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Introducere

Secolul trecut a fost martorul unor transformari profunde ale

culturii, m^eleasa ca spiritualitate in sensul eel mai larg. Noile

tehnologii, ale caror principii fusesera in general descoperite in

partea a doua a secolului al XlX-lea, au inceput sa difuzeze

informajii intr-un ritm care altadata erau de neimaginat.

Regele necontestat al culturii vreme de circa patru secole,

tiparul se regasea exilat in propria $ara, mai ales ca numeroase

crea^ii care altadata fusesera incontestabil sub sceptrul sau, erau

acum confiscate, devorate §i regurgitate intr-un sistem care

presupunea adesea utilizarea unor coduri simplificate de ,,lectura",

susceptibile de a fi injelese §i intrebuinjate de o cat mai mare

categorie de oameni. Se na§tea astfel ceea ce avea sa fie ulterior

cunoscut drept ^cultura de masa".

Cuvantul revelat n-a scapat nici el unor asemenea avataruri.

Motivele care au stat la baza eforturilor de ^mediatizare" a

anumitor episoade biblice, prin mijloacele specifice secolului trecut,
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sunt dintre cele mai diverse - de la cele eminamente estetice de tip

,,ars gratia artis", pana la cele preponderent de natura misiologica.

Dintre toate tehnologiile moderne de codificare §i transmitere

a culturii de masa, cea care a dominat incontestabil, pana la apari^ia

televiziunii, a fost cinematografia, asupra careia vom zabovi in

acest eseu. Segmentul care ne intereseaza este reprezentat de

lungmetrajul animat, iar pelicula asupra careia ne vom opri, ca

studiu de caz, este o producpe recenta, de mare succes - Prinpul

Egiptului.

Filmul a fost creat in 1998 de compania DreamWorks §i a

adus incasari de peste 200 de milioane de dolari in intreaga lume.

Produc^ia lui a costat o suma substantiate chiar §i pentru

cheltuitoarea industrie cinematografica americana, ajungand la 70

de milioane de dolari. Miza, prin urmare, a fost considerabila inca

din stadiul de producpe. Maniera de prezentare a subiectului a fost

aleasa cu grija. Cel pupn a§a reiese din declarable producatorilor,

care, daca este sa le dam credit, s-au consultat cu circa 600 de

experji religio§i, din eel mai vast spectru confesional, in incercarea

de a reda totul cu o acurate^e maxima. Este destul de greu de spus la

ce se refera aceasta acurate^e, deoarece acurate^ea fa$a de narapunea

biblica este discutabila, a§a cum vom vedea mai jos.

Filmul a cautat sa fie cu precadere pe placul adepjilor celor

trei mari religii monoteiste, pentru a evita un eventual boicot care

sa puna sub semnul intrebarii recuperarea sumele mari investite §i

profitul propriu-zis. La finalul filmului, dupa prezentarea tuturor

informajiilor despre realizatori, echipa etc., sunt pastrate in cadru,
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timp de treizeci de secunde, trei citate, din Biblia ebraica (Deut.

34:10), Noul Testament (Fapte 7:35) §i Coran, Sura 19:51 care

spune: ,,§i lua$i aminte, prin aceasta scriere sfanta, la Moise. Iata, el

a fost un ales, un trimis [al lui Dumnezeu], un profet". Cu toate

precaupunile, filmul a fost interzis in Malaiezia §i Indonezia. In

aceasta din urma, a fost acceptata numai distribuirea pe casete sau

Video CD.

Scopul studiului

Scopul acestui eseu este sa analizeze (1) construqia narativa a

filmului de animate Prinptl Egiptului, prin deconstruqia relatiei

dintre narajiunea animata §i textul original, §i (2) dinamica

transformarilor suferite de discursul narativ original prin prisma

adaptarilor pentru un discurs narativ animat. Aceste transformari

sunt cu atat mai interesante, cu cat producatorii filmului s-au simpt

datori sa insereze, chiar de la inceput, urmatorul citat: ,,While

artistic and historical license has been taken, we believe that this

film is true to the essence, values and integrity of a story that is a

cornerstone of faith for millions of people worldwide."

De important;! majora sunt expozipkinea §i intriga, care vor fi

tratate in detaliu, dar vom face consideratii §i cu referire la celelalte

momente ale subiectului, a§a cum apar acestea in film §i in textul

original.

Prezentarea universuluifilmic: de la expozifiune narativa

la mobilare descriptivd
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Filmul se deschide cu imaginea intensa a unui cer involburat,

de§ertic, invaluit de nori portocalii care se disipeaza treptat, pentru

a lasa cale libera unui soare necrujator sub care, aflam imediat,

lucreaza o najiune oprimata. Cerul este, prin excelenja, locus-ul

prezen^ei divinitajii, catre care israelipi apasap lnal^a rugi

plangatoare §i de unde a§teapta un raspuns. Paradoxal, cerul ramane

inchis §i continua sa apese asupra lor in mod implacabil, ca un uria§

desert galben. Realitatea cerului incins este una ubicua, din fa$a

careia nu se nicidecum evada. Cand norii de pe cer se risipesc

complet, obiectivul se deplaseaza brusc in jos, iar in fa$a

spectatorului apare, in mod nea§teptat, un nor de praf starnit parca

de urnirea subita a unei poveri pe pamantul incins. Unghiul de

filmare se schimba din nou, devine contraplonjat §i astfel

descoperim imaginea strivitoare a unei statui egiptene imense care ii

prive§te cu o indiferenti imobila pe sclavii marunji care robotesc in

umbra ei. Timp de cateva momente vedem imaginea de ansamblu a

unor §iruri bine organizate de sclavi care tracteaza statuia uria§a a

unui faraon impasibil, intr-o atmosfera prafoasa, sub acelasj arzator

cer galben. Planul larg al filmarii este menit sa sugereze amploarea

muncilor la care au fost supu§i evreii. De la planul de ansamblu,

obiectivul se fixeaza asupra unui detaliu semnificativ: crearea de

caramizi din lut, prin framantarea acestuia cu picioarele. Munca se

desfa§oara sacadat, in cadenza lenta a unui cantec al carui refren este

alcatuit din cuvintele: ,,Deliver us to the Promised Land".

Simbolul eel mai reprezentativ din aceste succesiuni rapide de

imagini este biciul, al carui §fichi §uiera in ritmul cantecului. In
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cateva randuri, evreii asupriji sunt prezentaji in munca lor de

inal^are a statuilor gigantice, la picioarele carora par asemenea unor

furnici incarcate cu mult peste cat ne-am a§tepta m mod obi§nuit sa

poata cara. Provocata de epuizare, prabusjrea unor personaje

(batrani, oameni cu chipuri spectrale) deslu§e§te ce inseamna in

mod practic munca sclavilor. Intr-una din scene, palma rasfirata a

unui batran se vede proiectata pe cer, ca intr-un gest de implorare a

Divinitajii. Mana scheletica a personajului acopera discul solar

galben din centrul cadrului. In §an£urile sapate se inalta

pretutindeni schele gigantice si statui ale unor faraoni egipteni

ngizi. Imaginea pe care vor sa o transmita realizatorii peliculei este

clara: se munce§te asiduu, fara incetare, pe acordurile unduitoare

ale unei muzici cu vadite influence orientale.

Acest cadru general constituie contextul in care se va

desfa§ura mare parte din acjiunea propriu-zisa a filmului ?i

reprezinta echivalentul expozijiunii din narajiunea obisnuita. Ea

are rolul de a ne oferi informajii despre epoca (Egiptul antic in

perioada avantului construcjiilor initiate de faraoni) §i despre ceea

ce ne putem a§tepta sa vedem in continuare. Prin aceasta prezentare

detaliata a cadrului in care trudesc evreii biciuiji de egipteni se

realizeaza ceea ce Umberto Eco numea ,,mobilarea lumii" in

Apostild la Numele trandafirului, adica situarea faptelor intr-un loc

§1 intr-un timp §i inzestrarea unor personaje, deocamdata distante,

cu anumite proprieta^i.1 Universul creat de animatori este extrem

' Vezi Jean-Michel Adam §i Fran9oise Revaz, Analiza povestirii, Iasi, Institutul
European, 1999, p. 30. Autorii pornesc de la un citat semnificativ din Umberto Eco
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de minupos prezentat. Prin cadru tree, din felurite unghiuri,

imagini ale realitatii crunte traite sub apasarea garbaciului,

splendoarea edificiilor faraonice §i mizeria in care traiesc furnicile-

evrei care mi§una in umbra edificiilor statuare imense.

Realizatorii i§i ingaduie desigur o libertatea semnificativa

pentru a ilustra atat de plastic §i de convingator o serie de

fragmente disparate aflate in primele doua capitole ale carpi biblice

Exod. Cele aproximativ trei minute inijiale, de constituire a

universului diegetic, alcatuiesc un tip de discurs descriptiv, de§i,

daca analizam textul biblic, ne dam seama ca se pleaca de fapt de la

un tip de discurs narativ.2 In primul capitol din Exod se spune ca

peste Egipt s-a ridicat un nou imparat care nu-1 cuno§tea pe Iosif, §i

care, de teama ca nu cumva poporul evreu sa devina mai puternic

decat t.ara gazda, 1-a spus la munci grele. Autorul biblic, prin

tradipe Moise, menponeaza chiar repere identificabile, notand ca

faraonul a zidit cetaple Pitom §i Ramses ca sa slujeasca de hambare

pentru rege.

12 Cu cat il asuprea mai mult [pe popor], cu

atat se inmul$ea §i cre§tea; §i s-au scarbit [egiptenii] de

copiii lui Israel. !3 Atunci egiptenii au adus pe copii

lui Israel la o aspra robie. 14 Le-au facut viaja amara

prin lucrari grele de lut §i caramizi, §i prin tot felul de

§i supun apoi aten^iei cititorului cateva exemple din pove§ti consacrate, cu scopul

de a ilustra importanta actului de ,,mobilare" a lumii povestirii.

2 Pentru o prezentare mai comprehensive despre diferite tipuri textuale structurale,
si in principal despre eel narativ, descriptiv §i argumentativ, vezi Daniela Roventa-

Frumusani, Semiotica, societate, cultura, Iasi, Institutul European, 1999, p. 108-

110.
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lucrari de pe camp, §1 in toate muncile acestea pe

care-i sileau sa le faca, erau fara nici un pic de mila.3

Sa remarcam ca autorul reia o parte din aceasta prezentare

expozi$ionala catre sfarsjtul capitolului doi, chiar §i dupa ce

acjiunea a trecut de intriga (de campania infanticida decretata de

faraonul Egiptului, de na§terea lui Moise, abandonarea lui pe apele

Nilului, salvarea de catre fiica faraonului, fuga lui in Madian, dupa

incercarea nereu§ita de a aduce eliberarea evreilor asupriji §i dupa

casatoria lui cu una dintre fiicele preotului madianit Ietro). De la

versetul 23 pana la final, dupa toata aceasta desfa§urare fulgeratoare

de acjiuni, este reiterata situajia evreilor, intr-o maniera expozitiva.

S-ar spune ca, deoarece §tie deja ca robia se apropie de sfars.it,

autorul pne sa ne reaminteasca de inrautaprea asupririi:

23 Dupa multa vreme, imparatui Egiptului a

murit; §i copiii lui Israel gemeau inca din pricina

robiei, §i scoteau strigate deznadajduite. Strigatele

acestea, pe care li le smulgea robia, s-au suit pana la

Dumnezeu. 24 Dumnezeu a auzit gemetele lor §i §i-a

adus aminte de legamantul Sau facut cu Avraam,

Isaac §i Iacov. 25 Dumnezeu a privit spre copiii lui

Israel §i a luat cuno§tin$a de ei.4

Succesiunea animata din deschiderea filmului este de fapt o

sinteza descriptiva care porne§te de la aceste doua pasaje, redand cu

Exod 1:12-14. Textul este preluat din Biblia sau Sfanta Scriptura, traducerea
Cornilescu.

4 Exod 2:23-25, Edifia Cornilescu.
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mare intensitate sentimentele evreilor, mai ales din perspectiva

celui de-al doilea pasaj. A doua secvenja are, pentru cititorul

textului, rolul de a introduce schimbarea radicala aparuta in via$a

lui Moise (intalnirea cu Dumnezeul revelat al patriarhilor in rugul

aprins din pustia Horebului). Autorul biblic alterneaza planurile

care descriu starea evreilor cu cele care il prezinta pe Moise,

relansand practic motivul pentru care Israelul are nevoie de un

eliberator.

Intriga discursului narativ §i intriga discursului filmic

Intriga aqiunii filmului este prezentata in mod vag, prin

proiectarea unor umbre fugare de solda^i pe strazile cartierului

evreiesc. Ace§tia sunt in cautarea pnincilor evrei de sex masculin pe

care trebuie sa-i ucida. A§adar, filmul animat intra direct in

desfa§urarea propriu-zisa a acpunii, fara a relua descrierea

contextului general, precum autorul biblic. Animatorii redau intr-o

singura prezentare cele doua pasaje mentionate, iar de acolo

ac$iunea decurge cronologic, urmarind practic inceputul capitolului

2 din Exod.

A§adar, cateva minute de film sunt menite sa acopere

perioadele de domnie a doi faraoni, contopite intr-o singura

domnie crunta, cu toate persecupile pe care le presupune aceasta.

Intriga - infanticidul general decretat de faraon - este

prezentata in film dintr-o perspectiva particular^ (nu apar, ca in

Biblie, detalii de context despre lipsa de cooperare a moa§elor

evreice). In prim-plan apare mama lui Moise, care a§aza copilul
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intr-un co§ de papura §i 11 duce la rau. Alaturi de ea sunt prezentati

ceilalji doi copii mai mari, Miriam §i Aaron, care vor avea §i ei un

rol important. In film, co§ul de papura parcurge un adevarat

periplu, calatorind pe creste de val, gata-gata sa se rastoarne, pe sub

privirile curioase ale unor maimuje, insot.it de bancuri de pe§ti care

sar in jurul lui, avand deasupra stoluri de pasari care par sa doreasca

a-1 ajuta pe copil (ca intr-un basm in care elementele naturale sunt

de partea eroului). Peripejiile co§ului se amplifica: scapa miraculos

de clampanitul falcilor crocodililor de Nil, care i§i disputa

lesnicioasa prada cu hipopotamii uria§i din preajma, este gata sa

nimereasca in plasa de pescuit a unor egipteni, trece cu greu printre

vaslele a doua corabii care aproape 11 scufunda, se ciocne§te de o

corabie uria§a si ajunge sa pluteasca exact m direcpa fiicei

faraonului, care i§i scalda copilul In rau, In apropierea palatului.

Toata aceasta succesiune de actiuni ridica tensiunea filmului la cote

inalte, pentru ca presupune riscuri multiple pentru protagonist.

Devine Insa limpede ca animatorii au imbogapt substantial o

realitate narativa biblica mult mai plata §i mai lipsita de dinamism.

In final, aerul de poveste prevaleaza, deoarece copilul, chiar §i dupa

aceste tribulapi, nu plange totu§i, a§a cum citim in Exod 2:6.

Textul biblic spune explicit ca mama copilului 1-a pus pe copil

in cosulei; si 1-a asezat Intre trestii, pe malul riului, iar sora mai

mare pandea de la departare pentru a vedea ce urmeaza. S-a

intamplat ca fata faraonului s-a coborat la rau sa se scalde, iar fetele

care o insojeau se plimbau pe marginea raului. Prin^esa a zarit co§ul

in mijlocul trestiilor §i a trimis pe o slujnica sa-1 ia. Din naratiunea
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biblica reiese destul de clar ca fiica faraonului ajunge in mod

providential in zona unde se afla copilul, deci avem de-a face cu o

perspective inversata fa$a de film.

Filmul animat, spre deosebire de text, sugereaza mai degraba

un parcurs dinamic al eroului, chiar daca el este inca incon§tient de

misiunea lui. Micul Moise este deja investit cu statutul de erou; el

nu este un simplu actant, intr-un un rol general, ci devine unul

dintre actori, pentru ca prime§te un nume (definitoriu pentru

originea sa), i se atribuie o identitate (este evreu) §i ajunge sa ocupe

un loc central in raport cu celelalte personaje.5

Ar trebui spus ca acest calup de scene (expozijiune-intriga)

este fluidizat prin intermediul cantecului coral deja menponat -

Deliver us - care include cateva interludii solo, in timpul carora

mama lui Moise §i Miriam, sora lui, intra in obiectiv. In final, corul

sclavilor face o reiterare colectiva a temei muzicale a filmului, intr-

un decor panoramic saturat de imaginea muncilor istovitoare ale

celor care trudesc pentru proiectele megalomane ale dinastiilor

egiptene.

De la desfa§urarea acjiunii la deznodamant

Noul moment al narapunii este marcat de cateva momente de

ecran negru care comprima practic timpul scurs de la intriga-

expozipune la momentul in care Moise este deja adult.

Temporalitatea interna a filmului este lineara, iar universul filmic

este plasat fara echivoc, a§a cum am precizat deja, intr-un timp

5 Ibid., p. 65.
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istoric.6 Desfa§urarea ac^iunii incepe cu prezentarea unui Moise

lipsit de griji, angajat intr-o cursa de curse cu fratele sau mai mare,

Ramses, mo§tenitorul tronului. Se insinueaza deja o anumita

rivalitate intre ei doi, ca o anticipare a conflictului serios de mai

tarziu. Goana lor nebuneasca ajunge sa ruineze proiectul de

construqie a unui templu §i nu se opreste nici cand preo^ii egipteni

le ies in cale. Moise trece intr-un iures printre ei, anticipand poate

modul in care ii va infrunta atunci cand anunja urgiile peste Egipt.

Spre deosebire de film, textul biblic nu prezinta nicidecum un

Moise ignorant sau nepasator fa$a de robia fraplor sai, ci trece

brusc, de la episodul adoptarii lui la momentul in care, ajuns la

maturitate, ,,a ie§it la fra$ii sai §i a fost martor la muncile lor grele."

Aici de fapt se complica desfa§urarea acpunii, deoarece Moise crede

ca este gata pentru misiunea de eliberator §i incearca sa faca

dreptate omorand un egiptean care batea pe un evreu (,,unul din

frajii luin, dupa cum precizeaza autorul biblic).

Spre deosebire de cartea Exodul, filmul insereaza un intreg

complex de situapi, ca parte a wmobilarii" realizate de producatori,

care grefeaza asupra acjiunii probleme reprezentate intr-o maniera

moderna, precum »conflictul dintre genera^ii". Acesta are ca punct

de pornire esecul lui Ramses de a atinge standardul de

responsabilitate impus de tatal sau, se amplifica prin complexul lui

ca ar putea fi ,,veriga slaba" a dinastiei §i se soluponeaza cu

incurajarea pe care o prime§te din partea tatalui, in urma numirii in

Pentru mai multe detalii asupra timpului istoriei povestite vezi Ibid., p. 48-49.
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func$ia de prinj regent. Cat despre Moise, el nici macar nu este

con§tient de originea sa evreiasca. Mai mult, nici nu este dispus sa-§i

asume identitatea atunci cand frajii sai, Miriam §i Aron, ll

ilumineaza asupra ei intr-o intalnire accidental!. Revelapa

descoperirii adevaratei sale origini ll bantuie intr-un co§mar cat se

poate de bizar: Moise devine personaj de fresca, printre celelalte

personaje participante la masacrul ordonat de faraon impotriva

pruncilor. Cercetand ulterior frescele palatului, descopera cu

groaza ca ele prezinta intr-adevar povestea tragica a modului in care

s-a desfa§urat oribilul infanticid. In cele din urma, mama sa li

confirma §i ea intreaga istorie.

Filmul suplimenteaza substantial relatarea biblica, iar pe

alocuri chiar o contrazice, in incercarea de a reconstrui parcursul

lui Moise pana la momentul in care el injelege ca trebuie sa fie

eliberatorul (in text, cap. 2, incepand cu versetul 11).

Firul epicul animat se intrerupe din nou §i este relansat direct

la momentul in care Ramses, devenit faraon, continua cu o §i mai

mare ardoare munca tatalui sau, folosind munca acelora§i sclavi, in

timp ce criza interioara a lui Moise capata proporpi din ce in ce

mai mari.

Diferen^ele dintre text §i film se amplifica din nou, mai ales in

scena referitoare la plecarea lui Moise. Narajiunea din Exodul

spune explicit ca Moise 1-a ucis pe egiptean §i 1-a ingropat in nisip,

incercand sa ascunda acest fapt de faraon. Totu§i, cand §i-a dat

seama ca faptul este cunoscut §i ca faraonul cauta sa-1 omoare, a

fugit in Madian. Lungmetrajul animat transform! scena omorului
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intr-un accident, in care Moise, aparand pe un batran de loviturile

unui paznic, il bruscheaza, iar paznicul se prabu§e§te de la inalpme

§i moare. Cosmetizarea episodului este evidenta, fiind motivata

probabil de component publicului-$inta, alcatuit cu predilec^ie din

copii, care ar avea in Moise un exemplu prea pu$in demn de urmat

(in Exod, crima nu este intenjionata, dar nici accidentals in acelasj

grad ca in film).

De§i fratele sau, Ramses, actualul faraon, nu manifest* nici un

fel de ingrijorare, ba chiar ii promite ca totul va fi ca §i cum acest

omor n-ar fi existat, Moise decide sa fuga. Tentativa se dovedeste

aproape suicidala, pentru ca eroul fuge pur §i simplu in de§ert, fara

o pregatire prealabila, dar este salvat intamplator. Relatarea biblica

spune ca el alege sa fuga nu in pustie, ci in Madian, unde se si

casatore§te cu Sefora, fata unui preot madianit.

Discursul filmic ne rezerva o surpriza, deoarece descoperim

in Sefora un personaj prezentat proleptic (ea apare la inceputul

filmului, in scena banchetului). Narajiunea biblica nu exceleaza in

asemenea mecanisme proleptice sau analeptice, a§a cum face filmul,

ci menpne o linie destul de simpla. Drumurile acestor personaje,

care s-au intersectat inca de la inceput, se intalnesc inca o data,

definitiv, in casatorie. Alterari proleptice sufera §i relapa cu frapi

lui, caci intalnirea cu ei se repeta, cu anumite consecin^e extrem de

importante pentru chemarea lui Moise.

Acjiunea continua cu intoarcerea lui Moise in Egipt, pentru a

cere eliberarea poporului. Momentul in care Moise se prezinta la

curtea regala este transformat de animatori intr-un adevarat festin
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de sunet §i culoare. Episodul devine unul dintre punctele de

rezisten^a ale filmului, prin dinamismul scenelor §i metamorfozele

uluitoare ale magicienilor egipteni, aflap in competipe cu Moise.

Totu§i, spectacularizarea urgiilor diminueaza semnificativ

dramatismul §i tensiunea episodului biblic §i transforma totul intr-o

reprezentajie stralucitoare, a carei adevarata miza s-a pierdut

printre extravagance de care se dovedesc capabili vrajitorii de la

curte.

Punctul culminant incepe sa prinda contur in momentul

declan§arii urgiilor. Tensiunea cre§te substantial in preajma ultimei

urgii, cand atat din ipostaza de cititori, cat §i din cea de privitori,

ajungem sa ne intrebam cat ar putea sa mai dureze starea de

incordare, ajunsa aproape de limita.

Filmul exploateaza extrem de minu$ios ultima pedeapsa,

diferenpind-o net de celelalte noua plagi, care sunt prezentate sub

forma unui colaj-sinteza insopt de muzica adecvata. La finalul

urgiilor, aflam ca §i fiul faraonului a murit, semn ca evenimentele

aluneca spre deznodamant.

Acpunea se precipita spre final, nu insa inainte de a trece

printr-un suspans final, in buna tradipe a narapunilor care se

respecta. Atat in film, cat §i in textul biblic apare o ultima criza

inainte de rezolvarea definitive. Faraonul Egiptului s-a razgandit §i

vrea sa-i readuca pe evrei in robie. In acest moment, evreii se afla

chiar pe malul Marii Ro§ii, in imposibilitatea de a mai acpona. De

o parte se afla marea, de cealalta parte se apropie armata egipteana.
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Acest suspans final este rezolvat prin spectaculosul moment al

desparprii apelor, intr-o scena de o mare^ie deosebita.

DeznodamSntul aduce cu el trecerea cu succes a evreilor pe

celalalt mai, inchiderea marii §i inecarea armatelor egiptene.

Concluzii

Se impun, in urma acestei comparajii sumare, cateva

concluzii. In primul rand, sunt evidente diferenje intre cele doua

discursuri, respectiv eel narativ biblic si eel filmic. Nara^unea scrisa

este extrem de fragmentary insistand asupra unor pasaje care sunt

de interes pentru autor. Spre deosebire de sursa, epicul animat este

considerabil imbogapt. Scenele sunt diversificate, iar trecerea dintre

ele este mai lina decat in textul biblic. Animatorii se simt datori sa

umple porjiunile temporale in care nu se spun prea multe despre

personaje, pentru ca procesul de construcjie al protagonistilor este

unul care are nevoie de coerenja suplimentara in film. Autorul

biblic, dimpotriva, nu simte nevoia sa justifice timpul lipsa, ci

evoca pur si simplu acjiuni aflate la mare distanja in timp,

selecponand ceea ce considera a fi necesar pentru continuarea

acpunii in mod corect. Interesul lui este uneori si cronicaresc, prin

aceea ca ofera informal despre genealogii, numarul celor care au

parasit Egiptul, serbarea Pa§telui etc.

Prin comparajie, animatorii transforma narajiunea biblica

intr-un discurs dulceag §i mai bogat in evenimente: acpunea se

ramifica, sunt inserate diverse personaje, anumite momente sunt

invaluite intr-o atmosfera magica sau onirica. Aceste metamorfoze
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contribuie, in cele din urma, la conturarea impresiei ca in

reprezentarea ac$iunii s-a pornit de la un basm, §i nu de la o

relatare istorica. Autorul biblic insa, prin reperele identificabile pe

care le ofera, da de injeles ca acjiunea nu se desfa§oara Mo tempore,

ci intr-un timp §i un spa$iu reale, cu personaje autentice §i nu cu

ma§ti sau roluri care sa satisfaca o anumita schema narativa.

Evident, aceste transformari sunt cele care contribuie la reu§ita

filmului, chiar daca ele inseamna in ultima instanja o tradare a

spiritului care anima textul.

In faja acestor considera|;ii, ramanem cu o intrebare foarte

spinoasa: care este valoarea sau utilitatea unui film de animate cu

subiect biblic, daca el ajunge sa dea impresia ca realitajile pe care le

pune in scena au o pronun];ata alura de basm? Reluand intrebarea

dintr-o perspective u§or diferita, oare pre$ul pentru traducerea me-

sajului biblic sau cre§tin in limbajul culturii de masa nu inseamna

de fapt trivializarea sau alterarea lui pana la irecognoscibil?

Nu putem avea preten^ia sa oferim un raspuns ferm la aceste

intrebari prin eseul de fat;a. Scopul lui este in principal sa atraga

atenpa asupra acestei probleme §i sa invite la reflecpe §i dezbatere.

In fond, miza este enorma atat pentru producatori, care arunca in

joe resurse financiare enorme, cat §i pentru publicul-$inta - copiii,

segmentul eel mai impresionabil, a carui credin^a in valoarea

istorica a textului biblic ar putea fi erodata in mod insidios de

patina spectaculosului feeric ireal specific animatiei sau in urma

epurarii textului de acele detalii care umanizeaza cu adevarat

personajele §i le sporesc autenticitatea.




