pentru mașinile și animalele lor de casă.  

  Poate că acest lucru are o legătură cu hotărârea mea de a deveni preot, pe vremea  

  când aveam vreo opt sau nouă ani.”25 

 Asta îi făcea cu totul speciali pe oamenii Bisericii, iar Martin Scorsese chiar a intrat la 

„seminarul mic”, dar a fost exmatriculat în scurt timp, din cauza notelor proaste și a faptului că se 

îndrăgostise de o fată. Totuși nu a renunțat la idee, dar s-a întors, credea el, temporar, spre cealaltă 

pasiune a sa, filmul. 

 Copil fiind, Martin Scorsese își petrecea mare parte a timpului liber la cinema, întrucât era 

astmatic și spune el, părinții nu știau ce să facă altceva cu el. Dar nu mergeau doar ca să își ocupe 

timpul, tatăl său era el însuși un cinefil și Scorsese povestește cum ei au fost prima familie din bloc 

care a avut televizor! „Filmele erau întotdeauna un lux pe care și-l putea permite, chiar și atunci când 

nu existau bani deloc”26 

 Fascinația sa față de filme a fost cultivată cu sfințenie ani de-a rândul, alături de cea față de 

Biserică și a avut parte chiar de un preot care venea în cartierul său pe când era adolescent, le cânta 

muzică clasică lui și celorlalți băieți, îi ducea să vadă filme și discutau împreună despre ele. Cu acest 

preot, Francis Principe, Scorsese a rămas prieten până azi. 

 După eșecul de la seminar, Scorsese a făcut liceul în Bronx, plănuind să meargă apoi la 

Universitatea Iezuită. Nu s-a putut, însă, din cauza notelor sale proaste. 

 S-a dus la NYU pentru că aveau și studii de film. Încă nu renunțase la ideea de a se întoarce 

la seminar. S-a hotărât că rămâne la Film la scurt timp după aceea. 

 

                                                           
25Scorsese, Scorsese, pg. 33 
26Ibid. pg. 25 
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4.2 Rolul Bisericii în cultura contemporană 

 

Unindu-ne, vrem să clarificăm faptul că există o diferență fundamentală între grupul nostru 

și organizațiile precum United Artists. Nu ne unim pentru profit, ci ca să facem filme. Ne unim 

ca să creăm Noul Cinema American. Și vom face asta împreună cu restul Americii, împreună 

cu restul generației noastre. Concepțiile și cunoștințele comune, furia și nerăbdarea ne leagă 

între noi, și de asemenea cu ceilalti membrii ai mișcărilor New Ciema din jurul lumii. Colegii 

noștri din Franța, Italia, Rusia, Polonia și Anglia se pot baza pe determinarea noastră. 

Asemenea lor, și noi ne-am săturat de Marea Minciuna din viață și artă. Asemenea lor, și noi 

susținem nu numai noua cinematografie, ci și noua persoană. Asemenea lor, susținem arta, 

dar nu în detrimentul vieții. Nu vrem filme lustruite, superficiale și false – le preferăm aspre, 

necioplite, dar vii; nu vrem filme trandafirii, ci le preferam de culoarea sângelui. (Încheierea 

primului manifest al The New American Cinema Group)27 

 

 Moda, pe când Martin Scorsese era la facultate, era să realizezi primul lung-metraj până la 

vârsta de 25 de ani. Scorsese a reușit, iar „Who‘s That Knocking at My Door” a avut premiera în anul 

1967. Anul în care Susan Sontag a lansat neuitata idee: “Rasa albă este cancerul istoriei omenirii”. 

Anul în care formația Beatles a lansat (pe 1 Iunie), cel mai faimos album din toate timpurile: Sgt. 

Pepper Lonely Hearts Club Band. Anul când tânăra generație a început să spună NU răutății bătrânei 

generații, care ucidea cu cruzime oameni nevinovați, în Vietnam. Anul situat la egală distanță între 

1965 (Oscarul pentru cel mai bun film pentru Sunetul Muzicii) și 1969 (Oscarul câștigat de Midnight 

Cowboy). Anul în care s-a schimbat ceva, în care s-a terminat ceva și în care a început altceva. Anul 

„puterii florilor” și al generației Hippie. Guvernatorul de atunci al Californiei, (fostul actor și viitorul 

președinte) Ronald Reagan spunea: „Un hippie este cineva care arată ca Tarzan, merge ca Jane și 

miroase ca Cheetah”. 

 Poate că această descriere ireverențioasă pe care Ronald Reagan o aduce emblemelor anilor 

‘60-‘70 în America este apropiată și de ceea ce considerau grupările religioase, implicit, de la 

depărtare de acum, după Conciliul Vatican II, Biserica, despre acești oameni liberi, care refuzau orice 

establishment. 

                                                           
27 Jonas Mekas, The Film-Maker‘s Cooperative, 1962, http://film-makerscoop.com/about/history, accesat în iunie 2017, 

trad. Priscila Francisca Radu 

http://film-makerscoop.com/about/history
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Martin Scorsese pe platou la „Woodstock” 

 În filmele lui Martin Scorsese va fi mereu prezent acest punct de cotitură al istoriei. 

 În timp ce Scorsese este la facultate, ia proporții filmul de avangardă american. Realizatori de 

film ca Jonas Mekas, Gregory Markopoulos, Ken Jakobs, alături de alții se întâlnesc sub numele de 

The New American Cinema Group și înființează The Film Makers Cooperative. Aceasta apare din 

nevoia noilor autori de a-și prezenta filmul publicului, film care nu este deloc pe placul distribuitorilor, 

al patronilor de cinema, producătorilor sau sindicatelor din cinematografie, astfel că au nevoie de o 

organizație proprie care să îl sprijine și să îl promoveze. Filmele lor sunt provocatoare, dure, directe, 

subiective. John Casavettes cu Shadows este unul dintre cele mai cunoscute exemple. 

 În Franța ia amploare Noul Val, un grup de cineaști adunați în jurul Cahiers du Cinema și lui 

Andre Bazin. Noua generație de critici de film apreciază filmele lui Howard Hawks și Alfred 

Hitchcock, le plac filmele americane, lucru care nu era la mare preț nici măcar printre profesorii 

americani la vremea respectivă. 
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În toată Europa cinematograful se schimbă. Se dezvoltă teoria autorului de film, ca realizator 

cu putere deplină asupra operei sale. 

 The New American Cinema Group refuză profitul în favoarea artei.  Refuză producătorii care 

să dicteze cum și ce să conțină filmul. Ei își pun resursele împreună pentru a face filme și pentru a 

aduce în America filmele europene care nu își găseau loc în cinematografe. 

 În acest context, Scorsese își realizează primele filme, scurtmetrajele din facultate care se 

bucură de mare succes în festivaluri și conțin adesea omagii la adresa autorilor săi preferați. Termină 

facultatea în 1964 cu diplomă în ”Film Communications”. 

 „Who‘s that Knocking at My Door” (1969) este primul său lungmetraj, iar problemele pe care 

le tratează, așa cum spune chiar Scorsese, sunt despre inhibiții sexuale și Biserică, teme ce vor deveni 

recurente în opera sa. 

 America se schimba, grupările de tipul Legiunii Decenței își pierdeau din putere, iar 

producătorii profitau până la limita la care li se permitea. Scorsese întâmpina dificultăți în terminarea 

filmului, dar un producător i-a oferit ajutorul în schimbul introducerii unei scene cu nuduri. 

 Filmografia lui Scorsese începe odată cu eliberarea filmului american de grupările religioase, 

un detaliu relevat în compunerea tabloului autorului-entertainer care urma să devină. Următorul său 

lungmetraj este „Boxcar Bertha” un film comercial pe care îl realizează la comanda lui Roger Corman, 

unul dintre marii producători ai vremii și probabil cel mai mare producător de filme de tip B, cum 

spun americanii, până în prezent. Scorsese își amintește indicațiile acestuia: „Citește scenariul, 

rescrie-l cât vrei, dar nu uita, Marty, că trebuie să ai o femeie dezbrăcată cel puțin la cincisprezece 

pagini. Nu dezbrăcată complet, poate doar un umăr dezgolit, sau vreun picior, ca să menții interesul 

publicului.” 

 Marty face filmul și i-l arată lui John Casavettes, cu care se împrietenise. Acesta îi spune, 

prietenește, că și-a petrecut un an din viață realizând un „deșeu”: „E un film bun, dar tu ești mai bun 

decât cei care fac genul ăsta de filme. Nu te înfunda în piața de exploatare, încearcă să faci altceva.”28 

La fel și Jay Cocks, pe vremea aceea critic de film la Time, îl încurajează să se întoarcă la filmele de 

tipul „Who‘s That Knocking at My Door?”. 

 Astfel, Scorsese începe lucrul la filmul care avea să îi aducă aprecierea în rândul criticilor și 

a autorilor de film, „Mean Streets”, o continuare a poveștii din „Who‘s That Knocking at My Door?”, 

încărcat de asemenea cu frământările religioase ale gangsterilor mici de pe străzile din Mica Italie. 

Filmul este aplaudat la pretențiosul Festival de Film de la New York și apoi la Cannes. 

                                                           
28 Scorsese, Scorsese, pg. 24 



21 
 

 De aici și până la „Taxi Driver”, considerat de mulți cel mai bun film al lui Scorsese, mai sunt 

doar câțiva ani. Acesta, pe lângă aplauze, îi aduce prestigiosul Palme d‘Or la Festivalul de Film de la 

Cannes și recunoaștere mondială, dacă încă existau sceptici. 

   

4.3 De la Palm d‘Or la „Ultima tentație a lui Cristos” 

 

Cam aşa văd eu. Din cauza asta mi se pare că e o mare problemă atunci când vin Zefirelli sau 

Mel Gibson sau alţii să vorbească despre viaţa lui Iisus. Du-te, băi nene, şi te culcă! Ce e 

prosteala asta? Spune-mi o poveste, orice. Nu există un alt sens al cinemaului narativ decât 

ăsta, de a construi o parabolă. Care sunt elementele parabolei? Le ştii, le cunoşti: alea pe 

care le-ai trăit tu. Spune povestea ta, spune cum se vede lumea de la fereastra ta. Şi e mare 

lucru atunci, pentru că gândurile astea vor ajunge la ceilalţi. (Cristi Puiu)29 

 

 În perioada următoare, Scorsese experimentează multe genuri de film. Realizează un musical 

romantic (New York, New York 1977), un documentar despre o trupă rock (Utimul vals 1978), o dramă 

despre comedianți (Regele comediei 1982) și următorul său succes artistic, „Taurul furios” (1980), 

care îi aduce și prima nominalizare la Oscar, deși va aștepta încă 26 de ani pentru trofeu. Aici se 

întoarce la una dintre temele preferate, vina, pe care o explorează prin prisma personajului principal, 

luptătorul de box Jake La Motta.  

 În ciuda îndepărtării sale de biserică, Martin Scorsese nu se poate îndepărta de vină,  mereu 

pregnantă în societățile catolice tradiționale și mereu transpusă în filmele sale. Prietenul său, Roger 

Ebert, își amintește o discuție pe care a avut-o cu Scorsese după unul dintre divorțurile sale (în prezent 

este la cea de-a cincea căsătorie): „Trăiesc în păcat și voi merge în iad din cauza asta.”30 

 Martin Scorsese nu a fost departe de scandaluri religioase nici înainte de „Ultima tentație a lui 

Cristos”. Împreună cu cea ce-a treia lui soție, Issabella Rossellini, fiica lui Ingrid Bergman și a lui 

Roberto Rossellini, a jucat într-o comedie italienească care îl parodia pe Papa Ioan Paul al II-lea. 

Filmul a ajuns în tribunal, acuzat că aduce ofense religiei de stat. 

                                                           
29 Mihnea Măruță, Interviu cu Cristi Puiu, 2013, http://mihneamaruta.ro/2013/06/11/interviu-cristi-puiu-nu-tu-

descoperi-usa-usa-te-descopera-pe-tine-tu-poti-doar-sa-te-rogi/, accesat în iunie 2017 
30 Roger Ebert, The Last Temptation of Christ, 2008, http://www.rogerebert.com/reviews/the-last-temptation-of-christ-

1988, accesat în iunie 2017, trad. Maria Agnesa Pușcașu 

http://mihneamaruta.ro/2013/06/11/interviu-cristi-puiu-nu-tu-descoperi-usa-usa-te-descopera-pe-tine-tu-poti-doar-sa-te-rogi/
http://mihneamaruta.ro/2013/06/11/interviu-cristi-puiu-nu-tu-descoperi-usa-usa-te-descopera-pe-tine-tu-poti-doar-sa-te-rogi/
http://www.rogerebert.com/reviews/the-last-temptation-of-christ-1988
http://www.rogerebert.com/reviews/the-last-temptation-of-christ-1988
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 Cea de-a patra soție a lui Martin Scorsese este Barbara De Fina, care începe să îi fie și 

producător. Lucrează împreună la „Culoarea banilor” (1986). Totuși, până acolo, Scorsese începuse 

deja lucrul la „Ultima tentație a lui Cristos”, imediat după „Regele comediei”. 

 El își amintește că și-a dorit să facă un film despre Isus imediat după ce a văzut „The Robe”, 

în copilărie. Acest film merită o paranteză, întrucât este una dintre cele mai cunoscute super-producții 

cu tematică religioasă și primul film care apare pe ecran lat, CinemaScope. A fost gândit pentru un 

succes uriaș și pentru a plăti toate modificările pe care sălile de cinema trebuiau să le suporte pentru 

noul ecran. Ce film mai bun în perioada Legiunii Decenței pentru a face bani, decât unul religios? Era 

încă vremea când știrile nu circulau așa de repede, petrecerile erau încă private, iar grupările religioase 

nu știau exact cum își petrece timpul Richard Burton, protagonistul, tribunul convertit și demn. De 

aici și până în anii ’80, când Scorsese începe să lucreze la „Ultima tentație a lui Cristos”, lucrurile se 

mai schimbă, astfel că în ultima clipă, după ce avea distribuția gata, decorurile, costumele etc., 

studioul își retrage sprijinul, de teama scandalurilor religioase, întrucât primeau deja amenințări, deși 

puterea acestui gen de manifestații scăzuse considerabil. „Nu urma să fie o narațiune măreață și 

spectaculoasă sau reală. Trebuia să fie un film despre oameni.”31 

Scorsese a încercat în multe feluri, a redus bugetul la minimum, a vorbit cu mulți potențiali 

susținători, dar filmul nu avea să reușească, nu în acel moment.  De la marea producție 

Hollywoodiană, ajunge să facă un film independent, „After Hours” care îi aduce premiul pentru regie 

la Cannes, pastișă la adresa filmelor lui Hitchcock, apoi un film de televiziune pentru Steven 

Spielberg, tributul său adus filmelor horror. 

La scurt timp după acesta, Paul Newman îi oferă scenariul pentru urmarea lui „The Hustler”, 

„The Color of Money”. Scorsese este în general un regizor foarte meticulos și își pregătește story-

board-uri cu fiecare cadru pe care vrea să îl filmeze. Se organizează titanic pentru „The Color of 

Money” și face economii la limită, astfel că reușește să scurteze perioada de filmare cu 6 zile și bugetul 

cu 1,5 milioane de dolari. „Acesta este materialul din care este alcătuită sfințenia la Hollywood.”32 

Va fi și un succes comercial, primul după Taxi Driver. 

„Industria era acum condusă de către oameni de afaceri, și dacă doresc să realizez în 

continuare filme personale, trebuie să le arăt că am un anumit respect pentru bani, și că acest lucru se 

                                                           
31Scorsese, Scorsese, pg. 143 
32Ibid. pg. 161 
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va oglindi în mod efectiv pe ecran. (...) Cred că toți marii realizatori de filme de studio au murit sau 

nu mai activează.”33 

Scorsese avea nevoie mai mult ca niciodată să convingă oameni cu bani să îi susțină 

controversatul proiect. Producătorii care acceptă să sprijine în sfârșit filmul, îl întreabă de ce ține atât 

de mult să îl realizeze: „În felul acesta pot ajunge să-l cunosc mai bine pe Isus”, spune simplu 

Scorsese. 

 

                                                           
33Scorsese, Scorsese, pg. 169 
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5. Ultima tentație a lui Cristos (1988) 

 

Regia: Martin Scorsese 

Scenariul: Nikos Kazantzakis (roman), Paul Schrader 

Imaginea: Michael Ballhaus 

 

O mare parte din filmul „Taxi Driver” s-a ivit din sentimentul meu că filmele sunt cu adevărat 

o stare de vis, sau ca atunci când iei un narcotic. Iar șocul ieșirii din cinematograf în plină 

lumină poate fi îngrozitor, eu văd filme tot timpul, dar totodată mi-e foarte greu să mă trezesc. 

Filmul a fost așa ceva pentru mine – acest sentiment de a fi aproape treaz.34 

 

 Când a început lucrul la Ultima ispită a lui Cristos, în 1987, Martin Scorsese era deja un regizor 

consacrat. 

 Filmele lui fuseseră vehiculele care au adus câte un Premiu Oscar actorilor Ellen Burstyn 

(Alice nu mai locuiește aici, 1974), Robert de Niro (Taurul Furios, 1981) și Paul Newman (Culoarea 

Banilor, 1986), iar Ultima Ispită a lui Cristos i-a adus prima nominalizare la Oscarul pentru cel mai 

bun regizor. 

 Una din actrițele cu care lucrase anterior (Barbara Hershey, în filmul Boxcar Bertha, 1972), îi 

înmânase cartea Ultima Ispitire a lui Isus, opera scriitorului grec Nikos Kazantzakis (1883-1957), 

publicată în anul 1955. 

 Filmul a fost realizat pentru studiourile Universal, în doar două luni (Octombrie – Decembrie 

1987), cu un buget foarte modest, chiar și pentru anii 80: doar 7 milioane de dolari. Puternic 

controversat, filmul nu a fost un mare succes de casă, înregistrând încasări foarte mici, de 

aproximativv 8.3 milioane de dolari. Pentru a pune lucrurile în context, a fost pe locul 97 în Box 

Office-ul american pe 1988, după filme ca Rain Man (locul 1, cu 173 de milioane, cu roluri iconice 

pentru Dustin Hoffman și Tom Cruise), Big (locul 4, filmul care l-a lansat pe Tom Hanks), Twins 

(locul 5, cu Arnold Schwarzenegger și Danny de Vito), Die Hard (locul 7, lansarea lui Bruce Willis), 

A Fish Called Wanda (locul 12, cu o foarte frumoasă și talentată Jamie lee Curtis), Midnight Run 

(locul 29, cu unul dintre actorii preferați ai lui Scorsese, Robert de Niro), Mississippi Burning (locul 

                                                           
34Scorsese, Scorsese, pg. 90 
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33, cu Gene Hackman și Willem Dafoe), sau The Unbearable Lightness of Being (locul 88, adaptare 

după Milan Kundera, cu Daniel Day-Lewis și Juliette Binoche). 

 Filmul începe cu un citat din Nikos Kazantzakis: „...chinul meu de căpătâi, izvorul tuturor 

bucuriilor și necazurilor mele, începând din tinerețea mea, a fost nesfârșita, nemiloasa bătălie dintre 

spirit și carne...” Ce poate fi mai banal decât acest conflict, care a început cu păcatul strămoșesc și nu 

se va termina dacât la Judecata de Apoi? Această tortură a fost încercată de toate ființele omenești, 

pentru fiecare în parte fiind ceva unic și nou. 

 În ciuda așteptărilor, personajul principal este nu Isus, ci Iuda Iscarioteanul. În rolul lui Iuda, 

Scorsese l-a distribuit pe Harvey Keitel (născut în 1939), actor cu care avusese două decenii de 

colaborare, în filme precum Who’s That Knocking At My Door (1967), Mean Streets (1973), Alice 

Doesn’t Live Here Anymore (1974) sau Taxi Driver (1976). 

 

 Ca Isus a fost distribuit tânărul actor Willem Dafoe, cu doar zece filme la activ, cunoscut 

pentru rolul din Platoon de Oliver Stone (1986), iar ca Maria Magdalena, Barbara Hershey, cea care 

îi recomandase cartea, cu 15 ani înainte. Filmul nu își propune acuratețe istorică, iar jocul actorilor 

este histrionic, în tușe groase. Filmul îl prezintă pe Isus ca fiind în principal om, și nu Dumnezeu. 

Willem Dafoe crează un Isus parcă obosit și blazat după două milenii de Evanghelii, Mistere 

medievale, piese de teatru și filme de cinema care l-au avut ca erou, și nu reușește să ne prezinte 

povestea proaspătă a unui om din Palestina secolului întâi. Jocul lui sugerează un Hamlet de provincie 

sau un pacient așezat pe canapeaua unui psihanalist din anii 60. Are și ceva dintr-un persoanj din 

teatrul absurdului (Berenger din Rinocerii de Eugen Ionescu sau Vladimir din Așteptându-l pe Godot 

de Samuel Beckett). De asemenea, îl putem imagina pe Isus-ul lui Dafoe ca persoanj în operele 
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existențialiste Cu Ușile Închise (Jean Paul Sartre, 1944), Ciuma (Albert camus, 1947) dar mai ales ca 

Ferdinand, anti-eroul lui Celine din Moarte pe Credit (1936) sau Călătorie la capătul Nopții (1932). 

Nu i se poate reproșa prea mult actorului, totuși: el exprimă sensibilitatea secolului XX, un secol 

torurat și torturant, sensibilitatea omului care nu mai are curajul să îl caute pe Dumnezeu pentru că îi 

este prea mare teamă că l-ar putea găsi. Nu îi putem reproșa că nu l-a portretizat bine pe Isus. Nimeni 

nu poate face asta, o ecranizare bună și credibilă a Evangheliilor fiind peste puterile omenești. Cu 

bunul simț care L-a caracterizat mereu, Mântuitorul Însuși a interzis, neoficial, orice spectacol bazat 

pe persoana sa, neacceptând să i se facă portretul și nelăsând nimic scris de propria lui mână. Dacă o 

descriere fidelă a lui Isus, cu mijloacele artei ciematografice, este pe de-a-ntregul imposibilă, 

caricaturizarea Lui este mereu la îndemâna cineaștilor. 

Filmul constă din 57 de pericope filmate, totalizând 162 de minute. 

Filmul începe cu Isus, un tâmplar din nordul Palestinei, înalt de 1,80, frumos, cu pielea foarte 

albă, cu aspect european și cu ochii albaști. El confecționează cruci, folosite de romani pentru 

crucificarea Zeloților răzvrătiți contra Romei, ceea ce-i aduce lui Isus o cascadă de invective din 

partea lui Iuda (“Esti un laș, trădător, colaborator cu romanii”). 

În urma unui dialog între Isus și Maria, mama sa, (Maria: “Ce este în tine? Diavolul sau 

Dumnezeu? Diavolul poate fi alungat.” Isus: „Dar Dumnezeu nu poate fi alungat”), Isus pleacă în 

lumea largă. Prima oprire este într-un sătuc destul de dubios, unde se întâlnește cu Maria Magdalena. 

Este un mister cum figuranții marocani, oameni devotați unei religii în care Isus (Isa) este al doilea 

profet ca importanță, după Muhammad, au acceptat turnarea acestei scene. Isus îi cere iertare Mariei, 

(nu se știe exact pentru ce), iar Maria, care își aduce aminte de Isus ca de un bun prieten din copilărie, 

îi cere să rămână cu ea. 

În cele ce urmează, în deșert, Isus vizitează comunitatea Esenienilor, asceții evrei. Un mare 

maestru esenian, chiar mort, îl întâmpină cu mare bunăvoință. Un tânăr esenian încearcă sa-l convingă 

pe Isus că el este Alesul, dar Isus își confesează îndoielile: „Lucifer este înăuntrul meu. El îmi spune: 

Tu ești Dumnezeu”. Iuda, trimis de Zeloți, vine să îl ucidă pe Isus, dar în schimb devine primul lui 

ucenic. 

Urmează apoi relatarea istoriei în care Isus o salvează pe Maria Magdalena de la uciderea cu 

pietre pentru prostituție, își formează prima comunitate, rostește primele parabole (semănătorul și 

fericirile), are un dialog cu Iuda (care îi sugerează să meargă să-l întâlnească pe Ioan Botezătorul), iar 

în final aruncă pe pămât câteva semințe dintr-un cotor de măr, iar semințele se transformă într-un măr 

întreg, plin de poame, ca scos din cutie. 
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În continuare e prezentat botezul lui Isus, de către Ioan Botezătorul, un fanatic religios 

surprinzător de bătrân (în evanghelii este doar cu șase luni mai în vârstă ca Isus), patron spiritual al 

unei comunități care poate fi descrisă perfect ca Hippie. (Influență a filmului Jesus Christ Superstar, 

fără muzica lui Andrew Lloyd Weber). Îndemnat de Ioan, Isus merge în deșert, unde se întâlnește cu 

un șarpe (simbol al tentației sexuale), cu un leu (simbol al dorinței de putere politică) și cu profetul 

Isaia care îi dă un topor cu care taie mărul (simbol al păcatului). 

La întoarcerea din deșert, Isus le întâlnește pe Marta și Maria, cele două surori binevoitoare 

care îl îndeamnă să se însoare și să aibă copii. În fața apostolilor, neliniștiți de îndelungata lui absență, 

Isus își scoate inima din piept, le arată securea, le cere supunerea necondiționată, face primele minuni 

(exorcizarea demonizaților, vindecarea orbului din naștere, transformarea apei în vin la Nunta din 

Cana și mai ales Învierea lui Lazăr), dar este respins de consătenii lui din Nazaret și, la rândul său, o 

repringe pe propria mamă, care vrea să-l rețină acasă. 

În Templu, Isus dărâmă tarabele schimbătorilor de bani și ale negustorilor de păsări. Are loc 

disputa cu marele preot, care are pe piept cele 12 pietre prețioase. Într-un dialog cu Iuda, Isus devine 

conștient că va trebui să moară pe cruce, pentru a putea ulterior să îi judece pe vii și pe morți. În urma 

refuzului de a declanșa o revoltă anti-romană sângeroasă, Isus îi cere lui Iuda să îl dea pe mâna 

Romanilor, pentru a putea muri pe cruce. 

Cina cea de Taină, urmată de plecarea lui Iuda. Capturat de romani, Isus are un dialog succint 

cu Pilat (David Bowie), care, cu un accent britanic foarte elevat, își declară neîncrederea și plictisul 

față de rebelii evrei). Urmează, într-un ritm alert (nu suntem la Zefirelli sau la Mel Gibson), biciuirea, 

lepădarea lui Petru, Drumul Crucii și Răstignirea. 

Un înger cu un pur accent englezesc (Juliette Caton, o tânără fată de 12 ani), îl convinge pe 

Isus că Tatăl Ceresc nu îi dorește moartea. Misiunea îngerului este de a-l salva de pe cruce, așa cum 

tot el îl salvase pe Isaac de cuțitul tatălui său, Abraham. Îngerul îl conduce pe Isus la Maria 

Magdalena, cu care se căsătorește și au un copil. Din nefericire, Maria Magdalena vede o lumină 

puternică și moare. 

Isus își găsește alinarea în brațele celor două surori, Marta și Maria. Îl întâlnește pe Paul, care 

predică un Isus mort și înviat, dar Isus-ul tată de familie respinge categoric impostura lui Paul. Pentru 

prima dată în viața lui, este fericit, iar un fanatic caraghios precum Saul/Paul nu îi va ruina 

beatitudinea familială. 

În anul 70, Isus, bătrân, este pe patul de moarte. Primește vizita fidelilor săi prieteni: Petru, 

Ioan, Nataniel, și Iuda, proaspăt întorși de la asediul în urma căruia Ierusalimul fusese complet distrus 
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de romani. Iuda îi reproșează din nou, cu cuvinte aspre, lui Isus, trădarea de țară și de neam. În scena 

culminantă a filmului, îngerul-fetiță cu accent englezesc este demascat ca fiind de fapt Diavolul (care 

l-a manipulat pe Isus, facându-l să-și rateze menirea de mânuitor al lumii). 

Cu ultimele puteri, Isus se roagă cu ardoare să fie trimis înapoi pe Cruce, unde moare conform 

scenariului, lumea este mântuită, iar El triumfă chiar și asupra ultimei sale ispitiri. 

Pentru creștini, jertfa lui Cristos este o re-creare a Paradisului, iar Crucea lui Isus este noul 

Pom al Vieții. Proto-părinților li s-a spus: Din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci; în 

ziua când vei mânca, vei fi vrednic de moarte. (Geneza, 2, 17). Isus Cristos, agățat de lemnul noului 

pom al paradisului, este noul fruct, dar, spre deosebire de vechiul fruct oprit, El este fructul permis. 

Mai mult, el este fructul obligatoriu de mâncat: Vă spun adevărul: Dacă nu mâncați carnea Fiului 

Omului și nu Îi beți sângele, nu veți avea viață în voi. (Ioan, 6, 53) Departe de interpretarea Răstignirii 

ca o atârnare de lemn: Oricine atârnat de lemn este un blestem în fața lui Dumnezeu (Deuteronomul, 

21, 23), Patima, Moartea și Învierea lui Cristos sunt condiții esențiale ale propriei noastre mântuiri. 

Comentariul pe care Kazantzakis și Scorsese îl fac în legătură cu moartea pe cruce nu putea să nu 

stârnească controverse. 

 Am prezentat atât de detaliat filmul pentru a putea aprecia reacția vehementă la adresa lui atât 

a Bisericii, cât și a credincioșilor din întreaga lume, o reacție față de felul în care Scorsese a înteles să  

ilustreze convingerea lui exprimată în această mărturisire:  „Știu de la un prieten preot că volumul lui 

Kazantzakis este folosit în seminarii, nu ca un substitut la Evanghelii, dar ca o parabolă proaspătă și 

vie, pe baza căreia ei pot discuta și argumenta. Asta am și dorit să sugereze filmul.”35 

 Martin Scorsese vorbește despre cât de inaccesibil le este Isus oamenilor care nu se gândesc 

la Dumnezeu și despre faptul că el propune o variantă mai apropiată de ceea ce cunoaștem, un om cu 

toate angoasele noastre, pe care l-am putea întâlni, cu care am putea discuta, de care ne-am putea 

apropia. Mai ales, spune el, a făcut un film pentru publicul american. A eliminat datele epopeii clasice 

cu Isus pentru a aduce ceva nou, gândindu-se la șocul pe care trebuie să îl provoci unui locuitor din 

New York pentru a te asculta și a nu îți pune imediat o etichetă care să blocheze contactul veritabil. 

Publicul american avea nevoie de o confruntare, după părerea lui. „Ce urmează, Mean Streets la 

Ierusalim, nu-i așa?”, i-a zis criticul Andrew Sarris când a aflat de proiect.  „Deci, prin intermediul 

cărții lui Kazantzakis am vrut să fac viața lui Isus accesibilă oamenilor care nu s-au mai gândit la 

                                                           
35Scorsese, Scorsese, pg. 184 
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Dumnezeu de multă vreme. În niciun caz nu mi-am pus problema că filmul va distruge credința celor 

care cred cu tărie.”36 

 Și desigur că nici nu ar fi putut dar, in realitate, a fost suficient pentru a învolbura foarte tare 

o masă de oameni din toată lumea care îl considerau o blasfemie. Filmul a fost boicotat cu toată forța 

pe care o mai aveau grupările religioase. Sute de mii de scrisori au venit pe adresa studioului, pline 

de furie la adresa filmului pe care îl producea, au existat proteste în stradă, oameni cu pancarte, 

cinematografe care au refuzat filmul, iar asta a fost în pașnicele State Unite, unde influența religioasă 

asupra filmelor scăzuse considerabil. În Paris au existat proteste violente în fața cinematografului în 

ziua premierei, apoi incidente în mai multe orașe din Franța, mulți răniți și retragerea filmului din 

cinematografe în scurt timp. Condamnat în Israel, interzis în Grecia, unde cartea lui Nikos 

Kazantzakis era deja la „indexul” Bisericii Ortodoxe, filmul lui Martin Scorsese a fost condamnat și 

de Conferința Episcopală Americană: „Ultima tentație a lui Cristos, adaptarea profund eronată a 

romanului lui Nikos Kazantzakis care provoacă misterul naturii umane a lui Isus Cristos, fiul lui 

Dumnezeu, dă greș datorită incompetenței artistice mai degrabă decât înclinației anti-religioase. 

Insistența regizorului Martin Scorsese, îndrumată greșit spre sinistru și brutalitate, împreună cu 

preocuparea acestuia față de iubirea sexuală în detrimentul celei spirituale, este combinată cu 

scenariul încurcat al lui Paul Schrader, caracterizarea superficială și dialogul insipid livrat clișeistic 

de protagonistul Willem Dafoe. Violența explicită excesivă, scene cu conținut sexual explicit și 

nuditate. (O – morally offensive), (R) 1988”37 

 Unul dintre prietenii săi, critic de film, Roger Ebert, este de părere că „Ultima tentație a lui 

Cristos” este unul dintre cele mai bune filme ale lui Martin Scorsese, întrucât este despre el. Este o 

combinație între cele mai autobiografice personaje ale lui Scorsese, spune Ebert, J.R. din „Who‘s That 

Knocking at my Door?” și Charlie din „Mean Streets”,  ambele interpretate de Harvey Keitel. În 

„Ultima tentație a lui Cristos”, Keitel îl interpretează pe Iuda, care „nu este în niciun caz Mesia, dar 

muritorul care merge lângă el, se îngrijorează pentru el, îl apostrofează, îl vrea mai bun, îl amenință, 

se încrede în el și e pregătit să îl trădeze, dacă trebuie. Cristos e filmul, iar Iuda e regizorul.”38 

 Steven D. Greydanus, diacon permanent și unul dintre cei mai activi critici de film catolici, îl 

convinge pe cel care l-a influențat de-a lungul timpului în carieră, același Roger Ebert, că „Ultima 

                                                           
36Scorsese, Scorsese, pg. 185 
37United States Conference of Catholic Bishops, The Last Temptation of Christ, 1988, 

http://archive.usccb.org/movies/l/lasttemptationofchristthe1988.shtml, accesat în iunie 2017 
38Roger Ebert, The Last Temptation of Christ, 2008, http://www.rogerebert.com/reviews/the-last-temptation-of-christ-

1988, accesat în iunie 2017, trad. Maria Agnesa Pușcașu 

http://archive.usccb.org/movies/l/lasttemptationofchristthe1988.shtml
http://www.rogerebert.com/reviews/the-last-temptation-of-christ-1988
http://www.rogerebert.com/reviews/the-last-temptation-of-christ-1988
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tentație a lui Cristos” este, orice ai spune și crede despre el, o blasfemie. Într-un articol amplu, 

Greydanus demonstrează minuțios că filmul lui Martin Scorsese nu este de fapt despre Isus Cristos, 

om și Dumnezeu, el doar pretinzând că tratează și natura dumnezeiască a lui Isus, ignorând-o de fapt. 

Astfel, „Ultima tentație a lui Cristos” vorbește despre un simplu om ce pretinde a fi Isus, dar face 

lucruri pe care Cristos, prin natura sa, nu le-ar fi făcut niciodată. 

 Nu sunt în măsură să îl judec pe Martin Scorsese, dar pe mine - și cred că nici pe el, în 

momentul de față – nu mă convinge că este întru totul sincer în căutarea pe care o face cu „Ultima 

tentație a lui Cristos”. Cred că s-a pus cumva la adăpostul umanității lui Cristos pentru a nu explora 

prea mult latura divină, lucru care e cu siguranță mult mai complicat. Accentul pus pe această natură 

a lui Cristos i-a adus de partea sa pe toți cei care nu se încumetă să o descopere pe cea dumnezeiască. 

Nu cred că a încercat să adune genul acesta de adepți, dar nu pot să nu mă gândesc uneori că unele 

secvențe sau imagini din film sunt făcute doar ca să șocheze. 
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6. Silence (2016) 

 

Regia: Martin Scorsese 

Scenariul: Shusaku Endo (roman), Jay Cocks, Martin Scorsese 

Imaginea: Rodrigo Prieto 

 

Dar poate că rugăciunea are de fapt legătură cu ceea ce ai în casă, cu familia, cu felul în care 

îți crești copiii, cu modul în care te împaci cu nevasta. Poate că asta înseamnă rugăciune în 

lumea modernă. Totuși, îi consider extrem de romantici pe acești oameni remarcabili care 

pornesc în căutarea spiritualității.39 

 

 Catolicismul a influențat toată opera lui Martin Scorsese. În orice film al său, există măcar în 

mică măsură imagistică și simbolistică catolică, fragmente din imaginarul catolic. Crucile din biserici 

și case, tatuajul în formă de cruce al lui Max Cady („Cape Fear”), cadavre poziționate în formă de 

cruce („The Departed”) sunt doar câteva exemple.  

Am amintit secvența în care Charlie, în „Mean Streets”, își trece mâinile deasupra lumânărilor 

din biserică într-un moment în care simte puternic vina asupra lui, dar personajele sale, în mare parte, 

sunt justițiari nonconformiști care au un simț propriu al dreptății și ajung să facă mai mult rău decât 

bine.  

În perioada care urmează controversatului „Ultima tentație a lui Cristos”, Scorsese realizează 

faimoasele „Goodfellas” și „Casino”, filmele cu gangsteri care sunt deja embleme ale genului și poate 

cele mai cunoscute din filmografia lui Scorsese, dar și mai puțin popularele „Kundun” și „The Age 

of Innocence”, primul despre spiritualitate, nonviolență și Dalai Lama, al doilea, despre o iubire 

nepermisă, văzută din perspectivă catolică, film ce apare în topurile site-urilor cu recomandări de 

filme creștine. Ceea ce au în comun toate filmele lui Scorsese, indiferent de genul lor, sunt vina și 

căutarea neîncetată a iertării. Fiecare personaj principal al său este chinuit, la un anumit nivel, de 

sentimentul vinovăției și caută mântuirea. Puțini o găsesc și mereu este discutabilă. 

                                                           
39Scorsese, Scorsese, pg. 211 
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 Reacțiile la „Ultima tentație a lui Cristos” nu au fost în întregime negative. Criticii l-au 

apreciat, i-a adus lui Scorsese cea de-a doua nominalizare la Oscar și chiar unii membri ai clerului l-

au plăcut. Printre ei se numără și episcopul Bisericii Episcopale din New York, Paul Moore, care, 

după ce a văzut filmul, i-a recomandat lui Scorsese romanul „Silence”, al lui Shusaku Endo, un autor 

contemporan foarte apreciat. Scorsese a citit romanul și și-a dorit imediat să realizeze filmul. Acest 

lucru a durat 27 de ani. În tot timpul acesta, Scorsese recunoaște că a fost obsedat de a face filmul, 

dar a avut tot felul de impedimente. Cu tot succesul pe care l-a avut de-a lungul anilor, i-a fost 

imposibil să pornească proiectul. Împreună cu mulți oameni care au avut încredere în el, a reușit să 

treacă peste o serie de probleme legale legate de drepturi de autor, a reușit să strângă bani și a muncit 

fără salariu, în timp ce și actorii au lucrat pe foarte puțini bani, dar cu multe sacrificii. Toți s-au bazat 

pe credința lui Martin Scorsese în acest film. La fel ca „Ultima tentație a lui Cristos”, „Silence” a fost 

pentru Scorsese o experiență cât se poate de fizică. Cu toate acestea, e convins că a reușit la timpul 

potrivit și că acesta era momentul filmului. 

 „Silence” este deja în ochii unor critici cel mai bun film al lui Martin Scorsese. Cu toții sunt 

de acord că este cel mai catolic film al său. 

 Povestea este simplă. Doi preoți iezuiți, Sebastião Rodrigues și Francisco Garupe, cer 

permisiunea superiorului lor pentru a pleca în Japonia să își caute mentorul, părintele Ferreira, tot 

preot iezuit, plecat într-acolo cu ani în urmă pentru a susține comunitatea catolică. Acțiunea se 

desfășoară în secolul XVII, când în Japonia este interzis creștinismul. Zvonurile spuneau despre 

Ferreira că s-ar fi lepădat de credință și trăia acum ca un japonez. Plini de încredere în cel care le-a 

fost învățător, cei doi tineri preoți pleacă într-o călătorie extrem de periculoasă. Cu ajutorul lui 

Kichijiro, un creștin care îl reneagă pe Cristos de câte ori este prins și vine să se spovedească de tot 

atâtea ori, cei doi ajung în mijlocul a diverse comunități catolice care își manifestă credința în ascuns, 

de teama persecuțiilor. Aici, misionarii veniți din catolica Europă descoperă o cu totul altă lume. 

Propria lor credință este pusă acum la încercare atunci când sunt martori ai violenței atroce la care 

sunt supuși creștinii.  

Ce vrea Dumnezeu de la noi în momentele acestea? Vede suferința la care sunt supuși 

credincioșii săi? Ce fel de creștin ești dacă îl renegi pe Cristos? Poți trăi apoi cu asta? Care e limita 

până la care să mergi? Dumnezeu vrea ca tu să mori? De ce tace? Sunt doar câteva dintre întrebările 

pe care le pune filmul și niciuna nu primește răspuns. Scorsese este mai discret ca niciodată. A găsit 

toate întrebările și ne lasă pe toți să găsim răspunsurile. În tăcere. Tăcere pe care el își amintește că o 
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putea auzi doar în catedrala St. Patrick atunci când era copil, loc unde se refugia de pe străzile 

zgomotoase ale New York-ului. 

Andrew Garfield, cel care îl interpretează pe părintele Rodrigues, s-a pregătit timp de un an 

pentru rol, trăind printre iezuiți și participând la exercițiile spirituale propuse de Sf. Ignațiu de Loyola.  

„Apoi vorbeam cu Marty, de obicei pentru mult timp, și mereu terminam conversațiile cu cinci 

sau șase minute de liniște pentru că știam că am ajuns cât se poate de aproape de miezul răspunsului, 

în același timp fiind la ani-lumină distanță față de acesta. El spunea: Ok, puștiule, pe data viitoare, 

dar nu ajungeam niciodată mai departe de punctul acela. Mereu intram mai adânc și mai adânc și 

totuși și mai departe de răspuns.”40 

 Și noi, împreună cu ei, ca spectatori, ne „afundăm” în film și experimentăm toată angoasa și 

violența, toate întrebările și frustrările presonajelor.  

Unul dintre cei doi preoți tineri, Francisco Garupe, moare încercând să salveze alți creștini. 

Una dintre întrebări este dacă nu i-a fost mai ușor așa. Părintele Rodrigues îl găsește pe Ferreira, dar 

nu găsește ceea ce căuta. Îl găsește la capătul unei lungi serii de torturi la care el însuși a fost supus. 

Îl găsește ca persecutor și nu persecutat, se lepădase de credință și predica inutilitatea martiriului.  

Ferreira îi spune lui Rodrigues că nu pentru Cristos mor martirii, ci pentru el, că nu pe Fiul, 

(son) lui Dumnezeu îl venerează, ci pe soarele (sun) lui Dumnezeu. Se pare că, într-adevăr, japonezii 

creștini ascunși, în lipsa unui preot care să îi ghideze, aveau un cult care combina budismul și 

creștinismul. Inoue, persecutorul său, îi spune că în mlaștina care este Japonia nu poate prinde rădăcini 

creștinismul. 

Lui Rodrigues, puternic încercat atât fizic, cât și psihic și spiritual, i se oferă atât libertatea lui 

cât și cea a celor torturați alături de el, atâta vreme cât calcă pe gravura cu chipul lui Cristos. În cele 

din urmă o face. Kichijiro, cel pe care îl disprețuia și care îl dezgusta, îi pare mai apropiat ca oricine 

altcineva. Rămâne în Japonia, își schimbă numele, se căsătorește și lucrează pentru împărat pentru tot 

restul vieții sale.  

                                                           
40 Sr. Rose Pacatte, Scorsese‘s Silence is his most Catholic film, https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/scorseses-

silence-his-most-catholic-film, accesat în iunie 2017, trad. Priscila Francisca Radu 

https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/scorseses-silence-his-most-catholic-film
https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/scorseses-silence-his-most-catholic-film
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Kichijiro în fața lui Rodrigues 

 Departe de a fi facilă, rezolvarea lui pune în și mai mare dificultate spectatorul, mai ales pe 

cel creștin. Un critic spunea că acesta nu este un film care să îți placă sau să îți displacă. Este un film 

pe care îl trăiești. Îl experimentezi, iar maniera în care este făcut este încă o încercare. Probabil că 

niciun film de la Hollywood nu a mai părăsit studioul fără muzică pe fundal. Niciunul până la 

„Silence” a cărui coloană sonoră e formată doar din sunetele insulei și ale torturii. În niciun film 

Scorsese nu a stat cu camera atât de departe de violență și sânge și totuși în niciun film nu au fost așa 

de apăsătoare. „Ceea ce vedem în toate filmele lui Marty, dar în acest film în special, este că ceva 

profund și capabil de a schimba se întâmplă în film și înauntrul spectatorilor care îl văd.”41 

„Întrebarea la care se rezumă romanul e asta: Ești creștin? Întrebarea, pusă de Garupe țăranului 

Kichijiro, este una la care Rodrigues trebuie să răspundă pentru el însuși înainte să calce pe imaginea 

lui Cristos și mult după aceea. Este o întrebare la care nu poate răspunde biserica în locul presupusului 

creștin, nici mentorul, nici societatea. Romanul nu este despre lupta misionarului cu o cultură ostilă. 

Atunci când magistratul spune asta, Rodrigues neagă: Nu, nu... Fără să își dea seama, preotul ridică 

vocea când vorbește. Lupta mea era cu Creștinismul în inima mea.”42 

  Premiera filmului a avut loc la Vatican, într-o universitate pontificală, în fața a 400 de 

iezuiți. Nu a avut nimic din fastul și covorul roșu al Hollywood-ului. A existat și o proiecție specială, 

                                                           
41 Sr. Rose Pacatte, Scorsese‘s Silence is his most Catholic film, https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/scorseses-

silence-his-most-catholic-film, accesat în iunie 2017, trad. Priscila Francisca Radu 
42 Paul Elie, The passion of Martin Scorsese, 2016, https://www.nytimes.com/2016/11/27/magazine/the-passion-of-

martin-scorsese.html?_r=2, accesat în iunie 2017, trad. Maria Agnesa Pușcașu 

https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/scorseses-silence-his-most-catholic-film
https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/scorseses-silence-his-most-catholic-film
https://www.nytimes.com/2016/11/27/magazine/the-passion-of-martin-scorsese.html?_r=2
https://www.nytimes.com/2016/11/27/magazine/the-passion-of-martin-scorsese.html?_r=2
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în filmoteca Vaticanului, precedată de audiența lui Martin Scorsese la Papa Francisc. Ambii provin 

din familii de imigranți italieni, au crescut mergând des la cinema, ambii și-au dorit să fie misionari 

în tinerețe.   

 O întrebare a unui spectator către Scorsese, după proiecția filmului „Silence”: 

„Ultima tentație a lui Cristos” și „Silence” – unde se găsesc aceste două filme în mintea și arta 

dumneavoastră? 

Scorsese răspunde: 

„Ultima tentație a lui Cristos m-a adus la o anumită etapă a călătoriei mele. A avut de-a face 

cu Întruparea și cu convingerea mea că Isus Cristos este complet divin, complet uman și ce poate 

însemna asta... Părea să fi rămas cale lungă de făcut (în călătoria aceasta). Dar nu este atât de simplu. 

Nu este un film simplu și nu este o carte simplă... Dar în cazul meu, ca și credincios, necredincios, 

sceptic, având credință, neavând credință, trecând prin viață, făcând greșeli, nu știu. Încercând să îmi 

îmbunătățesc viața, să simt că trăiesc, să trăiesc într-un mod mai bun pentru mine și pentru cei din jur 

în primul rând, Ultima tentație a lui Cristos nu m-a ajutat să avansez atât de mult.  

Am știut că (Silence) era pentru mine, în momentul acela al vieții mele, un semn, o chemare. 

M-a îndemnat, descoperă-mă, sau măcar încearcă... Nu sunt Thomas Merton sau Dorothy Day... îi 

admir și toate cele, dar... cum poți fi ca ei? Cum poți trăi ca ei în viața de zi cu zi? Asta înseamnă să 

ajungi la esența creștinismului adevărat, cred, pentru mine, ca romano-catolic. Deoarece atunci când 

(părintele Rodrigues) se leapădă, renunță la tot ceea ce îl face mândru și nu mai rămâne cu nimic în 

afară de slijire, de compasiune. Așa că renunță la religie, renunță la credința lui pentru a-și câștiga 

credința. Uau. Cum poate face asta? E incredibil. Dumneavoastră puteți face asta?”43 

Întrebat ce îi va spune Papei despre munca sa, Scorsese spune: „I-aș spune că am încercat, în 

ceea ce am făcut, să aflu cum să trăiesc – am încercat să explorez ce înseamnă cu adevărat existența 

noastră și care este semnificația ei.”44 

                                                           
43 Sr. Rose Pacatte, Scorsese‘s Silence is his most Catholic film, https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/scorseses-

silence-his-most-catholic-film, accesat în iunie 2017, trad. Priscila Francisca Radu 
44 Paul Elie, The passion of Martin Scorsese, 2016, https://www.nytimes.com/2016/11/27/magazine/the-passion-of-

martin-scorsese.html?_r=2, accesat în iunie 2017, trad. Maria Agnesa Pușcașu 

https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/scorseses-silence-his-most-catholic-film
https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/scorseses-silence-his-most-catholic-film
https://www.nytimes.com/2016/11/27/magazine/the-passion-of-martin-scorsese.html?_r=2
https://www.nytimes.com/2016/11/27/magazine/the-passion-of-martin-scorsese.html?_r=2


36 
 

 

7. Încheiere 

 

Unde își are loc o persoană slabă în lumea în care trăim? De ce nu m-am născut pe când nu 

aveau loc persecuții? Aș fi fost un creștin grozav. (Kichijiro, Silence) 

 

Doi bărbați, Nicias și Lahes încearcă, în măsura posibilităților lor să răspundă rugăminții de a 

da un sfat unui părinte în ceea ce îl privește pe băiatul lui.  

Abordat de aceștia, Socrate își pune întâi întrebarea dacă este în măsură să dea acel sfat. El 

spune că nu trebuie să riște să strice pe fii unor bărbați. Este conștient de responsabilitatea pe care o 

are, căci va răspunde pentru urmările sfaturilor sale, astfel că începe să cerceteze problema pe toate 

părțile. 

Asa cum Nicias recunoaște, ”acela care se află aproape de Socrate este nevoit să nu se oprească 

până nu ajunge, purtat de șirul gândirii acestuia, să dea socoteală despre sine însuși, cum trăiește acum 

și care a fost existența sa trecută, iar atunci când a ajuns aici, Socrate nu-l va mai lăsa până nu va fi 

cercetat bine si frumos absolut totul.”45 

Nicias se înșeală totuși într-o mică masură. Acest tip de dialog este provocat și purtat de 

Socrate pentru a trezi conștiința celor angajați in discuție și a auditoriului, mai mult decât pentru a da 

rezolvarea finală care, de altfel nu vine deloc, filozoful oprindu-se la un pas de concluzie.  

Poate că exercițiul gândirii este mai important decât rezultatul, care este întotdeauna 

discutabil.  

Dacă „oricât de desăvârșită ar fi arta, ea rămâne întotdeauna numai meșteșug, și operele de 

artă nu pot fi sacre sau divine”46, nici nu le putem pretinde perfecțiunea. Putem să ne bucurăm de ele, 

să le lăsăm să ne îmbogățească, să intrăm în dialog cu ele și cu autorul, iar dialogul înseamnă a merge 

înspre întâlnirea cu ”celălalt”. Fără a impune nimic din propria persoană, fără a renunța la nimic. 

Înseamnă și a te descoperi celuilalt și a-l descoperi.  

Dialogul nu are învinși și învingători. Nu trebuie să se poarte în termenii aceștia. Presupune a 

înțelege și accepta poziția celuilalt fără a o pierde pe a ta. 

                                                           
45 Platon, Lahes, Opere I, București, Editura Științifică, trad. Dan Slușanschi, 188a 
46 Clement din Alexandria, Stromata, VII, 28, 4 
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Dialogul presupune altruism, căci trebuie să îl validezi și pe celălalt, în detrimentul propriului 

ego. 

Ca și creștini, trebuie să îl mărturisim pe Cristos prin tot ceea ce facem, prin felul în care trăim, 

chiar și atunci când nimeni nu ne vede. Evanghelizarea este comunicarea creștină prin excelență. 

”Comunicarea trebuie să dea formă vocației misionare a întregii Biserici”, spune Papa Francisc. 

Astfel, fiind chemați toți la activitatea misionară, comunicarea noastră poate avea un singur scop, 

acela de a-l mărturisi pe Cristos. 

Abia în a doua jumătate a secolului XX se asociază comunicarea cu noile mijloace - presă, 

radio, cinema și televiziune. Tot atunci instaurează și Biserica Ziua Mondială a Comunicațiilor 

Sociale. În urma Conciliului Vatican II, Papa Paul al VI-lea dă primul mesaj cu ocazia acestei zile în 

data de 7 mai 1967.  

El apreciază, ca și documentul conciliar ce urma să apară, beneficiile și potențialul noilor 

mijloace de comunicare în masă, dar observă, ca și predecesorii săi și pericolele care amenință aceste 

noi minuni ale tehnicii. Ceea ce propune ca soluție este angajarea tuturor creștinilor în educația și 

informarea cu privire atât la tehnici și procedee, cât mai ales la conținutul lor și interpretarea acestuia. 

Mai mult, Consiliul Pontifical pentru Cultură reînnoiește îndemnul de a avea o pastorală a 

culturii, iar conceptul de cultură ca moștenire materială și spirituală a umanității nu poate exista altfel 

decât ca rezultat al unui set comun de semne pe care omenirea l-a împământenit sau se bucură să îl 

descopere în societăți arhaice.  

Dacă privim din postura de creștin, moștenirea materială pe care ne-o dă Dumnezeu, lumea, 

este creată prin cuvânt. Și relația dintre om și Dumnezeu este stabilită prin cuvinte. În istoria reveleției, 

Dumnezeu le vorbește patriarhilor, apoi vorbește prin profeți, urmând ca desăvârșirea acestui act de 

iubire să fie chiar întruparea Cuvântului care prin sacrificiul pe cruce ne permite să accedem la 

moștenirea spirituală, viața veșnică. 

Dacă orice comunicare a unor conținuturi spirituale este limbaj, putem vorbi despre limbajul 

artistic, iar rezultatul său este, desigur, un obiect cultural. 

Redau în finalul lucrării mesajul Papei Paul al VI-lea adresat artiștilor după încheierea 

Conciliului Vatican II. 
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Mesajul Sfântului Părinte Paul al VI-lea adresat artiștilor 

 

1. Acum, vouă tuturor, artiști care sunteți îndrăgostiți de frumusețe și care lucrați pentru ea: poeți și 

oameni de literatură, pictori, sculptori, arhitecți, muzicieni, oameni de teatru și cineaști… Vouă 

tuturor, Biserica Conciliului vă spune cu glasul nostru: dacă voi sunteți prietenii adevăratei arte, voi 

sunteți prietenii noștri! 

2. De mult timp Biserica a făcut alianță cu voi. Voi ați edificat și ați decorat templele sale, ați 

celebrat dogmele sale, ați îmbogățit liturgia sa. Ați ajutat-o să traducă mesajul său divin în limbajul 

formelor și al figurilor, să faceți comprehensibilă lumea invizibilă. 

3. Astăzi ca și ieri Biserica are nevoie de voi și se îndreaptă spre voi. Ea vă spune cu glasul nostru: 

nu lăsați să se rupă o alianță așa de rodnică! Nu refuzați să puneți talentul vostru în slujba 

adevărului divin! Nu închideți spiritul vostru în fața suflului Duhului Sfânt! 

4. Această lume în care trăim are nevoie de frumusețe pentru a nu se prăbuși în disperare. 

Frumusețea, ca și adevărul, este ceea ce revarsă bucurie în inima oamenilor, este acel rod prețios 

care rezistă în fața uzurii timpului, care unește generațiile și le face să comunice în admirație. Și asta 

grație mâinilor voastre… 

5. Fie ca acest mâini să fie curate și dezinteresate! Amintiți-vă că sunteți păstrătorii frumuseții în 

lume: acest lucru să fie suficient pentru ca să vă îndepărtați de gusturile efemere și fără valori 

adevărate, să vă eliberați de căutarea de expresii extravagante sau nesănătoase. 

6. Fiți mereu și pretutindeni vrednici de idealul vostru și veți fi vrednici de Biserică, ea care, cu 

glasul nostru, în această zi vă adresează mesajul său de prietenie, de salut, de mulțumire și de 

binecuvântare. 
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