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Krzysztof Kieślowski Tízparancsolat című filmsorozatának teológiai-etikai elemzése* 
 

1. Bevezetés 
A Magyar Televízió 1-es és 2-es csatornája időről időre műsorára tűzi – teljes egészében vagy 
részleteiben – Krzysztof Kieślowski (1941-1996) lengyel filmrendező 1988-ra elkészült Tízparan-
csolat című tízrészes tévéjáték sorozatát. A tíz, közel egyórás epizódokból álló alkotás nem a bibliai 
kivonulás történetet dolgozza fel.1 Kieślowski történetei az 1980-as évek Varsójában játszódnak, 
szereplői egy szürke lakótelep lakói, akik között találunk egyetemi professzort, orvost, hegedű-
művésznőt, ügyvédet, taxisofőrt, leányanyát, postai alkalmazottat, rock zenészt. A bemutatott 
élethelyzeteken keresztül a mindenkori ember erkölcsi értékekkel vagy azok hiányával folytatott 
küzdelme jelenik meg. Az epizódok nem szorosan, nem közvetlenül kötődnek a bibliai parancso-
latokhoz, mégis lehetséges azok teológiai-etikai elemzése – erre tesz kísérletet ez a tanulmány, 
mely terjedelmi okok miatt nem epizódról epizódra elemzi a filmet,2 hanem meghatározott teoló-
giai-etikai fogalmak köré csoportosítva igyekszik megfogalmazni huszadik század végi létben és 
formában megjelenő örök emberi kérdéseket. Teszi ezt annak reményében, hogy segítséget nyújt-
hat, ötletet adhat gyülekezeti vagy főiskolai, egyetemi filmklubok szervezőinek. 

 
2.1. Krzysztof Kieślowski 
Kieślowski életének részletes megismerése helyett3 most elegendőnek tűnik filmes pályájának 
négy szakaszra osztott bemutatása:4 

Az első korszakként definiálható korai dokumentarista szakasz5 célja leginkább a kommunista 
uralom alá vetett lengyel társadalom megfigyelése: „Ezek a munkák egyszerre képviseltek művészi és 
politikai értéket; politikait abban az értelemben, hogy kijátszva a cenzúrát olyannak mutatták a 
valóságot, amilyen volt, nem pedig olyannak, amilyennek a hatalom szerette volna látni.”6 A való-
ság állításai, felkiáltásai és kérdései kapnak e korszak filmjeiben főszerepet.   

 A kései dokumentarista, korai játékfilmes szakasz7 célja a testvériség antitézisének megfilmesítése. 
1974-1980 között Kieślowski a „Morális Nyugtalanság Mozija” elnevezésű csoport tagja. A játék-
filmes mozgalom tagjait (pl. Zanussi, Zebrowski, Holland, Wajda) általános nyugtalanság, aggoda-
lom töltötte el Lengyelország kulturális, erkölcsi és szellemi talajvesztése miatt. Céljuk, így 
Kieślowski célja is kibővül, és filmes leírás helyett immár a társadalom önmagára ismerését, öntu-
datra ébredését igyekszik elősegíteni.8  

A Tízparancsolat bemutatása hozza meg számára a nemzetközi elismerést, ekkortól jegyzik őt 
a nemzetközi szerzői filmek piacán. Ebben a sorozatban is jellemzi munkáit a dokumentarista 
alapú megközelítés abban az értelemben, hogy filmjeit nem a cselekményre, hanem eszmékre, 
fogalmakra építi, célkitűzése azonban változik. A kérdésfelvetések társadalmi, politikai hangsúlyai 
helyett a belső élet, az etikai-vallási kérdések ábrázolása felé fordul, és realista kontextusban igyek-

                                                            
* Megjelent: Igazság és Élet 2011/1: 154-178. 
1 Vö. CECIL B. DE MILLE (rendező): Tízparancsolat (1956), filmdráma; ROBERT DORNHELM (rendező): Tízparancsolat 
(2006), kalandfilm; JOHN STRONACH és BILL JOYCE (rendezők): Tízparancsolat (2007), animációs film. 
2 Epizódról epizódra történő elemzést találunk a következő művekben: HALTOF: The Cinema of Krzysztof Kieślowski – 
Variations on Destiny and Chance, 4.fej.: „Entomological Observartions and Metaphysics in Decalogue”, 75-107.; 
KICKASOLA: The Films of Krzysztof Kieślowski – The Liminal Image, 4.fej.: „The Decalogue”, 161-241.; REDMONS: The World 
is Watching – Video as Multinational Aesthetics 1968-1995, 4.fej.: „Krzysztof Kieślowski’s Eurovideo”, 92-142.; 5.fej.: 
„Velvet Television”, 143-191.  
3 Magyar nyelven is megjelent: Krzysztof Kieślowski önéletrajz Danusia Stock [sic!] gondozásában. 
4 A „metafizikai fejlődés” négy szakaszát ld. SKUTSKI: „Krzysztof Kieślowski: Prophet of Secular Humanism in the 
New Europe”. 
5 Ismertebb filmek ebből a korszakból: Villamos; Hivatal; Kívánságműsor; Lódz városából; Munkások ’71; Gyalogos-aluljáró; 
Első szerelem. 
6 STOK: i.m. 5. 
7 Ismertebb filmek ebből a korszakból: Társulat; Forradás; Nyugalom; Az éjszakai portás szemével; Amatőr; Rövid munkanap; 
Véletlen; Befejezés nélkül. 
8 STOK: i.m. 55. 
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szik megközelíteni a „megjeleníthetetlent”.9 Mindezekben a bűnösökkel való szolidaritás vállalása is 
megjelenik.10  

Kieślowski művészetének negyedik szakasza11 a szekularista humanizmus egyedülálló megfogal-
mazása, melynek alapjai az irgalom és a misztérium iránti tisztelet, valamint az egyetemes metafi-
zikai eszmék felé fordulás. Látókörét kiszélesítve arra a kérdésre keresi a választ, mit jelent em-
bernek lenni? 

 
3. Kieślowski művészi ábrázolásmódja 
3.1. A lehetetlen célkitűzés 
„A célom megragadni azt, ami bennünk lakozik, s nem filmezhető le. De eljuthatunk a közelébe.” 
Tételmondatként értelmezhető Kieślowski vallomása művészete céljáról, lényegéről. Példaként 
ajánlja nézőinek az irodalmat, amelyben sok olyan mű található, melynek szintén a „bennünk la-
kozó” megmutatása a célja: a görög drámák, Shakespeare, Camus, Dosztojevszkij, Faulkner vagy 
Kafka mind-mind képesek az egyetlen nagy téma megközelítésére, sőt megragadására. Kieślowski 
szerint ebben különbözik egymástól az irodalom és a film. Az előbbit többnek tartja, az utóbbi-
nak a megragadás mozzanatára szerinte nincsen eszköze, nem elég intelligens, nem elég sokértel-
mű.12 Magyarázatként érdemes átgondolnunk egyszerű példáját:  

 
Amikor filmre viszek egy jelenetet például egy tejesüveggel, valaki egyszer csak olyan kö-
vetkeztetéseket von le belőle, ami nekem meg sem fordult a fejemben. Nekem egy tejes-
üveg egyszerűen tejesüveg; ha felborul, akkor kiömlik belőle a tej. Semmi több. Nem azt je-
lenti, hogy a világ szétesett, és nem is az anyatejet szimbolizálja, amit a gyermek nem kaphat 
meg, mert túl korán elveszítette az anyját. Nem ezt jelenti nekem. A kiömlött tej, az kiöm-
lött tej. Ez a mozi. Semmi mást nem jelent, sajnos.13 
 

Ezzel együtt nem veti el a film metaforákat kifejező képességét. Bár nem metaforákat filmez, bá-
torítja nézőit, hogy gondolkodva nézzék alkotásait. Célja azonban ennél átfogóbb: meg akarja 
mozdítani nézőit, és ebben mindegy számára, hogy a történetbe való belehelyezkedés vagy a film 
elemzése az elmozdulás iránya. A lényeg a mozdulás, ilyenformán pedig a film inspiráló jellege. 
„Azért csinálsz filmet, hogy adj valamit az embereknek, hogy elvidd őket valahová, mindegy, 
hogy a megérzések vagy az ész birodalmába.”14  

Ebben a munkában olyannak látja magát, mint aki a lehetetlent ostromolja próbálkozásával, 
mely mégsem hiábavaló, hiszen a néző esetleg magára ismer a filmekben, ezáltal többé teszi a 
filmet önmagánál, a puszta irodalmiságnál, és segítséggé válhat a „bennünk lakozó” egyénileg 
megélt megközelítésében, megragadásában. Ennek a csodának a megteremtése legritkább esetben 
sikerül a film műfajában.15 Kieślowski szerint ez egyedül Tarkovszkijnak sikerült, illetve néhány-
szor Bergmannak, Fellininek és Ken Loachnak.16 

 
3.2. Metafizika és sokrétegűség 
A „bennünk lakozó” vizsgálatának természetes része a metafizikai gondolkodás, hiszen ez a gon-
dolatfelvetés eleve feltételezi, hogy az ember több, mint aminek látszik, több, mint számolható 

                                                            
9 A „mi történik belül” és a sacrum ábrázolásának lehetetlenségéről ld. STOK: i.m. 178. és PIESEWICZ: „Figyelem és 
éleslátás”, in: LUBELSKI: Kieślowski mozija, 314. 
10 SOBOLEWSKI: „Végső gondoskodás – Néhány megjegyzés Krzysztof Kieślowski filmjeinek társadalmi kontextusá-
ról”, in: LUBELSKI: i.m. 145. 
11 Filmek: Veronika kettős élete; Három szín: Kék; Három szín: Fehér; Három szín: Piros. 
12 STOK: i.m. 177. 
13 Uo. 178. 
14 Uo. 176. 
15 Kieślowski álláspontját érdemes összevetni André Bazin elméletével a regények filmes átdolgozásáról: BAZIN: „A 
nyitott filmművészetért – Az átdolgozás védelmében”, 79-100. 
16 STOK: i.m. 178. 
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évek közé szorított szakasznyi léte, vagy éppen többnek kellene lennie, mégsem lehet az. A moz-
góképi műfaj is igyekszik ezt a metafizikai kérdést megragadni, vagy Isten létének, vagy Isten hiá-
nyának megmutatásában. Kieślowski nem egyik vagy másik oldal álláspontját igyekszik bizonyíta-
ni, művei inkább párbeszédet jelentenek a két álláspont között, vagyis dialektikusak.  

Aki azonosul egyik vagy másik állásponttal, vagyis állást foglal a kérdésben, az nem tudja elfo-
gulatlanul, tehát a lényeget megragadva bemutatni a kérdést, hiszen éppen választása okozta elfo-
gultsága korlátozza lehetőségeit. Külső szemlélőre van tehát szükség, aki képes a világot némi 
távolságból, a játékot mintegy a kulisszák mögül szemlélni és bemutatni.17 A Tízparancsolattal kap-
csolatban maga Kieślowski jegyzi meg: „csak olyasvalaki, aki kívül áll Isten és ember ritualizált 
kapcsolatának és az ilyen kapcsolatokba vetett abszolút hitnek a bűvkörén – csak egy ilyes valaki 
beszélhet ilyen kapcsolatokról, máskülönben az eredmény prédikálás”.18 

 Az elfogulatlan beszédnek és igehirdetésnek ebből a különbségéből az következik, hogy 
Kieślowski szerint csak az ilyen személyek képesek dialógus és nem monológ által bemutatni eze-
ket a kérdéseket. Ennek a szemléletnek részeként művészi ábrázolásmódját váratlanság, meglepe-
tésszerűség, esetenként az önkényesség jellemzi, mint ahogyan a Tízparancsolat epizódjai is megle-
petésszerű illusztrációk. Coates ezt az önkényes, meglepő szemléletmódot azzal illusztrálja, hogy 
ha Kieślowski a mennybemenetel történetét filmesítené meg, valószínűleg az égre szegezett tekin-
teteket szedné ízekre és nem magának a tekintetnek a tárgyát.19 

Kieślowski váratlan, szinte kiszámíthatatlan megoldásai nehéz helyzetbe hozzák művei elem-
zőit. Klinger szakrális művészetként kezeli,20 Haltof erkölcsi tanmesének látja a filmeket, inkább 
állításokként, mint kérdésekként értelmezve őket,21 Austin pedig a parancsolatok modern példáza-
tait látja az egyes epizódokban.22 Sesti elemzése is jól mutatja magának az elemzésnek a nehézsé-
gét. Addig a pontig semleges marad, míg megállapítja: „nincs érzés, mely immunis maradna a hir-
telen változásra vagy saját törékenységének felfedezésére; nincs etikai érték, mely biztonságban 
lenne az általa feltételezett konkuráló alternatíváktól”, a következő megállapítása azonban már 
egyértelműen szűkített állásfoglalás: Kieślowski „a Tízparancsolat abszurditását akarja bemutat-
ni”.23 A legszélsőségesebb kategorizálást Baugh előadásában találjuk, aki minden áron azt akarja 
bebizonyítani, hogy az általa egyértelműen ateistának bélyegzett rendező kifejezetten keresztyén 
világnézetéről árulkodik a filmsorozat.24 

Rodney Clapp ezzel szemben összetettséget és a kérdésfelvetés állásfoglalás nélküli módját ál-
lítja középpontba elemzésében. Szerinte ugyanis Kieślowski nem hittanórát tart, vagy erkölcsi 
tanmeséket mond el, szereplői között mindössze egy akad, aki egyháziasan vallásos, a többinek 
halvány, kusza elképzelései vannak Istenről, vagy még azok sincsenek. Olyan emberekkel találko-
zunk jobbára filmjeiben, akik hazudnak, paráználkodnak, lopnak és ölnek, vagy vérfertőző kíván-
ságuk, esetleg kukkolási kényszerük van. Clapp szerint azonban Kieślowski nem magasztalja fel 
bűnös szereplőit, nem csinál hőst belőlük, akiknek legjobb, és rajtuk kívülálló okokból egyetlen 
választásuk a bűn, szereplői sokkal inkább kétségbe esettek, szánalmasak. Az erkölcsi dilemmákat, 
melyekkel a szereplők szembesülnek, nem lehet élesen körülhatárolni, mint ahogy modernizált 
életünkben nehéz egyértelműen, szabályszerűen megmondani, mikor szegünk meg egy parancso-
latot. Clapp szerint e filmek gerince éppen ezért az, hogy a döntéseknek és tetteknek következ-
ményei vannak, erkölcsi fejlődés pedig csak azok számára lehetséges, akik készek megbékélni.25   

                                                            
17 SOBOLEWSKI: i.m. 142. 
18 Egy Sobolewskival való beszélgetésből idéz COATES: Cinema Religion and the Romantic Legacy, 10. 
19 Uo. 
20 „…minden igazi művészet vallásos lenne, ha valamilyen kapcsolatot teremtene a transzcendenciával. A Tízparancso-
lat első filmjében, akár egy belső dallam, mindvégig érezhető ez a kapcsolat.” KLINGER: „A kapuőr – Krzysztof 
Kieślowski Tízparancsolat-áról”, in: LUBELSKI: i.m. 87. 
21 HALTOF: i.m. 101. 
22 AUSTIN: In a New Light – Spirituality and the Media Arts, 64 
23 SESTI: „The Decalogue 1-10”, 183. 
24 BAUGH: The Decalogue Films of Krzysztof Kieślowski: The Essentiall Christian World-View of an Atheist. 
25 CLAPP: „Signs and Wonderings: Krzysztof Kieślowski’s Decalogue”, 12-13. 
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Kickasola elemzése megerősíti ezt a szemléletet. Szerinte ugyanis Kieślowski nem engedi, hogy 
a dialógus egyik vagy másik oldalán elhelyezett szereplők egyszerűen démonizálódjanak. A dialó-
gusban „részigazságok alkotnak egy nagyobb, teljesebb képet” a megválaszolatlan kérdések ilyen-
formán sokféle kibontanivaló lehetőséget rejtenek magukban. A képek önmagukban is többféle, 
gyakran egymásnak ellentmondó értelmezést sugallnak, mint például az 1. parancsolat26 végén az 
apa arcán a könnyek mutathatnak megtérést, dühöt, gyászt, vagy egyszerűen a lecsöpögő megol-
vadt jeget.27  

 
3.3. Liminalitás – két világ küszöbén 
Kieślowski filmjei egyes témáiban, szemléletmódjában, vagy éppen néhány szereplője és helyszíne 
által egy küszöböt ér el, vagy önmagában küszöbként létezik két világ határán. Ez a liminalitás a 
metafizikai lehetőség általános kontextusát teremti meg filmjeiben.28 Schrader ezt az ábrázolás-
módot nevezi transzcendens stílusnak,29 mely talán nem a legtalálóbb elnevezés (Kickasola példá-
ul metafizikai dialógusnak nevezi ugyanezt), mégis rávilágít arra, hogy a filmek az immateriálisra 
fókuszálnak, a metafizika világába igyekezve irányítani a nézőt. Ez sem egysíkú és egyértelmű 
azonban, hiszen egyes fogalmai egyszerre immanensek és transzcendensek. A szeretet például e 
filmekben társadalmi, pszichológiai és biológiai reakció, ugyanakkor egy spirituális realitás meg-
nyilvánulása is. Kieślowski liminális képei folyamatosan ábrázolják mindkettőt. A transzcendens 
fogalma nála tehát nem feltétlenül egyfajta vallásos elképzelést jelent, hanem a materiálison túlit.30 
Ez a „transzmaterialitás” gyakran átcsap teisztikus területre, de nem szükségképpen. Kiselowski 
stílusa úgy idézi meg a Transzcendenst, mint ami része ama bizonyos entitás keresésének; arra 
való hivatkozás, hogy mi lehet odaát? Hogy létezik-e valami odaát, az a néző döntése, de a stílus 
maga erre a metafizikai ösvényen való járásra hívja meg. Nem kényszeríti végig, bárhol megállhat, 
visszautasíthatja az élményt, vagy egyéb tényezők helyezhetik azt háttérbe.31 

A liminalitás által biztosított metafizikai kontextus nem csupán a kulisszák mögüli szemlélő-
dést teszi lehetővé, de beemel a filmekbe olyan témákat, melyek már túlmutatnak a puszta huma-
nista etikán. A jó és rossz kérdésének vizsgálatán kívül eszközzé válik a lélek létezésének, Isten 
létezésének, a sorsszerűségnek, a lelki útkeresésnek, a kísértésnek, megváltásnak felmutatásában, 
megjelenítésében. Ez pedig nem önmagával a cselekménnyel, vagy a cselekményben megjelenő 
témák bemutatásával válik elérhetővé, sokkal inkább Kieślowski absztrakt képei, valamint a képek 
és a cselekmény, a képek és a szereplők kapcsolatának megformálása által. Kontextusokat képes 
például szűkíteni, bővíteni és váltani a visszatükröződések és torzítások használatával, fények és 
árnyékok játékával, jellegzetes színválasztásokkal, a tárgyak nagyközelijének alkalmazása pedig 
érzéseket vált ki, lehetetlenné téve az egyszerű és sematikus értelmezést.32  

Mindezek tovább erősítik azt a megközelítést, miszerint Kieślowski nem érvel, nem meggyőzni 
akar, filmjei nem vallásos-didaktikus művek, hanem az emberi megtapasztalásokban megjelenő 

                                                            
26 Az első epizód tartama: Krzysztof – aki nem Istenbe, hanem a tudományos módszerekbe veti minden bizalmát – 
nagyon szereti kisfiát, Pawelt. A film többször mutatja őket, amint együtt beszélgetnek, sakkoznak, számtanpéldákat 
oldanak meg a számítógépen stb. Pawel figyelme egyre inkább a halandóság és a halál kérdései felé fordul (egyik nap 
egy döglött kutyát lát hazafelé). Apja biológiai válaszokat ad kérdéseire. Ezzel szemben nagynénje teológiai és metafi-
zikai távlatokat nyit meg előtte. Pawel nagyon szeretné kipróbálni új korcsolyáját, aminek egyetlen feltétele van: a 
tavon képződött jég megfelelő vastagsága. A számítógépen végzett tudományos számítgatások után Krzysztof egy 
bottal maga is meggyőződik arról, hogy a jég elbírja Pawelt. Ennek ellenére a jég beszakad, és a fiú vízbe fullad. 
Krzysztof dühösen és kétségbeesetten a közeli templomba fut és feldönti az oltárt. A gyertyákról viaszcseppek 
hullanak a Madonnát ábrázoló oltárkép arcára. 
27 KICKASOLA: i.m. 36. 
28 Uo. 38-39. 
29 SCHRADER: Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer, 10,13. 
30 Kieślowski megfogalmazásában: „… más is van az életben, nemcsak a materiális dolgok, amiket megfoghatsz, és 
megvehetsz a boltban.” STOK: i.m. 20. 
31 KICKASOLA: i.m. 44-45. 
32 Konkrét példákat ld. KICKASOLA: i.m. 75-84. 
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parancsolatok megmutatása által kérdez, válaszok helyett válaszkeresésre indít, miközben elveti, 
sőt lehetetlenné teszi sematikus válaszok megfogalmazását.33 

Kieślowski küszöbre helyezett tükröt tart a nézők elé. Így is fogalmazza meg a Tízparancsolat 
megalkotásának célját: 

 
A Tízparancsolat arra tett kísérlet, hogy elmondjon tíz történetet tíz vagy húsz emberről. 
Olyanokról, akik összeütköztek azokkal a körülményekkel, amelyek között élnek. A törté-
netek fikciók, de a benne megjelenített körülményekre bárki ráismerhet, aki rádöbben, hogy 
csak egy helyben topog, s amire vágyik, egyre elérhetetlenebb.34 

 
Szereplői hatása a nézőre nem egyértelmű. Hol együttérzést, hol ellenszenvet váltanak ki. Nem 
pozitívak és nem negatívak, nem feketék és nem fehérek. Kieślowski nem racionalizálja szereplői-
nek tetteit, de nem is ítéli el: a szereplők tettei mögött rejlő emberi dimenziók gondos bemutatá-
sával mutatja meg a nézőnek, hogy ezt a tettet bárki, tehát maga a néző is képes elkövetni. Az 
emberi dimenziók között ugyanis gyakorta szerepelnek olyan tulajdonságok és jellemzők, melyek-
kel könnyű azonosulni: szeretet utáni vágy, a család szeretete, múltbeli sérelmek és még számtalan 
általános emberi motívum.35 Kickasola éppen ezért Kieślowski téma megközelítésében az irgalmat 
véli felfedezni. Nem a kifogáskeresést, nem a felmentést, nem a magyarázkodást, hanem az általá-
nosan emberi bűnös hajlamok és bűnösök felé való irgalmas közelítést36 – a bűnösökkel való szo-
lidaritást.37 Ugyanígy nem emeli felhőtlen magasságba a jó cselekedeteket: nem hallgatja el a mö-
göttük meghúzódó önérdeket sem.  

A filmek tehát segíthetnek a nézőnek saját korlátai felismerésében,38 különösen úgy, hogy 
Kieślowski spirituális szünetekkel, cezúrákkal időt ad a nézői reflexiókra,39 így a néző nem mene-
külhet… 
 
4. A Tízparancsolat Istene 
4.1. Kieślowski vallásossága 
Ahhoz, hogy megbízható fogódzót találjunk a Tízparancsolatban megjelenő istenkép megközelíté-
séhez, érdemes átgondolnunk, hogyan ír vagy nyilatkozik maga a művész e témáról. Ez ugyanis 
segít elkerülni a puszta és öncélú spekulációt, illetve segíthet filmjei értelmezésében. A problémát 
azonban éppen ez jelenti, mivel írásaiban vagy a vele készült beszélgetésekben Kieślowski ritkán 
beszélt kifejezetten és feljegyezhetően istenhitéről. Fennmaradt nyilatkozatait nem a finom és 
árnyalt stílus, az összetett és letisztult megfogalmazások jellemzik – mint ahogyan azt egy e témá-
ban alkotó művésztől esetleg várnánk –, megnyilvánulásai sokkal inkább nyersek, bizonytalanok 
és következetlenek. Nyilatkozatait nehezen lehetne megfeleltetni egy protestáns teológus fogalma-
ival, inkább egy általánosan elterjedt, humanisztikussá higított vélekedéshez hasonlítható: 

 
Amikor Istenre gondolok, az sokkal inkább az Ótestamentum Istene, mint az Újszövetségé. 
Az Ótestamentum Istene követelőző, kegyetlen Isten; ez az Isten nem bocsát meg, kímélet-
lenül megköveteli, hogy parancsolatainak engedelmeskedjenek. Az Újtestamentum Istene 
könyörületes, melegszívű, fehér szakállú, mindent megbocsátó öreg. Az Ótestamentum Is-

                                                            
33 Vö. WALL: „Immutable truths: inescapable commandments”, 1060.; CUNNEEN: „’Being Alive is a Gift’: Krzysztof 
Kieślowski’s The Decalogue”. 
34 STOK: i.m. 136. 
35 KICKASOLA: i.m. 186. 25.lábj. 
36 Uo. 239. 
37 SOBOLEWSKI: i.m. 145. Ennek egyik, Kieślowski által jellegzetesen használt, az azonosulást elősegítő filmes eszkö-
ze az arcnagyközelik használata. CUNNEEN: i.m. 82. 
38 CUNNEEN: „Kieślowski on the Mountaintop – Ten Commandments from the late Polish director”, 14. 
39 Ennek egyik filmes eszköze az egy kivétellel mindegyik epizódban megjelenő titokzatos fiatalember fürkésző tekin-
tete. KICKASOLA: i.m. 38.  
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tene sok szabadságot és felelősséget ad az embernek, megfigyeli, hogyan élnünk vele, aztán 
büntet vagy jutalmaz érte, és nincs mentség, nincs bocsánat.40 

 
Ugyanakkor többször csupán egy „abszolút hivatkozási pont”-ról beszél, egy absztrakt autoritás-
ról, amihez/akihez a bűn eszméje kapcsolható, viszonyítható.41 A vele készült utolsó beszélgetés-
ben pedig már így fogalmazott: „Ha létezik olyasvalaki, mint az Úristen, aki megalkotta a bennün-
ket körülvevő világot, s minket is megteremtett, akkor mi gyakran kisiklunk a kezéből. Hacsak a 
világtörténetet nézzük vagy a saját históriánkat, láthatjuk, milyen sokszor megesik ez velünk.”42 

Kieślowski műveinek elemzői igyekeznek megfogalmazható képet alkotni Kieślowski vallásos-
ságáról, istenképéről. Kickasola szerint leginkább a „reménykedő agnosztikus” jelző illik 
Kieślowskira, akit egész életében foglalkoztatott az istenkérdés, de inkább a lehetséges, mint sem 
a végső válaszokat ábrázolta.43 Sobolewski leírásában az egyházias és a sajátosan megélt vallásos-
ság fogalmainak elkülönítését találhatjuk magyarázatul:  Kieślowskira inkább jellemző a „spirituali-
tás”, „titok”, „kérdezés”, mint a „vallás”, „ortodoxia”, „prédikálás”.44 A lengyel színész-rendező 
Agnieszka Holland Kieślowski személyéből kiindulva keresi a megértés kulcsát. Szerinte 
Kieślowskinak szüksége volt arra, hogy valami transzcendensben higgyen. Hitt is, ám hite inkább 
volt etikai és metafizikai, mint teológiai vagy egyházias.45  

 
4.2. Általános isten-jellemzők a Tízparancsolatban 
A bibliai parancsolatok preambulumában bemutatkozik a törvényadó, a néppel szövetséget kötő, 
szabadító Isten. Kieślowski filmsorozatából azonban hiányzik ez a rész, mivel a római katolikus 
számozást veszi alapul. Az egyes parancsolatokhoz tartozó részek címei is ezt a számozást köve-
tik.46 Nemcsak a szövetséges Isten bemutatása hiányzik a filmekből, de a többi epizódban is kevés 
a közvetlen utalás Istenre, inkább csak egyfajta istenkép, vagy isteni tulajdonságok fedezhetők fel 
bennük. Isten nyomait, jellemzőit isteni vonásokkal felruházott szereplők47 által mutatja be a film, 
ritkábban konkrét hivatkozások által,48 esetenként metaforák használatával.49 

Ezek alapján fölfedezhetőek általánosan megfogalmazható isteni jellemzők. Ilyen például a 
szeretet. Az 1. parancsolat egyik jelenetében Pawel, a kisfiú megkérdezi nagynénjétől, hogy mi Is-
ten? Válaszként Irene átöleli őt, és megkérdezi, mit érez? Jelen van tehát az „Isten szeretet” gon-
dolat, melyet egyes elemzők figyelmen kívül hagynak, így értelmezésük félresiklik, és a hamis iste-
neket imádókat büntető istent fedezik csak fel a parancsolat Kieślowski-féle ábrázolásában. Eb-
ben az esetben ennek a parancsolatnak a feldolgozása kizárólag bűnről és bűnhődésről szólna. 

A 2. parancsolat epizódjában50 Kieślowski Istent mint élet és halál urát mutatja be. Dorota arra 
akarja rávenni az orvost, hogy isteni szerepet vegyen magára, vagyis adjon biztos választ súlyosan 
                                                            
40 STOK: i.m. 138.sk. 
41 Uo. A könyv magyar kiadásában tévesen az szerepel: „Azt hiszem, nem létezik abszolút hivatkozási pont.” (kieme-
lés tőlem). 
42 „Kisiklunk Isten kezéből – Az utolsó interjú” in: STOK: i.m. 227. 
43 KICKASOLA: i.m. 34. 
44 Sobolewskit idézi COATES: i.m. 10. 
45 STEHLIK: „Interview with Agnieszka Holland”. 
46 A parancsolatoknak a római katolikus hagyomány szerinti számozása elkerüli Žižek figyelmét, „helyet cse-
rélt/kimozdított parancsolatoknak” (displaced commandments) nevezi őket, egész elméletet építve arra a feltételezett 
rendezői szándékra, hogy az epizódok mindig a következő számú parancsolatról szólnak, mint ami a címükben sze-
repel. ŽIŽEK: The Fright of Real Tears – Krzysztof Kieślowski between Theory and Post-Theory, 112-117. 
47 Kickasola „liminális alakoknak” nevezi őket. Ide sorolható az 1. parancsolat Ireneje, a 2. parancsolat orvosa, az 5. 
parancsolat védőügyvédje vagy az epizódról epizódra visszatérő fiatalember. 
48 Irene és az orvos mellett ide sorolható a 8. parancsolat etika professzora, Zofia. 
49 Sztearin könnyek az oltárképen, színek, vagy a templom mint liminális tér. 
50 Dorotának egy nagyon összetett helyzetben kell döntést hoznia. Felkeresi szomszédját, rákos férjének idős kezelő-
orvosát. Arra kéri, tegye egyértelművé férje állapotának súlyosságát. Az orvos hajthatatlan: nem ad választ. Dorota 
végül elárulja, hogy egy másik férfitól vár gyermeket – amiről férje nem tud –, és ez az utolsó esély arra, hogy gyer-
meke szülessen. Ha férje életben marad, Dorota elveteti a gyermeket, ha nem, megtartja. Az orvos vonakodik az 
„ítélethozataltól” – a 2. világháborúban elszenvedett személyes tragédia (családja elvesztése) kísérti ebben a kérdés-



 

7

beteg férje állapotáról, hogy eldönthesse, megtartja-e a magzatot, mely szeretőjétől fogant. „Az 
orvos kezében tartja a gyermek sorsát, akár tetszik neki, akár nem” – fogalmaz a 8. parancsolat 
egyetemista hallgatója etika előadáson éppen ezt az esetet elemezve. Az orvos-isten olykor érzé-
ketlennek tűnik élet és halál kérdéseire, ugyanakkor olyan választ ad, mely a magzat életben mara-
dását tartja legfontosabbnak, így életigenlésében kapcsolódik a szeretet előző epizódban felvillant 
képéhez. 

Az eddigieknél nehezebben megfogható, de egy epizód kivételével végigvonul a Tízparancsola-
ton Isten mindentudásának előtérbe helyezése. Nehezen megfoghatóságát és definiálhatóságát 
Kieślowski sajátos filmes megoldása eredményezi, a mindentudást, mindent figyelést és látást egy 
fiatalember alakjában vélhetjük felfedezni, akinek szerepéről megosztottak a vélemények. Ez a 
szereplő Witold Zawelski javaslatára került bele az epizódokba. Akkori irodalmi vezetőjük ugyan-
is, bár alapvetően jónak tartotta a munkát, hiányolt valamit a forgatókönyvből. Valakit, aki néz. 
Valakit, akinek a tekintete fontos. Így bukkan fel újra és újra egy olyan szereplő, akit nem is min-
denki vesz észre, mégis jelentéshordozó. Nem befolyásolja az eseményeket, jelenléte mégis fi-
gyelmeztetés lehet azok számára, akik észreveszik.51 Lehet őt úgy látni, mint őrangyalt, a sorsdön-
tő pillanatokban megjelenő sors angyalát, esetleg mint szemtanút,52 bűnös választásaink néma 
tanúját,53 vagy akár a megváltásra képtelen, így saját haszontalanságán szomorkodó sorsot és az 
egyén sebezhetőségének szimbólumát.54  

Kickasola egyenesen Teofanésznak nevezi ezt a szereplőt, aki nem Isten, hanem ikonszerűen 
utal Istenre, materiálisan hordozva jelenlétét és örök tekintetét a szétesett és elhagyott közösség-
ben, ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy a parancsolatok megtartása azért fontos, mert ezek adják 
az élet transzcendens dimenzióit. Isteni tulajdonságokkal van felruházva: mindenütt jelen van az 
egymás közelében élő, de egymásról mit sem tudó emberek életében, így valamiféle titkos tudással 
bír. A 4. parancsolatban és az 5. parancsolatban leginkább a lelkiismerettel vagy ítélettel lehet azono-
sítani, olykor pedig emlékeztet Isten kutató tekintetére, mintha ő lenne a Dei oculi.55  

Isten mindentudó vonása tehát összetett jellemzőként, sokértelműen jelenik meg Kieślowski 
Tízparancsolatában.  

 
4.3. Rejtett isten-jellemzők a jó és rossz kontextusában 
A fent leírt isten-jellemzőkön kívül, amelyek ha burkoltan is, de megfoghatóak Kieślowski Tízpa-
rancsolatában, megjelennek egyszerűen rejtett, vagy magát a rejtettséget hangsúlyozó jellemzők, 
vonások is. Már Isten léte is ilyen, tükrözve ezzel a modern ember vallástalan keresztyénségét, 
keresztyénszerű vágyát, mely gondolattöredékeket helyez az ember köré, hogy ne haljon bele Is-
tenről tudni nem akaró vagy nem tudó Isten nélküli magára-maradottságába.  

Az Isten létét puhatoló, az emberi gondolkodás történetében végig meglelhető kiindulási pont 
a jó és rossz kérdése, mely Kieślowski 8. parancsolat filmjében56 központi témává válik. A 8. paran-

                                                                                                                                                                                          
ben. Nem sok esélyt ad a férj életben maradására, akinek állapota látszólag egyre romlik. Dorota szakít szeretőjével, 
de továbbra is zaklatja az orvost az egyértelmű diagnózisért. Az orvos végül kimondja: a férj meg fog halni. A férj 
azonban csodával határos módon felépül, és boldogan jelenti be az orvosnak, hogy gyermeket várnak. 
51 A forgatókönyvben mindig csak „fiatalember”-ként szerepel. STOK: i.m. 147.sk. 
52 HALTOF: i.m. 80-81. 
53 SZCZEPANSKI: „Kieślowski és Bergman, avagy ott, ahol a párhuzamosok találkoznak”, in: LUBELSKI: i.m. 254. 
54 SESTI: i.m. 184. 
55 KICKASOLA: i.m. 163-166. 
56 A 8. epizód tartalma: Zofia etika professzor az egyetemen. Elzbieta New Yorkban folytat tudományos munkát, 
többek között Zofia műveit fordítja angolra. Elzbieta visszatért Varsóba, és engedélyt kap arra, hogy behallgasson 
Zofia egy órájába. Az órán több etikai kérdés is felmerül, pl. a második epizódban megismert történet mint esetta-
nulmány, melynek kapcsán Zofia kijelenti: egy gyermek életének megmentése mindenek felet való etikai szempont. 
Ez egy „hipotetikus” esetet provokál ki Elzbieta részéről: egy hatéves zsidó kislányt a nácik elől rejtegetnek Varsóban 
1943-ban. Egy másik rejtekhelyre kell költöznie, egy katolikus családhoz, akik elvállalták a gyermek befogadását, ha 
van keresztlevele. A házaspár azonban, akik a keresztlevélről gondoskodtak volna, hirtelen meggondolják magukat, 
arra hivatkozva, hogy nem tudnák elhordozni annak a súlyát, hogy hamis tanúbizonyságot tettek: hamisan neveztek 
keresztyénnek valakit. A kislánynak és kísérőjének vissza kell fordulnia, éppen a kijárási tilalom kezdetén, amikor 
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csolat etika professzora, Zofia szerint minden emberben létezik a jó, amelyet egy adott helyzet 
felszabadíthat benne, és olyan helyzetek is léteznek, melyek nem a jót hozzák elő. A jó kérdése a 
bűnösség és felelősség fogalmaival összefonódva jelentkezik, hiszen ha a helyzetek idézik elő a 
jót, váltják ki belőlünk a látens tendenciákat, akkor logikailag elkerülhetetlen a kérdés: milyen mér-
tékben vagyunk felelősek azok felszínre kerülésében?  

A másik főszereplő, Elzbieta (akitől gyerekkorában éppen Zofia tagadta meg a segítségnyúj-
tást) nem ezt a kérdést, hanem egy másikat helyez a vizsgálat középpontjába: ki ítéli meg, ki bírálja 
el cselekedeteink jó vagy rossz voltát? Zofia válasza a bennünk lakozó Istenre utal, bár a modern 
emberre jellemző módon rögtön hozzá is teszi, hogy nem használja az „Isten” szót. Zofia 
axiológiai alapon érvel Isten mellett: etikai értékelés lehetetlen egy Végső Értékelő nélkül. Ezzel 
együtt lehetségesnek tartja egy, az emberen kívül is megtalálható Isten létezését, aki nélkül a világ 
kaotikus, üres, reménytelen és legfőképpen magányos lenne.57  

A bonhoefferi értelemben vett „vallástalan keresztyén” jelenik meg előttünk:  
 
…igazából mit is jelent ma nekünk a keresztyénség, sőt kicsoda nekünk Krisztus? Elmúlt 
már az az idő, amikor ezt az embereknek még szavakkal (teológiai vagy akár kegyes szavak-
kal) el lehetett mondani; elmúlt a belső élet és a lelkiismeret ideje is, vagyis általában a vallás 
ideje. Egy teljességgel vallástalan korszak előtt állunk; az emberek a maguk valójában immár 
képtelenek a vallásosságra.58 
 

Zofia és Elzbieta párbeszédét érdemes összehasonlítani a fenti idézettel:  
 
Z: Létezik a jó, azt hiszem, minden emberben. És a helyzet szabadítja fel, bár nem mindig. 
Az az este ezek közé tartozott. 
E: Ki ítéli ezt meg? 
Z: Az, Aki ott van mindnyájunkban. 
E: Az Istenről nem esik szó munkáiban. 
Z: Nem járok templomba. Nem használom az Isten szót… De lehet hinni, szavak nélkül is. 
Az ember szabad, szabadon választhat. És ha akarja, elhelyezheti az Istent magán kívül is.  
E: És mi van helyette? 
Z: A belső magány – bizony.  
 

A filmbeli megfogalmazhatatlan Isten, aki bennünk van, és rajtunk kívül is, akiben szavak nélkül 
is lehet hinni, ő dönti el, mi jó és mi rossz, mi a bűn. Döntésében hangsúlyos a bűn és a bűnös, a 
tett és az elkövető bizonyos mértékű elválasztása. Az 5. parancsolat59 ügyvédje képes elválasztani a 
bűnt a bűnöstől, alakja a bűnössel való isteni szolidaritást jeleníti meg:   

                                                                                                                                                                                          
szinte a biztos halálba vezet útjuk. Itt ér véget Elzbieta története. Néhány hallgató bekapcsolódik az eset megvitatá-
sába. A történet felzaklatja Zofiát. Később kiderül, hogy a történet Elzbieta gyermekkori emléke, és Zofia volt az, aki 
akkor este hátat fordított neki. Elzbieta dühös, egész életében elkísérte az elutasítottság érzése. Zofiát bűntudat gyötri 
döntése miatt – immár negyven éve. Zofia visszaviszi Elzbietát a történések egykori színhelyére. A fiatalasszony 
elbújik az épületben, Zofia keresésére indul, de hiába. Végül az autóban talál rá. Zofiához mennek, hogy együtt va-
csorázzanak, ahol folytatják a történtek átbeszélését. Elzbieta megtudja, milyen nehéz döntés előtt állt Zofia. A pro-
fesszornő tagja volt egy földalatti mozgalomnak, és a védelmet nyújtó új családról azt az információt kapták, hogy a 
Gestapo emberei. A keresztlevél odaadása az egész mozgalmat veszélyeztette volna. A két asszony megbékél, etiká-
ról, Istenről, reményről beszélgetnek. Zofia éjszakára is marasztalja Elzbietát. Másnap reggel elviszi Elzbietát ahhoz a 
férfihoz, akinek családja befogadta volna, és akikről később kiderült, hogy hamisan vádoltak meg a Gestapoval való 
együttműködéssel. A féri most szabó. Elutasító Elzbietával: nem akar vele a háborúról beszélni, még kevésbé 
Elzbieta történetéről – hiába minden próbálkozás. A film utolsó jelenetében a szabó berácsozott ablakából nézi, 
ahogyan a két asszony egymást megölelve távozik. 
57 KICKASOLA: i.m. 228. 
58 BONHOEFFER: Börtönlevelek, 122. [Tegel] 44.4.30. 
59 Az 5. epizód tartalma: Három szereplő kerül bemutatásra. Piotr ügyvédgyakornok sikeres jogász szakvizsgát tesz. 
Waldemar taxisofőr abban leli örömét, hogy másokat bosszant, megijeszt. A fiatal Jacek a városban kószál, kisebb-
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Jacek (elítélt): A többiek, itt is, mind ellenem vannak. 
Piotr (ügyvéd): Az ellen, amit csinált. 
 

A következő fontos kérdés az, hogy Isten, aki valahogyan létezik, és aki a Végső Értékelő, hogyan 
nyilvánul meg az emberek életében, és hogyan jelzi véleményét arról, hogy mi a jó és mi a rossz? 
Hogyan közelíthető és fogható meg a Titok, és hogyan lehet ezt művészileg, a film eszközeivel 
kifejezni?  

Korábban említettük a liminalitást, a liminális terek és tárgyak használatát. E kérdés szempont-
jából kettőt érdemes kiemelni közülük: az 1. parancsolat sötét és üres templomát, és annak oltár-
képét, a Fekete Madonnát. Hallgató Istent jelenítenek meg, aki hallgatásában együtt érző és nem 
bosszúálló, megmutatva ezzel a Végső Értékelő végül mégis irgalmas hozzáállását.  

Ugyanebben a kérdéskörben kiemelkedő jelentőséggel bír a színek használata, mely a filmek 
elemzőit eltérő, de markáns vélemények megfogalmazására késztette. Di Bartolomeo például az 1. 
parancsolat két alapszínének (kék és zöld) használatára helyez nagy (talán eltúlzottan nagy) hang-
súlyt. Szerinte a kék szín a transzcendens és a spirituális jelenlétére utal, de egyben a veszteség és a 
szomorúság színe is. Ha ezt következetesen végig akarjuk vinni, akkor például a sötétkék tinta 
váratlan kiömlése, mindent beborító feltartóztathatatlan folyása logikailag kötelezően az isteni 
ellentmondást nem tűrő jelenlétévé válik, és mint ilyen, negatív képet alkot Istenről.60 A kék szín 
mellett a zöld is mély többletjelentéssel bírhat. A zöld, amely gyakran a számítógéppel és „hamis 
istennel” kapcsolatban bukkan fel, általában spirituális űrt, filozófiai tévelygést, vagy erkölcsi di-
lemmát és bizonytalanságot jelez. A zöld színben halványodik el a transzcendens a jelenkori tár-
sadalomban, melyben csak a tudomány, az értelem és az empíria adhat magyarázatot a valóságra.61  

Más elemzők szerint fontos, hogy a megértés ne alakítson ki ítéletet, ne zárja a jó vagy rossz 
skatulyájába, és egyáltalán ne helyezze szabott keretek közé a színek által megjelenített isteni való-
ságot. Klinger például arra figyelmeztet, hogy a kategóriákba fogalmazott értelmezést a néző, mint 
tanú építi fel. Isten irgalmas, megbocsátó vagy bosszúálló, bűntető volta a néző értékítéletében 
születik meg. Az üres templomban lejátszódó záró jelenetet is figyelembe véve szerinte inkább a 
Jelenlétnek és a Titokhoz való tartozásnak megterhelő, talán elviselhetetlen érzését, vagyis a való-
ság bizonyos dimenziójának tapasztalatát próbálja átadni a film, nem pedig annak – pozitív vagy 
negatív – interpretációját. A dolgok többoldalúságát, etikai értelmezésének rugalmasságát hangsú-
lyozza a földi cselekmény és a más szférához tartozó megítélés kettősségének előtérbe helyezésé-
ben. Az 1. parancsolatban például az apa lázadásának bemutatásához szervesen kötődik az isteni 
együttérzés, így bontakozik ki a „szenvedélyes” isteni Te és az én ontológiai drámát érzékeltető 
konfrontációja a nem teljesített vallási kötelezettség miatti formális büntetés helyett.62  

 
5. Isten és ember között: a hit 
A szereplők, metaforák, terek, tárgyak, esetleg szavak és mondatok által megjelenített, vagy a rej-
tetten létező, jót és rosszat jónak és rossznak nyilvánító, szimbólumokból, beszélgetésekből sejt-
hető isten bemutatásánál sokkal megfoghatóbban ábrázolható a hit és a vallás, mely lényegénél 
fogva emberi. Emberi mivoltánál fogva maga a hit is sokféle lehet – nem csupán a keresztyén 

                                                                                                                                                                                          
nagyobb gonoszságokkal keserítve meg mások életét. A gyengédség egyetlen bizonyítékát akkor mutatja, amikor 
elővesz egy elsőáldozó kislányt ábrázoló meggyűrt fényképet, amelyet nagyításra bead egy fényképészhez. Jacek elha-
tározza, hogy megöli Waldemart, látszólag minden indíték nélkül. A brutális tett minden percét mutatja a film. Jacek 
elfogatása és bírósági tárgyalása nem szerepel a filmben: átmenet nélkül a halálos ítélet kimondásával folytatódik. 
Piotr nem tudta megmenteni védencét. Jacek egy utolsó beszélgetést kér Piotrtól, amelyből megtudjuk, hogy a fény-
kép tizenkét éves kishúgáról készült, akit elütött egy traktor. A traktort Jacek egy barátja vezette, akivel együtt italoz-
tak a tragédia előtt. Jacek kivégzését ugyanolyan hosszan és részletesen mutatja a film, mint a gyilkosságot. A film 
utolsó jelenetében Piotrt látjuk, amint autójában egy mezőn ül, majd ezt kiáltja: „Gyűlölöm! Gyűlölöm!” 
60 DI BARTOLOMEO: „No Other Gods: Blue and Green in Krzysztof Kieślowski’s Dekalog I”, 51. 
61 Uo. 47. 
62 KLINGER: i.m. 93-94. 
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vallás megnyilvánulását kezeli Kieślowski a Tízparancsolatban hitként, hanem sok más, modern 
emberi magatartást is.  

 
5.1. A hit, a lélek létezése és az élet értelme 
A filmsorozat első epizódjában kétféle hit mutatkozik be. Az egyik a római katolikus nagynéni 
egyháziasan vallásos istenhite, melyet könnyen tud a néző azonosítani a klasszikus keresztyén 
hitfogalommal. A másik hit egészen modern, bár nem új keletű. Az apa hite ez a tudományban, 
technikában, logikában, értelemben, tapasztalatban. Az apa egyetemi professzor, életében köz-
ponti szerepet játszik a számítógép. Ez jelenti például az apa és a fia életében az örömforrást, 
miközben gyakorlatilag uralja életüket. Az apa hiszi, hogy egyszer a számítógépek eljutnak arra a 
tökéletesedett szintre is, hogy esztétikai érzékkel fognak rendelkezni, ami pedig már a tudattal 
rendelkező lét, az emberi lét jellemzője. Hite az apát ilyenformán a megmérhető valósághoz kö-
ti.63  

A technika jelen állapotában is sok mindenre képes, ahogyan ez abból a jelenetből sűrítve kide-
rül, amelyben a fiú (Pawel) bemutatót tart a nagynéninek. A számítógép még azt is tudja, hogy mit 
csinál a nap egyes óráiban a távol lévő édesanya. Mindenhatóságának, isteniségének azonban kor-
látai vannak:64 édesanya álmairól nem tud számot adni.  

A mindenhatóság másik korlátja a múlandóság. Ez pedig már nem a technika, hanem az ember 
jellemzője, mely válaszért kiált, de amely pusztán emberekben keresve a választ csupán kevéssel 
mutat túl egy ember határán. Érdemes ezt az apa és fia közötti párbeszédet végiggondolni:  

 
P: Miért hal meg az ember? 
K: Az változó: szívbetegség, rák, baleset, öregség. 
P: Én azt szeretném tudni, hogy mi a halál? 
K: A halál? Megáll a szívműködés, a vér nem jut el az agyba, leáll a szervek működése, 
mindennek vége.  
P: És mi marad utánunk? 
K: Az, amit az emberek az emlékezetükben megőriznek rólunk. Az emlékezés nagyon fon-
tos. 
 

Az emlékezés azonban még a halvány, földi életen túlihoz bizonytalanul kötődő színét is elveszíti, 
amikor az emlékezés a jelen élet kontextusában válik értelmezhetővé. Pawel, a kisfiú ismeri az 
emlékezést, annak értékét és fontosságát, anyjával való kapcsolata ugyanis teljes mértékben ettől 
függ. Anyját nem látjuk, csak utalások történnek rá, ritkán telefonál. Az apa magyarázata sem 
emeli az emlékezetet magasabb, lelkibb, az egyszeri élet fölött álló szférába: „Emlékszünk arra, 
hogy valaki milyen furcsán ugrált, milyen jó ember volt, emlékszünk az arcára, nevetésére, hogy 
elől hiányzott egy foga… De ezek szomorú dolgok. Ne beszéljünk ilyesmiről kora hajnalban. ” 
Éppen ezért kérdéssé kell válnia a léleknek, a lélek létezésének is. Pawel rá is kérdez, válaszként 
pedig az apja először rávágja, hogy a lélek nem létezik, végül pedig bevallja: igazából nem is tudja.  

A dilemmák, a bizonytalan, de a tudomány által rendszerbe és rendbe kényszeríthető „nem tu-
dom”-ok világával szemben ellenpontként szemlélhető Irene nagynéni világnézete. Az élet az ő 
keresztyén felfogásában ajándék. Felfogását, világnézetét pedig otthonról hozza, hiszen katolikus 
családban nevelkedett – éppúgy, mint testvére, az apa, akit azonban rabul ejtett a minden megszá-
molható és megmérhető eszméje. A két életfelfogás összehasonlítható, maga Irene is összehasonlítja, 
ám nem ítélettel teszi (talán jelezve ezzel az isteni irgalmat): „az olyan élet, mint a papádé, talán 
ésszerűbbnek tűnik, de ez még nem jelenti azt, hogy nincs Isten. Az ő számára se azt jelenti. […] 
Isten létezik. Ez ilyen egyszerű, ha az ember hisz.” A „ki az az Isten” kérdésre azonban már nem 
szavakkal válaszul, inkább átöleli a fiút, és ezzel a szeretettel mutatja meg: ez a válasz.  

                                                            
63 SKUTSKI: i.m. 14. 
64 DI BARTOLOMEO: i.m. 53. 
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 A kétféle felfogás és hit egymás mellé állításából azt gondolhatnánk, hogy legfontosabb kérdés 
a „racionális tudomány” és az „irracionális hit/vallás” ütközése. A filmben azonban nem ez a 
központi kérdés, hanem az emberi lélek létezése, és az emberi élet kérdése. A válaszadást azonban 
nem segíti elő a kétféle hit közötti választás. Mindkettővel kapcsolatban ugyanazok a kérdések 
merülnek föl, ugyanazok az események és gondolatok ostromolják és teszik mérlegre őket, kérdő-
jelek tucatjait hagyva maguk után. Az egyik jelenetben az egyetemi tanár apa szemiotika előadásá-
ban a „árul”, „”áruló”, „elárul”, „elárultság” szavakat fejtegeti. Ezek a fogalmak áttűnnek a film 
más mozzanataiba, többszörös árulást, elárultságot mutatva: a mindenhatónak hitt technika pusz-
tít az ember szolgálata helyett; az édesapa nem tudja megmenteni fiát; Isten pedig így azért ad, 
hogy elvegyen. Ki a hibás tehát? Ki a felelős? A technika, az abban vakon bízó ember, vagy Isten? 
Hogyan állapítható meg a felelősség, ha az eseményekben szétbonthatatlanul összekeveredik a jó 
szándék, az alkalmatlanság és a titok?65 Ugyanezek a kérdések támadják Irene istenhitét is: hogyan 
engedhette a szerető Isten azt, ami történt? Válasz nincs: hallgatás és együttérzés mutatkozik csu-
pán.66  

Hogyan adhatnánk választ a kérdésekre, hogyan ismerhetnénk meg a mélyebb valóságot, ha fa-
ragott képeinkként működő teremtményeink, a számítógép és a tudományos kalkuláció kudarcot 
vall?67 A kiömlő tinta terjedése kényszeríti a nézőt a mélyebb valósággal való szembesülésre. Irene 
válasza a térdre ereszkedés a tömegben. Gyász és hódolat mutatkozik meg ebben, és az, ahogyan 
az általa képviselt vallás, így végső soron Isten közösséget formál.68 Az apa állva marad, majd egy 
közeli templomba siet, ahol felborítja az oltár előtti asztalt. Ekkor sztearin cseppek, mint könnyek 
folynak végig a Fekete Madonna arcán. Kickasola egyenesen jóbi alakként látja Krzysztofot,69 aki 
nem választ kap, hanem isteni jelenlétet (vö. Jób 39-42). A válasz nélkül hagyott kérdésnek épp 
megválaszolatlansága az, amely a hit értelméből teremt újabb megválaszolatlan kérdést.70  

Kieślowski egy szimbólumot helyez a középpontba: a szenteltvíztartót. Az apa a végső jelenet-
ben homlokához emeli a szenteltvíztartóba belefagyott jeget. Mi történik a halál után? Vajon az 
emlékezés-e71 a kulcs, ahogy korábban fiával beszélgetve kijelentette? Az emlékezés az apa számá-
ra egyfajta „posztmodern sákramentumként”72 maradna meg? Vagy a szenteltvíztartóba belenyúló 
apa szimbóluma lehet az „egyszer volt”-hoz, a keresztséghez való kétségbeesett visszanyúlásnak 
is, mely paradox módon a megerősödést jelzi?73  

 
5.2. Hit a hitetlenség és részlegesség tükrében 
A két korábban említett hitfajta mellett megjelenik a 2. parancsolatban egy harmadik felfogás is. Ez 
az egyediségében általánossá tehető, és sokakra jellemző „privát isten”. A sajátos, az egyén számá-
ra egyénien létező valamilyen isten elképzelés megalkotásának ebben az esetben (is) a teodícea 
kérdése ad alapot, hátteret. A szeretet mindenható Istenével ugyanis sokak lelkében és gondolko-
dásában nem fér össze az a tapasztalat, hogy léteznek tragédiák, mégpedig nem csak általános, 
hanem bennünket is érintő csapások. A privát istenben való hit által az ember létének és valósá-
gának bizonyos elemeit kikapcsolhatja Isten nevének hatóköréből.74 Ilyen a 2. parancsolat orvosá-
nak istene, akinek hitében családja korábbi elvesztése adja az elfogadhatatlan isteni tulajdonságo-
kat elfedő vakfoltot.  
                                                            
65 KICKASOLA: i.m. 36-37. 
66 GRONDELSKI: „From ’The Ten Commandments’ to the ’Decalogue’”. 
67 SANTILLI: „Cinema and Subjectivity in Krzysztof Kieślowski”, 149-150. 
68 DI BARTOLOMEO: i.m. 52. 
69 KICKASOLA: i.m. 168. 
70 SOBOLEWSKI: i.m. 146. 
71 Pawel kimerevített képe (emléke?) az utolsó filmkocka. 
72 GILMOUR: The Wisdom of Memoir – Reading and Writing Life’s Sacred Texts, 64-74. A szerző meggyőződése, hogy a 
visszaemlékezés a narratív teológia sajátos formájaként a saját magunkról elmondott történetek által beszél Istenről. 
A sákramentumok Isten kegyelmének látható jelei, amelyek leginkább az emberek mindennapi megtapasztalásaiban 
találhatók meg. Sákramentumoknak nevezi a kegyelemmel való találkozások elbeszéléseit. 
73 KICKASOLA: i.m. 174. 
74 LOCHMAN: A szabadság útjelzői, 54. 
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A Tízparancsolatban megjelenő hitformák vizsgálatakor megkerülhetetlen Sobolewski vélemé-
nye, aki a protestáns Tillich által leírt hitfogalom („végső meghatározottság”) képi megfogalmazó-
jának tekinti a római katolikus hátterű lengyel Kieślowskit. Ez a hitfogalom összeköti a szekuláris, 
humanista és a sákramentális, misztikus hit híveit. Ez előbbi az embert, az utóbbi Istent kívánja 
megragadni. Sobolewski szerint Kieślowski provokatív módon elmossa a „hívő” és „hitetlen”, a 
„vallásos” és a „vallástalan” közötti különbséget a Tízparancsolatban.75 Érdemes ezek alapján fel-
idéznünk e fogalmak magyarázatait Tillichnek a Sobolewski által citált Dynamics of Faith című 
munkája alapján.  

A Tillich-féle hitfogalomnak szükséges eleme a kételkedés, mint a hit kockázatának következ-
ménye. Ez a kételkedés nem módszertani (állandó), és nem szkeptikus (átmeneti), hanem egzisz-
tenciális. Nem mondja valamire, hogy igaz vagy hamis, hanem a bizonytalanságot állítja minden 
igazságban. Ilyenformán ez a kételkedés paradox módon elfogadja a bizonytalanságot, és magáévá 
teszi, ami pedig bátorság. A hit tehát nem a kételkedés tagadása; a komoly, egzisztenciális kételke-
dés pedig végül a hit megerősítése.76 

Tillich ír a humanista, vagy szekuláris hitről is, mely szintén támpontot adhat a Tízparancsolat 
értelmezésében. A humanizmus ugyanis Tillich szerint az embert teszi meg saját lelki élete mérté-
kének művészetben, tudományban, személyes etikában egyaránt. A humanizmus számára az isteni 
az emberben mutatkozik meg, míg a vallásos hit túlmutat az emberiség korlátain, és az emberen 
és világán túl létezőt próbálja elérni.77 

 
5.3. Istenhit a „jó ember” és a gonosz feszültségében  

Kieślowski meg van győződve arról, hogy az emberek alapjában véve jók. A rossz úgy jelenhet 
meg, hogy az emberek képtelenek jót cselekedni. Természetszerűen következik a kérdés, hogy 
honnan van akkor a gonosz, ha az ember általánosságban jó? Márpedig Kieślowski számára a 
gonosz létező valóság. Saját bevallása szerint nem talált logikus magyarázatot a kérdés megvála-
szolására, de szerinte akkor jelenik meg a gonosz, a rossz, ha az ember ráébred, nincs abban a 
helyzetben, hogy a jót tegye. Ebből azonban a néző számára következhet a kérdés: vajon amit az 
elemzők a bűnös iránti irgalomnak neveznek, az nem egyszerűen annak a művésznek a világnézeti 
megnyilvánulása-e, aki a rosszat kívül helyezi az emberen, és az ember körül kialakult helyzetekre 
helyezi jobb híján a felelősséget, ilyenformán együtt érzőnek mutatkozva a bűnössel. A bűn, 
Kieślowski megfogalmazása szerint a helyzetből fakad, és egyfajta frusztrációból születik, és eb-
ben az sem érdekes, hogy tudatos-e a rossz elkövetése? Arra pedig végképp nincs válasz, miért 
nincs az ember abban a helyzetben, hogy jót tegyen a rossz helyett: „Túl sok oka van ennek, 
ezernyi.”78 

Kieślowski parafrázisában például így önthető szavakba Pál apostol (Róm 7) gondolatmenete: 
 
Ha valami szünet nélkül piszkál, hogy rosszat cselekedtél, az azt jelenti, hogy tudod, mi lett 
volna a helyes. Tehát működik az ítélőképességed, egyfajta értékrend. Ezért gondolom azt, 
hogy megvan bennünk a képesség a jó és a rossz felismerésére, van iránytű, amelyhez iga-
zodhatunk. De gyakran hiába tudjuk, mi lenne a tisztességes és a helyes, mégis mást kell vá-
lasztanunk. Azt hiszem, az ember nem szabad.79 

 
A szabadság hiánya, vagyis az ember megkötöttsége nem a társadalmi rendben lakozik, sokkal 
inkább az egyénen belül: „Azt hiszem, ma ugyanúgy rabjai vagyunk a szenvedélyeinknek, a tes-
tünknek, a saját biológiai adottságainknak, mint évezredekkel ezelőtt.”80 Létezik tehát egy belső 

                                                            
75 SOBOLEWSKI: i.m. 146-148. 
76 TILLICH: Dynamics of Faith, 18-22. 
77 Uo. 62-63. 
78 STOK: i.m. 126. 
79 Uo. 139. 
80 Uo. 139. 
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törvény, a jó, vagy annak nyomai, amelyeket azonban nem mindig tudunk követni. Részben en-
nek az ellentmondásnak a végpontjai adják a tíz epizódban bemutatott döntési helyzetek feszült-
ségét. 

A Tízparancsolat epizódjai ilyenformán nem a rosszról, a rossz természetéről, okáról, mibenlété-
ről szólnak. Sokkal inkább az emberről, aki belebonyolódott olyan helyzetekbe, melyek a rossz 
felé viszik, és nem engedik, hogy a jó törjön elő. Ezzel a szemlélettel szolidaritást tükröz a bűnös 
felé, és ebbe a szolidaritásérzésbe a nézőt is bevonja. Ennek keresztyén szóhasználatú értelmezése 
lehet Sobolewski szerint81 egy olyan szereteteszme, amely a teljes embert átölelné gyengeségével, 
bűnével együtt. 

 
6. Felebarát az ember és ember viszonyrendszerében 
6.1. Deskriptív etika 
Kieślowski a Tízparancsolatban egyfajta relációetikát művel deskriptív módon. Az Istenről alkotott 
kép és a hitfogalmak mellett a belső való megragadására törekvő igyekezetében témává teszi az 
embert, mégpedig a másik emberhez való viszonyában. Azok a helyzetek ugyanis, melyek 
Kieślowski szerint vagy előhozzák az emberből a benne rejlő jót, vagy éppen megakadályozzák a 
jó felszínre törését, emberek között jönnek létre, etikai viszonyrendszert teremtve. Ilyenformán 
kerül előtérbe a felebarát fogalma, aki nem más, mint az a személy, aki úgy kerül közelembe, hogy 
etikai helyzetbe hoz. Lehet ez családtag, szomszéd, szerető, páciens vagy orvos, és vég nélkül so-
rolható az etikainak minősíthető találkozások sokfélesége. Ha ezekben a viszonyrendszerekben 
hiba keletkezik, vagyis az egyén bűnt követ el, az Kieślowski filmjeiben együttérzésre méltóvá 
teszi az áldozatot, vagyis felebarátot, és a bűn elkövetőjét is, aki szintén felebarátnak tekinthető. A 
nézőt tehát érzelmileg és gondolatilag nem egy oldalra állítja, hogy állást foglaljon, hanem mindkét 
fél iránt igyekszik beleérzővé tenni.  

Kieślowski nem a parancsolatok isteni szándék szerinti lényegét igyekszik megragadni és lát-
tatni, inkább azt mutatja be, hogyan szegi meg az ember ezeket a parancsolatokat, miközben az a 
probléma is hangsúlyt kap munkáiban, hogy ezek a parancsolatok nehezen értelmezhetőek az 
emberi valóság komplexitásában. Szereplői esetenként meglátják a felvillantott „ideálist”, ám ez 
sem ad állandó, mindig megfogható kapaszkodót etikai helyzeteikben.82 Folyamatosan megszegik 
a parancsolatokat, mégpedig mindet: más isteneket imádnak, parázna vágyaiknak engednek, a 
másét kívánják, ölnek, hamisan tanúskodnak. Kieślowski azonban nem az ítélkezés szándékával 
mutatja be a bukásokat.83 A cél inkább a következmények értékítélet nélküli84 bemutatása. Min-
denközben nem válik erkölcsi relativistává, a hivatkozási pont kérdése megkerülhetetlen: mi a 
tettek mérlegelésének viszonyítási alapja? A mózesi törvényt vagy valamilyen új törvényt, új etikát 
vegyünk-e alapul?85  

  
6.2. Humánum és humanitás 
Ilyenformán a parancsolatokkal jelzett epizódok leginkább emberi életek krónikái: iránytévesztett 
vagy megtört, gyászoló vagy szorongástól gyötört, hétköznapi emberek bemutatásai.86 

Az emberek között létrejövő, az embert jellemző etikai teret érdemes összehasonlítanunk pro-
testáns gondolkodásunk számára Barth gondolataival,87 mely támpontokat adhat elemzésünkhöz. 
Barth szerint az ember létének rendeltetése az, hogy a másik emberrel együtt legyen: önmagában, 

                                                            
81 SOBOLEWSKI: i.m. 145. 
82 KICKASOLA: i.m. 162. 
83 „Nem akartuk átvenni azok hangnemét, akik dicsérnek vagy elítélnek: megjutalmaznak, ha jót teszel, és megbün-
tetnek, ha rosszat. Mindössze annyit akartunk elmondani: mi sem tudjuk jobban nálatok. De talán érdemes megvizs-
gálni az ismeretlent, már csak azért is, mert a nem tudás érzése fájdalmas.” KIEŚLOWSKI: Introduction to Decalogue: 
The Ten Commandments”, 223. 
84 Éppen ezért nem nevezhető erkölcsi konzekvencionalistának. 
85 A kérdésfelvetést ld. SKUTSKI: i.m. 7. 
86 Uo. 14. 
87 KD III.2.§45.2. Magyar nyelven: BARTH: Ember és embertárs. 
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kiszakított absztrakcióban tehát nem értelmezhető valóságos emberként. Az emberi élet humani-
tását, vagyis lényegét a „találkozásban-lét” fogalmával írja le, a „te létével” való találkozás nélkül 
pedig az embertelenség, emberellenesség kategóriájával jellemezhető a lét.88  

A találkozásban értelmezett humanitásnak szintjei, kategóriái vannak. Az első az egymással 
szembenézés, melyben az egyének láthatóvá és meglátottá lesznek, és amelyben ennek a két moz-
zanatnak együtt kell megvalósulnia.89 A második szint a kölcsönös szólás és meghallgatás, ha 
ugyanis csak látjuk egymást, akkor magunkra vagyunk utalva a másikról való képalkotásunkban, és 
nem érthetjük meg őt saját, látással meg nem ismerhető mércéje szerint. A beszéd, a megszólítás 
már több mint egyszerű semleges szemlélés, általa „létünkkel kopogtatunk a másik embernél, 
bebocsátást kérünk hozzá”, és arra bátorítjuk, hogy immár ne csak önmagáért, hanem értünk is 
tegye, amit tesz.90 Erre épülhet a harmadik szint, amelyen már egymás érdekében cselekszünk, 
létünkkel egymás létét támogatjuk, így megjelenik a segítségnyújtás fogalma. A segítségnyújtásban 
pedig, bár nem szabadíthatjuk meg a másikat, terhein mégis könnyíthetünk.91  Így valósulhat meg 
a humanitás alapvonása, a „szívesen” (gerne) találkozás, így válik immanens titokká, mely kényszer 
nélküli, belülről fakadó.92 

A humanitás megvalósulásának nehézségét, akadályozottságát, töredékességét Kieślowski kü-
lönféle művészi eszközökkel ábrázolja. Felmutat pillanatokat, melyekben szereplői ténylegesen 
megélik az egymással való találkozást például egy közösen elfogyasztott tea vagy kávé mellett, 
ezek a találkozások azonban ritkán válnak többé, mint egymás meglátása és meghallgatása, bár a 
találkozás közege lehetőséget adna az igazi megértésre, megbékélésre.93 Kieślowski a találkozások 
bemutatásába szimbólumokat helyez: ahogyan a nagyközeliben vagy lassított felvételekben meg-
mutatott teás vagy kávés csésze a minőségi találkozást, ugyanúgy a törött üveg vagy kiömlő folya-
dék éppen az emberi kapcsolatok szétesését, felbomlottságát jelzi. Egyedül talán a 8. parancsolat 
Zofiája és Elzbietája jut el a „szívesen” találkozás szintjére. A másik meglátásának és saját magam 
láthatóvá tételének nehézségét jól szimbolizálja a régi házban rögtönzött „bújócska”. Az egykor 
bántást okozó maradásra tudja bírnia a bántottat, hogy valóban megtörténjék a megismerés és 
megismertetés. 

A filmes kifejezőeszközök sorában a humanitás kérdésének vizsgálatakor érdemes megfigyelni 
a tükröződések használatát, melyek hangsúlyozzák, hogy az emberek még egymás szemébe sem 
tudnak nézni közvetlenül;94 az emberek közötti hídépítést, ahogyan az egyik szereplő belép a má-
sik és annak tükörképe közé;95 valamint a félig árnyékban, félig fényben álló alak metaforikus 

                                                            
88 BARTH: i.m. 20-22,76-77. 
89 Uo. 83-84. 
90 Uo. 90-91,100. 
91 Uo. 112-115. 
92 Uo. 124-125. 
93 Kickasola kifejezetten sákramentális jelleget (communio) tulajdonít ezeknek a pillanatoknak, mint amelyek a másikkal 
való találkozás rituális megélésének lehetőségei. KICKASOLA: i.m. 35. 
94 Ezt az „embertelenséget” sejteti az 5. parancsolat brutális, gyűlölettől és gyilkos indulatoktól terhelt világában a há-
rom főszereplő „színrelépése”: mindhármuknak tükrözött képével találkozunk először. 
95 Így lép be a 9. parancsolatban a hűtlen feleség, Hanka a megcsalt férj, Roman alakja és tükörképe közé a kettejük 
megbékélésnek lehetőségét és bizonytalanságát szimbolizálva. Roman sikeres sebész – aki valamikor nagy szívtipró 
hírében állt – szembesül azzal, hogy impotens. Arra biztatja feleségét, Hankát, hogy keressen magának szeretőt. Han-
ka azt válaszolja, hogy a szerelem több, mint két ember testi kapcsolata, és ő inkább szeretne hűséges maradni. Han-
kának azonban már van valakije, egy fiatal egyetemista, Mariusz. Roman rájön kapcsolatukra és egyre féltékenyebb. 
Szinte megszállottjává lesz a felesége utáni kémkedésnek. Hanka véget vet a kapcsolatnak, melynek titokban Roman 
is szemtanúja a gardróbban megbújva. Hanka rájön erre, veszekszenek, kibékülnek. Elhatározzák, hogy belekezdenek 
egy örökbefogadásba. Mariusz azonban továbbra is keresi Hanka társaságát. Roman erre rájön, és Hankát őszintét-
lenséggel vádolja és fejébe veszi, hogy Hanka és Mariusz együtt mennek hétvégén síelni. Roman búcsúlevelet hagy 
hátra, majd biciklijével egy befejezetlen útszakasz végén a mélybe hajt. Ezzel egy időben Hanka hazafelé siet, attól 
tartva, hogy Mariusz követi őt a sí táborba. Megtalálja otthon a búcsúlevelet, kétségbeesik. Megszólal a telefon: 
Roman az a kórházból, hallotta, hogy Hanka hazasietett Varsóba. 
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megjelenését is.96 Kieślowski szereplői között a kommunikációs akadályok szimbólumai tárgyak is 
lehetnek: a telefonok, a televízió és a számítógép képernyője, üvegfalak, amelyek meggátolják, 
vagy színtelenné, banálissá teszik az emberek közötti lelki kapcsolatot, valódi közösséget.97 

Az egymást „szívesen” támogató létek töredékes találkozására jó példa a 10. parancsolat testvér-
párja.98 Apjuk halála hozza őket össze: „Ahogy itt ülünk, tulajdonképpen semmi nem fontos.” 
„Igen, elfelejtkezünk magunkról, semmi nem számít.” „És így a jó…” Majd ezt a „liminális pilla-
natot”99 a kapzsiság váltja fel, az örökség nem a jót hozza ki belőlük. A 3. parancsolatban Janusz és 
Ewa története100 azt mutatja be, hogyan veszélyezteti a hazugság az emberek közötti közösséget, 
melyet csak az igazság teremthet meg.101 Az egymás létének kölcsönös támogatása a karácsony 
„kötelező szentségének” kényszere hatására sem valósul meg: többnyire az Ewára jellemző önző 
birtoklási vágy a gát ebben. A másik ember tárgyiasítása visszatérő motívum az epizódokban: a 6. 
parancsolatban102 egyenlőségjel kerül a paráznaság és a másik fölött hatalmat gyakorló, szerelmét 
tárgyként, meglesettként kezelő magatartás közé.103 A 7. parancsolat két „anya” egoizmusának kö-
nyörtelen összeütközésén104 keresztül mutatja be, hogyan kezelhető „tulajdonként” a másik em-

                                                            
96 Ilyen megvilágításban látjuk a 4. parancsolat nyitójelenetében apát és lányát, ahol a szülő-gyermek kapcsolat vár 
meghatározásra, illetve a személyközi kapcsolatok intencionalitása kerül előtérbe. 
97 SZCZEPANSKI: i.m. 245. 
98 A 10. epizód tartalma: A 8. parancsolatban feltűnt bélyeggyűjtő meghalt. Két fiára, Jerzyre és Arturra marad az örök-
ség. Évek óta nem tartottak apjukkal szoros kapcsolatot, így a világon is egyedülálló bélyeggyűjtemény felfedezése 
szinte sokkolja őket. A testvérek egymással sem nagyon tartották a kapcsolatot: Jerzy családot alapított, Artur a City 
Death nevű rock együttesben énekel. Mindketten állítják, hogy nem ragaszkodnak annyira a tárgyi dolgokhoz, mint 
ahogyan apjuk tette, így meggyeznek abban, hogy eladják a gyűjteményt és álmaik megvalósítására költik a pénzt. Az 
események előrehaladtával azonban egyre jobban kötődnek a gyűjteményhez, az azt jelentő vagyonhoz. Apjuk lakóte-
lepi lakását egyre paranoiásabban őrzik. A gyűjtemény pontos értékének felbecsülése során, kicsalnak tőlük egy bélye-
get, mely egy nagyon értékes sorozat része. Megpróbálják a bélyeget visszaszerezni, így alvilági elemekkel kerülnek 
kapcsolatba. Egy bélyeggyűjtő és bolttulajdonos – akinek nagy szerepe volt a csalásban – arcátlan ajánlatot tesz nekik: 
egyikük adja oda fél veséjét szervátültetésre váró lányának, plusz egy bélyeget a gyűjteményükből egy kapcsolattartó-
jának. Viszonzásként a kapcsolattartó odaadja nekik a rózsaszín osztrák Mercury bélyeget, amely még hiányzott apjuk 
sorozatából. Jerzy végül belemegy az üzletbe. Miközben Jerzy a műtőben van, egy tolvaj betör apjuk lakására, és 
ellopja a teljes gyűjteményt. A két testvér keserűen egymás ellen fordul: egymást gyanúsítják a betörés megszervezé-
sével. Mindeközben bennük is kialakul a gyűjtőszenvedély, amiért apjukat egykor megvetették. Végül bevallják egy-
másnak gyanakvásukat, és kiderül, hogy mindketten ugyanazokat a bélyegeket kezdték el gyűjteni. Nevetnek, kibékül-
nek. 
99 KICKASOLA: i.m. 240. 
100 A 3. epizód tartalma: Janusz csendes karácsonyestére készül családjával, de egykori szeretője, Ewa meghiúsítja ezt 
a tervét. Ewa azt állítja, hogy mostani élettársa eltűnt, és kétségbeesetten arra kéri Januszt, segítsen őt megkeresni. 
Sorozatos manipulációkkal (melynek Janusz tudatában van, de belemegy a játékba) ráveszi a férfit, hogy töltse vele a 
karácsony éjszakát. Egész éjjel a várost járják az eltűnt szerető után, aki soha nem fog előkerülni – mivel az egész 
történet kitalált. A keresés közben kettejük egykori kapcsolatát is átbeszélik: hűtlenség, hazugság, sajnálkozás, be nem 
gyógyult sebek. Hajnalban Ewa bejelenti, előző este öngyilkosságra készült, de úgy gondolta, ha sikerül Januszt rá-
vennie, hogy vele maradjon hajnalig, nem dobja el magától az életet. A Nap felkelőben van, egy újabb hűtlenség 
kísértésének ellenállva elválnak egymástól. Janusz visszatér családjához. 
101 Vö. LOCHMAN: i.m. 146. 
102 A 6. epizód tartalma: A tizennyolc éves Tomek egy postahivatalban dolgozik. Szabadidejében szobája ablakából 
egy szemközti szomszédját, a textilművész Magdát kukkolja. Magda laza erkölcseiről ismert a lakótelepen, kezdetben 
ennek híre adta Tomeknek az ötletet a leselkedéshez. Tomek a nő megszállottjává válik, igyekszik életének részévé 
válni: tejesembernek szegődik, hogy ő vihesse neki minden reggel a tejet; gázszivárgást jelent be Magda lakásában, 
hogy megzavarjon egy szerelmi együttlétet; ellopja a Madga szerelmeitől érkezett leveleket stb. Miután a postán kel-
lemetlen helyzetbe hozza Magdát a meghamisított postai értesítésekkel, bevallja neki, hogy leskelődik utána, és talál-
kára hívja, melyet Madga elfogad – lenyűgözi a fiú őszintesége. Tomek szerelmet vall Magdának. Magda kijelenti, 
hogy szerelem nem létezik, majd felhívja magához Tomeket és megalázó helyzetbe hozza. A fiú hazarohan. Madga 
próbál vele kapcsolatba lépni, de nem sikerül: Tomek öngyilkosságot kísérelt meg. Miközben felépülésére vár, egyre 
erősödik Tomek iránti szeretete. Amikor a fiú ismét munkába áll, Madga meglátogatja a postahivatalban, de mindösz-
sze ennyit mond neki Tomek: „Többé nem lesem meg.” 
103 KORNATOWSKA: „Krzysztof Kieślowski kettős élete”, in: LUBELSKI: i.m. 169.sk. 
104 HELMAN: „A nőalakok Krzysztof Kieślowski filmjeiben”, in: LUBELSKI: i.m. 206.sk. 
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ber, hogyan fosztható meg az őt is emberré tevő kapcsolataitól és a másikhoz tartozáshoz elen-
gedhetetlen szabadságtól.105 

Az emberlét maradékaként (hiszen céljában és irányában legalább része a humánumnak), 
Kieślowski szereplői legalább keresik egymást, ahogyan ezt a 4. parancsolat Ankája által ki is mon-
datja: „folyamatosan keresek valakit”.106  

 
6.3. Felvillantott érték-ideálok 
Kieślowski Tízparancsolatában nem teológiai, etikai tanításokat fogalmaz meg. Annak bemutatása 
közben azonban, hogy az emberi döntéshozatal nehéz, bonyolult, és gyakran csak a kisebbik 
rossz választására terjed ki, miközben tisztességes szeretne maradni, Kieślowski elismeri és tiszte-
letben tartja az isteni tíz parancsolatot, és az ezekre alapozottan megszületett etikai tradíciót. El-
ismeri, hogy ezek a parancsolatok a mai embert is elkísérik, és tájékozódási pontot jelentenek a 
humánumát megélni kevéssé képes modern ember számára.107 Maga a Tízparancsolat értékként 
jelenik meg a Tízparancsolatban.  

A parancsolatok teljesek, totálisak, és egymással összefüggő rendszert alkotnak. Kickasola 
elemzése108 szerint Kieślowski az első parancsolatot helyezi az első helyre, mint amely a parancso-
latok közötti összefüggésrendszer középpontja: a parancsolatok bármelyikének megszegése tág 
értelemben bálványimádás, más isten imádása, vagy önimádat. A parancsolatok egyébként is ösz-
szefüggő rendszert alkotnak: bármelyik megsértése együtt jár még legalább néhány másik megsze-
gésével. A parancsolatok megtörésének hátterében az elégedetlenségből fakadó emberi kívánság 
áll – bár ez a megállapítás látszólagosan ellentmond annak a Kieślowski-féle alapelvnek, miszerint 
az ember alapjában véve jó, és az élethelyzetek okozzák a rossz születését.109  

                                                            
105 A 7. epizód tartalma: A hatéves Anka rémálmokkal küszködik. Nővére, a huszonkét éves Majka nem tudja meg-
nyugtatni. Anyjuk, Ewa éppen ezért nagyon lekezelően viselkedik Majkával. Stefan, az apa mindebből kimaradva 
műhelyében foglalatoskodik. Majka és Ewa között érezhető a feszültség, míg Majka és apja között bensőséges a vi-
szony. Majka zaklatott érzelmi állapota szembetűnő. Ewa gyermekszínházba viszi Ankát, az előadás után Majka anyja 
tudta nélkül ellopja húgát. Elviszi egy másik városba, ahol kiderül a régóta őrzött titok: Ankának nem Ewa az anyja, 
hanem Majka, akit ennyi éven át megfosztottak gyermekétől. Elviszi Ankát a gyermek apjához, aki egykor iskolai 
tanár volt, most játék mackókat varr, és forgatókönyvírással próbálkozik. Wojtek elutasítja Majka családalapítási ter-
veit, miközben a néző megismeri a háttértörténetet. Ewa igazgató abban az iskolában, ahol egykor Wojtek tanított, és 
ahová Majka is járt. Az akkor tizenhat éves kamasz lány beleszeretett a tanárába, mely érzelem Wojtek részéről is 
kölcsönös volt. Amikor kiderült, hogy Majka gyermeket vár, Ewa bírósági eljárással és nyilvánossággal fenyegetőzött, 
hacsak Wojtek nem hagyja el az iskolát. Ewa mindig is szeretetett volna egy második gyermeket, de nem lehetett neki, 
így Ankát saját lányaként kezdte nevelni. Ennek szükségességéről azzal győzte meg Majkát, hogy így ő be tudja fejez-
ni tanulmányait. Majka a hazugságoknak ezt a hálóját akarja most széttépni azzal, hogy Ankával Kanadába utazik. 
Wojtek megpróbálja józan belátásra bírni: Ankának egy stabil családban (Ewa és Stefan) lenne a helye. Majka ölében 
Ankával megszökik Wojtektől, vasútállomáson töltik az éjszakát. Mire a vonat megérkezik, Ewa és Stefan is az állo-
másra érnek. Anka „anyjához” szalad, Majka kétségbeesetten ugrik fel az induló vonatra. 
106 A 4. epizód tartalma: Michal és Anka megpróbálják kapcsolatukat újrarendezni miután Anka rájön arra, hogy talán 
nem is Michal a vérszerinti apja. Anka édesanyja – még Anka ötéves korában meghalt – egy levelet hagyott hátra 
lányának, amelyből kiderülhet az igazság. Anka tudtára adja Michalnak, hogy elolvasta a levelet, mely szerint nem ő a 
vérszerinti apja. Anka azt is elmondja, most már érti, miért érzett bűntudatot, amikor más férfiakkal került bensősé-
ges viszonyba: apját nem mint szülőt szereti. Michal hasonló érzelmeket vall be Anka iránt, féltékenysége akadályozta 
abban, hogy jó szülő legyen. Beszélgetésük pillanatnyi szexuális feszültségének leküzdése után Michal biztosítja lányát 
afelől, hogy kapcsolatuk soha nem lehet több, mint apa-lánya kapcsolat. Másnap reggel, amikor Anka megkönnyeb-
bülve tapasztalja, hogy apja nem hagyta el, bevallja neki, hogy valójában nem is olvasta el anyja levelét, hanem ő talál-
ta ki a tartalmát. Közös megegyezéssel elégetik a levelet. 
107 „Nélkülem – Krzysztof Kieślowskival beszélget Bozena Janicka”, in LUBLESKI: i.m. 347. 
108 KICKASOLA: i.m. 162-164. 
109 „Személy szerint én egy igen népszerűtlen nézeten vagyok, Azt vallom, hogy az ember születésétől fogva alapjában 
véve jó. Mindannyiunk közös természetében van, hogy jók legyünk. Ebből következik a kérdés: honnan a gonosz, ha 
egyszer mindenki jó? Természetesen nincs rá semmilyen ésszerű vagy logikus válaszom, de azt hiszem, általánosság-
ban véve, a gonosz akkor lép színre, amikor az ember ráébred, nincs abban a helyzetben, hogy jó legyen. Tehát egy-
fajta frusztrációból születik. Nem érdekes, hogy mindez tudatos-e vagy tudatlan. Arra nem lehet általánosságban 
válaszolni, miért nincs az ember abban a helyzetben, hogy jó legyen. Túl sok oka van ennek, ezernyi.” STOK: i.m. 
126. 
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A parancsolatoknak nem csupán tájékozódási pontként létező valósága érték, de az egyes pa-
rancsolatokkal kapcsolatosan is megláthatjuk az ideálként felvillantott értékeket. Ezeket Kickasola 
a következő táblázattal foglalja össze:110  
 

Parancsolat Az epizód témája A parancsolat célja / megőrzendő ideál
1.  a tudomány bálványozása Isten és az istentisztelet szentsége 
2.  név – identitás – erkölcsi döntés összefüggései; az 

emberi szó fontossága az emberi életben 
a beszéd szentsége

3.  elrendelt idő mint értelmesen eltöltött idő az idő szentsége
4.  családi és társas kapcsolatok mint az identitás 

szabályozói 
a tekintély szentsége 

5.  gyilkosság és halálbüntetés az élet szentsége
6.  szeretet/szerelem és szenvedély természete és 

kapcsolata 
a szerelem szentsége 

7.  a birtoklás mint emberi szükséglet és kísértés a tulajdon szentsége 
8.  az igazság nehézségei kétségbeejtő / irtózatos 

gonoszság közepette 
az igazság szentsége 

9.  féltékenység és hűtlenség az elégedettség / megelégedés szentsége
10.  kapzsiság mint a kapcsolatok meghatározója az elégedettség / megelégedés szentsége
 
A parancsolatokon és a melléjük rendelt ideálokon kívül az élet jelenik meg a Tízparancsolatban 

központi értékként. Az élethez pedig az élet választásának erkölcsi imperatívusza kötődik, mint 
ahogyan az 1. parancsolat Irenéje megállapítja: „az élet nagy ajándék… adomány”. Ezért az életért 
az élő ember felelősséget visel, és bár az egyes epizódok tragédiái az isten-hiányt jelzik, a szerep-
lők életben maradása, megmaradt élete valamiféle isteni jelenlétet sugall.111 

A szeretet is felvillanó érték-ideálnak tekinthető, de csak a humanista szeretet. Ennek kapcsán 
az ember iránti irgalom jelenti az etikai tájékozódási rendszert, még akkor is, ha a Kieślowski által 
ábrázolt szeretet és irgalom nem feltétlenül helyezhető metafizikai megvilágításba, mivel rávetül a 
minden emberre jellemző közös sors árnyéka, vagyis az, hogy mindannyian (szereplők és nézők) 
ki vagyunk szolgáltatva a jó megszületését gátoló, a rosszat előteremtő helyzetek hullámzásának. 
Ilyenformán pedig inkább törvényszerű közösségvállalásról, mint metafizikus szeretetről beszél-
hetünk a filmek kapcsán. 

 
7. Összegzés 

Kieślowski Tízparancsolata első látásra parancsolatok értelmezési lehetőségét vetíti előre. Kellő 
nyitottsággal vizsgálva a filmeket sokkal inkább emberi sorsokat, a modern, még inkább poszt-
modern ember általános sorskérdéseit fogalmazza meg, egy mélyen gyökerező, európai etikai ha-
gyományrendszer, és végső soron az isteni tízparancsolat témái köré csoportosítva állításokat és 
kérdéseket egyaránt magukban hordozó képeit. Párbeszédet kezdeményez az ember belső valójá-
ról, értékítélet helyett pedig a belső valóságot közelítő kérdések bonyolultságát, sokértelműségét 
tárja nézői elé.  

Etikai és emberi kérdései tárgyalásába sokféle filmes eszközzel vonja be a nézőt, mégpedig az 
átlagosnál nehezebb utat választva. Szereplői iránt hol együttérzést, hol idegenséget éreztet, és 
éppen e hullámzás által teremti meg a közösség érzését: közös ugyanis emberi sorsunk, melyben a 
jó helyett adott helyzeteinkben mégis a rossz születik meg.  

Megfogalmazása, szóhasználata olykor posztmodernbe hajló: fogalomhasználatában megfoszt-
ja az embert a klasszikus dekódolási rendszertől, kényszerítve ezzel a választ keresőt, hogy átgon-
dolja fogalmait. Ezen túl azt is be kell látnunk filmjei nézésekor, hogy ha a vallás, az egyház, a 
teológia válaszait szeretnénk megfogalmazni a felvetett számtalan kérdésre, akkor válaszkeresé-

                                                            
110 KICKASOLA: i.m. 164. Ahogyan az az elemzésből kiderülhetett, az epizódok témájának meghatározásával nem 
minden esetben ért egyet jelen tanulmánynak a szerzője. 
111 Ennek egyik legtöbbet hivatkozott liminális képe a 2. parancsolatban a befőttléből magát kiküzdő rovar mint ami a 
halálosan beteg férj életben maradásának vagy élni akarásának csodájára utal.  



 

18

sünkben és válaszalkotásunkban nem működhetnek az automatikus leegyszerűsítő mechanizmu-
sok, és az ezekből fakadó, a mai ember számára már nem a klasszikus tartalommal bíró vallási 
fogalomhasználat. Ennek megértése teszi csak lehetővé a párbeszédet, melyre Kieślowski törek-
szik. Ítéletalkotás helyett párbeszéd – fontos, önmagán túl mutató tanulság ez a megjelenési for-
máit újrafogalmazni kívánó mai teológiának.  

Kieślowski azonban nem teológus, filmjei nem használhatóak hitvallásként, dogmatikai-etikai 
tanító művekként. Határai emberiek: az emberi élet határok közé szorítottságából következtetnek, 
és csupán kiáltanak a metafizikai, a transzcendens valóság felé. Ez azonban csak a Transzcendens, 
csak Isten közeledéséből származhat. Ember számára – ahogyan Kieślowski is bemutatja – lehe-
tetlen. Ez azonban hatalmas felelősséget helyez azok vállára, akik a magát kijelentő szuverén Úr 
kijelentését hivatottak közvetíteni. Felelősséget a keresésben, és a megfelelő megfogalmazást foly-
tonosan megtalálni akaró munkában. 
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