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Działalność Kościoła katolickiego na ziemiach polskich ma długą i interesującą historię. 

Począwszy od przyjęcia chrztu przez Polskę, po obecne czasy, jego losy obfitowały w wiele 

niespodziewanych zdarzeń. W okresie PRL-u Kościół silnie opowiadał się po stronie opozycji, 

broniąc swojej suwerenności, dziś zdaje się nie zważać na wcześniej deklarowany rozdział 

Kościoła od Państwa. Obecnie wspólnota Kościoła katolickiego narażona jest na kryzysogenne 

czynniki, związane z takimi zagadnieniami jak: pedofilia, homoseksualizm, nieprzestrzeganie 

celibatu, wpływanie hierarchów Kościoła na kształtowanie prawa w Polsce, które miałoby 

bronić wartości chrześcijańskich. Pomimo zapisów prawnych umieszczonych  w Konstytucji 

RP z 1997 roku oraz Konkordacie z 1993 roku mówiących o niezależności i autonomii obu 

podmiotów, brak jest obecnie wyraźnego rozdziału państwa od Kościoła. Ponadto odwoływanie 

się duchownych do pontyfikatu Jana Pawła II często jako elementu usprawiedliwiającego 

niedociągnięcia we współczesnym Kościele w Polsce. Te, jak i inne sprawy wychodzące, dzięki 

aktywności mediów, na światło dzienne sprawiają, że Kościół katolicki staje się ciekawym 

obiektem i przedmiotem różnorodnych analiz, badań wizerunkowych. Do rozważań nad 

sytuacją wspólnoty rzymskokatolickiej sięgają nie tylko historycy, socjologowie, teolodzy i 

religioznawcy ale także filmoznawcy czy medioznawcy. 

Na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci tematy związane z Kościołem katolickim 

czy z osobami duchownymi często znajdują swoje odbicie w polskich filmach fabularnych i 

dokumentalnych. Obrazy filmowe wiążące się z Kościołem i jego przedstawicielami określane 

są mianem religijnych. Począwszy od filmów hagiograficznych, prezentujących dzieje 

świętych i błogosławionych, przez adaptacje biblijne, po filmy przedstawiające aktualne 

problemy Kościoła. Filmy religijne stanowią nieodłączną część polskiej kinematografii. 

Głównym propagatorem poszukiwań wartości duchowych, stawiania istotnych pytań o wiarę, 

istnienie Boga, jak i o śmierć w polskim kinie jest Krzysztof Zanussi. W swoich filmach 

przemyca znaczenia religijne, często ukazując pierwiastek sacrum w zwykłych, 

prowizorycznych kwestiach życia codziennego. Niemniej jednak religia katolicka w debacie 

publicznej w ostatnich latach ukazywana jest najczęściej w ujęciu krytycznym czy 



przejaskrawionym. Sprawą nadrzędną, która przeważa szalę negatywnej narracji, jest chęć 

podważenia autorytetu Kościoła katolickiego, wynikająca z konsekwencji przemilczanych i 

nierozwiązanych jak dotąd kwestii: finansowych Kościoła czy coraz częstszych przypadków 

pedofilii i homoseksualizmu wśród duchownych. Krytyka Kościoła i katolicyzmu obecna w 

polskich filmach dotyczy następujących zagadnień: postawy księży i Kościoła hierarchicznego, 

wzmacnianie przez religię katolicką idei patriarchatu czy religijności i mentalności polskich 

wiernych – katolików. Kościół w Polsce dawno nie był w tak nieoczywistym, zagrożonym 

położeniu, jak w obecnych czasach. I nie chodzi tu tylko o jego wizerunek w filmach 

fabularnych. 

 

Cele i przedmiot rozprawy 

Nadrzędnym celem niniejszej dysertacji jest przedstawienie filmowego wizerunku osób 

duchownych i Kościoła katolickiego wynikającego z wybranych obrazów fabularnych, z okresu 

lat 1961 - 2018. 

Drugim celem rozprawy jest ocenienie całokształtu zachowań i aktywności filmowych 

postaci osób duchownych według norm i zasad zawartych w dokumentach Kościoła 

katolickiego, m.in. w: Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku (następnie nowelizowany w 

1983 roku), Dekretach, Konstytucjach i Deklaracjach Soboru Watykańskiego II. 

Przedłożona rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, w swej wielostronności 

obejmuje teorie z zakresu nauki o mediach, filmoznawstwa, teologii, czy kulturoznawstwa. 

Różnorodne podejście w badaniu umożliwiło ukazanie szerokiego spectrum czynników 

składających się na obraz osób duchownych i Kościoła katolickiego, a ponadto wypracowanie 

konkretnej, neutralnej oceny badanego problemu.  

Do materiału badawczego zostały zakwalifikowane obrazy fabularne, które w swojej 

konstrukcji prezentują sylwetkę księdza czy zakonnika. Do próby badawczej weszło 12 

obrazów fabularnych, w których łącznie występuje 18 postaci osób duchownych, w tym 12 

księży i 6 zakonnic. Wybór jedynie kobiet – zakonnic był niezamierzony. Przy selekcji filmów 

do analizy wizerunku osób duchownych i Kościoła katolickiego duże znaczenie miało 

doświadczenie filmowe autorki. W większości wybrane obrazy filmowe były przez autorkę 

znane. Zawarte w badaniu ramy czasowe (od 1961 roku do 2018 roku) ustalone zostały szeroko 

nie bez przyczyny. W roku 1961 miała miejsce premiera jednego z najwybitniejszych pod 

względem artystycznym filmu religijnego pt. „Matka Joanna od Aniołów” w reżyserii Jerzego 

Kawalerowicza. Historia opętania zakonnic po dziś dzień stanowi jedno z najsłynniejszych 

dzieł religijnych w polskiej kinematografii. Według M. Marczak „Matka Joanna od Aniołów” 



jest arcydziełem, któremu współcześnie żaden film z udziałem księdza, zakonnika lub 

zakonnicy nie dorównuje1. Wybrane do analizy dzieła filmowe zostały podzielone na trzy 

okresy czasowe (podział zaprezentowano szczegółowo w rozdziale trzecim). Każda z nich 

definiuje odmienny okres w dziejach polskiej kultury, kinematografii, jak i przedstawia zmiany 

w poruszanym powyżej temacie retoryki filmowej. Trzy okresy czasowe są wyznacznikami 

procesów historyczno-filmowych, z każdym wiążą się zmiany w procesach społecznych, w 

rodzimym kinie, w estetyce, a także etyce filmów religijnych. Dla autorki znaczącą kwestią 

było rozpoczęcie badań od „Matki Joanny od Aniołów” – jednego z ważniejszych dzieł, 

przedstawiciela nurtu Polskiej Szkoły Filmowej, a zamknięcie analizy współczesnym obrazem 

W. Smarzowskiego pt. „Kler”. Rozpiętość czasowa wybranych filmów jest duża, z czego 

autorka rozprawy zdaje sobie sprawę, jednakże każdy z okresów czasowych stanowi odrębną 

grupę badawczą. Wyróżnione okresy czasowe determinują różne podejścia artystyczne, 

estetyczne, jak i psychologiczne w przedstawianiu osób duchownych w filmie religijnym – co 

wybrzmiewa w trzecim, jak i czwartym rozdziale rozprawy. Na wybór konkretnych okresów 

czasowych znaczący wpływ miało historyczno-polityczne podłoże, które w wyróżnionym 

okresie czasowym wpływało, jak i przenikało sferę życia artystycznego.  

 Pierwszy przedział badawczy odnosi się do czasów przed 1990 rokiem, czyli trzech 

dekad istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a co najważniejsze: przed transformacją 

ustrojową. Drugi zaczyna się w 1990 roku i trwa do 2000 roku – stanowi najkrótszy z trzech 

okresów badawczych. Lata 90. to dekada wolności i okres rozliczania się z przeszłością. Na 

ekrany kin wchodzą filmy zatrzymane uprzednio przez cenzurę. Wydzielenie ostatnich 

dziesięciu lat XX wieku stanowi umowną granicę przed wkroczeniem do nowej epoki 

millenium - okresu płynnej nowoczesności i rozwijającej się techniki cyfrowej. Grupa trzecia 

prezentuje wybrane filmy od początku XXI wieku do 2018 roku (rok, w którym autorka 

rozpoczęła pracę nad rozprawą). Jednocześnie filmy po 2000 roku zaczęły podejmować 

najważniejsze kwestie w odniesieniu do wcześniej wymienionych, zasadniczych tematów 

Kościoła katolickiego. 

 

 

 

 

                                                            
1 M. Marczak, Postać filmowa jako nośnik religijnego znaczenia. Ekranowe obrazy osób konsekrowanych w 

polskim kinie i telewizji od 2000 roku w funkcji socjokulturowego przekazu na temat współczesnej religijności, 

„Media – Kultura – Komunikacja społeczna”, t. 2, nr 12, 2016, s. 66 



Postawiona hipoteza i pytania badawcze 

Na potrzeby dysertacji wyróżniono jedną, główną hipotezę, którą autorka podejmuje się 

zweryfikować: 

 H.1. W analizowanych filmach (zmienna niezależna) pochodzących z lat 1961 – 2018, 

wizerunek osób duchownych i Kościoła katolickiego (zmienna zależna) przedstawiany 

jest pozytywnie. 

 

Sformułowanie tak brzmiącej hipotezy głównej nie było od początku jednoznaczne.  

Do wnikliwej weryfikacji i oceny wizerunku księży i zakonnic posłużyła analiza 

antropologiczno-morfologiczna, dająca szczegółowy pogląd na zachowanie, postawę, jak i 

cechy charakterystyczne postaci, znaczące dla przebiegu badania. Postaciom duchownych 

łamiących zasady i określone normy etyczne towarzyszą w odbiorze filmu najczęściej różnego 

typu kontrowersje, marginalizacja, czy stygmatyzacja. W analizie badawczej tej kategorii 

bohaterów filmowych nie brakowało, tym bardziej trudno było oddzielić w badaniu ludzkie 

słabości postaci od ich wykonywanych obowiązków, a co więcej, zachować przy tym 

neutralność. Analiza wizerunku instytucji Kościoła katolickiego z zewnątrz nierozerwalnie 

związana jest ze sposobem prezentowania postaci w filmach – obraz przedstawicieli tejże 

wspólnoty katolickiej oraz wiernych. Najlepszą pomocą w ocenie Kościoła okazało się 

porównanie zgromadzonych w badaniu danych na temat postaci z obowiązującymi 

dokumentami Kościoła katolickiego (rozdział IV). 

Do zbadania niniejszego tematu i udowodnienia określonej hipotezy głównej, 

postawiono następujące pytania badawcze: 

 Jaką funkcję pełnią osoby duchowne w filmach? 

 W jakim środowisku prezentowane są osoby duchowne? 

 Czy osoby duchowne przedstawione w wybranych do analizy filmach angażują 

się w inne aktywności pozaparafialne? 

 Czy osoby duchowne są postaciami biernymi czy aktywnymi w swoim 

środowisku? 

 W jaki sposób postaci osób duchownych pełnią swoją posługę? 

 Jakim językiem komunikują się postaci filmowe z otoczeniem? 

 

  



Metody i narzędzia badawcze 

Przeprowadzenie analizy 18 postaci osób duchowych zaprezentowanych w 12 filmach 

fabularnych wymagało użycia wspomnianego już narzędzia stosowanego przy 

medioznawczych analizach zawartości, jakim jest klucz kategoryzacyjny (badawczy), wedle 

którego został przebadany każdy z bohaterów filmowych. Klucz kategoryzacyjny składa się  

z czterech głównych kategorii, z których każda posiada swoje podkategorie sformułowane  

w formie pytań. Celem wybranych pytań jest naprowadzenie badaczki na obiektywne, 

najbardziej czytelne i jednoznaczne zinterpretowanie postaw i zachowań postaci, a następnie 

wypracowanie ostatecznej oceny wizerunku osób duchownych i Kościoła katolickiego.  

W przedłożonej dysertacji klucz kategoryzacyjny jest najważniejszym narzędziem badawczym, 

zastosowanym w myśl i na potrzeby analizy wiodącej. Dołączony został w formie załącznika 

na końcu pracy badawczej. 

Główna metoda badawcza, która jako pierwsza została wybrana do tego typu badań, to 

analiza antropologiczno-morfologiczna. Odnosząc się do istoty powziętej metody, należy 

zauważyć, iż składa się ona z dwóch członów: antropologii i morfologii. Pierwszy z nich bada 

człowieka (w tym przypadku postać filmową - osobę duchowną) w społeczeństwie, mając na 

uwadze kontekst historycznej zmienności, a także sytuację socjalno-ekonomiczną oraz 

kulturową. Drugi z członów dotyczy dyscypliny językoznawstwa, zajmującej się odmiennymi 

formami części mowy, m.in.: znakami i kodami językowymi. Te dwie części tworzące trzon 

metody badawczej stanowią idealną kompilację do przeprowadzenia analizy bohaterów 

filmowych – jednostek usytuowanych w świecie przedstawionym. Należy podkreślić, iż  

w rozprawie autorka nie podejmuje się badania całego dzieła filmowego. Zobowiązuje się 

natomiast do wykonania analizy postaci, a następnie oceny wizerunku osób duchownych  

i Kościoła katolickiego. Dzięki analizie wychwycone zostały najróżniejsze szczegóły, cechy, 

wątki postaci filmowych, które prowadziły do stworzenia tzw. opisu roboczego (który został 

przefiltrowany przez klucz kategoryzacyjny), za pomocą którego możliwie najdokładniej 

odsłonić można swoistość i specyfikę konkretnych fragmentów filmu, postaw i aktywności 

bohaterów, a następnie umożliwić wgląd w całe dzieło filmowe. Metoda antropologiczno-

morfologiczna jest adekwatnym instrumentem do przeprowadzenia wnikliwej analizy postaci 

filmowej. Za jej pomocą scharakteryzować można (scena po scenie) szereg zachowań, emocji 

i stanów bohatera filmowego. 

Drugą, wykorzystaną w rozprawie metodą była analiza porównawcza, stricte odnosząca 

się do zestawienia szczegółowej charakterystyki postaci osób duchownych (przeprowadzonej 

w rozdziale trzecim) z dokumentami Kościoła katolickiego, które stanowią wyznacznik 



wartości, zasad i praw tejże instytucji. Skonfrontowanie zebranych treści dotyczących postaw, 

posługi duchowej, jak i szeregu zachowań filmowych osób duchownych z doktrynami, 

zaleceniami obowiązującymi w stanie kapłańskim i zakonnym było etapem przełomowym dla 

wykrystalizowania jednej, spójnej oceny wizerunku duchowieństwa i Kościoła katolickiego 

bez ingerencji postronnych, subiektywnych: emocji, poglądów, doświadczeń filmowych  

i religijnych. Przeprowadzając analizę porównawczą autorka bazowała na zastanych źródłach  

i materiałach badawczych.   

 

Literatura pomocnicza 

W pracy nad rozprawą autorka korzystała z najróżniejszych źródeł i materiałów 

dotyczących podejmowanej problematyki. Sporządzona kwerenda unaoczniła potrzebę 

przeprowadzenia wnikliwych badań dotyczących kreacji postaci księży – bohaterów 

filmowych, znajdujących się na pierwszym, drugim czy trzecim planie. Jedną z ważniejszych 

publikacji podejmujących analizę prezentowania księży i zakonnic w filmach jest ta autorstwa 

Marioli Marczak pt. „Postać filmowa jako nośnik religijnego znaczenia. Ekranowe obrazy osób 

konsekrowanych w polskim kinie i telewizji od 2000 roku w funkcji socjokulturowego 

przekazu na temat współczesnej religijności”. Jednakże w porównaniu do przedłożonego w 

rozprawie badania M. Marczak przeprowadza analizę postaci w sposób zwięzły, wyzbyty  

wnikliwej, morfologicznej charakterystyki duchownych, w całości pozbawiony 

rozbudowanego klucza kategoryzacyjnego (składającego się z kilkunastu pytań - kategorii 

analitycznych). Autorka rozprawy nie znajduje monografii, która tak skrupulatnie i obszernie 

podchodziłaby do badań posługi duchowej księży i zakonnic, a przy tym sensu stricto 

poświęcona była tylko i wyłącznie analizie postaci osób duchownych w filmach. Oryginalność 

niniejszej rozprawy polega na uzupełnieniu brakującej literatury publikacją bezpośrednio 

odnoszącą się do analizy postaci duchownych, zbadaną za pomocą klucza kategoryzacyjnego 

– głównego narzędzia wykorzystywanego w badaniach medioznawczych. Ten aspekt rozprawy 

wyróżnia ją na tle innych dzieł tekstowych dotyczących tematyki kina religijnego.  

Ksiądz Marek Lis w monografii zatytułowanej „Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny” 

podejmuje omówienie wybranych filmów K. Zanussiego pod kątem wątków religijnych. 

Zazwyczaj wszelkie źródła nawiązujące do filmu religijnego przedstawiają teoretyczno-

teologiczną rozprawę badającą kwestie poszukiwania sacrum, wartości i postaw religijnych, 

ukrytych znaczeń czy walorów estetycznych tegoż gatunku filmowego. Wszelkie inne 

publikacje związane z istotą kina religijnego zawarte są w bibliografii umieszczonej na końcu 

rozprawy. Stanowiły one pomoc merytoryczną w kwestii definicji filmu religijnego, jego 



estetyki i poszukiwania ukrytych znaczeń w filmie, które niekiedy doświadczony widz czy 

teolog może przeoczyć. 

 

Kompozycja dysertacji 

Przedłożona dysertacja składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, 

bibliografii, filmografii, spisu zdjęć i aneksu. Parzysta liczba rozdziałów wynika ze wstępnych 

ustaleń budowy poszczególnych części rozprawy. Co więcej materiał badawczy został 

wykorzystany w zadawalającym stopniu, dlatego nie zaistniała potrzeba, aby rozbudowywać 

konstrukcję rozprawy do większej liczby rozdziałów. Każda z części pracy odnosi się do 

konkretnych kwestii związanych z istotą analizowanego przedmiotu. Aby jak najprecyzyjniej 

przedstawić badany problem (w szerszej perspektywie historyczno-analitycznej), w dwóch 

pierwszych częściach dysertacji przedstawiona została kwestia historyczno-teoretyczna, 

wprowadzająca w podejmowany temat, a w dwóch ostatnich rozdziałach - praktyczna, 

zwieńczona oceną – potwierdzeniem danej tezy.  

W rozdziale pierwszym zaprezentowano relacje łączące instytucję Kościoła z 

przemysłem filmowym na przestrzeni lat 1961-2018. Charakterystyka związku jednej  

z najpotężniejszych instytucji religijnych na świecie z kinematografią rozpatrywana jest na 

poziomie źródeł historycznych. Od encyklik Papieża Piusa XI do wszelkich aktywności Jana 

Pawła II odnoszących się do filmu i szeroko pojętych mass mediów. Zaczynając od 

dokumentów Stolicy Apostolskiej i Ojców Kościoła katolickiego, a skończywszy na 

rozporządzeniach, pismach polskiego Episkopatu. Rozdział pierwszy ukazuje różnorodne 

stosunki instytucji katolickiej z kinematografią (polską, jak i światową) stwarzając punkt 

wyjściowy do badań nad interpretacją i oceną filmowego wizerunku osób duchownych  

i Kościoła katolickiego. 

W rozdziale drugim poruszane są wszelkie kwestie dotyczące odczytywania, 

pojmowania i rozumienia obrazu filmowego, a także kwestii dotyczących znaków i znaczeń,  

z których zbudowane jest dzieło kinematograficzne. Film to medium o ogromnym zasięgu. 

Badania nad filmem nie zawężają się do jednego obszaru badawczego, wręcz przeciwnie – 

prowadzone są na wielu płaszczyznach: filmoznawczych, medioznawczych czy językowych. 

Dzieło filmowe stanowi wielowarstwowe narzędzie komunikacji społecznej, gdyż komunikuje 

się z widzami za pośrednictwem m.in. znaków, obrazów, słów czy emocji. W tej części pracy 

zostaje wytłumaczony złożony problem dotyczący percepcji filmu, który w relacji obraz – widz 

zależy od wielu czynników. Każdy z odbiorców oglądając dany seans odczytuje dzieło filmowe 

indywidualnie. Od czego to zależy? Jak odszyfrowywać znaki w filmie? I co w ogóle oznacza 



„czytać film”? Na te, jak i inne pytania odpowiada rozdział drugi, w większości składający się 

z najróżniejszych teorii i tez znanych myślicieli i teoretyków filmowych, którzy wyjaśniają 

przebieg najbardziej złożonych procesów w odbiorze filmu, a także jego wielopłaszczyznową 

istotę. Druga część rozprawy jest niezbędna ze względu na konieczność zrozumienia pojęć 

przekazu i opowiadania filmowego. Filmy religijne, filmy prezentujące postać duchownego, 

instytucję Kościoła (od wewnątrz i zewnątrz) często mają swoje ukryte przekazy, zazwyczaj 

bazując na granicy sacrum i profanum. Niekiedy ten gatunek filmowy jest niejednoznacznie, 

wielorako rozumiany, postrzegany i odbierany przez widza, co prowadzi do szeregu 

nieporozumień, błędnego odczytania danej sceny, kadru czy intencji bohatera. 

Przedostatni z rozdziałów – badawczy stanowi najobszerniejszą część dysertacji. 

Liczebność stron części trzeciej jest nieporównywalna do jakichkolwiek pozostałych części 

pracy. Zauważalna niewspółmierność wynika po pierwsze z podjęcia dużej próby badawczej 

18 bohaterów filmowych – osób duchownych, a po drugie z rozległego schematu klucza 

kategoryzacyjnego, składającego się z czterech kategorii i łącznie 18 podkategorii. Opisy 

postaci przedstawione zostały w sposób szczegółowy, rozległy z zamiarem czytelnego 

przedstawienia portretu osoby duchownej przede wszystkim dla tych czytelników, odbiorców 

niniejszej rozprawy, którzy nie oglądali wszystkich bądź żadnego z wybranych do badania 

filmów. Antropologiczno-morfologiczna analiza postaci w tym ujęciu problemowym dotyczy 

weryfikacji wszelkich płaszczyzn świata przedstawionego i wszelkich relacji postaci, czyli 

wnikliwej charakterystyki bohaterów filmowych. Autorka zdaje sobie sprawę z wynikłych 

dysproporcji pomiędzy trzecim rozdziałem a pozostałymi, niemniej jednak pozostaje i optuje 

za obraną na początku pracy nad rozprawą tzw. gęstą formą opisu i szczegółowej 

charakterystyki postaci, na którą składają się treści, jak i cytaty pochodzące z analizowanych 

filmów.   

Ostatni z rozdziałów rozstrzyga o ocenie wizerunku osób duchownych i Kościoła 

katolickiego. Część czwarta stanowi zwięzłą interpretację otrzymanych materiałów 

badawczych (treści z części trzeciej) w zestawieniu z aktualnie obowiązującymi dokumentami 

Kościoła katolickiego, dotyczącego życia i posługi księży jak i zakonnic. W tej części rozprawy 

porównujemy filmowe kreacje osób konsekrowanych (zachowania, aktywności, wykonywaną 

posługę duchową, język komunikacji) z rzeczywistym stanem funkcjonowania duchowieństwa, 

obecnie obowiązującym w Kościele katolickim. Spośród wielu zadań, obowiązków 

podejmowanych i regulowanych przez stan kapłański czy zakonny wybrane zostały cztery 

(strój osób duchownych; posługa i formacja duszpasterska; sprawowanie liturgii; celibat), które 

tworzą koncepcje porównawczą ostatniego rozdziału (kwestii przedstawionych w filmach  



a treści zawartych w dokumentach Kościoła katolickiego). Filmowe przedstawienie postaci 

osób duchownych zostało skonfrontowane z rzeczywistym zapisem ustaleń posługi i życia 

kapłańskiego jak i zakonnego. Rozdział czwarty zawiera cytowania najważniejszych 

dokumentów odnoszących się do obowiązujących zasad, norm prawnych we wspólnocie 

Kościoła. Dokumentami wiodącymi w podejmowanym temacie były Konstytucje, Dekrety i 

Deklaracje Soboru Watykańskiego II. Pierwszy z filmów w tym zestawieniu - „Matka Joanna 

od Aniołów” rozpoczynający cały proces analityczny, swoją premierę miał w 1961 roku, a więc 

jeszcze przed obradami Soboru Watykańskiego II. Z tego też powodu w analizie porównawczej 

filmu J. Kawalerowicza wykorzystane zostały dokumenty, takie jak: Kodeks Prawa 

Kanonicznego z 1917 roku (nowelizacja kodeksu z 1983 roku nie wprowadziła znaczących 

zmian w zapisie czy treści kanonów znaczących dla rozdziału czwartego, dlatego w ostatniej 

części rozprawy znajdują się odniesienia do jego starszego wydania), do którego Autorka pracy 

odwołuje się kilkukrotnie przez wzgląd na „Matkę Joannę od Aniołów”. 

Dzięki porównaniu treści badawczej (otrzymanej z rozdziału trzeciego) z dokumentami 

Kościoła, bezstronnie i neutralnie oceniono wizerunek osób duchownych.  

W  ocenie formacji kapłańskiej i zakonnej posłużyły dwa, przeciwstawne sobie określenia: 

pozytywny i negatywny. Autorka na potrzeby oceny wizerunku duchownych i Kościoła 

katolickiego odrzuciła inne przymiotniki obowiązujące w nomenklaturze filmoznawczej, które 

określają funkcje postaci w filmach, jak np. dramatyczny, groteskowy, komediowy itp. 

Zakończenie rozprawy wieńczy przeprowadzone badanie, tworząc jednoznaczną ocenę 

wizerunku osób duchownych i całokształtu Kościoła katolickiego. Podsumowuje kwestie, które 

udało się zrealizować i wskazuje na te, które pozostały do prowadzenia dalszych prac 

badawczych, ukazując perspektywy, możliwości w badaniach nad filmem religijnym. 

Zakończenie składa się z wniosków skupionych w jednym miejscu. 

 


