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Epoka literacka

„Biblia” – mapa myśli

PRAWO
Biblia jest księgą, która poucza, według jakich praw powi-
nien żyć człowiek. Najważniejsze:
• Stary Testament – dekalog – dziesięć przykazań Bożych
• Nowy Testament – Chrystusowy nakaz miłości

„Biblia" – dzieło złożone

• Powstawała przez około 1400 lat. Jest dziełem wielu autorów. 
Jej wielorakie funkcje w kulturze starożytnego Izraela znala-
zły odbicie w różnorodności form, jakie się na nią składają. 

• Obok zapisu mitów są tu traktaty filozoficzne. Poezja sąsia-
duje ze zbiorami surowych praw. Znajdujemy w Biblii szcze-
gółowe opracowania historyczne i zapisy tajemniczych i wie-
loznacznych wizji. 

• Oprócz funkcji sakralnych i kulturowych Biblia spełniała 
i inne – była kroniką i kodeksem prawnym, zarówno karnym, 
jak i cywilnym.

Język

• Stary Testament został napisany w językach hebrajskim, ara-
mejskim i greckim. 

• Nowy Testament został napisany w językach greckim i ara-
mejskim.

Nazwa
Biblia znaczy po grecku: księgi. To liczba mnoga od słowa bi-
blion – księga, zwój papirusu – pierwszego materiału piśmien-
niczego, na którym zapisywano przekaz religii judaizmu. 
Z czasem utrwaliła się jako nazwa własna, ale funkcjonuje  
też tytuł tradycyjny: Pismo Święte.

Tłumaczenia

• Septuaginta znaczy – tłumaczenie „siedemdziesięciu” – pierw-
szy przekład Starego Testamentu na język grecki!

• Wulgata – to pierwszy (dokonany w latach 382–406) prze-
kład Starego i Nowego Testamentu na łacinę autorstwa św. 
Hieronima. 

• Biblia Jakuba Wujka (1599 r.) – przekład całości na język pol-
ski, najpopularniejszy przez wieki – aż do Biblii Tysiaclecia.

•  1965! Biblia Tysiąclecia – przetłumaczona zbiorowo pod re-
dakcją benedyktynów tynieckich całość Biblii.

Zakres treści 
Biblia jest zamkniętą całością: pokazuje świat i człowieka od 
chwili stworzenia i pierwszego upadku aż po czas przyjścia 
Mesjasza, Jego śmierć i zmartwychwstanie, dzięki któremu 
człowiek może osiągnąć zbawienie. Kończy się na ostatecz-
nym zniszczeniu zła, szatana.

• Stary Testament – święta księga judaizmu i chrześcijaństwa – 
szczegółowo przedstawia dzieje Narodu Wybranego – Izraela. 

• Nowy Testament – święta księga chrześcijan – opisuje życie 
i naukę Jezusa, oraz pierwsze lata działalności chrześcijan. 
Wieńczy ją Apokalipsa św. Jana.

Kiedy powstała?
Księgi Starego Testamentu powstały między XIII a II wie-
kiem przed naszą erą. 

• XIII wiek p.n.e. – najstarsze teksty Biblii (Pięcioksiąg, najstar-
sze psalmy),

• VIII–VI wiek p.n.e. – Księgi Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela 
(proroctwo),

• V–IV wiek p.n.e. – Księgi Hioba, Eklez jasty, Pieśń nad Pieś
niami,

• II–I wiek p.n.e. – Księga Mądrości,

• I wiek n.e. – Nowy Testament: Listy św. Paw  ła, Ewangelie, 
Apokalipsa św. Jana.

• Biblia, obok kultury antyku, jest jednym z najważniejszych 
źródeł naszej kultury. Na niej opiera się system wartości ca-
łego świata chrześcijańskiego. Z niej także wyrasta nasza 
kultura i sztuka, dla której przez wiele wieków była głów-
ną inspiracją i pozostała nią do dzisiaj.

• Biblia jest także księgą uniwersalną, zawierającą ponad-
czasowe, ponadkulturowe prawdy moralne – jak dekalog, 
czyli dziesięć przykazań Bożych.

• Biblia, czyli Pismo Święte, składa się ze Starego Testa-
mentu – jest to historia od czasu powstania świata aż do 
narodzin Chrystusa, oraz Nowego Testamentu – to histo-
ria narodzin i życia Chrystusa, Jego śmierci, dzieje pierw-
szych chrześcijan, aż po Apokalipsę świętego Jana – pro-
roctwo końca świata.

• Mniej więcej przez pierwszych 500 lat, od XVIII do XIII w. 
p.n.e., Biblia była przekazywana ustnie. Potem zapisywano 
ją na kamiennych tablicach, następnie na tablicach glinia-
nych czy drewnianych, później na zwojach z wyprawionych 
skór, które zszywano w jeden zwój i nawijano na ozdob-
ne drążki. Potem zapisywano ją na papirusie i pergaminie.
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Nawiązania do „Biblii”

Jest ich mnóstwo! 
Literatura bywa gęsta od biblijnych 
aluzji, czasem motyw taki pojawia 
się w tle, innym razem Biblia jest 
kluczem do powieści. W literaturze 
– dawnej i współczesnej – znajduje-
my wiele utworów poświęconych róż-
nym motywom biblijnym: wizji koń-
ca świata, tematowi szatana, śmierci, 
postaciom biblijnym.

„Biblia” jako dzieło 
wielogatunkowe

Biblia to bogaty zbiór gatunków literackich.  

Oto wykaz gatunków 
biblijnych

• Psalmy: błagalne, dziękczynne, po-
chwalne, królewskie, patriotyczne, 
religijne, mądroś ciowe.
Psalm to w Biblii pieśń łącząca ce-
chy hymnu i modlitwy.

• Saga rodu – epicka opowieść o dzie-
jach rodziny (np. historia rodu Abra-
hama – Izaak – Jakub – Józef).

• Modlitwa – osobista, dziękczynna lub 
błagalna apostrofa do bóstwa (modli-
twy Mojżesza, Dawida, Salomona).

• Inne: podanie, legenda, historia, pieśń, 
dialog, aforyzmy, nowela, poemat, 
dramat, listy, kroniki, hymny, treny 
itp.

„Nowy Testament”

• Przypowieść (parabola) – opowia-
danie ilustrujące przesłanie moralne 
i dydaktyczne lub religijne obrazową 
fabułą (np. Przypowieść o synu mar-
notrawnym, Przypowieść o siewcy).

• Apokalipsa – proroctwo, szczególne 
proroctwo, bo obrazujące losy świata 
i ludzkości, koniec istnienia i Sąd Osta-
teczny. Nigdy nie jest wyłożona wprost, 
przeciwnie – naszpikowana symbola-
mi, tajemniczymi znakami i szyframi. 
Najsłynniejsza: Apokalipsa św. Jana.

• Kazanie – kaznodziejskie pouczenie 
skierowane do wiernych, oparte na sło-
wach Boga (np. kazania Chrystusa).

„Biblia” objaśnia

Jak powstał świat?
Kosmogonia biblijna dokładnie opisuje sześć dni stworzenia świata przez Boga. 
Bóg oddziela światło od ciemności, tworzy wody, lądy, florę, faunę. Kolejne etapy 
Biblia potwierdza słowami: I było dobre.

Jak powstał człowiek?
Bóg stwarza go na swój obraz i swoje podobieństwo. Najpierw Adama, potem Ewę. 
Żyją w raju i tu za namową szatana popełniają grzech pierworodny. To obraz pierw-
szego buntu, grzechu i przyczyna śmiertelności człowieka.

Czym jest śmierć?
Śmiertelne jest ciało – dusza znajdzie się po śmierci w czyśćcu – raju, piekle, w za-
leżności od uczynków popełnianych za życia.

Czym jest cierpienie 
Historia Hioba poucza, że:

•  cierpienie nie jest karą za grzechy,
• człowiek nie umie zrozumieć wyroków planu Boskiego,
• prawość i wierność Bogu dają człowiekowi spokój w cierpieniu.

„Biblia” daje 

obraz Boga

Bóg jest tym, który „jest” – to znaczy trwa, jest poza czasem. Nie wolno wyma-
wiać jego imienia nadaremno.

• Bóg – ojciec – stworzyciel człowieka.

• Bóg bliski człowiekowi – towarzyszy Narodowi Wybranemu w wędrówce.

• Bóg prawodawca – na górze Synaj przekazuje kamienne tablice z dziesięcioma przy-
kazaniami

• Bóg – sędzia – surowo karze ludzkość za grzechy.

• Bóg miłosierny – potrafi wybaczyć człowiekowi jego słabość.

• Bóg, który kocha człowieka, poświęca dla jego zbawienia swojego Syna, w osobie 
Chrystusa przekazuje nakaz miłości Boga i bliźniego jako najważniejszy.

Obraz człowieka 

•  człowiek silny – namiestnik Boga na ziemi, pan świata (wg Księgi Psalmów),
• człowiek – marna istota, krucha, przemijalna (wg Księgi Koheleta),
• człowiek umiłowanym dzieckiem i dziełem Boga,
• człowiek ułomnym, słabym grzesznikiem, buntującym się przeciw Bogu,
• człowiek obdarowany wolną wolą – od niego zależy, jaką drogę życia wybierze.

Wizję dalszych losów świata 
Apokalipsa św. Jana – przepowiednia opisująca chwile końca świata i Sądu Osta-
tecznego. Będzie to moment zwycięstwa dobra nad złem i pokonania szatana. Jej 
cechy to:
•  tajemniczość,
• symbolika trudna do interpretacji,
• wizyjność,
•  elementy apokaliptyczne: łamiące się nieba, trzaskające lądy, deszcz gwiazd.
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Ważne pojęcia  
z zakresu poetyki

Patriarchat
Jedna z podstawowych kategorii kultur starożytnych – szczególnie widoczna w tek-
stach starotestamentowych. Oznacza wzorzec kultury opartej na dominacji męż-
czyzn – do których należą wszelkie kluczowe funkcje związane z władzą, kultem 
religijnym czy rolą społeczną. To oczywiście bezpośrednio przekłada się na mo-
del rodziny – rolę głowy rodziny pełni najstarszy i najbardziej doświadczony czło-
wiek, patriarcha, sprawujący prawdziwą władzę, mogący nawet sprzedawać w nie-
wolę własne dzieci.

Miłość ewangeliczna 
Idea w historii świata prawdziwie rewolucyjna. Wypowiedziana przez Jezusa Chry-
stusa i jego uczniów, każe traktować każdego bliźniego jak samego siebie, miłować 
nieprzyjaciół i dążyć do stanu, w którym wypełni nas miłość do całego świata, a za-
razem Boga. To niezwykła koncepcja jak na czasy starożytne, pojmujące miłość 
w kontekście erotycznym i żadnym innym. Idea ewangelicznej miłości doprowadzi-
ła do całkowitego przebudowania sposobów pojmowania w naszej kulturze dobra 
i zła i jest jedną z najważniejszych idei – podstaw współczesnego światopoglądu.

Vanitas
To nic innego jak marność. Ściśle mówiąc – marność świata, którą przekonująco 
przedstawia nam Kohelet. W jego księdze słowo to pełni funkcję refrenu – „vani-
tas vanitatum et omnia vanitas” – „marność, wszystko marność nad marnościami”. 
Prezentowana przez Koheleta postawa totalnego lekceważenia dóbr doczesnych, 
pogardy dla świata i skupionej kontemplacji przemijania znalazła wielu naśladow-
ców. Zaliczali się do nich twórcy średniowieczni i barokowi – jak choćby Mikołaj 
SępSzarzyński czy Daniel Naborowski. Krąg tematów związany z pojęciem mar-
ności nazywamy motywami vanitatywnymi.

Profetyzm
Czyli proroctwo. Tym mianem określamy teksty o charakterze (przynajmniej zda-
niem autora i części odbiorców) natchnione przez bóstwo lub inną potężną siłę. Pro-
feta (czyli prorok) obwieszcza światu słowa bóstwa, przekazuje wiedzę nadprzyro-
dzoną, niedostępną dla zwykłych dróg poznania. Teksty profetyczne mają wizyjny, 
skomplikowany charakter – pełne są tajemniczych symboli i zagmatwanych aluzji, 
ich odczytywanie wymaga sporej biegłości w sztuce czytania kulturowych znaków.

Dekalog
Od greckiego określenia oznaczającego „dziesięć słów”. W tym przypadku nie 
o słowa jednak chodzi, lecz o zdania. Jak pamiętasz, dekalog to dziesięć Bożych 
przykazań, które zostały przekazane za pośrednictwem Mojżesza, czego opis znaj-
duje się w Księdze Wyjścia. Znaczenie dekalogu dla całej późniejszej kultury eu-
ropejskiej jest niepodważalne. Na zawartych w nim nakazach opierają się także 
współczesne podstawowe zasady moralne, co więcej – jest też dekalog swoistym 
źródłem naszych zupełnie dzisiejszych regulacji prawnych.

Kosmogonia
To nic innego niż mityczna teoria na temat powstania świata. Mit o charakterze 
kosmogonicznym to pojęcie znane Ci już z mitologii greckorzymskiej. Biblijna 
wersja historii stworzenia także ma swe źród ło w micie – staroizraelskim przeka-
zywanym ustnie. Po spisaniu i umieszczeniu w świętej księdze opowieść ta straci-
ła pierwotny charakter mityczny.

Ważne terminy związane z „Biblią"

Ewangelia
To pojęcie właściwie z pogranicza po-
etyki – bo trudno mówić o ewangelii 
jako o gatunku literackim. Tym bar-
dziej że nikt nie wyobraża sobie moż-
liwości napisania takowej powiedzmy 
dziś. To proste – Ewangelie są czte-
ry i już. Sam termin oznacza w języ-
ku greckim „dobrą nowinę” – odnosi 
się zaś do przypisywanych apostołom 
tekstów opisujących życie i działanie 
Jezusa Chrystusa. Cztery Ewangelie 
(św. Marka, św. Mateusza, św. Łuka-
sza i św. Jana) opisują często te same 
wydarzenia – bezpośrednio – jednak 
z różnych perspektyw.

Parabola
Termin pochodzi od greckiego słowa 
„parabola”= porównanie. I rzeczywi-
ście istotą paraboli jest metaforyczne 
porównanie… cokolwiek jednak roz-
budowane. Czasem – do stopnia kilku-
setstronicowej powieści. Utwory para-
boliczne opisują realne i trudne proble-
my za pomocą sztucznie stworzonych, 
ilustratywnych sytuacji. Ot – na przy-
kład – zamiast mówić wprost o idei 
wyrozumiałego Boga, można opo-
wiedzieć historię o powrocie do ojca 
syna, który zszedł na manowce. Bi-
blia to właśnie źródło technik para-
bolicznych – które stały się wygod-
nym narzędziem dla twórców i my-
ślicieli wszystkich następnych epok.

Synkretyzm gatunkowy 
Biblia pełniła w kulturze starożytne-
go Izraela najróżniejsze funkcje. Była 
nie tylko świętą księgą, ale także ko-
deksem prawa karnego i cywilnego, 
zbiorem mądrości i maksym, kroni-
ką państwową, literackim archiwum, 
wreszcie zbiorem idei filozoficznych 
i politycznych. To zaś przekłada się 
na jej wielogatunkowość – czyli wła-
śnie synkretyzm. Znajdziemy w Bi-
blii całą mnogość gatunków wypowie-
dzi – nie tylko zresztą literackich. Co 
więcej – w ramach jednej księgi może-
my znaleźć dowody synkretyzmu nie 
tylko gatunkowego, ale nawet rodzajo-
wego – przykładem może być Księga 
Hioba zawierająca partie udramatyzo-
wanego dialogu, fragmenty o charakte-
rze poematu i wreszcie elementy trak-
tatu filozoficznego.
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Podział „Biblii”

„Pięcioksiąg Mojżeszowy” („Tora”)

Obejmuje dzieje ludzkości od stworzenia świata, 
dzieje patriarchów, dzieje Izraelitów do czasów 
Mojżesza, wyjście do Ziemi Obiecanej i historię 
Izraelitów po czasy króla Salomona. 

•  Księga Hioba 
• Księga Psalmów
• Księga Przysłów
• Pieśń nad Pieśniami 
• Księga Koheleta (Eklezjasty)
• Księga Mądrości (deuterokanoniczna) 
• Księga Mądrości

Część obejmująca zdarzenia po śmierci Mojżesza, 
historię królestwa izraelskiego i judzkiego do ich 
upadku. Księgi prorockie to, m.in. Księga Jozu-
ego, Księga Sędziów, Księga Izajasza, Księga Je-
remiasza, Księga Ezechiela.

• Ewangelie
• Ewangelia św. Mateusza 

Pierwsza księga Nowego Testamentu, tu znaj-
dziemy słynne Kazanie na Górze Chrystusa.

• Ewangelia św. Łukasza
Obszerny opis dzieciństwa Chrystusa – Jego dzie-
je po wniebowstąpienie.

• Ewangelia św. Jana
Nieco odmienna, podkreśla boskość Jezusa.

• Ewangelia św. Marka
Najstarsza i najkrótsza Ewangelia – opisuje dzieje 
Jezusa od chrztu po zmartwychwstanie.

• „Dzieje Apostolskie”
Mówią o narodzinach Kościoła, pierwszych gmi-
nach chrześcijańskich, zesłanu Ducha Świętego 
o rozprzestrzenianiu się Dobrej Nowiny w kra-
jach północnej części Morza Śródziemnego. 
Opisują głównie dzieje apostołów Piotra i Paw-
ła, o innych tylko wspominają. Obejmują oko-
ło trzydziestu lat, od narodzin Kościoła w dzień 
zesłania Ducha Świętego do uwięzienia Pawła 
w Rzymie. Autorem księgi jest Łukasz Ewan-
gelista, uczeń i towarzysz Pawła z Tarsu, który 
uczestniczył w wielu opisywanych tu przez sie-
bie wydarzeniach.

• Listy Apostolskie 
– zbiór 21 listów pisanych przez apostołów. W tym 
trzynaście listów świętego Pawła do gmin chrze-
ścijańskich. Zawierają naukę o Bogu i Dobrej No-
winie, a także praktyczne wskazówki dotyczące 
życia i zachowania, norm moralnych i obycza-
jowych. Oprócz Dziejów Apostolskich są jedy-
nym źródłem historycznych informacji o wcze-
snym Kościele.

• Apokalipsa św. Jana
Ostatnia, najbardziej tajemnicza księga Biblii. To 
księga prorocza, ukazująca za pomocą tajemni-
czych symboli przyszłe losy ludzkości, koniec 
świata i i zwycięstwo Boga nad szatanem.

„Stary Testament”
46 ksiąg – od powstania świata do narodzin Chrys tusa.

„Nowy Testament”
27 ksiąg – od narodzin Chrystusa po Apokalipsę św. Jana.

1. Księga Rodzaju (Genesis)
Zawiera opis stworzenia świata i człowieka, 
historię Adama i Ewy, Kaina i Abla. W tej 
księdze mieści się podanie o Arce Noego 
i o wieży Babel, o Sodomie i Gomorze oraz 
o dziejach Jakuba i jego syna Józefa.

2. Księga Wyjścia (Exodus)
Opowiada o Mojżeszu, wyjściu z Egip-
tu i wędrówce Izraelitów do Ziemii Obie-
canej. W niej jest mowa o cudzie zesłania 
manny z nieba, przejściu przez Morze Czer-
wone. Najważniejszy punkt zdarzeń to mo-
ment, gdy Bóg wręcza Mojżeszowi deka-
log na górze Synaj.

3. Księga Kapłańska

4. Księga Liczb

5. Księga Powtórzonego Prawa

KSIęGI HISTORyCZNE

KSIęGI DyDAKTyCZNE

KSIęGI PROFETyCKIE

KSIęGI HISTORyCZNE

KSIęGI DyDAKTyCZNE (PISMA)

KSIęGI PROFETyCKIE
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Wstęp

• Biblia, obok kultury antyku, jest jednym z najważniejszych źródeł naszej kultury. Na niej opiera się 
system wartości całego świata chrześcijańskiego. Z niej także wyrasta nasza kultura i sztuka, dla któ-
rej przez wiele wieków była główną inspiracją i pozostała nią do dzisiaj.

• Biblia nie jest wyłącznie księgą świętą dla wyznawców judaizmu, którzy uznają tylko Stary Testament, 
czy chrześcijan, dla których źródłem wiary jest zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament, wi-
dziane razem jako historia zbawienia świata, od jego początku opisanego w Księdze Rodzaju aż po jego 
koniec opisany w Apokalipsie świętego Jana. Jest także księgą uniwersalną, zawierającą ponadczaso-
we, ponadkulturowe prawdy moralne – jak dekalog, czyli Dziesięć Przykazań Bożych.

• Biblia, czyli Pismo Święte, składa się ze Starego Testamentu – jest to historia od czasu powstania świa-
ta aż do narodzin Chrystusa, oraz Nowego Testamentu – to historia narodzin i życia Chrystusa, Jego 
śmierci, dzieje pierwszych chrześcijan, aż po Apokalipsę świętego Jana – proroctwo końca świata.

Kiedy powstało „Pismo Święte”?

Księgi tworzące Biblię spisywano przez jakieś 1400 lat. Stary Testament od XIII w. p.n.e. do II w. p.n.e., 
a Nowy Testament w I w. n.e. Około 51 r. powstała pierwsza księga Nowego Testamentu – Pierwszy 
List do Tesaloniczan, najpóźniej zaś Ewangelia świętego Jana i Apokalipsa św. Jana – około roku 100.

XIII w. p.n.e. – pierwsze księgi Pięcioksięgu (Tory) oraz najstarsze psalmy.
VIIIVI w. p.n.e. – księgi: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela.
VIV w. p.n.e. – Księga Hioba, Księga Koholeta, Pieśń nad Pieśniami.
II – w. p.n.e. – Księga Mądrości.
I w. p.n.e. – Nowy Testament.

Mniej więcej przez pierwszych pięćset lat, od XVIII do XIII w. p.n.e., Biblia była przekazywana 
ustnie. Potem zapisywano ją na kamiennych tablicach, następnie na tablicach glinianych czy drew-
nianych, później na zwojach z wyprawionych skór, które zszywano w jeden zwój i nawijano na 
ozdobne drążki. Potem zapisywano ją na papirusie i pergaminie.

Konstrukcja „Biblii" 

Na całe Pismo Święte (w rozumieniu chrześcijan) składa się 75 ksiąg. 48 z nich tworzy Stary Testa-
ment (księgę świętą dla chrześcijan i żydów), pozostałych 27 – Nowy Testament (opisujący życie 
i działalność Jezusa Chrystusa i apostołów). 

• W Starym Testamencie najważniejszy jest otwierający Biblię Pięcioksiąg Mojżeszowy (przez żydów 
zwany Torą) zawierający opis początków świata i najważniejsze prawa religijne – w tym dekalog. 

• Nowy Testament składa się natomiast, z 4 Ewan gelii, Dziejów Apostolskich, zbioru listów apostol-
skich i Apokalipsy św. Jana.

Kto spisywał „Biblię"

„Autorzy” ksiąg biblijnych wymieniani w ich tytułach wcale nie byli jedynymi osobami zaangażowany-
mi w ich powstawanie – a bywało i tak, że właś ciwie wcale nie byli w nie zaangażowani. Często by-
wało tak, że jakaś księga powstawała nawet przez kilkaset lat. Kolejni ich autorzy i redaktorzy spi-
sywali słowa proroków i mędrców, uważane za bezpośrednio natchnione przez Boga. Wątpliwości 
co do personaliów osób spisujących biblijne treści istnieją nawet w odniesieniu do niektórych par-
tii Nowego Testamentu – na przyk ład Apokalipsy św. Jana.

Skąd tytuł?

Słowo „biblia” znaczy po grecku: księgi. To liczba mnoga od słowa „biblion” – oznaczającego naj-
pierw zwój papirusu, a później księgę właśnie. Rosnący nad Nilem papirus był pierwszym materiałem 
piśmiennym. A więc Biblia to po prostu księga – i tak też jest często określana, po prostu jako Księga. 
Z czasem określenie to utrwaliło się jako nazwa własna. Funkcjonuje też inny tytuł – Pismo Święte.

Biblia

Kiedy powstawała Biblia? 

Pierwsze księgi biblijne (Pięciok-
siąg) zaczęły powstawać ok. 
1600 – 2000 lat przed narodze-
niem Chrystusa. Dokładne dato-
wanie jest właściwie niemożliwe, 
ponieważ początkowo teksty skła-
dające się na treść najważniej-
szych ksiąg Starego Testamen-
tu istniały w formie przekazu ust-
nego. Kiedy dokładnie zaczęły być 
spisywane – nie wiemy.

• Kolejne księgi Starego Testa-
mentu powstawały stopniowo 
aż do I w. p.n.e. Wtedy też usta-
lił się ostateczny kształt tej czę-
ści Pisma Świętego.

• Nowy Testament powstawał, 
oczywiście, po ukrzyżowaniu 
Jezusa Chrystusa – w I i II w. 
n.e. Ostatnią spisaną księgą bi-
blijną jest Apokalipsa św. Jana, 
powstała najprawdopodobniej 
pod koniec II w. n.e.

W jakim języku spisano Biblię?

Jej poszczególne fragmenty spi-
sano w trzech językach. 
• Księgi Starego Testamentu zo-

stały napisane w językach: he-
brajskim, aramejskim i greckim. 

• Księgi Nowego Testamentu 
– w języku greckim, oprócz 
Ewangelii św. Mateusza, którą 
spisano po aramejsku.

Rembrandt van Rijn, Mojżesz 
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W „Biblii” odnajdziemy uniwersalne 
postawy, wartości i uczucia ludzkie

Najstarsze wzorce, jakie odnajdujemy w Biblii, 
w dużej mierze są podobne do antycznych.

Miłość matczyną
• Matka Boska – jej tragedia i postawa w dzie-

jach Chrystusa
• matka z opowieści o sądzie Salomona

Miłość ojcowską
• Boga do ludzi
• Abrahama do Izaaka
•  ojca do syna marnotrawnego

Miłość do Boga – Hiob

Zbrodnię bratobójczą
•  historia Kaina i Abla

Miłość mężczyzny i kobiety
•  Pieśń nad Pieśniami
•  Hymn o miłości

Poświęcenie dla ludzkości 
• Chrystus

Rywalizację o miłość rodzicielską
•  bracia Józefa
•  Kain i Abel
•  syn marnotrawny i wierny ojcu

Bunt w naturze ludzkiej
• grzech pierworodny
• budowniczowie wieży Babel
•  ludzkość przed potopem, 
• Izraelici czczący złotego cielca
• przypowieści

Wierność i ufność Bogu
• dzieje Hioba
• postawa Abrahama

  Cierpienie
•  historia Hioba
•  dzieje Chrystusa

Miłosierdzie i wybaczanie 
• Psalmy
• postawa Józefa wobec braci
• Chrystusa wobec wrogów

Ogromnie ważną wartością Biblii jest określenie po-
staw dobrych i złych – głównie poprzez ustalenie 
dziesięciorga przykazań, a co za tym idzie – obiet-
nica nagrody za życie prawe i kary za złe.
• W Starym Testamencie kluczową rolę odgrywa 

dekalog.
• W Nowym Testamencie – przykazanie miłości bliź-

niego, które życiem i nauką propaguje Chrystus.

Tematy, wydarzenia, motywy biblijne,  
które trzeba zapamiętać i kojarzyć z „Biblią”.

Stary Testament
• Stworzenie świata i człowieka
• Upadek pierwszych ludzi – wygnanie z raju
• Bratobójstwo – Kain i Abel
• Dzieje Noego – historia potopu
• Budowa wieży Babel
• Historia Abrahama i ofiara Izaaka
• Historia Józefa, jego braci i ich czynów w Egipcie
• Narodziny Mojżesza i wyjście z Egiptu – wędrówka do Ziemi Obiecanej
• Dziesięć plag egipskich
• Cuda podczas wędrówki
• Dekalog przekazany ludziom na górze Synaj
• Śmierć Mojżesza
• Zdobycie Jerycha
• Historia Dawida i Goliata
• Władanie i mądrość Salomona
• Pieśń nad Pieśniami
• Czasy proroków – przykłady przepowiedni

Nowy Testament
Dzieje Chrystusa: 

• narodziny, 
• dzieciństwo, 
• działalność (nauka i czynione cuda), 
• proces, 
• ukrzyżowanie, 
• zmartwychwstanie, 
• wniebowstąpienie.

Z działalności: 
• wesele w Kanie Galilejskiej
• wskrzeszenie Łazarza
• kazanie na górze Synaj
• przypowieści
• historia Marii Magdaleny

Z procesu:
• zdrada Judasza
• ostatnia wieczerza
• wyrok sanhedrynu, postawa Piłata, uwolnienie Barabasza

„Biblia”
• Jest zbiorem przykładów – wzorców i antywzorców postępowania.

• Zawiera kodeks moralny, definiuje dobro i zło.

• Jest przebogatym magazynem prawd o człowieku, o złożoności natu-
ry ludzkiej.

• Jest próbą odpowiedzi na pytania nurtujące ludzkość – porządkuje spra-
wy życia i śmierci, cierpienia i szczęścia, definiuje człowieka.

• Jest dziełem złożonym, niejednolitym, źródłem przeróżnych gatunków li-
terackich, odmiennych sylwetek i różnych czynów – daje odbiorcy moż-
liwość wielu wyborów.

• Prezentuje ludzi, ich obyczaje i poglądy z wielu epok, ale eksponuje to, 
co uniwersalne i niezależne od kostiumu i czasu historycznego.

• Jest dziełem, które wpłynęło na światopogląd, kulturę, a nawet język 
współczesnych ludzi.

• Dla wielu ludzi jest sacrum – czyli księgą świętą, należącą do autory-
tetów i skarbów wyznawanej religii. Dla tych jest też zbiorem prawd 
i nauk religijnych.
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najważniejszeh księgi biblijne

„Księga Rodzaju” – fragment o stworzeniu świata 

Bóg miał ponoć tworzyć świat przez sześć dni. Pierwszego dnia stworzył ziemię – początkowo całą 
oblaną wodami. Prócz tego stworzył światło i „oddzielił je od mroku”. Drugiego dnia Bóg oddzielił 
niebo od ziemi. Trzeciego dnia Stwórca sprawił, iż pośród niezmierzonego oceanu wyłoniła się zie-
mia i zapoczątkował istnienie roślin. Czwartego dnia zajął się powstaniem gwiazd i planet. Piąte-
go stworzył ryby, gady i ptaki. Szóstego – płazy, ssaki i człowieka – jednocześnie mężczyznę i ko-
bietę. Siódmego – odpoczywał.
W Księdze Rodzaju następują po sobie jednak dwa nieco różne od siebie opisy stworzenia człowie-
ka. Dopiero w drugim z nich znajduje się słynna historia z żebrem Adama i stworzeniem zeń ko-
biety jako pomocy dla mężczyzny.

Po stworzeniu pierwszych ludzi Bóg umieścił ich w rajskim ogrodzie – edenie, w którym ży-
cie było niezwykle proste i szczęśliwe. Dał zaś im tylko jeden zakaz – jedzenia owoców z drzewa 
wiadomości dob rego i złego. Jak pamiętacie, za namową tajemniczego węża Ewa złamała ten za-
kaz i skłoniła Adama, by zrobił to samo. Co było ich pierwszym czynem po spożyciu owocu z drze-
wa wiadomości dobrego i złego? Okrycie własnej nagości – a tym samym stworzenie pierwszej 
ludzkiej zasady społecznej. W ten sposób opis stworzenia świata zawiera także mitologiczną wer-
sję początków kultury.

Karą za złamanie zakazu było wygnanie z raju i jego bezpośrednie następstwo… wolna wola.

„Księga Rodzaju”– opowieść o Abrahamie i Izaaku 

Wśród potomków Noego na szczególną uwagę zasługuje Abraham. On to w wiele tysięcy lat po 
Noem pełnił funkcję głowy rodu i zarazem plemienia. Pewnej nocy ukazał mu się Pan i nakazał 
mu udać się do krainy Kanaan, a jednocześnie zapowiedział, że z jego potomków uczyni wiel-
ki, wybrany naród. Abraham wypełnił to polecenie, nie zwlekając. Ogólnie jednak większą część 
życia spędził wraz ze swoim plemieniem na koczowniczych wędrówkach, osiedlając się w rozma-
itych miejscach. Jego przymierze z Bogiem miało za to dość ciekawą historię. Bóg otaczał Abra-
hama szczególną opieką, stopniowo też przekazywał mu różne nakazy religijne – między innymi 
zwyczaj obrzezania niemowląt. Co więcej – kiedyś odwiedził go osobiście – w asyście dwóch anio-
łów pod postacią wędrowców. Pewnego dnia jednak zażądał, by Abraham zabrał swego jedynego 
syna – Izaaka na górę Moria i tam złożył Mu go w ofierze. Abraham i w tym był posłuszny swe-
mu Panu. Po kilkudniowej podróży dotarł na miejsce. Gdy jednak już podnosił nóż, z nieba rozległ 
się głos Boga, który zamiast Izaaka nakazał złożyć w ofierze baranka. Jednocześnie okazało się, że 
straszliwy rozkaz był jedynie swoistą próbą pobożności Abrahama.

„Księga Hioba” 

Powstała ona między V a III wiekiem przed narodzeniem Chrystusa, a więc po niewoli babiloń-
skiej. Nic pewnego nie wiemy o autorze tej księgi – możemy jedynie stwierdzić, że wyszła ona 
spod pióra człowieka wykształconego, przesiąkniętego kulturą biblijną. Lektura tekstu (przynam-
niej ta pierwsza) może sprawiać pewne trudności ze względu na niełatwy język, dużą liczbę nie-
zrozumiałych słów i form.

Hiob żył w ziemi Us (albo Hus), na południowy wschód od Judei. Wiódł szczęśliwe i dostat-
nie życie. Miał kochającą żonę, siedmiu synów i trzy córki. Był posiadaczem licznych stad wiel-
błądów, wołów i oślic. Otoczony był powszechnym szacunkiem, ponieważ postępował szlachet-
nie i uczciwie. Zalety tego prawego człowieka znalazły uznanie w oczach Boga. Gdy pewne-
go razu szatan zjawił się u niego na posłuchaniu, Pan sam zapytał: „A zwróciłeś uwagę na sługę 
mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogoboj-
ny i unikający grzechu jak on”. Szatan stwierdził, że Hiob nie darmo oddaje cześć Stwórcy – jest 
bogaty, wszystko układa się po jego myśli. Gdyby zaś pozbawić go majątku, na pewno odwró-
ciłby się od Boga. Wtedy Pan rzekł do szatana: „Oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na 
niego nie wyciągaj ręki”.

Hiob stracił swoje liczne stada, potomstwo i służbę. Nie odwrócił się jednak wcale od Boga – 
przeciwnie – oddał mu pokłon i rzekł: „Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan 
i zabrał Pan”. Bóg cieszył się, że jego wierny sługa wyszedł zwycięsko z tej próby. Szatan nie da-
wał jednak za wygraną, powiedział, że dotknięty ciężką chorobą Hiob zacznie złorzeczyć Bogu. Za-
wiódł się: obsypany trądem człowiek wytrwał w wierze, choć odwróciła się od niego żona. W złości 
powiedziała do niego: „Jeszcze trwasz mocno w swej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj!”. Hiob 
zaś odparł jej, że skoro przyjmował dobro, czemu nie miałby przyjąć zła? 

O biblijnej historii stworzenia 
świata warto wspomnieć przy 
pracach pisemnych, których te-
maty dotyczą roli i społecznej po-
zycji kobiety. Prócz tego jednak 
mit kosmologiczny (a zwłaszcza 
jego aspekt „nazewniczy”), war-
to przywołać przy wszelkich roz-
ważaniach na temat istoty dzie-
ła sztuki i roli artysty w jego po-
wstawaniu.

Do historii Abrahama nawią-
zał przede wszystkim Søren 
 Kierkegaard – dziewiętnasto-
wieczny duński filozof, prekur-
sor egzystencjalizmu w rozpra-
wie Albo–albo. Zdarzenie z ofia-
rą z Izaaka stało się dlań metafo-
rą ludzkiego losu – filozof rozwa-
żał rozmaite aspekty Abrahamowe-
go posłuszeństwa, czyniąc z nich 
jednocześ nie dowody tragiczności 
ludzkiej egzystencji.

Albrecht Dürer, Hiob i jego żona
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Gdy przyjaciele Hioba dowiadują się o wszystkich tych nieszczęściach, natychmiast do nie-
go przybywają. Są przekonani, że Hiob zgrzeszył, zaś jego cierpienie to kara zesłana przez Boga. 
Namawiają go do wyznania win przed Bogiem, skruchy i próśb o przebaczenie. Są pewni, że Bóg 
udowodni mu jego grzech. Hiob cierpi przez nich jeszcze bardziej. Pragnie rozmawiać z Bogiem. 
Zostaje w końcu wysłuchany – Bóg mówi, że to On stworzył niebo i ziemię, On zna wszystkie ta-
jemnice, jest dawcą życia i śmierci. Hiob daje Bogu krótką i pokorną odpowiedź: „Wiem, że Ty 
wszystko możesz, co zamyś lasz, potrafisz uczynić (…). Dotąd znałem Cię ze słyszenia, obecnie uj-
rzałem Cię wzrokiem, stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele”. Bóg od-
dał Hiobowi majątek, w dodatku go podwoił. To nie wszystko: obdarzył go nowym potomstwem, 
siedmioma synami i trzema córkami, które wyrosły na najpiękniejsze kobiety w królestwie. Hiob 
żył jeszcze 140 lat, otoczony czterema pokoleniami potomków.

„Księga Koheleta” 

Księga pochodzi z końca III lub pocz. II w. p.n.e. Nosi ona nazwę swego autora, który przedstawia 
się jako Kohelet ( hebr. kahal – zgromadzenie), w języku greckim Eklezjastes (ekklesia – zgroma-
dzenie). Nie jest to imię własne, lecz oznaczenie funkcji mędrca „przemawiającego na zebraniu”.

Autor nadał swojemu dziełu formę poetycką. Na początku trudno odnaleźć w nim jakiś porzą-
dek. Nie jest to bowiem traktat filozoficzny zbudowany według określonych zasad logicznych, lecz 
zbiór rozważań kojarzących się ze sobą według praw psychologicznych. Ta część Biblii może być 
bliska współczesnemu czytelnikowi ze względu na niemal „postmodernistyczną” manierę Koheleta.

W utworze można dopatrzyć się rytmicznych regularności, jak refren powtarzają się słowa „mar-
ność nad marnościami” (aż 20 razy).
Najogólniej rzecz biorąc, treścią księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego. Na pytanie, 
jaka jest droga do prawdziwego szczęścia, autor nie umie znaleźć odpowiedzi – stwierdza ra-
czej, że wszystko jest marnością. Szczęścia nie przynoszą bogactwo, sława czy używanie roz-
koszy ani nawet mądrość i wiedza. Wysiłki włożone w osiągnięcie trwałego szczęścia okazują 
się bezcelowe – podobnie jak bezcelowe wydają się zjawiska przyrody powracające w cyklicz-
nym rytmie. Życie pełne jest trudów i zmartwień, a jeszcze bardziej męczącym i nieznośnym 
czyni je panująca na świecie niesprawiedliwość. Czy Kohelet jest pesymistą? Nie do końca, 
widzi on także jasne strony życia. Według niego stworzone dobra są darem Bożym, z którego 
radzi korzystać roztropnie i z umiarem. Nie wolno zapominać, że ze wszystkiego trzeba będzie 
kiedyś zdać sprawę przed Bogiem. Mimo licznych wątpliwości – Kohelet stoi mocno na grun-
cie wiary w Boga, od którego wszystko pochodzi. Paradoksalnie – celem tej pełnej wątpliwo-
ści i zniechęcenia księgi jest ugruntowanie wiary w sercach czytelników.

„Nowy Testament” – wybrane przypowieści

„Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie”

Samarytanie to znienawidzona przez Żydów nacja mieszkańców środkowej części Palestyny. Uwa-
żani byli przez Żydów za odszczepieńców, ludzi gorszego gatunku.

Pewien człowiek, zdążający z Jerozolimy do Jerycha, został napadnięty przez zbójców. Ci pobi-
li go dotkliwie i ledwo żywego zostawili przy drodze. Przechodzący tamtędy kapłan minął go obo-
jętnie, podobnie lewita (strażnik sanktuarium dokonujący ofiary całopalenia i kadzenia). Dopiero 
Samarytanina wzruszył los rannego podróżnego. Nie tylko opatrzył mu rany, lecz także zawiózł go 
do gospody i zapłacił za jego pobyt.

Wydźwięk przypowieści: 
Powinno się pomagać wszystkim potrzebującym, bez względu na pochodzenie czy osobiste uprze-
dzenia. Przy tym nie należy oczekiwać nagrody czy wdzięczności za okazaną pomoc. Bliźnim jest 
każdy człowiek – bez znaczenia są jego rasa, narodowość i stopień pokrewieństwa z nami. Jest to 
ilustracja najważniejszego przykazania Nowego Testamentu – przykazania miłości („Miłuj bliźnie-
go swego jak siebie samego”).

„Przypowieść o siewcy”

Rolnik wyszedł na pole siać. Lecz jak to zwykle bywa, nie wszystkie ziarna spadły na urodzajną 
glebę. Jedne padły na drogę i zostały wydziobane przez ptaki, inne na skaliste podłoże – wypuści-
ły pędy, które szybko uschły. Jeszcze inne wpadły między ciernie, które je zniszczyły. Te, które pa-
dły na dobrą glebę, wydały jednak obfity plon.

Uwaga! 
Starotestamentowa Księga Hio-
ba uważana jest za arcydzieło li-
teratury biblijnej. Jest bogata ga-
tunkowo: to zarazem dialog, trak-
tat, poemat.  Podejmuje też temat 
wielkiej wagi: problem odpowie-
dzialności, winy, oraz – tak ważne 
w późniejszej literaturze – zagad-
nienie ludzkiego cierpienia.

Pozostaje pytanie: po co Bóg do-
świadcza ludzi niewinnych? Tego 
rozum ludzki nie ogarnie – pozo-
staje oprzeć się na zaufaniu wo-
bec Boga. Być może, poddaje On 
człowieka próbie wiary – a może 
ma swoje powody, niejasne dla 
zwykłych śmiertelników?

Rembrandt van Rijn,  
Syn marnotrawny
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Wydźwięk przypowieści: 
Są to losy nauki Chrystusa. Ziarno zdeptane na drodze lub zjedzone przez ptaki – to symbol ludzi, któ-
rzy wprawdzie słyszeli naukę Chrystusa, lecz nie zamierzają jej stosować w swoim życiu. Z kolei to, 
które padło na skały to ludzie, którzy z radością przyjmują słowa Jezusa, przez jakiś czas żyją zgod-
nie z nakazami religii – ale łatwo zrażają ich wszelkie niepowodzenia i trudności. Ziarno zagłuszone 
przez ciernie – to ci, którzy przyjmą naukę, ale nie będzie ona miała większego wpływu na ich życie. 
Ziarno, które trafiło na żyzną glebę – ci, którzy poznawszy naukę Jezusa, będą postępować zgod-
nie z jej nakazami i to oni właśnie wydadzą „plon stokrotny” – staną się dojrzałymi chrześcijanami.

„Przypowieść o robotnikach w winnicy”

Pewien zamożny człowiek wyszedł rano nająć robotników do pracy w winnicy. Znalazł kilku chęt-
nych i zaproponował im denara za dzień pracy, na co ci chętnie się zgodzili. Nieco później uda-
ło mu się zatrudnić jeszcze kilku mężczyzn. Czynność tę powtórzył jeszcze dwa razy. Wieczorem 
wezwał wszystkich robotników i zapłacił każdemu z nich po denarze – nawet tym, którzy praco-
wali tylko godzinę. Widząc to, robotnicy, którzy pracowali przez cały dzień, nie kryli wzburzenia 
i niezadowolenia. Gospodarz odpowiedział na to, że przecież nie skrzywdził ich wcale – zapłacił 
im bowiem uzgodnioną stawkę.

Wydźwięk przypowieści: 
Żale robotników wydawać się mogą słuszne: niezależnie od godziny rozpoczęcia pracy wszyscy 
otrzymali taką samą zapłatę. Wobec pracujących cały dzień gospodarz był sprawiedliwy – zapła-
cił im ustaloną kwotę. Wobec tych, którzy pracowali najkrócej, był hojny. Zaś hojność jest dobro-
cią! Gospodarz winnicy – to dobry i sprawiedliwy Bóg, robotnicy – grzeszni ludzie, którym Bóg 
daje szansę wejścia do Królestwa Niebieskiego, winnica to oczywiście Królestwo Boże. Każdy ma 
szansę zostać zbawiony – zarówno ten, który przez całe życie był pobożny i prawy, jak i ten, który 
był grzesznikiem, a poprawił się dopiero pod koniec życia…

„Pieśń nad Pieśniami”

Wedle legendy autorem Pieśni.. był król Salomon. Prawda wygląda jednak zupełnie inaczej – księ-
ga została stworzona pod koniec V w. p.n.e. przez anonimowego poetę po powrocie z niewoli ba-
bilońskiej. Jest to jedyna w całym Piśmie księga, w której nie mówi się nic o Narodzie Wybranym 
i która – przynajmniej pozornie – nie zawiera żadnej treści religijnej.

Jak można odczytywać Pieśń nad Pieśniami? 

• Po pierwsze – bezpośrednio – wtedy jest ona dialogiem kochanków, którzy gubią się, nawołują i znaj-
dują. To opowieść o tęsknocie do miłości i wszystkich emocjach związanych z tym uczuciem (takich 
jak uniesienie, zachwyt, zazdrość i… pożądanie).

• Po drugie – jako symbol. Spośród różnych interpretacji symbolicznych warto zapamiętać dwie: 
judaistyczną i chrześcijańską.

Żydzi przez wieki odczytywali ten utwór jako alegoryczny poemat o miłości Jahwe i Izraela, o po-
wrocie narodu – Oblubienicy – po wszystkich „przejściach” do Boga. Określenia Oblubieńca i Ob-
lubienicy przypominają te odnoszące się do Boga i Narodu Wybranego w pismach proroków.

Chrześcijanie symbol Oblubieńca odczytują jako Chrystusa, Oblubienicę zaś jako Kościół. 
W chrześcijańskich interpretacjach Pieśń nad Pieśniami ma także sens maryjny – wg niektórych 
egzegetów Oblubienica to Maryja. Wedle jeszcze jednej alegorycznej interpretacji idzie w Pieśni… 
o zaślubiny Boga z duszą ludzką.

„Apokalipsa św. Jana”

Najbardziej tajemniczy tekst biblijny, naszpikowany trudnymi do rozszyfrowania symbolami. Oto 
siedem pieczęci zamyka siedem kolejnych odsłon – wizji przyszłości świata. Otwiera je Baranek 
– symbol Chrystusa. Pojawiają się: cztery zwierzęta, cztery konie i czterech jeźdźców, trzęsienia 
ziemi i spadające na ziemię gwiazdy, wreszcie smok i niewiasta, którzy stoczyli pojedynek. Każ-
dy, najdrobniejszy element powyższych obrazów ma swoje znaczenie. Koń biały – znaczy zwycię-
stwo, rudy (ognisty) – wojnę, czarny – głód, a biały – śmierć. Cztery zwierzęta: lew – zwycięstwo, 
wół – wojnę, orzeł – głód, zwierzę z ludzką twarzą – śmierć. Istotna jest także symbolika liczb. 
Szczególne miejsce zajmuje liczba 7 (siedem pieczęci), a jest to mistyczna liczba tajemnic. Liczba 
4 (zwierzęta, konie) to z kolei liczba wymierna, ziemska, materialna (4 strony świata, 4 pory roku, 
4 płyny w człowieku itd.). Wszystkie te znaki składają się na zagadkową wizję, będącą wiecznym 
wyzwaniem dla pokoleń interpretatorów.

Pieśń nad Pieśniami a Nowy 
Testament
• Starotestamentowe obrazy mają 

swoje przedłużenie w Nowym 
Testamencie: Chrystus – pa-
sterz, Chrystus – król, Kościół 
– winnica.

• Pieśń nad Pieśniami jako utwór 
o ogromnej sile miłości i jej war-
tości zestawić można z Hymnem 
o miłoś ci z Pierwszego lis tu do 
Koryntian św. Pawła.

• Hymn o miłości nazwano Pie-
śnią nad Pieśniami Nowego Te-
stamentu.

Cechy przypowieści:

• obrazowa, prosta fabuła,
• przedstawia zdarzenia codzien-

ne, znajome odbiorcom,
• opisuje je w sposób prosty,
• posiada dwie warstwy, dwa 

znaczenia: zewnętrzne (bezpo-
średnie) – to, o którym opowia-
da, i ukryte, pośrednie przesła-
nie, głębszą naukę,

• często operuje nośną maksy-
mą, przysłowiem wyrażającym 
myśl, np.: pierwsi będą ostatni-
mi, a ostatni pierwszymi (O ro-
botnikach w winnicy).

Pieśń

Jest najstarszym i najbardziej roz-
powszechnionym gatunkiem po-
ezji lirycznej. Pierwotnie była ści-
śle związana z muzyką i w naj-
dawniejszych czasach, w antyku 
pieśni stanowiły element zbioro-
wych obrzędów. Była więc pieśń 
tekstem śpiewanym przy akom-
paniamencie muzyki, a jej wyko-
naniu towarzyszył taniec.

Uwaga – miłość! 

Warto pamiętać o Hymnie o mi-
łości Pawła z Tarsu przy wszel-
kich pracach lub dyskusjach na 
temat miłości w literaturze. Bi-
blia nie pomija tego tematu: Chry-
stus głosi ideę miłości jako naj-
wyższą, Pieśń nad Pieśniami opie-
wa uczucie oblubieńców, a Hymn 
o miłości jest jej swoistą defini-
cją – zbudowaną z abstrakcyjnych 
i duchowych elementów.
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Symbolika Apokalipsy… 

Znaczenie liczb:

•  3 – to liczba doskonała – symbolizująca Trójcę Świętą. To liczba boska, łączy się ją z wizją nieba.

•  4 – symbol wszechświata – czterech stron świata, czterech pór roku. Związana jest z czterema ra-
mionami krzyża.

•  7 – to liczba duchowości i tajemnicy. Symbolizuje porządek i równowagę.

Najważniejsze symbole:

•  Czterej jeźdźcy Apokalipsy – każdy dosiada innego rumaka. Symbolizują kolejno zabór, mord, głód 
i śmierć.

•  Baranek – symbol Chrystusa.

•  Zjedzenie księgi – gdy Jan chwyta za pióro, by zapisać słowa przesłania anioła, ten zakazuje mu pi-
sania: „Weźmij książkę a zjedz ją i gorzkim uczyni żołądek twój, ale w uściech twoich słodka bę-
dzie jako miód”. Zjedzone księgi są komunią prawdy między Bogiem i człowiekiem – słowa Boże 
są słodkie, ale ich treść zawiera trudną do przyjęcia gorycz.

•  Zwierzęta symboliczne – lew – zwycięstwo; wół – wojna; orzeł – głód; zwierzę o ludzkiej twarzy – 
śmierć.

Treść i symbolika „Apokalipsy świętego Jana"

• Jan widzi najpierw Chrystusa jako Pana nieba i ziemi, Zwycięzcę, Zbawiciela. Chrystus każe mu napi-
sać siedem listów do siedmiu Kościołów: w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii, 
Laodycei. Listy zawierają przesłanie Zbawiciela do Kościołów, pocieszenie i polecenie, by wytrwały 
w wierze. Są też dotyczącym ich proroctwem.

• Apostoł widzi niebo, a w nim zasiadającego na tronie Boga. Stwórca otoczony jest chwałą i Jan do-
kładnie opisuje, jak wyglądają tron Boży, niebo i ci, którzy oddają cześć Stwórcy – aniołowie, dwu-
dziestu czterech świętych.

• Bóg w prawej dłoni trzyma zapisaną i zapieczętowaną księgę. Nikt nie jest godzien, by do niej zajrzeć 
i zerwać jej pieczęcie, może to uczynić tylko Chrystus. Apostoł widzi Go w symbolicznej postaci Ba-
ranka Bożego. To symbol niewinnej ofiary, którą na krzyżu Jezus złożył za ludzi.

• Chrystus po kolei zdejmuje siedem pieczęci. Po zerwaniu pierwszych czterech uczeń Zbawiciela wi-
dzi tzw. czterech jeźdźców Apokalipsy. Pierwszy jedzie na koniu białym i jest nim Zabór. Drugi na 
koniu barwy ognistej, czerwonej – symbolizuje Wojnę. Trzeci na koniu karym – to Głód. Czwarty na 
koniu siwym – to Śmierć.

• Kolor koni symbolizuje cztery strony świata i pory dnia: biały – wschód, świt; ognisty – południe; 
kary – północ; siwy – zachód, zmierzch.

• Kiedy zdejmowane są trzy kolejne pieczęcie, zaczyna się koniec świata: powstają zmarli cierpiący za 
wiarę, następuje trzęsienie ziemi, słońce ciemnieje, a księżyc czerwienieje, gwiazdy spadają na ziemię, 
znikają niebo, góry, poruszone zostają wyspy, a przerażeni ludzie ukrywają się w obawie przed gnie-
wem Boga. Potem odzywa się głos siedmiu trąb, na których gra siedmiu aniołów. Ich liczba też jest 
symboliczna. Jest ich siedem jak siedem jest grzechów. Siedem to mistyczna liczba tajemnic.

• Po kolei odzywające się głosy siedmiu trąb zapowiadają kolejne etapy końca świata: jedna trzecia zie-
mi płonie; jedna trzecia morza zostaje zamieniona w krew i ginie to, co ją zamieszkiwało; zatruta zo-
staje jedna trzecia rzek i wód; następuje zaćmienie jednej trzeciej księżyca, słońca, gwiazd, i o jedną 
trzecią skraca się dzień. Także cyfra trzy ma tu wymiar symboliczny: trzy są Osoby Boskie, w trzy dni 
po śmierci Chrystus zmartwychwstał.

• Ziemię nawiedza siedem różnych plag, to symboliczne szarańcze, podobne do „koni gotowych do 
boju”, z twarzami przypominającymi ludzkie, mają pancerze, skrzydła. Prowadzi je anioł otchłani, 
Niszczyciel – Abaddon.

• Apostoł ma też wizję walki niewiasty, Matki Bożej rodzącej Chrystusa, ze smokiem, symbolizującym 
szatana, pokonanego przez Archanioła Michała i innych aniołów. Szatan na wieki zostaje strącony do 
piekła i na zawsze pokonany.

• Po osądzeniu ludzi powstaje nowe niebo i ziemia, nastaje czas panowania Chrystusa i sprawiedliwo-
ści. Nie ma zła, grzechu, śmierci.  

Sacrum i profanum 
To ważne dla wiedzy o kulturze 
pojęcia, rozdzielające sfery ludz-
kich zainteresowań na to, co do-
stępne i zrozumiałe dla zwykłe-
go śmiertelnika, świeckie (profa-
num), i na to, co święte, dostęp-
ne za pomocą religijnych obrzę-
dów i metafizycznych dróg pozna-
nia(sacrum).

Thommaso Masaccio, Wypędze-
nie z raju

Michał Anioł, Sąd Ostateczny



12

Epoka literacka

Gatunki biblijne
Biblia jest tyglem i źródłem przeróżnych gatunków. Jest ich w niej całe mnóstwo! Może być tak, 
że jedna księga łączy wiele gatunków, a może być i tak, że cała składa się z utworów reprezentują-
cych jeden gatunek. Mało jest jednak w Piśmie Świętym ksiąg jednorodnych pod względem gatun-
kowym. Należą do nich Księga Psalmów czy Księga Przysłów. Wiele ksiąg ma wymiar historycz-
ny, na przykład Księga Królewska, Księga Samuela, Księga Powtórzonego Prawa. Niektóre to kro-
niki, na przykład Pierwsza Księga Królewska i Druga Księga Królewska, Pierwsza Księga Kronik 
i Druga Księga Kronik. Są też w Piśmie Świętym teksty przypominające nieco narodowe epopeje, 
jak choćby Księga Rodzaju czy Księga Wyjścia.

Pomimo tej różnorodności Pismo Święte jest tekstem spójnym, w którym mamy nieustanne zapo-
wiedzi tego, co będzie miało miejsce, na przykład dopiero w Nowym Testamencie, oraz odwołania 
do ksiąg wcześniejszych. Cały Stary Testament zapowiada przyjście Chrystusa, a realizację zba-
wienia widzimy dopiero w Nowym Testamencie.

„Stary Testament"

• Formy poetyckie: 
modlitwy, psalmy, pieśni, hymny, lamentacje

• Teksty kultowe:
formuły, rytuały, przepisy, religijne zakazy i 
nakazy 

• Teksty historyczne:
mity, podania, legendy, bajki, przypowieści, re-
lacje historyczne;
dzięki nim poznajemy całą historię Narodu Wy-
branego, kolejne wydarzenia, dzieje królów 
izraelskich, całych rodów.

• Teksty prawne:
 formuły, dekalogi zbiory praw

• Teksty prorockie:
ostrzeżenia, groźby, przepowiednie

• Teksty „mądrościowe”, tzw. sapiencjalne
(od łacińskiego słowa sapientia: mądrość), czyli 
zawierające ogólne refleksje na temat ludzkie-
go losu: życzenia, błogosławieństwa, przekleń-
stwa, formuły magiczne

„Nowy Testament"

• Ewangelie, a w ramach samych Ewangelii: lo-
gia (wypowiedzi Jezusa – to, co mówił) oraz 
opowiadania o Nim; ewangelia i logia to for-
my występujące tylko w Biblii.

Ewangelie określane jako synoptyczne: Ma-
teusza, Marka, Łukasza. W języku greckim 
„synoptikós” znaczy dosłownie: obejmujący 
wszystko jednym spojrzeniem, wspólny. Otóż 
te trzy pierwsze Ewangelie, pomimo że każ-
dą z nich napisał kto inny, mówią o dziejach i 
nauczaniu Jezusa w bardzo podobny sposób. 
Określenie synoptyczne oznacza więc podo-
bieństwa między tymi trzema Ewangeliami, 
zbieżność w przedstawianiu wydarzeń.

• Ewangelia św. Jana

• Listy

• Dzieła historyczne

• Wyznania wiary

• Teksty parenetyczne, propagujące wzory po-
stępowania

• Hymny 

• Apokalipsa

Typy tekstów biblijnych

Apokryf

Apokryfy to barwne opowiadania tematycznie i pod względem formy związane z Biblią (także 
wśród apokryfów są ewangelie, dzieje apostolskie, listy, apokalipsy), które jednak nie wcho-
dzą do ustalonego przez Kościół katolicki kanonu ksiąg Pisma Świętego, a nierzadko zawie-
rają fakty z księgami kanonicznymi sprzeczne. Autorstwo apokryfów jest najczęściej niepew-
ne. Utwory apokryficzne dotyczące Nowego Testamentu często opisywały dzieciństwo Jezusa, 
pokazywały, jakim był wyjątkowym, dobrym, pracowitym dzieckiem, jakich już wówczas do-
konywał cudów, choć przecież z ksiąg kanonicznych wiemy, że pierwszy cud Chrystusa miał 
miejsce dopiero na weselu w Kanie Galilejskiej.

W kulturze judaistycznej apokryfy powstawały od II w. p.n.e., ale szczególny rozkwit literatury 
apokryficznej przypada na pierwsze wieki chrześcijaństwa. Motywy i wątki z apokryfów były 
bardzo chętnie wykorzystywane w narracyjnej literaturze średniowiecznej, zwłaszcza w żywo-
tach świętych. Najobszerniejszym polskim tekstem opartym na opowieściach apokryficznych 
jest tzw. Rozmyślanie przemyskie z XV w.

Psalm
Gatunek bardzo oryginalny, wy-
stępuje tylko w Starym Testamen-
cie. Nie pojawił się także w żad-
nej innej kulturze poza hebrajską. 
Psalmy to pieśni religijne, które w 
liczbie 150 tworzą całą oddzielną 
księgę Biblii. Ich specyfika polega 
na tym, że są połączeniem modli-
twy i hymnu. Do modlitwy zbliża 
psalm to, że może mieć charakter 
indywidualnego lub zbiorowego 
zwrotu do Boga i jego celem jest 
nawiązanie kontaktu ze Stwór-
cą. Do hymnu natomiast – przede 
wszystkim charakter wokalny.

Ze względu na charakter literacki 
można podzielić psalmy na:
• hymny wielbiące Boga;
• lamentacje zbiorowe, których 

powodem były klęski narodu;
• lamentacje indywidualne;
• psalmy królewskie, powstałe 

z różnych okazji w życiu panują-
cego króla;

• indywidualne psalmy dzięk-
czynne.

Hymn
Uroczysta, podniosła pieśń po-
chwalna. Podmiot liryczny hym-
nu bardzo często jest zbiorowy. 
Chwalone może być bóstwo,  
w Biblii jest nim oczywiście Bóg, 
ale nie tylko, bo również jakieś 
bohaterskie czyny, wielkie idee, 
wartości otoczone powszechnym 
szacunkiem. Gatunek ten w swo-
jej pierwotnej formie był ściśle 
związany z obrzędami religijnymi. 
Bardzo ważnym przykładem jest 
nowotestamentowy Hymn o miło-
ści Pawła z Tarsu z jego 1 Listu do 
Koryntian.

Podanie
Opowieść ludowa, najpierw prze-
kazywana ustnie. Z mitem i ba-
śnią łączą podania elementy fan-
tastyczne w fabule. Ono jednak 
odwołuje się do konkretnych fak-
tów, realiów legendarnych lub hi-
storycznych.

Modlitwa
Wypowiedź religijna o charak-
terze indywidualnego lub zbioro-
wego zwrotu do bóstwa. W Bi-
blii to zwrot do jedynego Boga. 
Celem modlitwy jest nawiązanie 
z Nim kontaktu. Wśród modlitw 
wyróżniamy, w zależności od tre-
ści, dziękczynne, błagalne, po-
chwalne.
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TABELA GATUNKÓW BIBLIJNYCH

 Gatunek Biblijny 
wzorzec

Starożytne cechy gatunku Kontynuacje i ewolucja gatunku

Saga fragmenty  
Księgi Rodza-
ju dotyczące 
historii rodu 
Abrahama

Biblijny odpowiednik eposu – epicka 
opowieść opisująca dzieje jednego, na 
ogół szlachetnego i zasłużonego rodu. 
Dotyczy życia co najmniej kilku poko-
leń, częs to też na pierwszy plan wysuwa-
ją się kwestie funkcji społecznych i za-
sług poszczególnych jej przedstawicieli.

Tomasz Mann Józef i jego bracia, Bud-
denbrookowie; Gabriel Garcia Márquez 
Sto lat samotności. Saga apogeum swej 
świetności przeżywała pod koniec XIX i w 
pierwszej połowie XX wieku jako podga-
tunek powieści. Współcześnie istnieje tyl-
ko w bardzo gruntownie przetworzonej po-
staci – przykładem sztandarowa powieść 
realizmu magicznego Sto lat samotności.

Kazanie Księga Jere-
miasza, Księ-
ga Izajasza, 
kazania Chry-
stusa

Gatunek oratorski – czyli przeznaczony 
do mówienia. Kazanie to mowa o cha-
rakterze religijnym, wyjaśniająca z re-
guły w tonie podniosłym, prawdy wia-
ry, wskazująca przykłady i antyprzykła-
dy moralne. Kazania mają charakter edu-
kacyjny i wychowawczy – wygłaszane 
są przez kapłanów cieszących się auto-
rytetem wśród wiernych.

Piotr Skarga Kazania sejmowe. Teksty 
o charakterze kazań powstają, rzecz ja-
sna, do dziś – nawet w dużych ilościach, 
zważywszy, że każdy proboszcz musi mieć 
nowe co niedziela. W tym wypadku jednak 
trudno uznać je za twórczość literacką – są 
przede wszystkim elementem rytuału reli-
gijnego. Forma kazań bywała jednak wy-
korzystywana przez twórców – przykła-
dem stylizowane właśnie na styl biblij-
nych kazań Księgi narodu polskiego i piel-
grzymstwa polskiego Adama Mickiewicza.

Psalm Księga  
Psalmów

Psalm to biblijny odpowiednik pieśni. 
Utwór o tematyce religijnej, przezna-
czony do śpiewania, liryczny, napisany 
kunsztownym, artystycznym językiem. 
Nie musi być modlitwą, choć bardzo 
często bywa.

Jan Kochanowski Psałterz Dawidów (au-
torski przekład); Tadeusz Nowak Psalmy. 
Ze względu na mistrzostwo poetyckiej 
formy i języka biblijne Psalmy były za-
wsze ulubionym obiektem prób translator-
skich. Tłumaczyli je w Polsce choćby Ko-
chanowski i Miłosz. Za każdym razem też 
ów przekład stawał się właściwie – dzię-
ki poetyckiej wartości tłumaczenia – od-
rębnym dziełem. Sama forma psalmu też 
znalazła kontynuatorów – na gruncie pol-
skim przykładem może być twórczość Ta-
deusza  Nowaka i ks. Jana Twardowskiego.

Modlitwa modlitwy 
Mojżesza, 
modlitwy 
Chrystusa

Jest to gatunek z zasady nieostry, niema-
jący ściśle sprecyzowanych wymogów 
formalnych, co więcej – mogący przyj-
mować formy charakterystyczne dla in-
nych gatunków. Podstawowym wyróżni-
kiem jest jednak adresat utworu – czy-
li bóstwo, do którego zwraca się autor. 
Modlitwy w zależności od treś ci dzieli 
się na wiele różnych podgatunków – bła-
galne, dziękczynne, filozoficzne itp.

Jan Kochanowski Czego chcesz od nas, 
Panie, mod litwy Franciszka Karpińskie-
go. Do tworzenia tekstów modlitw bra-
ła się większość wierzących poetów. Do 
dziś też apostrofy o charakterze modlitew-
nym – choć niekoniecznie skierowane aku-
rat do chrześcijańskiego Boga – mogą się 
znaleźć w poezji.

Przypowieść przypowieści 
Chrystusa  
np. O synu 
marnotraw-
nym, O siew-
cy, O talen-
tach

Gatunek niezwykle istotny przede 
wszystkim ze względu na wykorzysta-
nie techniki paraboli. Przypowieść opo-
wiada z pozoru prostą historię „z ży-
cia”. Ta historia ma jednak „podwój-
ne dno” – jest obrazową ilustracją dla 
znacznie głębszej, religijnej lub filozo-
ficznej prawdy.

Antoine SaintExupéry Mały Książę, Al-
bert Camus Dżuma. Te utwory wychodzą 
daleko poza formę biblijnej przypowie-
ści, jednak wykorzystują jej podstawowy 
chwyt – parabolę. Gatunek powieścipa-
raboli przeżywał wielką karierę w wieku 
XX – teksty o charakterze parabolicznym 
pisali m.in. Franz Kafka (Proces) czy Geo-
rge Orwell (Folwark zwierzęcy).
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Nawiązania do „Biblii” w późniejszych epokach

Średniowiecze

• poezja religijna – Bogurodzica, Żale Matki Boskiej pod krzyżem
• Przekłady (Psałterz floriański, Psałterz puławski).

Renesans

• Psalmy, Pieśni Jana Kochanowskiego
• Rytmy Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 
• Tłumaczenia Psałterza Dawidowego (psalmów) Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Mikoła-

ja SępaSzarzyńskiego.
• Kazania księdza Skargi (styl, paraboliczne obrazy, proroctwo).

Barok

• Poezja podejmująca motyw przemijania (wyraźna aluzja do Księgi Koheleta), czasu, śmierci, sza-
tana – np. Daniel Naborowski (Krótkość żywota); 

• Moda na przekłady psalmów (Psalmodia polska Wespazjan Kochowski).
• Raj utracony – słynny epos barokowy lit. angielskiej, pióra Johna Miltona.

Oświecenie

• Twórczość Karpińskiego (kolędy)
• Tragedie i opery o postaciach biblijnych, kolędy Franciszka Karpińskiego.

Romantyzm

• Analogia do stylu i tytułu Biblii w Mickiewiczowskich Księgach narodu polskiego i pielgrzym-
stwa polskiego.

• Obraz dziejów Polski na wzór męki Chrystusa w Dziadach Adama Mickiewicza.
• W Balladynie Juliusza Słowackiego – motyw kainowej zbrodni.
• W poezji krajowej – czerwone morze krwi w Marszu w przyszłość Ryszarda Berwińskiego.
• poezje Cypriana Kamila Norwida 
• W Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego (finał z objawieniem Chrystusa).

Młoda Polska 

•  Modny motyw szatana w poezji (Leopold Staff, Tadeusz Miciński, Jan Kasprowicz), wizja Sądu 
Ostatecznego w Hymnach Kasprowicza.

• Motyw franciszkański w twórczości Jana Kasprowicza i Leopolda Staffa

Wiek XX

• Poezja – Zbigniewa Herberta: U wrót doliny, Domysły na temat Barabasza, Modlitwa pana Cogito, 
Tadeusza Nowaka (cykl Psalmów), Czesława Miłosza: Dar, Literatura, Piosenka o końcu świata.

• Proza – Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa, Gustaw Herling–Grudziński – Wieża, Drugie 
Przyjście.

• Z literatury powszechnej: Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa, Na wschód od Edenu Johna 
Steinbecka, Imię róży Umberto Eco.

Powyższy zestaw nie wyczerpuje tematu, lecz pozwala już zauważyć, że nawiązania do Biblii mogą 
przywoływać stałe motywy tematyczne: np. wizję szatana, wątek apokalipsy, grzech pierworodny, 
lub odwoływać się do kompozycji, gatunków czy stylu Biblii.

Zapamiętaj!

Teksty biblijne można zawsze od-
czytywać w dwóch wymiarach. 

• Pierwszy z nich to wymiar re-
ligijny – zawarte tu treści trak-
tuje się wówczas jako praw-
dy nadprzyrodzone, objawione 
przez Boga, a wydarzenia nie-
prawdopodobne nie są inter-
pretowane dosłownie, lecz jako 
symboliczne. 

• Drugi to wymiar literacki, kie-
dy bierze się pod uwagę przede 
wszystkim ich walor artystycz-
ny.

Caravaggio, Zdjęcie z krzyża

Jak nawiązywano do „Biblii”?

Przypominamy, że  nawiązywa-
no poprzez:
• przywoływanie postaci, wąt-

ków, symboli, 
• poprzez aluzje do wydarzeń bi-

blijnych, 
• przez dyskusję z nimi, 
• naśladowanie stylu 
• lub używanie gatunków.
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Adam i Ewa

Na czym polega uniwersalna wartość „Biblii”?

„Biblia” to ważna księga dla ludzkości w ogóle. Dlaczego? 

• Biblia to arcydzieło literatury światowej.

• Biblia jest, obok dorobku antyku, jednym z dwu najważniejszych źródeł naszej kultury – z niej wy-
rasta światopogląd, system wartości i ocen, bogactwo literatury i sztuki kręgu śródziemnomorskiego.

• Biblia jest sacrum – księga święta dla chrześcijan i w części Starego Testamentu – dla wyznaw-
ców judaizmu. Jest autorytetem religijnym – wyjaśnia stworzenie świata, opisuje też jego koniec 
w zgodzie z wiarą swoich wyznawców. Lecz oprócz tego, że jest świętą księgą dla części ludzko-
ści, jest też wybitnym dziełem powstającym przez wieki. Nie może być obojętna dla wyznawców 
innych religii lub ateistów. Zawiera przecież uniwersalny, ogólnoludzki kodeks moralny (dzie-
sięć przykazań Bożych). Dekalog nie jest jedynym punktem Biblii, w którym odbiorca jest posta-
wiony wobec zagadnień etyki, w Księdze pojawiają się też problemy dyskusyjne, postawy sporne.

• Biblia jest magazynem, z którego czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, poeci, muzycy – wszyscy 
artyści wszystkich gałęzi sztuki. Dlatego ten, kto nie zna w ogóle Biblii, nie zrozumie większości 
dzieł sztuki naszej cywilizacji. Może nie pojąć nawet zwykłej mowy, bo wiele frazeologizmów 
pochodzi właśnie z tego dzieła.

• Biblia jest źródłem myśli filozoficznej i religijnej, jest księgą mądrości, a oprócz tego prezentuje 
ludzkie wzory i postawy, które są w literaturze przywoływane, oceniane, chwalone lub krytykowane.

• Jest zbiorem wzorców i antywzorców postępowania.

• Zawiera kodeks moralny, podaje, co jest dobre, a co złe.

• Biblia jest wielką opowieścią o człowieku, o jego uczuciach, o jego namiętnościach, o złożono-
ści człowieczej natury. Pokazuje ludzki błąd i ludzką znakomitość. Przedstawia i tłumaczy naj-
bardziej ludzkie lęki i postawy. Na najtrudniejsze pytania, te o powstanie życia, o Boga, o śmierć, 
o prawdę – daje odpowiedzi, często ubierając je w metaforyczną szatę, czasem w prostą ilustrację. 

• Jest próbą odpowiedzi na pytania nurtujące ludzkość – porządkuje sprawy życia i śmierci, cier-
pienia i szczęścia, definiuje człowieka.

• Prezentuje ludzi, ich obyczaje i poglądy z wielu epok, ale eksponuje to, co uniwersalne i nieza-
leżne od kostiumu i czasu historycznego.

• Jest dziełem artystycznie złożonym, niejednolitym, źródłem przeróżnych gatunków literackich.

• Jest dziełem, które wpłynęło na światopogląd, kulturę, a nawet język współczesnych ludzi.

• Biblia jest także źródłem stylizacji językowej, współcześni twórcy przyswajają sobie gatunki bi-
blijne, słownictwo, język czy rytm. Aby umieć rozpoznać podobne zabiegi, trzeba choć w nie-
wielkiej mierze znać Biblię. Przede wszystkim dlatego, że jest ona źródłem tematów, motywów 
i wartości podejmowanych we współczesnej sztuce. Człowiek współczesny, który nie zna Biblii, 
nie tylko nie rozumie wielu lektur powstałych w ciągu naszej ery, lecz także nie pojmuje wielu 
dzieł sztuki współczesnej.

• Dla znawcy literatury jest dziełem, które obfituje w partie o niezwykłym artyzmie i szczególnej 
urodzie języka (np. Pieśń nad Pieśniami, Psalmy), choć są w niej także fragmenty nieliterackie 
(na przykład teksty prawne). Jest też zbiorem wielu przeróżnych gatunków literackich, udosko-
nalanych przez wieki.

• Jest zapisem historii – obyczajów, zdarzeń i osób sprzed wieków, a każde z tłumaczeń i zmian 
także są wartością dla historyków. Jest wreszcie materiałem badań i przedmiotem dysput dla po-
koleń teologów i filozofów.

• Biblia jest także źródłem stylizacji językowej, współcześni twórcy przyswajają sobie gatunki bi-
blijne, słownictwo, język czy rytm. Aby umieć rozpoznać podobne zabiegi, trzeba choć w nie-
wielkiej mierze znać świętą księgę. Przede wszystkim dlatego, że jest ona źródłem tematów, mo-
tywów i wartości podejmowanych we współczesnej sztuce. Człowiek współczesny, który nie zna 
Biblii, nie tylko nie rozumie wielu lektur powstałych w ciągu naszej ery, lecz także nie pojmuje 
wielu dzieł sztuki współczesnej.

Uwaga – możesz 
spotkać się  
z poleceniem racy 
pisemnej dotyczącej 
wartości „Biblii”.

Krótkiej: w kilku 
zdaniach Objaśnij 
przybyszowi z 
innych kręgów 
kultury, dlaczego 
„Biblia” jest dla nas 
ważna. 

Długiej: rozprawki 
na temat 
„uniwersalne i 
nieprzemijalne 
wartości “Biblii”. W 
czym je znajdujesz?” 
Tak czy tak, 
zapamiętaj poniższe 
argumenty.
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1. Udowodnij, że „Biblia” jest dziełem wielogatunkowym.

Biblia powstawała przez co najmniej 1400 lat. Jest z pewnością dziełem znacznie większej liczby 
autorów, niż wynikałoby z ilości ksiąg, na które się dzieli. To i jej wielorakie funkcje w kulturze 
starożytnego Izraela znalazło odbicie w różnorodności form, jakie się na nią składają. Obok zapi-
su pierwotnych mitów znajdujemy w niej wyrafinowane traktaty filozoficzne. Obok proroctw spi-
sy inwentarza. Delikatna poezja sąsiaduje w niej ze zbiorami surowych praw. Znajdujemy w Biblii 
szczegółowe opracowania historyczne i zapisy tajemniczych i wieloznacznych wizji. Trzeba pa-
miętać, że oprócz funkcji sakralnych i kulturowych Biblia spełniała i inne – była kroniką i kodek-
sem prawnym, zarówno karnym, jak i cywilnym. 

Oto skromny wykaz gatunków biblijnych:

• Psalmy: błagalne, dziękczynne, pochwalne, królewskie, patriotyczne, religijne, mądrościowe. Naj-
popularniejsze przypisuje się królowi Da widowi.

• Przypowieść (parabola) – obrazki, historyjki, które za pomocą krótkich fabułek ilustrują życiowe 
prawdy (np. Przypowieść o synu marnotrawnym, Przypowieść o siewcy).

• Apokalipsa – proroctwo, szczególne proroctwo, bo obrazujące losy świata i ludzkości, koniec ist-
nienia i Sąd Ostateczny. Nigdy nie jest wyłożona wprost, przeciwnie – naszpikowana symbolami, 
tajemniczymi znakami i szyframi. Najsłynniejsza: Apokalipsa św. Jana.

• Saga rodu – epicka opowieść o dziejach rodziny (np. historia rodu Abrahama).

• Kazanie – kaznodziejskie pouczenie skierowane do wiernych, oparte na słowach Boga (np. ka-
zania Chrystusa).

• Modlitwa – osobista, dziękczynna lub błagalna apostrofa do bóstwa (modlitwy Mojżesza, Dawi-
da, Salomona).

• Inne: podanie, legenda, historia, pieśń, dialog, aforyzmy, nowela, poemat, dramat, listy, kroni-
ki, hymny, treny itp.

Późniejsze zastosowanie gatunków literackich o rodowodzie biblijnym:

• psalm – forma często wykorzystywana zarówno w przekładach psalmów biblijnych, jak i w samo-
dzielnych utworach, w literaturze współczesnej – Roman Brandstaetter i Tadeusz Nowak Psalmy, 
Psalmy na użytek domowy. Ten ostatni zresztą zastosował ten gatunek do tematyki całkiem świeckiej;

• przypowieść – utwory paraboliczne oświecenia – Kandyd Woltera, Mikołaja Doświadczyńskie-
go przypadki Ignacego Krasickiego i dwudziestowieczna powieśćparabola – Franz Kafka Zamek 
i Proces, Albert Camus Dżuma;

• kazanie – kazania średniowieczne – Kazania świętokrzyskie i Kazania gnieźnieńskie; także naj-
słynniejszy chyba polski utwór sermonistyczny – Kazania sejmowe Piotra Skargi; 

• modlitwa – Bogurodzica, Hymn Jana Kochanowskiego, Sonety Mikołaja SępaSzarzyńskiego, po-
ezja mistyczna Słowackiego, Hymny Jana Kasprowicza;

• saga rodowa – największa kariera gatunku przypada na początek dwudziestego wieku. To wtedy 
powstają Buddenbrookowie Thomasa Manna, Saga rodu Forsyteów Jamesa Galsworthyego i Ro-
dzina Thibault Rogera Martin du Gard. 

2. Jak „Biblia” przedstawia stworzenie świata?

Początek Księgi Rodzaju to z punktu widzenia religioznawstwa zapis mitu genezyjskiego (wyja-
śniającego powstanie wszechświata) starożytnych Izraelitów. Mity takie można znaleźć praktycz-
nie w każdej kulturze, właściwie nie ma mitologii bez wyjaśnienia tajemnicy pochodzenia życia 
i ludzkości. W Biblii znajdują się dwa niezależne opisy stworzenia świata. 

W wersji pierwszej wygląda to tak: Stworzenie świata trwało sześć dni.
Bóg tworzył kolejne elementy wszechświata werbalnie – za pomocą słów powoływał je do istnie-
nia, po czym nadawał im nazwę. Najpierw więc tworzył jakieś pojęcie, a dopiero potem je nazy-
wał. Po nadaniu nazwy w biblijnym opisie pada zawsze formuła „A Bóg widział, że były dobre”.

„Biblia” – pytania i odpowiedzi 

Biblia

• Jest zbiorem przykładów – wzor-
ców i antywzorców postępo-
wania.

• Zawiera kodeks moralny, wy-
znacza dobro i zło.

• Jest przebogatym magazynem 
prawd o człowieku, o złożoności 
natury ludzkiej.

• Jest próbą odpowiedzi na py-
tania nurtujące ludzkość – po-
rządkuje sprawy życia i śmierci, 
cierpienia i szczęścia, definiuje 
człowieka.

• Jest dziełem złożonym, niejed-
nolitym, źródłem przeróżnych 
gatunków literackich, odmien-
nych sylwetek i różnych czynów 
– daje odbiorcy możliwość wie-
lu wyborów.

• Prezentuje ludzi, ich obyczaje 
i poglądy z wielu epok, ale eks-
ponuje to, co uniwersalne i nieza-
leżne od kostiumu i czasu histo-
rycznego.

• Jest dziełem, które wpłynęło na 
światopogląd, kulturę, a nawet 
język współczesnych ludzi.

• Dla wielu ludzi jest sacrum – 
czyli księgą świętą, należącą 
do autorytetów i skarbów wy-
znawanej religii. Dla tych jest 
też zbiorem prawd i nauk reli-
gijnych.

Szkoła Klasztoru San Millan de la 
Cogolla, Grzech pierworodny
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• „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” – tak brzmią pierwsze słowa Biblii tyczące się pierw-
szego dnia tworzenia. Nie wiadomo do końca, co było i czy coś w ogóle było przedtem, co stało 
się materiałem niekończących się spekulacji teologów. Ziemia była początkowo zalanym wodami 
chaosem pogrążonym w ciemnościach – trudno jednak powiedzieć, czy powstała pierwszego dnia 
stworzenia, czy była już przedtem. Natomiast z pewnością pierwszego dnia Bóg rzekł: „Niech się 
stanie światłość”, po czym nazwał ją dniem, a ciemność nocą.

• Drugiego dnia nastąpiło oddzielenie nieba od ziemi. Miało ono być sklepieniem, nad i pod któ-
rym znajduje się woda.

• Trzeciego dnia wyłoniły się lądy spośród zalewającej dotąd ziemię wody i powstały rośliny.

• Czwartego dnia Bóg stworzył słońce, księżyc i gwiazdy, aby „rządziły dniem i nocą”.

• Piątego dnia Bóg powołał do życia zwierzęta wodne i ptaki.

• Szóstego – najpierw stworzył zwierzęta lądowe, a potem rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz ob-
raz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem, nad bydłem, nad ziemią 
i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”.

• Siódmego dnia Bóg odpoczywał.

Druga wersja dziejów stworzenia, 
która potem następuje, różni się przede wszystkim opisem powstawania człowieka, na którym zresz-
tą jest skoncentrowana jej treść. Wedle niej człowiek powstał nawet przed roślinami, ulepiony „z 
prochu ziemi”. Potem Bóg stworzył dlań (na wschodzie, czyli w najświętszej w mitologiach stronie 
świata) Eden – rajski ogród, w którego centrum rosły dwa różniące się od innych drzewa: pierw-
sze – życia i drugie, to zakazane, wiadomości złego i dobrego. Następnie Bóg stworzył zwierzęta, 
ale w tej wersji to człowiek ponadawał im nazwy. W końcu Bogu zrobiło się żal człowieka, że jest 
sam i nie ma żadnej pomocy, więc wyjął mu we śnie żebro i stworzył zeń kobietę.

Tak wyglądają biblijne opisy stworzenia świata. Uderzające jest ich pewne podobieństwo z mi-
tami greckim i mezopotamskim, zwłaszcza w tym, że za początkowy stan uważały chaos i wodę.

8. Na czym polegało zjawisko profetyzmu – jakie znasz 
przykłady biblijnych proroctw?

• Profetyzm – to przepowiadanie przyszłości, prorokowanie; zjawisko występowania proroków.

• Prorocy – to bardzo ważne dla Biblii i historii Izraela postacie. Dla wierzących byli to ludzie, 
przez których pośrednio przemawiał Bóg. W Izraelu było ich bardzo wielu, odgrywali ważną rolę, 
nadworni prorocy byli jednymi z najważniejszych doradców króla. Część z nich działała zaś po 
prostu wśród ludu. Niektórzy w samotności zapisywali objawione przez Boga prawdy. Większość 
z nich zawierała oprócz boskich przykazań także przepowiednie dotyczące przyszłości Izraela. 

Za najważniejszych proroków można uznać:

• Izajasza – który zapowiedział przyjście Mesjasza, a także kres niewoli babilońskiej;

• Ezechiela – którego Księga należy do najbardziej tajemniczych fragmentów Biblii – opis 
rydwanu Jahwe (zawarta jest w niej zapowiedź budowy drugiej świątyni);

• Jeremiasza – od którego imienia pochodzi słowo „jeremiada” – oznaczające lament i pe-
symistyczne wizje przyszłości. Taki też nastrój panował w jego pismach;

• św. Jana – którego Apokalipsa jest niczym innym, jak bardzo szczególnym proroctwem.

• Daniel – którego proroctwa i czyny mieszczą się w księdze jego imienia, to on wyjaśnił 
znaczenie snu Nabuchodonozona. 

Nawiązania: 

W tradycji literackiej do proroków przede wszystkim chyba nawiązują sermoniści (autorzy kazań). 
Przykładem:

• Piotr Skarga i jego Kazania sejmowe ze sławnymi fragmentami zaczynającymi się od słów „Był-
bych Izajaszem...”, „Byłbych Jeremiaszem...”. 

• Również Mickiewicz w Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego wykorzystuje pro-
rockie formy wypowiedzi. Jego dzieło zresztą całe jest wystylizowane na język biblijny. 

• W Dziadach cz. III w Widzeniu księdza Piotra widzimy romantycznego i mesjanistycznego proroka.

Zapamiętaj według  
rodzajów literackich:

epika
• biografia  

– np. Ewangelie
• saga rodu  

– dzieje patriarchów
• powieść obyczajowa  

– Księga Ruth
• poemat opisowy  

– Księga Rodzaju
• kroniki, epistolografie  

(listy)
• zbiór praw

liryka
• hymny  

(Hymn o miłości)
• psalmy  

(Księga psalmów)
• pieśń miłosna  

(Pieśń nad Pieśniami)
• tren – (Lamentacje Jeremiasza)

Luca Signorelli, Zmartwychwsta-
nie umarłych

Peter Bruegel, Wieża Babel 
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9. Zaprezentuj wymowę wybranych Psalmów. 

Psalm 1 – Dwie drogi życia
Jest pouczeniem – zestawia dwie skontrastowane propozycje wyboru życiowej drogi, dwa portre-
ty ludzkie. Którą z dróg wybierzesz? Z kim się utożsamisz: czy z błogosławionym, któremu przy-
pisane jest szczęście, czy z grzesznikiem, którego droga zaginie? 

Wybór nieskomplikowany, natomiast warto zwrócić uwagę na obrazowe porównania (szczę-
śliwy – przypomina owocujące, wieczne drzewo, grzesznik – plewy) i na paralelizm treści (jest ce-
chą wielu psalmów). Paralelizm to pewna równoległość w przedstawianiu tematów, wybór i po-
równywanie tych samych spraw, jak np. stosunek do Boga – odrzucenie go, owoc – plewy, trwa-
łość – zniszczenie itd. 

Jeśli czytelnik ma do czynienia z psalmem z przekładu średniowiecznego, musi dodatkowo po-
konać barierę języka staropolskiego.

Psalm 8
To psalm zawierający wizję człowieka – władcy świata i najgodniejszego dzieła Boskiego.

Psalm 22
Budzi wiele emocji, zaczyna się słowami „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”, które kil-
kaset lat po jego napisaniu miał wypowiedzieć Chrystus na krzyżu. Poszczególne fragmenty psal-
mu dość dokładnie odpowiadają zaś wydarzeniom z jego męki. 

Psalm 94
Zawiera wezwanie do Boga Mściciela o sprawiedliwość – ukrócenie niezawinionych represji i na-
dzieję, prawie pewność, że prośba ta będzie wysłuchana.

Psalm 130 
Jest swoistym wołaniem człowieka do Boga, wzorem dla wielu utworów liryki hymnicznej czy – 
apostrof kierowanych do Stwórcy – w chwili cierpienia, lęku, chwil grozy. Łatwo go zapamiętać 
przez charakterystyczny początek:

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie! 
     (Miłosz) 

lub w wersji Kochanowskiego:

W troskach głębokich ponurzony, 
Do Ciebie, Boże niezmierzony, 
Wołam: racz smutne prośby moje 
Przyjąć w łaskawe uszy swoje!

Psalm 130 ustanawia pewien układ Bóg – człowiek. Bóg słucha – człowiek woła, Bóg jest dosko-
nały i miłosierny, człowiek – ułomny i grzeszny. Ale ufny w moc Boskiego przebaczenia – znaj-
dujemy tu odwieczną pociechę człowieka, że jego błędy – rzecz ludzka – zostaną mu wybaczone.

Psalm 137 Nad rzekami Babilonu
To wspomnienie niewoli babilońskiej i smutku, jaki wywoływała u wygnańców tęsknota za 
ojczyzną. Bardzo popularny wśród murzyńskich niewolników w USA – tą drogą zawędro-
wał do współczesnej muzyki – wszyscy chyba znamy różne wersje By the rivers of Babilon.

10. Wymień autorów Psalmów, a także słynne przekłady.

Psalmy powstawały w przeciągu stuleci i mają wielu autorów. Tradycyjnie przypisuje się Psal-
my królowi Izraela, Dawidowi, lecz dziś brak na to dowodów, wiadomo zaś na pewno, że ist-
nieli także inni twórcy – np. Asaf czy Salomon. Przekładem Psalmów parali się od wie-
ków najwybitniejsi twórcy, gdyż umiejętność dokonania takiego przekładu świadczyła o mi-
strzostwie pióra. Przekładali Psalmy Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Mikołaj SępSzarzyński, 
Leopold Staff i znamienity poeta – Czesław Miłosz.

11. Wizja człowieka zawarta w „Księdze Psalmów”.

Analizując Psalm 8, można wizję świata i człowieka proponowaną tutaj skonfrontować z koncep-
cją zawartą w Księdze Koheleta. Oto człowiek tutaj opisany to „władca nad dziełami rąk Twoich”. 
Człowiek to istota potężna, syn człowieczy, lecz umiłowany przez Boga, który oddaje mu we wła-
danie wszelkie zwierzęta, ptactwo i ryby. Człowiek w tym ujęciu jest „niewiele mniejszym od nie-
bieskich mocy”. Psalm zawiera także pochwałę świata stworzonego przez Boga, niebios i ziemi, 
gwiazd, człowieka. Powyższa afirmacja, zachwyt światem i człowiekiem, stała się inspiracją dla 

Polskie tłumaczenia

psalmów zwano psałterzami  
– często przekładano je samo-
dzielnie, nie w całości z Biblii. 
Najstarsze:

• Psałterz Kingi – XIII w.
• Psałterz floriański – XIV w.
• Psałterz puławski – XV w.

W Psalmach wyraża człowiek po-
chwałę Boga i dziękczynienie za 
dzieło stworzenia. Choć sam pod-
dany Bogu i ufny, podkreśla  
Boską moc i harmonię stworzo-
nego świata – wrysowuje w stro-
fy Psalmów także portret własny 
– istoty silnej, panującej na ziemi, 
grzesznej, ale liczącej na Boskie 
miłosierdzie.

Król Dawid 

to biblijny przykład wzoru władcy  
– jego też panowanie uznano za 
„złoty wiek Izraela”. Rządził kra-
jem 40 lat. Za młodu był paste-
rzem-lutnistą, to być może wy-
jaśnia jego skłonność do poezji 
– przecież psalmy to dzieło po-
etyckie. Słynne jest zwycięstwo 
Dawida nad Goliatem, olbrzy-
mem, którego sprytny młodzie-
niec pokonał – za pomocą procy! 
Dawid – imię to oznacza w języ-
ku hebrajskim „ukochany”.

Adam Elsheimer, Dawid z głową 
Goliata 
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myślicieli humanistów, zwłaszcza w epoce renesansu. Koronnym przykładem jest Pieśń XXV Cze-
go chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary... Jana Kochanowskiego, której słowa są wiernym od-
biciem idei wszechświata zawartej w Psalmach.

Różne wizje człowieka. 
W jaki sposób wyraził Bóg pełnomocnictwo władzy przekazanej Adamowi? 
Otóż – przez upoważnienie do nadania imion wszelkiemu stworzeniu. Pozornie błaha czynność na-
biera tu wagi filozoficznej. Bóg stworzył ziemię, rzeki, góry, zwierzęta, kwiaty, ale nazwać je kazał 
Adamowi. To tak, jakby odstąpił część swej siły stwórczej, bo przed posiadaniem własnego imie-
nia rzeczy te nie istniały w pełni.

12. Jaką wizję człowieka i świata prezentuje „Księga 
Koheleta”?

Księga Koheleta podejmuje istotny w kulturze całej ludzkości motyw rozważań nad kondycją ludz-
kiego istnienia, zadaje pytanie, czym jest życie ludzkie i człowiek, zawiera odpowiedź na pytanie 
o szczęście człowieka, o sens jego egzystencji. 

Jak brzmi ta odpowiedź? 
Jej kwintesencją jest refren: „marność nad marnościami, wszystko marność. Wszystko mar-
ność i gonienie za wiatrem…” – oto motto całej Księgi. Jak widać, jest to bardzo pesymistyczna 
koncepcja człowieka i jego dzieła. Człowiek jest istotą kruchą i przemija, podczas gdy ziemia trwa 
wiecznie. Wszystkie dzieła i czyny człowieka są przemijalne, człowiek nie nasyci się nigdy pożyt-
kiem z całego trudu, jaki ponosi w życiu. Prawo przemijania powoduje, że człowiek nie zaznaje 
szczęścia, gdyż bogactwo, mądrość i rozum – wszystko to przemija, a życie jest tylko „gonieniem 
za wiatrem”. W wizji tej wieczna i nieprzemijalna jest ziemia i wieczne jest słońce, a słaby i kru-
chy człowiek – to marność.

Koncepcja ta w późniejszych wiekach niejednokrotnie była podejmowana i przypomi-
nana, stanowi nawet trzon filozofii modnych w takich epokach, jak średniowiecze, barok  
czy romantyzm. Nie znaczy to, że Biblia prezentuje tylko pesymistyczną wizję słabego człowieka 
i przemijalności jego życia. Biblia zawiera także koncepcję człowieka wspaniałego, harmonijnego 
i silnego – przykładem tej optymistycznej wizji mogą być Psalmy.

Niezwykle silne wydają się wpływy Koheleta w myśleniu twórców barokowych. Motyw vani-
tas (motyw marności) należy do podstawowych tematów epoki. 

13. Jakie problemy podejmuje słynna „Księga Hioba”?

Księga Hioba należy do pism mądrościowych, jest dramatem poetyckofilozoficznym, uznawanym 
za dzieło odrębne i oryginalne.

Hiob żył w kraju Hus, był wiernym i sprawiedliwym czcicielem Boga. Bóg zaś pozwolił szata-
nowi wystawić wiarę Hioba na próbę – Hiob zostaje pozbawiony majątku, umierają mu dzieci, do-
tyka go trąd, lecz jest on cały czas wierny Bogu. Księga Hioba podejmuje zatem problem niezawi-
nionego cierpienia i stara się dociec: 

• dlaczego człowiek cierpi, jeśli nie popełnił grzechów? 
• dlaczego nie jest tak, że kara dotyka przestępców, a uczciwi mogą nie obawiać się chorób, nie-

szczęść i tragedii?
• czy warto być bezgrzesznym, skoro to nie gwarantuje szczęścia?

A więc czy cierpienie jest karą za grzech? 
Z Księgi Hioba wynika, że nie, że Bóg ma swoje plany, nie są one zrozumiałe dla człowieka, któ-
ry winien je przyjąć z pokorą. 

W konsekwencji powstaje drugi problem: czy warto być niewinnym, bezgrzesznym i wiernym Bogu? 
Z Księgi Hioba wynika, że tak, bo choć niewinność nie przynosi wolności od cierpienia, to daje 
„spokój w cierpieniu”, będący udziałem niewinnie cierpiącego. 

14. Omów różne postacie cierpienia i postaw wobec niego, 
jakie występują w „Biblii”.

Cierpienie jako kara 
• Adam i Ewa pierwsi go „zakosztowali” – później zaś działo się tak ze wszystkimi, którzy prze-

ciwstawiali się starotestamentowemu Bogu. 

Księga Hioba 

zawiera i wypowiada najdawniej-
sze, ale i wciąż aktualne wątpli-
wości człowieka. Aby dać odpo-
wiedź pozytywną i uspokajającą, 
odwołuje się do postawy pełnego 
zaufania, pogodzenia się z faktem, 
że nie można do końca zrozumieć 
wyroków Boga i – jeśli człowiek 
nie ma sobie nic do zarzucenia, to 
wystarczy – to przyniesie spokój 
w cierpieniu.

Wieści hiobowe 

– do dziś oznaczają tragiczne, 
straszne wiadomości.

Przyjaciele Hioba 

to tacy, którzy zamiast pomóc, 
czynią w nieszczęściu więcej 
szkody, bowiem doszukują się 
przyczyn, próbują dociec winy 
swojego poszkodowanego przy-
jaciela.
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• Bolesna kara spotkała mieszkańców Sodomy i Gomory, cały naród w czasach po śmierci Salomo-
na. Wiąże się zawsze ze złamaniem jasno określonych przez Boga ustaleń, lecz choć nie mamy 
wątpliwości, że nastąpiło przestępstwo, Boża surowość czasem przeraża...

Cierpienie jako próba 
Co mają ze sobą wspólnego Abraham i Hiob? Obaj zostali poddani ciężkim i bolesnym próbom. 
Obaj byli też absolutnie „bez zarzutu” – o karze więc nie ma mowy. 

• Bóg poddał próbie wiarę Abrahama. Nakazał mu złożyć w ofierze swojego syna. Abraham nie 
odmawia Bogu największej ofiary, lecz odczuwa ból jak najbardziej po ludzku – cierpi, bo kocha 
dziecko. W ostatnim momencie, kiedy zbolały ojciec podnosi nóż, pojawia się anioł i powstrzy-
muje wykonanie rozkazu.

• Hiob był dobrym i bogobojnym człowiekiem. Jednak jego życie stało się przedmiotem zakładu 
między Bogiem a Szatanem. W wyniku tego zakładu na Hioba spadły wszelkie cierpienia, jakie 
mogą człowieka spotkać, co miało wystawić jego wiarę na próbę. Został pozbawiony majątku i 
rodziny oraz dotknięty trądem. Mimo skrajnej rozpaczy Hiob nie zaparł się Boga. 

Cierpienie mesjanistyczne
To z kolei sam Bóg umiera w męczarniach na krzyżu. Bierze na swe barki ludzkie winy, by za nie 
odpokutować. Poświęca siebie, by zbawić świat. 

15. „Pieśń nad Pieśniami” – przykład miłosnej poetyckiej 
pieśni „Starego Testamentu”.

Pieśń nad Pieśniami jest wspaniałym poematem miłosnym, dialogiem Oblubieńca i Oblubienicy, 
którzy w zmysłowych obrazach, porównaniach i wyznaniach opisują swoje uczucie.

Tradycja przypisuje jej autorstwo Salomonowi, raczej błędnie – powstała prawdopodobnie 
w połowie IV w. p.n.e.

Jak ją interpretować?

Nie skłamie i nie narazi się nikomu ten, kto powie, że jest to wielkie dzieło o miłości. Miłość wypeł-
nia utwór po brzegi i to miłość kreuje niezwykłe obrazy i zachwyt ukochaną osobą, obiektem uczu-
cia. W swojej dosłownej warstwie utwór zajmuje się z całą pewnością miłością zmysłową i próż-
no dowodzić jej tylko duchowego wymiaru. Trudno się dziwić – powstała na Wschodzie pod gorą-
cym słońcem Izraela, za czasów króla Salomona, który utrzymywał liczny harem w swoich kosz-
townych pałacach. Być może dlatego tyle w strofach Pieśni… opisu szczegółów kobiecego ciała 
i jego piękna: szyi, łona, piersi, bioder, pępka, brzucha itd.:

Krągłość twych bioder jest jak naszyjnik,  
dzieło rąk mistrza 
Pępek twój jako czasza toczona,  
niechaj w niej nie braknie wina 
Brzuch twój jak brzeg pszenicy  
otoczony liliami. 
Piersi twoje jak para bliźniąt Sarnich (…)

Piękna musiała być Oblubienica – Sulamitka, którą długi czas utożsamiano z Sulamitką Abisag, na-
łożnicą króla Dawida, którego miała ogrzewać swoim ciałem. Prawdopodobnie niesłuszne jest to 
tradycyjne porównanie. Tymczasem Oblubienica nieco skromniej opisuje swego Oblubieńca, za to 
z całkowitą uległością kobiet Wschodu i tęsknotą za spotkaniem.

Głos miłego mego:  
oto ten idzie skacząc po górach,  
przeskakując pagórki 
Podobny jest mój miły sarnie i jelonkowi:  
oto on stoi za ścianą naszą, poglądając okny, patrząc przez kraty.

Portrety i uczucia obrazują zatem miłość oblubieńców, pełną oczekiwania, zmysłową. Nie jest to inter-
pretacja ostatnia. Oto Kościół i teologowie badający Biblię zwracają uwagę na przenośny sens utworu.
• Talmud uznaje Pieśń nad Pieśniami za alegoryczny obraz miłości Boga i Izraela.
• Chrześcijanie interpretują utwór jako wyraz miłości Kościoła do Chrystusa lub dialog ludzkiej 

duszy z Bogiem.

Warto wziąć pod uwagę i uszanować wszystkie interpretacje, zwłaszcza że we wszystkich przypad-
kach wiodącą rolę odgrywa tu wszechogarniająca, niezwyciężona, silniejsza od śmierci – miłość.

Rembrandt van Rijn, 
Ofiara Abrahama 

Biblijne cierpienie 

jest wielką tajemnicą – prawie za-
wsze biblijne postacie „muszą” je 
przetrwać, zachować cierpliwość 
i wiarę. Ale przecież nawet Chry-
stus przeżył moment zwątpienia, 
gdy wypowiedział na krzyżu sło-
wa „Boże, czemuś mnie opuścił”.
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16. Omów wymowę i kompozycję „Hymnu o miłości”.

Hymn o miłości to inaczej Pierwszy list św. Pawła do Koryntian. Jest to wielka pochwała mi-
łości, jej opis, a nawet próba definicji. Z pewnością nieobca jest Ci obelga „cymbał brzmiący”.  
To właśnie z tego utworu pochodzi. Kto to jest cymbał brzmiący albo miedź brzęcząca? Człowiek 
pozbawiony miłości. Tak uczucie to urasta do niezwykle potężnej wartości – po raz pierwszy w li-
teraturze zyskuje taką poetycką realizację.

Hymn o miłości zestawia się i porównuje z Pieśnią nad Pieśniami. 

Oba utwory wielbią i chwalą miłość, jednakże w zupełnie różny sposób! W starotestamentowej Pie-
śni... miłość została sportretowana poprzez obrazy zmysłowe, natomiast św. Paweł odwołuje się do 
określeń abstrakcyjnych, psychicznych, do wartości niematerialnych.

• I część Hymnu – autor dowodzi potęgi miłości poprzez zaprzeczenia. Zauważmy, jak ogromne 
moce bledną przy niej: język aniołów, dar proroctwa, nawet męczeństwo i ubóstwo, nawet wszel-
ka wiedza i wiara przenosząca góry – niczym są, gdy brak miłości.

• II część utworu – rozpoczyna pełen uwielbienia opis uczucia, skonstruowany także na zasadzie za-
przeczenia: „miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą…”. Zaprzeczenia prze-
mieszane są zresztą z wyliczeniem innych przymiotów: jest wieczna, cierpliwa, łaskawa, wszyst-
ko zniesie, wszystko przetrzyma. Ileż to razy późniejsza poezja będzie powtarzać te same słowa…

• Zakończenie – tak więc trwają: wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

Przypieczętowanie i zamknięcie Hymnu potwierdza raz jeszcze i raz na zawsze rangę uczucia. 
Czy trzeba pytać, o jaki rodzaj miłości tu chodzi, rozwarstwiać i klasyfikować na miłość ludzką,  
człowieka do Boga, duszy do Kościoła czy Kościoła do Chrystusa? Nie sądzę. Wszystko to prze-
cież miłość – różne realizacje najwyższego uczucia. 

Nawiązania
Echo Hymnu o miości zabrzmi w późniejszych dziełach:

• w słowach św. Augustyna – „Kochaj i czyń, co chcesz”,
• we wszechogarniającej miłości do świata św. Franciszka,
• w barokowej refleksji Mikołaja SępaSzarzyńskiego:
 I nie miłować ciężko i miłować nędzna pociecha,
• w romantycznych uniesieniach, a romantycy z pewnością tak jak święty Paweł wyżej po-

stawią moc miłości niż moc wiedzy,
• może nawet w słynnym fragmencie polskiej prozy:

Kochanie to kalectwo, bo człek jak ślepy, świata za swoim kochaniem nie widzi. (…) A jed-
nak, jeśli miłować ciężko, to nie miłować ciężej jeszcze, bo kogóż bez kochania nasyci roz-
kosz, słowa, bogactwa, wonności lub klejnoty? (…) A przecież każdy chętnie by oddał ży-
cie za kochanie, tedy kochanie więcej warte od życia…

  (słowa Ketlinga z Pana Wołodyjowskiego Henryka Sienkiewicza).

Pisząc zaś o biblijnym źródle tematu miłości, nie zapomnij, że tę właśnie postawę jako najwyższą 
głosił Chrystus. Takich obrazowych przykładów używał Chrystus, by głosić swoją naukę wśród 
rzesz prostych ludzi. Spisali jego opowieści Ewangeliści – św. Mateusz,  Marek, Łukasz, Jan – dla-
tego czytając Biblię, mamy do czynienia z przypowieściami ewangelicznymi.

17. Jak zbudowana jest przypowieść? Podaj przykład.

Przypowieść jest to utwór narracyjny, w którym przedstawione postacie i wydarzenia nie są ważne 
ze względu na nie same, lecz jako przykłady uniwersalnych prawideł ludzkiej egzystencji. Ozna-
cza to, że prosta, uboga fabuła jest tylko ilustracją, obrazkiem, który ukazuje głębsze, uniwersalne 
treści. Właściwa interpretacja przypowieści wymaga, aby przejść od jej znaczenia dosłownego (wi-
docznego na zewnątrz) do znaczenia ukrytego. Przykładem może być Przypowieść o siewcy. Obra-
zek zewnętrzny to siewca, który rozsiewa ziarno, które trafia na różny grunt. Jest to znaczenie do-
słowne. Natomiast znaczenie ukryte musimy odnaleźć: 

• siewca to nauczyciel, 
• ziarno to mądrość i nauka,
• gleba to słuchacze i uczniowie, w różny sposób wchłaniający darowywaną im mądrość.

Z Listu do Koryntian:

Choćbym mówił 
wszystkimi językami
ludzkimi i anielskimi,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jako
miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

Inne przypowieści biblijne
• Przypowieść o uczcie,
• Przypowieść o skarbie i perle,
• Przypowieść o zaginionej owcy,
• Przypowieść o pannach roztrop-

nych i nierozsądnych,
• Przypowieść o talentach.

Hieronim Bosch, Przypowieść 
o ślepcach

Rembrandt, Paweł z Tarsu
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Rola przypowieści w poźniejszej literaturze
Od przypowieści bierze początek szereg utworów parabolicznych w literaturze. Parabolicznych, bo 
parabola to po grecku właśnie „zestawienie obok siebie” – pewna równoległość, analogia. Pisarze 
późniejszych epok polubili szyfrowanie głębokich prawd pod prostymi i króciutkimi fabułkami. 

• Znakomitym przykładem będzie Wolter i jego powiastki filozoficzne. 

• Uwieńczeniem gatunku może być ambitna, dwudziestowieczna powieśćparabola. Choćby zna-
ny Ci Mały Książę Antoinea SaintExupéryego to nic innego niż zbiór przypowieści, prawda, że 
współczesnych i bardziej świeckich niż te z Biblii. Ale czy ktoś powiedział, że przypowieści mają 
prawo spisywać tylko ewangeliści? 

• Istnieją też powieściparabole napisane przez zdeklarowanych przeciwników idei chrześcijaństwa, 
jak choćby Dżuma Alberta Camusa. Przedstawiona w niej historia walki z epidemią jest pochwa-
łą aktywności ludzkiej i heroicznej walki z cierpieniem, uważanym przez Camusa za jednoznacz-
ne zło. I choć jego bohaterowie nie wykluczają istnienia Boga, to jednak uważają, że ich ludzkim 
obowiązkiem jest walka z dżumą – na przekór Bogu. 

• Z kolei Franz Kafka w Procesie i Zamku stworzył parabole o bardzo nieuchwytnym wydźwięku. 
Losy jego bohaterów są tajemnicze, akcja odbywa się w onirycznej rzeczywistości – nie ma tu 
mowy o wyciągnięciu jednoznacznego „morału”. 

18. Jakie znasz przypowieści biblijne, jakie prawdy 
zawierają?

Przypowieść o siewcy 

opowiada o tym, jak ziarno rozsiewane przez siewcę padało na różne podłoże. Raz padło na dro-
gę – i wydziobały je ptaki; nie wzeszło na kamiennym podłożu ani pomiędzy cierniami. Dopiero 
gdy trafiło na żyzną glebę, wydało plon bogaty.

Łatwo odczytać znaczenie tej przypowieści, odnaleźć jej sens dotyczący ziarna mądrej nauki 
Słowa Bożego, które nauczyciel rozsiewa między słuchaczami. Przypowieść zawiera nakaz, by być 
jak żyzna gleba, przyjmować nauki – wówczas dadzą ona owoce. 

Przypowieść o synu marnotrawnym 

ukazuje zaś, iż Bóg cieszy się z każdego nawróconego wiernego, choćby zgrzeszył on wcześniej 
i odszedł od wiary.

Myśl tę ilustruje postawa ojca, który wita radośnie marnotrawnego syna, wracającego z włóczę-
gi. Powrót do rodziny traktuje tak, jakby umarły syn ożył. 

Przypowieść o ziarnku gorczycy 
– w niej Królestwo Boże porównane zostało do ziarna gorczycy, które jest najmniejszym z nasion, 
ale z którego wyrasta czterometrowa roślina, o wiele większa niż inne.

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 

prezentuje wzór prawdziwej miłości bliźniego. Samarytanin, który w przypowieści pomógł ran-
nemu człowiekowi, pielęgnował go, podzielił się swoim majątkiem, jest symbolem miłosierdzia 
i współczucia człowieka dla człowieka. Samarytanin dziś wciąż oznacza człowieka litościwego 

i miło siernego.

Przypowieść o dobrej i złej budowli 
to dwa obrazki: domu zbudowanego na silnej opoce, dzieło męża mądrego, i domu ustawionego 
przez głupca na piachu. Który wytrzyma uderzenie wichru, powódź i deszcze? Oczywiście, ten na 
opoce. Nie nastręcza to wielkich trudności interpretacyjnych: ludzkie życie, wiara, poglądy zbudo-
wane na trwałych podstawach i solidnych wartościach nie muszą obawiać się zniszczenia, są silne.

Przypowieść o wdowim groszu 
opowiada o ubogiej kobiecie, wdowie, która złożyła w synagodze skromną ofiarę – tylko grosz – 
dwa szelążki. Wśród bogatych darów innych wiernych marnie wyglądał jej dar, lecz było to wszyst-
ko, co posiadała. Jezus uznał, iż to najwartościowsza ofiara, bo nie wartość obiektywna jest istotna, 
lecz to, ile znaczy dla ofiarodawcy. I tak zostało: wdowi grosz to dar okupiony wielkimi wyrzecze-
niami, choć sam w sobie nie musi być wielki.

Cechy przypowieści:

• obrazowa, prosta fabuła,

• przedstawia zdarzenia codzien-
ne, znajome odbiorcom,

• opisuje je w sposób prosty,

• posiada dwie warstwy, dwa 
znaczenia: zewnętrzne (bezpo-
średnie) – to, o którym opowia-
da, i ukryte, pośrednie przesła-
nie, głębszą naukę,

• często operuje nośną maksy-
mą, przysłowiem wyrażającym 
myśl, np.: pierwsi będą ostatni-
mi, a ostatni pierwszymi

 (O robotnikach w winnicy)

Jacob de Wet, Przypowieść o ro-
botnikach

Hieronim Bosch – Przypowieść 
o synu marnotrawnym
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Przypowieść o robotnikach w winnicy 
to opowieść o gospodarzu, który najął ludzi do pracy w winnicy. Umówił się co do zapłaty  
– po denarze. Dostali denara ci, co pracowali od świtu i ci, co od południa, a nawet ci, co przyszli 
wieczorem. Dziwne? Nawet niesprawiedliwe? Nie, jeśli weźmiemy pod uwagę ukryte znaczenie ca-
łej historii: winnica to królestwo niebieskie, gospodarz to Bóg, który obdarza swoimi łaskami, nie 
pytając, kiedy wierni przyszli do niego czy kiedy się nawrócili. Być może według ludzkich kryte-
riów nie wszystko tu się zgadza ale trzeba pamiętać, że Biblia bywa tajemnicza i raz po raz prezen-
tuje motyw „ukrytego planu” boskiego, zrazu niezrozumiałego dla człowieka, ale w gruncie rze-
czy mądrego i dobrego.

Przypowieść o talentach 
– pewien człowiek, wyjeżdżając w niebezpieczną podróż, pozostawił swój majątek pod opieką 
trzech sług. Pierwszemu zostawił pięć talentów (miara walutowa – około 20 kg kruszcu), drugie-
mu dwa, a trzeciemu tylko jeden. Gdy po długim czasie powrócił, okazało się, że pierwszy i drugi 
podwoili jego majątek, a ten trzeci, zamiast się nim zaopiekować, zakopał go w ziemi. Zirytowa-
ny tym właściciel kazał zabrać mu jedyny talent i oddać temu, który zarobił najwięcej. Na koniec 
padają słowa: „każdemu, kto ma, będzie dodane, każdemu, kto nie ma, będzie zabrane”. Oczywi-
ście właściciel to nie kto inny niż Bóg, a trzej słudzy to ludzie, którzy różnie wykorzystali swe po-
zytywne cechy czy talenty (tym razem we współczesnym znaczeniu). Kara czeka tych, którzy nie 
rozwijają siebie, lekceważąc postęp duchowy i moralny rygor.

W Przypowieści o celniku i faryzeuszu 
przedstawione są dwie modlitwy dwóch różnych ludzi – członka arystokratycznego stronnictwa re-
ligijnego bardzo dbającego o zewnętrzne formy kultu i celnika – czyli wykonawcy najbardziej wów-
czas pogardzanej i uważanej za grzeszną pracy. Modlitwa pierwszego to obłudne podziękowanie, że 
dotrzymuje rytualnych przepisów i nie jest taki okropny jak celnik. Modlitwa drugiego to pokorna 
prośba o przebaczenie. Jak myślicie, która uznana została za godną wysłuchania?

22. Omów „Apokalipsę św. Jana” i jej znaczenie.    

Apokalipsa dosłownie oznacza odsłonięcie, objawienie. Jest to szczególny rodzaj wypowiedzi bi-
blijnej, który opisuje tajemnice czasów ostatecznych (czyli koniec świata). Apokalipsa św. Jana 
nie jest jedyną apokalipsą biblijną, lecz jest najważniejsza – zamyka całość świętej księgi, jest źró-
dłem odniesień i nawiązań późniejszej literatury.

Księga ta zawiera widzenie św. Jana, który prorokuje, ogląda w swoim objawieniu koniec świa-
ta. Św. Jan przepowiada przyszłe losy, grozi, pociesza, przestrzega ludzkość. Apokalipsa prezen-
tuje także walkę dobra i zła, upadek ludzkości i przywracanie ładu świata. Jest to księga trudna do 
zrozumienia, bo tajemnicza i obfitująca w ogromną ilość symboli, znaczących wizji, znaków, liczb 
itp. Znane symbole to: cztery zwierzęta (lew, wół, orzeł i zwierzę o ludzkiej twarzy), bestia – An-
tychryst, smok walczący z kobietą, siedem trąb i siedem pieczęci.

Oto księga przeznaczeń Bożych zamknięta jest siedmioma pieczęciami. Łamie je Baranek, po 
czym ukazują mu się symboliczne zwierzęta i czterej jeźdźcy: na koniu białym, ognistym, czarnym 
i trupio  bladym. Ukazuje się także znak: Niewiasta i Smok – obraz walki, w której przegrywa smo-
cza bestia – uosobienie szatana. Oczywiście, objawienie to za pomocą symboli i tajemnic odsłania 
dalsze dzieje ludzkości i Kościoła. 

Co czeka ludzkość?
Głód, wojny, zarazy i katastrofy, ale w końcu – triumf dobra nad złem, Kościoła nad szatanem 
i zwycięstwo Chrystusa. Całość przekazu ukryta jest pod tajemniczymi symbolami i trudna do roz-
szyfrowania. 

Nawiązania:
Do Apokalipsy św. Jana nawiązywało wielu późniejszych twórców – czy to do całości proroc-
twa, wizji końca świata, czy do pojedynczych symboli. 

Wymień:
• poezję barokową (wizję walki z szatanem);
• twórczość romantyków:

– Widzenie księdza Piotra w Dziadach – Adama Mickiewicza,
– Uspokojenie – Juliusza Słowackiego,
– Nie-Boska komedia – Zygmunta Krasińskiego,
– Hymny Jana Kasprowicza;

Zabłyśnij:

Mówiąc o walorach artystycz-
nych Apokalipsy…, podkreśl pla-
styczność, barwność i sugestyw-
ność jej stylu. Ten tekst przej-
muje grozą nawet współczesne-
go czytelnika. Wizja kataklizmów, 
które zstąpią na ziemię (spadają-
ce gwiazdy, występujące z brze-
gów morza i oceany, śmierć trze-
ciej części ludzkości), jest prze-
rażająca! 

Powiedz o ekspresji, z jaką ukaza-
ne zostało zło – stąd wrażenie, że 
to ono triumfuje nad światem. 

Katastroficzny nastrój utworu zi-
lustruj przykładem – przywołaj 
obraz stojącego na morzu anioła 
z mieczem w dłoni i zacytuj jego 
słynne słowa: 
Nie będzie już więcej czasu
(zapowiedź końca świata).

Hans Memling, Sąd Ostateczny 

Uwaga!
Do Apokalipsy św. Jana nawią-
zuje wiele późniejszych twór-
ców – np. wielcy romantycy pol-
scy, twórcy – katastrofiści, a tak-
że pisarze i poeci współcze-
śni – np. Mała apokalipsa Tade-
usza Konwickiego czy wiersz Cze-
sława Miłosza pt. Piosenka o koń-
cu świata lub Zbigniewa Herberta 
U wrót doliny.
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• poeci katastrofiści międzywojnia: 
– Józef Czechowicz, Czesław Miłosz;

• poeci apokalipsy spełnionej: 
– Krzysztof Kamil Baczyński, 
– Tadeusz Gajcy;

• poeci współcześni: 
– Piosenka o końcu świata – Czesław Miłosz, 
– U wrót doliny, Siódmy anioł – Zbigniew Herbert,
– Sanctus – Edward Stachura;

• proza:
– Mała apokalipsa – Tadeusz Konwicki,
– Imię róży – Umberto Eco.

23. Wyjaśnij, na czym polega wizyjność i uniwersalny sens 
„Apokalipsy św. Jana”.

Jak zacząć?
Od ogólnych informacji o tej księdze Nowego Testamentu oraz wyjaśnienia okoliczności jej 
powstania. Można też podać informacje o domniemanym autorze Apokalipsy. Święty Jan 
był najmłodszym z apostołów Chrystusa, jego ulubionym uczniem. Zwano go też Boskim.  
Tradycja głosi, że po śmierci Jezusa zabrał Matkę Boską do Efezu.

Większość uczonych twierdzi jednak, że wcale nie był autorem Ewangelii św. Jana, Listów 
Jana Apostoła, Apokalipsy… Jednakże zgodnie z biblijną wersją wydarzeń przebywając na wy-
spie Patmos, Jan doświadczył objawienia (dlatego Apokalipsa… bywa inaczej nazywana Objawie-
niem…), podczas którego ujrzał nie tylko przyszłe losy Kościoła, ale również całej ludzkości. Apo-
kalipsa… jest zapisem tej wizji.

Treść i wizyjność
Jest ona jedyną wizyjną księgą Nowego Testamentu (w Starym Testamencie wizje przyszłości po-
jawiają się w Księdze Proroków). Już pierwsze wersy Apokalipsy… zapowiadają jej profetyczny 
(proroczy, wizyjny) charakter – czytamy w nich, że cały tekst będzie dotyczył tego, co „potem dziać 
się będzie”. Pojawiają się w tej księdze cechy typowe dla wszystkich tekstów wizyjnych, takie jak: 
• rozbudowana metaforyka, 
• nagromadzenie symboli, 
• podniosły, natchniony, graniczący z ekstazą (zachwyt, uniesienie i zupełne oderwanie się od rze-

czywistości) nastrój. 

Podaj przykłady konkretnych pojawiających się w niej symboli i metafor (siedem pieczęci, sie-
dem trąb rozdanych aniołom, którzy mają zwiastować światu zbliżające się nieszczęścia, niewiasta 
i smok, bestia z ziemi, czterej jeźdźcy Apokalipsy) i podkreśl związane z nimi trudności interpre-
tacyjne. Badacze Biblii toczą spory o znaczenie każdego z nich, ale z pewnością nigdy nie zostaną 
one rozstrzygnięte. Jak wszystkie wielkie dzieła wizyjne Apokalipsa św. Jana wymyka się jedno-
znacznym odczytaniom – aby poprzeć tę myśl, odwołaj się do III części Dziadów i zacytuj tajem-
nicze, ciągle nierozszyfrowane słowa „A imię jego czterdzieści i cztery”.

Uniwersalność Apokalipsy… 
Mimo trudności ze szczegółową interpretacją Objawienia… śmiało możemy wskazać jego dwa 
podstawowe sensy. 

• Pierwszy – to sens ściśle religijny. Zgodnie z nim świat pełen jest zła i cierpienia. Najczęściej do-
świadczają go osoby (bądź narody) prawe i niewinne. Ludzie poczytują to za niesprawiedliwość 
i wydaje się im, że Bóg przestał zajmować się ich sprawami, a nawet stracił z oczu całą ziemię. 
Tak jednak nie jest – Stwórca dał bowiem ludziom swobodę tylko na pewien czas, potem zaś przyj-
dzie chwila osądu i rozliczenia. Na sprawiedliwych czeka niebieskie Jeruzalem, a w nim – wieczna 
szczęśliwość, natomiast przed potępionymi pojawi się „jezioro zionące siarką ognistą” (zagłada). 

• Uniwersalna wymowa Apokalipsy… związana jest nie z jej wymową religijną, lecz sensem lite-
rackim. Zgodnie z nim przedstawioną tutaj wizję należy rozumieć jako metaforyczną przypowieść 
o odwiecznej walce dwóch potęg: dobra i zła, które rywalizują ze sobą niezależnie od mijających 
epok (na motywie takiej właśnie walki opierał się średniowieczny moralitet). Na tym właśnie po-
lega uniwersalność i ponadczasowość Apokalipsy św. Jana! 

Uwaga!

Do Apokalipsy św. Jana nawią-
zuje wiele późniejszych twórców 
– np. wielcy romantycy polscy, 
twórcy – katastrofiści, a także pi-
sarze i poeci współcześni – np. 
• Mała apokalipsa Tadeusza Kon-

wickiego 
• wiersz Piosenka o końcu świata 

Czesława Miłosza
• wiersz Zbigniewa Herberta 

U wrót doliny.

Motyw apokalipsy 

był też popularnym tematem 
malarstwa w ciągu dziejów. 
Wzmianka o tym na pewno pod-
niesie poziom wypowiedzi. Wy-
starczy przypomnieć 
• przejmujący tryptyk Hansa 

Memlinga pt. Sąd Ostateczny 
• dzieła Hieronima Boscha.

Potępiona dusza, fragment fresku 
Michała Anioła Sąd Ostateczny
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Zbiór biblijnych frazeologizmów
„Stary Testament”

Alfa i omega
Tak określamy kogoś, kto zna się na wszystkim od a do z, jest 
osobą wszechstronną, autorytetem wszechwiedzy. W rzeczy-
wistości – jest to pierwsza (alfa) i ostatnia (omega) litera grec-
kiego alfabetu. Natomiast źródłosłów jest biblijny – według św. 
Jana: Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg.

Zakazany owoc
Rzecz niedozwolona i przez to bardzo pociągająca. Kiedy 
Adam i Ewa mieszkali jeszcze w raju, mieli tylko jeden zakaz 
– nie wolno im było skosztować owoców z drzewa wiadomo-
ści dobrego i złego. Niestety złamali zakaz. A jak to się skoń-
czyło – wiadomo – od tej pory ludzie na zawsze opuścili raj…

Sodoma i gomora
Tym określeniem nazywamy miejsce szczególnej rozpusty, grze-
chu lub wielką awanturę, zamieszanie i chaos. Tak właśnie było 
w Biblii – mieszkańcy dwóch miast – Sodomy i Gomory – roz-
gniewali Boga szczególnym rozpasaniem, dopuszczając się nawet 
rozmaitych zboczeń seksualnych. Rozgniewany Bóg spalił miasta 
deszczem siarki i ognia.

Wieża Babel
Tak powiemy, mając na myśli zamęt, bałagan, chaos. To okre-
ślenie idealnie pasuje do sytuacji, kiedy wszyscy krzyczą, 
a nikt nie słucha. Źródło tego związku znajduje się w Biblii – 
wieżę Babel próbowali zbudować potomkowie Noego. Wieża 
miała sięgnąć do samego nieba. Boga rozgniewała pycha lu-
dzi i pomieszał im języki, aby nie mogli się porozumieć i nie 
ukończyli dzieła. Od tego czasu mówimy różnymi językami.

Plagi egipskie 
Wyrażenie wywodzące się z historii o Mojżeszu, o tym, jak chciał 
wyprowadzić lud Izraela z niewoli egipskiej. Faraon nie chciał 
się na to zgodzić. Wobec tego Bóg ukarał Egipt dziesięcioma 
plagami: woda Nilu zamieniła się w krew, inwazja żab, inwazja 
komarów, inwazja much, zaraza bydła, wrzody, niszczący grad, 
atak szarańczy, ciemności (zwane też egipskimi), śmierć pier-
worodnych synów.

Dziś, przenośnie, plagi egipskie oznaczają dotkliwe, nieznośne 
zdarzenia, ciąg nieszczęść i tragicznych wypadków.

Salomonowy wyrok 
To wyrok, rozwiązanie bardzo roztropne. Salomon – król izrael-
ski – słynął z mądrości, wydał wiele rozumnych wyroków. Mię-
dzy innymi ten w sprawie dziecka i dwóch matek. Obie przyzna-
ły się do dziecka, więc król zaproponował przecięcie go na pół. 
Fałszywa matka chętnie się zgodziła, prawdziwa – pragnęła oca-
lić dziecko nawet za cenę swojego ustępstwa. Król oddał dziec-
ko prawdziwej matce.

Stanąć jak słup soli
Zanim Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę, pozwolił aniołom 
wyprowadzić z miasta Lota, jego żonę i dwie córki. Posta-
wił tylko jeden warunek – nie wolno im było obejrzeć się za 
siebie. Żona Lota jednak nie wytrzymała – odwróciła się i za 
karę została zamieniona w słup soli. Dzisiaj powiemy o kimś, 
że stanął jak słup soli, jeśli znieruchomiał pod wpływem zdu-
mienia lub przerażenia.

Wdowi grosz 
To dar serca, bardzo cenny, wielkie wyrzeczenie – wdowa z przy-
powieści biblijnej ofiarowała Bogu tylko grosz, ale był to cały 
jej majątek.

Rzucić w kogoś kamieniem
Oskarżyć go, potępić – ponieważ według prawa izraelskiego 
śmierć przez ukamienowanie była karą za cudołóstwo lub bał-
wochwalstwo.
Do chcących ukamienować cudzołożną kobietę Jezus zwrócił się 
ze słowami: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na 
nią kamień. 

Syn marnotrawny
To ktoś, kto zbłądził, lecz zrozumiał swój błąd i potrafi się do tego 
przyznać. Związek ma swe źródło w przypowieści – syn, który 
opuścił ojca i wyruszył w świat, stracił cały swój majątek. Po-
wrócił do domu skruszony, a ojciec przyjął go z wielką radością, 
ponieważ trzeba cieszyć się z nawrócenia grzesznika.

Nie pozostał kamień na kamieniu
W ten sposób Jezus zapowiada zburzenie Świątyni Jerozolimskiej. 
W potocznym języku oznacza to, że wszystko zostało zniszczone, 
zburzone, zrównane z ziemią.

Rzucać perły przed wieprze
Wyrażenie pochodzi z biblijnej opowieści, w której Jezus w Ka-
zaniu na Górze mówi uczniom, żeby nie rzucali pereł przed wie-
prze – nie warto mówić o Królestwie Bożym do tych, którzy za-
mknęli swoje serca. Potocznie oznacza to tyle, że nie ma sensu 
pokazywać tego, co jest piękne tym, którzy tego piękna nie są 
w stanie docenić.

Sól ziemi
Tak Jezus powiedział do swoich uczniów, uznając ich za wybrań-
ców, ludzi bardzo wartościowych.

Judaszowe srebrniki
To zapłata otrzymana za zdradę – pieniądze zarobione w nik-
czemny sposób. Trzydzieści srebrników otrzymał Judasz 
– uczeń Jezusa – za to, żeby Go wydał. Kiedy zobaczył, że 
Chrystusa skazano, porzucił „brudne” pieniądze w świątyni 
i powiesił się z rozpaczy. Gdy ktoś wziął Judaszowe srebrni-
ki, czyli łapówkę za zdradę, nazywamy go Judaszem – obrzy-
dliwym zdrajcą jak Judasz, który wydał Chrystusa.

Umywać ręce
Czyli nie brać za coś odpowiedzialności, odsunąć się od spra-
wy. Taką postawę przyjął Piłat w sprawie wyroku Chrystusa. 
Według Ewangelii św. Mateusza Piłat publicznie dokonał gestu 
umycia rąk i rzekł: „Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwe-
go, wasza to rzecz”.

Dźwigać swój krzyż
Znosić ciężkie doświadczenia, tak jak Jezus niósł swój krzyż.

Droga cierniowa (albo krzyżowa, ciernista)
To życie pełne udręczeń, kłopotów i przeciwieństw. Określenie 
pochodzi z Biblii – to według Ewangelii ulice, którymi szedł na 
Golgotę Chrystus dźwigając na plecach krzyż.

„Nowy Testament”
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Motyw Bóg to jeden z tych, które mają bogaty bagaż literackich wypowiedzi. Zarówno w polskich, 
jak i obcych lekturach znajdujemy mnóstwo ujęć, nawiązań, interpretacji. 

Zapamiętaj następujące portrety literackie:

• Bóg – sprawiedliwy, ale surowy sędzia (Biblia, Stary Testament)
• Bóg – miłujący ojciec (Biblia, Nowy Testament)
• Demiurg – stwórca świata (antyk, m.in. Platon)
• Daimonion – wewnętrzny głos dobra (antyk)
• Bóg w centrum – wizja średniowieczna
• Bóg – Artysta – Mistrz (u Kochanowskiego)
• Wrogi Bóg romantyków
• Bunt przeciw Bogu modernistów
• Ujęcia współczesne

Określ problem: 

Stwierdź, że bardzo różne portrety Boga przyniosły dzieje kultury. Że jedną z najbardziej zmien-
nych relacji jest właśnie w dziejach ludzkości relacja człowiek – Bóg, od poddania, ufności i miło-
ści po bunt i odrzucenie. Przytocz krótkie definicje z różnych epok, choćby powyższe.

Jako argumentów używaj:
• koncepcji myślicieli i teoretyków różnych epok 
• lektur podejmujących temat
• obrazów wielkich malarzy

Zakończ wnioskiem. Temat jest delikatny – nie musisz ujawniać swojego stanowiska, możesz wska-
zać, które ujęcia bardziej Cię przekonują. Na pewno nie będzie oceniany Twój światopogląd ani prze-
konania religijne – ale i Ty powstrzymaj się od uwag na temat cudzych poglądów. To nie ten temat.

Układ materiału według chronologii epok

Biblia: miłujący Ojciec czy sprawiedliwy Sędzia?

Pierwszy, najważniejszy i najoczywistszy obraz Boga daje nam literatura religijna, zwłaszcza księ-
gi święte. Dla naszego kręgu kulturowego to Biblia, dla innych Wedy, Koran etc.

W pierwszych wersetach Księgi Rodzaju czytamy znany tekst o stworzeniu świata. To właśnie ten 
poetycki, symboliczny utwór będzie potem inspirował wyobraźnię malarzy, twórców literatury, mu-
zyki, a słowo Bóg stanie się synonimem innych – Stwórca, Stworzyciel.

Następną księgą Starego Testamentu jest Księga Wyjścia. Mojżesz na górze Synaj rozmawia z Naj-
wyższym niemal twarzą w twarz i dowiaduje się Bożego imienia: „JAM JEST, KTÓRyM JEST”.
Stworzyciel, czyste Istnienie, duchowa siła przenikająca swą mocą nasze serca – oto niektóre z ob-
razów Boga przedstawionych w Biblii. Najczęstsze jednak i zarazem najbardziej sobie przeciw-
stawne są dwie wizje – wyobrażające Stwórcę jako sprawiedliwego Sędziego bądź miłującego Ojca.
• Sprawiedliwy Sędzia trzyma się litery prawa, które raz po raz łamie Naród Wybrany. Sprawiedliwy Sę-

dzia ustami proroków zapowiada okrutną karę – mający nadejść „dzień Pański”, dzień zagłady Izraeli-
tów. Obrazy rozgniewanego Boga są często bardzo sugestywne, inspirujące potem niejednokrotnie wy-
obraźnię malarzy oraz kaznodziejów napominających w swych naukach grzesznych ludzi (jak chocby 
Kazania… Skargi).
Spośród niewiernych Izraelitów, poucza dalej Biblia, przeżyje jedynie niewielka grupa miłują-
cych i przestrzegających prawo. Z tej ocalałej grupy narodzi się kiedyś Zbawiciel świata – to cie-
plejszy akcent w przerażających często wizjach słusznie rozgniewanego Stwórcy. W Nowym Te-
stamencie „dzień Pański” zostanie zastąpiony pojęciem Sądu Ostatecznego, wielokrotnie odma-
lowywanego przez malarzy. Podczas sądu jedni pójdą na piekielne zatracenie (Dante, Boska ko-
media), inni będą się radować wiecznym oglądaniem Stwórcy.

Bóg

Najważniejsze utwory  
(literatura podmiotu)

Starożytność
• Biblia;
• mitologia;
• Platon – koncepcja daimo-

niona.

Średniowiecze
• hagiografia;
• literatura maryjna.

Renesans
• Jan Kochanowski – Czego 

chcesz od nas, Panie;
• Mikołaj Sęp-Szarzyński 

– Sonety.

XIX wiek
• Adam Mickiewicz – Dziady 

(Wielka Improwizacja);
• Juliusz Słowacki – Hymn 

(Smutno mi, Boże);
• Zygmunt Krasiński 

– Nie-Boska komedia;
• Jan Kasprowicz – Hymny.

XX wiek
• Bruno Schulz – Sklepy cy-

namonowe;
• Michaił Bułhakow – Mistrz 

i Małgorzata;
• Andrzej Szczypiorski – Po-

czątek;
• Jan Twardowski – poezje

Motyw literacki
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Mimo to Bóg jest miłującym ojcem. Prorocy straszący wizjami gniewu, w poetycki sposób mó-
wią o Boskiej miłości. Jeremiaszowi Bóg obiecuje: „ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego 
też zachowałem dla ciebie łaskawość”. Bóg z groźnego Sędziego przeistacza się w Pasterza do-
brego, pilnującego i strzegącego owiec.

• Wspaniałe obrazy Bożej miłości kreśli Nowy Testament. Poprzez Jezusa Chrystusa Bóg wypełnia obiet-
nicę, iż wybawi swój ukochany lud od potępienia. Przez najważniejsze przykazanie, przykazanie miło-
ści, wypowiada pierwszą regułę, która ma rządzić ludzkim życiem. Wspaniały Hymn o miłości pokazu-
je cel i kres naszego trudnego wędrowania. Miłość – wzorowana na Bożej miłości – nadaje sens nasze-
mu życiu, jest cierpliwa, łaskawa, niepamiętająca zła.

Antyk
Kojarzymy z mitami o wielu bogach królujących na Olimpie. Ale dla tematu BOG ważne są jesz-
cze dwa pojęcia.
• Filozofia grecka wprowadza postać demiurga, czyli boskiego budowniczego świata, który później nie-

jednokrotnie pojawi się w literaturze. Motyw ten będzie później różnorodnie przekształcany: w po-
ezji Jana Kochanowskiego demiurgiem jest Bóg w sposób artystyczny stwarzający z niczego pięk-
ny świat, demiurgiem może być człowiek kształtujący samego siebie i otaczającą rzeczywistość 
czy ojciec – w prozie Brunona Schulza.

• W filozofii Platona oprócz boskich idei i demiurga istnieje jeszcze daimonion. Jest on duchem 
opiekuńczym, boskim głosem wewnętrznym podpowiadającym, w jaki sposób człowiek ma dą-
żyć do dobra.

Ze starożytnych nurtów filozoficznoreligijnych, żywych potem w literaturze, ważna jest koncep-
cja Boga wyznawana przez perskiego mistrza – Manesa (III w. n.e.).
Jego uczniowie, manichejczycy, twierdzili, iż całym wszechświatem rządzą dwie upostaciowane, po-
tężne i równorzędne boskie siły: Dobro i Zło. Szatan wcale nie ma mniejszej mocy niż Bóg, od wie-
ków też toczy z Bogiem walkę, w której do końca nie wiadomo, kto zwycięży. Manicheizm znalazł 
później żywotną siłę w literaturze, m.in. w przemyśleniach HerlingaGrudzińskiego czy Miłosza.

Bóg średniowiecza
Teocentryczny charakter tej epoki sprawia, że Boga odnajdujemy na przeróżnych płaszczyznach kultury.

Problem Boga, podejmowany w teologicznych i filozoficznych dysputach, zajmuje ważne miej-
sce w twórczości artystycznej. Bóg to siła kształtująca żywoty świętych (Legenda o św. Aleksym), 
to ostateczny cel działań prawego rycerza (broniący ojczyzny i chrześ cijaństwa Roland). Bóg to ten, 
ku któremu kierujemy się, przekraczając przerażającą granicę życia (tańce śmierci).
Zwróćmy uwagę na misteria. Sztuki te są wystawiane w kilku pawilonikach, ustawianych na pod-
wyższeniach na placach, poza kościołem. W każdym z nich odbywa się inny opowiadany etap hi-
storii biblijnej: od stworzenia świata do Sądu Ostatecznego. Widz ogląda więc kilka etapów rów-
nocześnie (symultaniczność).

Kolejną formą dramatyczną średniowiecza jest moralitet. Ma on opowiedzieć i pouczyć, jak człowiek 
ma działać, by dojść do Boga. Zasada jest prosta: unikać grzechu i pożądać dobra. Postacie pojawiają-
ce się na scenie to uosobienie rozmaitych cnót i wad, które są wychwalane i napiętnowane w utworze.

Czas przemiany. Od renesansu do oświecenia
W renesansie pojawiają się nowe wyobrażenia na temat Boga.

W twórczości Jana z Czarnolasu spotykamy się z ideą przedstawienia Boga jako artysty (deus ar-
tifex). Mistrz, Konstruktor świata, Architekt – tak jak w dialogach Platońskich i w Biblii. Czy nie 
w tym duchu brzmią słowa pieśni Czego chcesz od nas, Panie? Posłuchajmy:

Tyś pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował 
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował; 
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi 
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

Dodajmy, że w romantyzmie podobne ujęcie zaprezentuje Adam Mickiewicz w wierszu Arcy–Mistrz.
Drugim bardzo ciekawym przykładem odejścia od biblijnego wzorca staje się fraszka O żywo-

cie ludzkim (Księgi pierwsze). W apostrofie zwraca się podmiot liryczny do Boga „Wieczna Myśli, 
któraś jest dalej niż od wieka…”. Stwórca staje się tu istniejącym od wieków Rozumem, tak jak to 
miało miejsce w filozofii stoików.

Mędrcy greccy uważali, że świat i dusza ludzka przeniknięte są przez boską, kosmiczną siłę: lo-
gos – rozum. Kochanowski nazywając Boga Myślą, odwołuje się właśnie do tej tradycji.

Terminy związane z antykiem
• politeizm (wielobóstwo mito-

logii)
• daimonion – wewnętrzny głos 

(Platon)
• demuirg – filozofia
• manicheizm – współwładza 

dwóch pierwiastków, dobra i zła

Miniatura z Biblii moralisée, 
XIII w., Bóg jako architekt 
wszechświata

Jak uatrakcyjnić wypowiedź?

Użyj sformułowań

• Temat Bóg w literaturze jawi 
się, funkcjonuje, pojawia się, 
czasem dominuje, powraca…

• Problem Boga, relacja Bóg – 
człowiek zajmuje ważne miejsce 
w literaturze, należy do najstar-
szych, najżywotniejszych, naj-
istotniejszych zagadnień.

• Omawiając ten temat znajduje-
my się a pograniczu sacrum, do-
tykamy kwestii religii, wiary, po-
strzegania świętości.

• Niektóre koncepcje można na-
zwać obrazoburczymi, desakra-
lizacją, profanacją. Odwrotnie 
inne są apoteozą, sakralizacją, 
idealizacją.

• Postrzeganie Boga doskonale 
odzwierciedla… lęki i psychikę 
człowieka

• Kondycja człowieka, kondycja 
Boga – oto tematy filozoficzne.
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Motyw literacki

Romantyzm – bunt przeciw Bogu

Zaznaczony już w Biblii (Adam i Ewa, Kain, pochwała złotego cielca), znajduje kontynuację. Są 
nią już średniowieczny Lament świętokrzyski i renesansowe Treny Jana Kochanowskiego. Wątek 
zyskuje bogate rozwinięcie w romantyzmie. Najsilniejszym jego przejawem stają się Dziady cz. 
III, z Wielką Improwizacją na czele. Szalejący, cierpiący Konrad próbuje sprowokować do rozmo-
wy Stwórcę. Ten jednak milczy, obojętny na cierpienie świata i samotność człowieka, jak niegdyś 
to miało miejsce w koncepcji epikurejskiej. 

Dwudziestolecie: powrót do wyobrażeń starożytnych

Literatura dwudziestolecia nawiązuje znowu do starożytnych mitów. W opowiadaniach Bruno-
na Schulza pojawia się więc np. postać boskiego budowniczego zaczerpnięta  z Platona. Demiurg 
w utworach pisarza z Drohobycza nie zawsze bywa utożsamiany z postacią znaną z filozofii grec-
kiej. Wielki Rzemieślnik bywa czasem identyfikowany  z biblijnym groźnym Jahwe, innym razem 
demiurgiem staje się ojciec bohatera opowiadań – stary Jakub. W Traktacie o manekinach ze zbioru 
Sklepy cynamonowe pojawia się przekonanie, iż platoński budowniczy nie jest wyłącznym twórcą 
świata. Każdy człowiek ma w sobie boski pierwiastek i może powoływać do istnienia różne byty.

Ta Schulzowska „wtóra demiurgia” włącza istoty ludzkie w boski proces kreacji. Człowiek może 
wprawdzie tworzyć, ale byty o mniejszym stopniu doskonałości.

Jakub powiada, że ludzie wyprowadzą istoty słabsze, żyjące w znacznie krótszym czasie i ogra-
niczonej przestrzeni. Stworzone one będą często dla jednego gestu, dla jednego słowa: „ich role będą 
krótkie, lapidarne, ich charaktery – bez dalszych planów”. Mniej doskonałe będzie również ciało 
niższych istot: „damy im na przykład tylko jedną stronę twarzy, jedną rękę, jedną nogę, tę miano-
wicie, która będzie w ich roli potrzebna”. Schulz jest przekonany o boskiej sile i boskich możliwo-
ściach człowieka. Inny pisarz tego okresu – Bułhakow – przekazuje odmienną wizję sił nadprzyro-
dzonych działających w świecie (Mistrz i Małgorzata).

Rzeczywistość moskiewska to świat ludzi spaczonych, skarlałych. Otwarcie oni głoszą, iż nie 
ma Boga, że szatan to dziecinny pomysł, a czarną magię należy włożyć między bajki. Do takiej 
rzeczywistoś ci wkracza przedziwny bohater – Woland – którego poznajemy na pierwszych stroni-
cach powieści. Jest to szatan, żywy dowód istnienia sił nadprzyrodzonych. Ziemia nagle staje się tere-
nem, na której włada bajeczna wręcz moc zaświatów. Króluje jednak nie Bóg, ale władca ciemności.

Szatan czy Bóg: współczesność

Rozpiętość ujęć Boga w kulturze współczesnej jest bardzo szeroka. Postawa buntu czy wręcz za-
przeczenia – to główny motyw obecny w literaturze związanej z wojną, okupacją, czasem obozów 
i gułagów. Bo czy można mówić o istnieniu Boga po Oświęcimiu? Czy ziemia nie jest po prostu 
we władaniu przewrotnego, okrutnego  demona?

Postawa żarliwej wiary, osobistej rozmowy, oddania, ufności – to zasadniczo określa poezję pi-
szących współcześnie księży. Z pewnością na uwagę zasługuje twórczość ks. Jana Twardowskie-
go – ksiądzpoeta przypomina współczesnym franciszkańskie ujęcie ciepłego Boga – przyjaciela. 
Sądząc po popularności tej poezji, właśnie taki Bóg, bliski człowiekowi i wyrozumiały, potrzebny 
jest w dzisiejszych czasach ludziom.

Jeden z najsłynniejszych cytatów z poezji księdza Twardowskiego brzmi: śpieszmy się kochać 
ludzi może służyć za motto dla współczesnej wizji Boga – miłości, koncepcji, która staje się w na-
szych czasach najmodniejsza i najczęściej przypominana. Świat nie chce srogiego Boga karzące-
go, z kart Starego Testamentu. Bliższa jest współczesnym idea Chrystusa – Boga kochającego ludz-
kość i wybaczającego. Takiego, jaki jawi się w filozofii świętego Franciszka – brata ptaków, zwie-
rząt, roślin i dzieci. Za świat różnorodny, nawet niezrozumiały – trzeba Bogu dziękować – tak gło-
sił święty Franciszek, tak piszą poeci: ksiądz Twardowski i Zbigniew Herbert. 

Jest więc XX wiek wiekiem pojmowania Boga jako miłości. Ale jest też ateizm, odchodzenie od 
religii, odczuwanie egzystencjalnych lęków. Odrzuca Boga wielki moralista współczesności – Al-
bert Camus. Jego etyka – wzniosła, pełna troski o drugiego człowieka jest jednak etyką bez Boga. 
Inny twórca, polski, Jan Józef Szczepański w zbiorze esejów pt. Przed nieznanym trybunałem nie 
nazywa ostatecznego rozliczenia Bogiem chrześcijan czy kimkolwiek. Gwarantuje jedynie najwyż-
sze istnienie, które rozliczy każdą jednostkę za jej ziemskie czyny. Dla wiernych może być Bóg, dla 
ateistów – Sędzia, Armator, trybunał. Motyw Boga podejmuje też Szczypiorski w Początku. Powra-
ca hiobowe pytanie: czemu doświadczasz, panie, niewinnych? Gdzie w tym wszystkim – w zbrod-
ni XX wieku jest Boski zamysł, miłość, zwycięstwo, dobro? Z Bogiem wiąże się też tytuł powie-
ści: Początek. Początek to coś, co należy do Boga bezdyskusyjnie – to symbol stworzenia i istnie-
nia. Także nowego świata po apokalipsie XXwiecznej. Jest w tym tytule również nadzieja, że nowy 
boski początek będzie zapowiedzią lepszego świata.

              

Prometeizm 

nawiązuje do postaci jednego 
z tytanów, który skradł Zeusowi 
ogień i obdarzył nim ludzi. Za swój 
czyn skazany został na wiecz-
ną mękę.

Prometeizm propaguje zatem po-
stawę samotnego sprzeciwu wo-
bec Boga i wobec ograniczeń 
ludzkiej wolności. Przyjmuje kon-
cepcję poświęcenia się jednostki 
dla szczęś cia całego narodu.

William Blake, Bóg stwarzający 
wszechświat

Panie. Dziękuję Ci, że stworzyłeś 
świat piękny i bardzo różny.
Zbigniew Herbert – Modlitwa 
Pana Cogito Podróżnika
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Frazeologia bada związki frazeologiczne. Czym są takie związki?

To takie specjalne połączenia wyrazów, charakterystyczne dla danego języka. Takie połączenie sta-
nowi całość znaczeniową. Jeśli ktoś powiedział, że grunt mu się pali pod nogami – wcale nie ozna-
cza, że ktoś akurat trafił na pożar i na nim stoi! Wyrażenie to oznacza, że ktoś czuje się zagrożony, 
że czuje niebezpieczeństwo. 

W języku polskim jest mnóstwo takich połączeń wyrazów. Często pewnie słyszysz, że ktoś jest 
nudny jak flaki z olejem albo że ktoś ma za długi język czy że ktoś zrobił dobrą minę do złej gry. 
• Ktoś nudny jak flaki z olejem to po prostu ktoś, z kim przebywanie nie należy do przyjemności, 

bo rzeczywiście jest z nim nudno. 
• Osoba o za długim języku zaś lubi plotkować i też lepiej jej unikać, bo jeszcze narobi nam nie-

potrzebnego kłopotu. 
• A czy i Ty nie robicie czasami dobrej miny do złej gry, gdy udajecie zadowolenie, mimo że sytu-

acja jest całkowicie niesprzyjająca? 

Jak dzielimy związki frazeologiczne? 

Uwaga, takie pytanie zada nauczyciel na lekcji poświęconej związkom frazeologicznym! 
• Zwroty   
• Frazy  
• Wyrażenia 

• Zwroty to te związki frazeologiczne, których jeden człon jest czasownikiem. Znajdą się tu: 
• pleść banialuki, 
• spiec raka, 
• robić dobrą minę do złej gry, 
• mieć za długi język, 
• spocząć na laurach,   
• stroić fochy, 
• mieć węża w kieszeni. 

• Frazy to związki, które same w sobie stanowią zdanie lub równoważnik zdania. Przykłady: 
• Wpadł jak śliwka w kompot. 
• Komu w drogę, temu czas. 
• Na pochyłe drzewo kozy skaczą. 

Uwaga! W skład fraz wchodzą też ogólnie przyjęte, utarte powiedzenia, przysłowia, sentencje. 

• Wyrażenia to takie związki, których żaden człon nie jest czasownikiem: 
• złota rączka, 
• wilczy apetyt, 
• święta krowa, 
• lwia część, 
• węzeł gordyjski, 
• syzyfowa praca, 
• koń trojański, 
• róg obfitości, 
• jabłko niezgody. 

Uwaga! Związki frazeologiczne możesz je wykorzystać np. w wypracowaniu do urozmaicenia pracy. 
• Zamiast pisać, że np. jakiś bohater literacki nie mógł podjąć decyzji, nie mógł się zdecydować, mo-

żesz napisać, że bił się z myślami.

Inne przykłady, które mogą być przydatne przy robieniu opisu: 
• Ktoś był bardzo skąpy = miał węża w kieszeni (np. Ebenezer Scrooge – bohater Opowieści wigilijnej) 
• Być czyimś ulubieńcem, być przez kogoś faworyzowanym = być czyimś oczkiem w głowie (np. 

Balladyna – tytułowa bohaterka dramatu Juliusza Słowackiego – była oczkiem w głowie swojej 
matki, wdowa wyraźnie faworyzowała tę właśnie córkę).

Frazeologia

Zapamiętaj źródła związków 
frazeologicznych:
• literatura antyku (po nitce do 

kłębka, pięta achillesowa, staj-
nia Augiasza, prometejski czyn)ł

• Biblia (kainowe znamię, wieści 
hiobowe, stanąć jak słup soli, 
salomonowy wyrok).

Do zapamiętania! 

Związki frazeologiczne łatwiej za-
pamiętać, gdy ustawimy je so-
bie w pewnych grupach tema-
tycznych. Sam wypisz sobie takie 
grupy tematyczne, a wtedy łatwo 
zapamiętasz najważniejsze związ-
ki frazeologiczne! Przykład:

• Głowa 
Coś chodzi komuś po głowie;
Walić głową w mur;
Ciosać komuś kołki na głowie;
Być czyimś oczkiem w głowie; 
Włosy komuś jeżą się na głowie; 
Chować głowę w piasek;
Mieć olej w głowie. 

• Mysz 
Biedny jak mysz kościelna; 
Spocić się jak mysz;
Siedzieć cicho jak mysz pod miotłą

• Ręka 
Machnąć na coś ręką; 
Trzymać rękę na pulsie;
Robota komuś pali się w rękach; 
Mieć dwie lewe ręce. 

• Oko 
Skakać sobie do oczu;
Mieć klapki na oczach; 
Coś kogoś kłuje w oczy.
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Skróty i skrótowce
Po co nam skróty i skrótowce?

W tekstach pisanych bardzo często możesz spotkać skrócone pojedyncze wyrazy i wyrażenia. Dla-
czego się pojawiają? Po prostu bardzo ułatwiają i skracają wypowiedzi – dzięki nim niektóre wy-
razy można zapisać w postaci kilku liter – to duża oszczędność czasu i papieru!

Ze skrótami spotykamy się wszędzie – na wizytówkach, szyldach, w artykułach: 
• mgr Julia Grzywacz (magister), 
• ul. Warszawska (ulica), 
• itd. (i tak dalej), 
• itp. (i tym podobne), 
• 30 r. p.n.e. (30 rok przed naszą erą). 

Te najczęściej używane nie powinny sprawiać trudności w ich odczytaniu – każdy uczeń wie, co 
oznacza wpis ndst. w dzienniku! 

W jaki sposób tworzy się skrótowce? 

Jest kilka metod.

• Przede wszystkim skrótowce można utworzyć z pierwszych głosek wchodzących w skład wyra-
zów – np. 
• PAN (Polska Akademia Nauk), 
• ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). 
Takie skrótowce odczytuje się jak zwykłe wyrazy – np. pan, zus. Nazywamy je głoskowcami.

• Innym sposobem tworzenia skrótowców jest połączenie pierwszych liter skracanych wyrazów – np. 
• PKP (Polskie Koleje Państwowe), 
• PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń), 
• PCK (Polski Czerwony Krzyż), 
• ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych).

Takie skrótowce wymawia się; odczytując ich kolejne litery – pekape, pezetu, peceka, oenzet.  
Nazywamy je literowcami.

• Można też utworzyć skrótowce z pierwszych sylab wyrazów – np. 
• Pafawag (Państwowa Fabryka Wagonów), 
• Rafako (Raciborska Fabryka Kotłów) – są to sylabowce; 

lub z pierwszych głosek wyrazów 
• Fawent (Fabryka Wentylatorów) – wtedy są to grupowce.

Kłopotliwa pisownia

Z kropką czy bez kropki?
Jak zapisywać skróty – z kropką czy bez kropki? Zapamiętaj kilka zasad, a skróty już nigdy nie 
sprawią Ci kłopotu. 

• Podstawowa zasada – jeśli skrót jest pierwszą literą lub pierwszymi literami skróconego wyrazu, wte-
dy stawiamy kropkę – np. 
• s. (strona), 
• płn. (północ), 
• t. (tom), 
• os. (osiedle), 
• tys. (tysiąc).

• Nie stawiamy kropek po skrótach, które zawierają ostatnią literę skróconego wyrazu – np. 
• nr (numer), 
• mjr (major), 
• dr (doktor).

Czym są literki bdb w dziennicz-
ku, wsch. na mapie, mgr przed 
nazwiskiem nauczycielki i PZU na 
wielkim neonie? To skróty i skró-
towce.

To, że skrót mgr zapiszesz bez 
kropki, jest jasne – przecież ostat-
nia litera skrótu jest jednocześnie 
ostatnią literą wyrazu magister. 

Ale co zrobić, kiedy chcesz zapi-
sać skrót nie w mianowniku lp., 
ale w innym przypadku – np.  
magistra? 

Masz wtedy dwie możliwości – 
możesz dodać odpowiednią koń-
cówkę fleksyjną – np. mgra (ma-
gistra), mgrem (magistrem) albo 
po skrócie postawić kropkę, która 
zastąpi odpowiednią końcówkę. 

Jak to będzie wyglądało?  
Na przykład: 
List do mgr. Ziółkowskiego, 
Spotkanie z mgr. Ziółkowskim.
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• Na końcu skrótu polskiej nazwy wielowyrazowej trzeba postawić kropkę, jeśli drugi wyraz (albo i na-
stępne) zaczyna się od spółgłoski – np. 
• tj. (to jest), 
• br. (bieżącego roku), 
• tzw. (tak zwany).

Jeśli w nazwie wielowyrazowej drugi wyraz lub jeden z następnych wyrazów rozpoczyna się sa-
mogłoską, to skrót ma kropkę po skrócie każdego słowa – np. 
• c.o. (centralne ogrzewanie), 
• m.in. (między innymi).

Jak odmieniać skrótowce?

Po pierwsze: jak odmieniać skrótowce? 
To zależy od ich wymowy. Skrótowce zakończone na:

• samogłoskę -a odmieniają się jak rzeczowniki żeńskie (np. Polfa – Polfy [jak kobiety], 
• spółgłoskę jak rzeczowniki męskie (np. ZUS – ZUS–em [jak obrusem], PSL – PSL–em [jak hotelem]. 
• samogłoskę -e, -u, -o są nieodmienne – np. w PKO, PZU. 

Co z liczbą i rodzajem skrótowców? 

To proste – zachowują formy gramatyczne głównego członu nazwy instytucji, np.
• PCK (Polski Czerwony Krzyż) zorganizował zbiórkę odzieży. (Krzyż zorganizował)
• PKP (Polskie Koleje Państwowe) podniosły ceny biletów. (Koleje podniosły)
• PKO (Polska Kasa Oszczędności) sponsorowała szkolne zawody sportowe. (Kasa sponsorowała)

Czym się różnią skróty od skrótowców?

• Skróty to skrócone pojedyncze wyrazy pospolite i wyrażenia zapisane małymi literami – np. 
• prof. (profesor), 
• ob. (obywatel), 
• dyr. (dyrektor), 
• st. insp. (starszy inspektor), 
• nr (numer), 
• lek. med. (lekarz medycyny).

• Skrótowce to skrócone wielowyrazowe nazwy instytucji, organizacji i urzędów. Zapisujemy je wiel-
kimi literami i odczytujemy w skróconej wersji, a nie jako całe wyrazy – np. 
• PCK (czyt. peceka – Polski Czerwony Krzyż), 
• PAN (czyt. pan – Polska Akademia Nauk), 
• GOPR (czyt. gopr – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).

Skojarz obce skróty!
• A.D. (Anno Domini) (łac.) – roku Pańskiego
• PS (postscriptum) (łac.) – dopisek autora na końcu listu, artykułu

To ważne!
Jeśli skrót zakończony kropką kończy jednocześnie zdanie, to nie stawiamy drugiej kropki – np. 
Do klasy wszedł dyr. 
Postaraj się też nie kończyć zdania skrótem, który jest pisany bez kropki – lepiej będzie wyglądało 
zdanie Książka kosztowała 35 złotych., niż zdanie Książka kosztowała 35 zł.

Zapamiętaj
Nie stawiamy kropek po skrótach nazw jednostek miar i wag oraz rodzimych jednostek monetarnych: 
• kg (kilogram), 
• cm (centymetr), 
• zł (złoty), l (litr). 
Kropek nie stawia się również po skrótach stosowanych w matematyce, fizyce i przy skrótach pier-
wiastków chemicznych.

Uważaj!

Skróty i skrótowce nie zawsze 
ułatwiają porozumiewanie się. 
Wyobraź sobie taką rozmowę:

– Przepraszam pana, gdzie jest 
PAN?
– Jak to gdzie jestem, przecież 
stoję obok pani!

Jeśli chcesz używać skrótów, mu-
sisz mieć pewność, że będą one 
zrozumiałe dla obydwu stron.
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Ponieważ realizacja każdego zadania – a takim jest zdanie egzaminu maturalnego – jest zdecydo-
wanie łatwiejsza, jeżeli znamy cel, do którego zmierzamy, zanim zaczniemy przygotowywać się 
do egzaminu ustnego, warto zadać sobie pytanie:

Czego i po co się uczyć

czyli innymi słowy, co autor miał na myśli.

• Po pierwsze: jak egzamin wygląda?
 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego składa się właściwie z trzech części:

• Przygotowanie wypowiedzi monologowej (do 15 min.) wylosowany temat
• Wygłoszenie wypowiedzi monologowej (do 10 min.)
• Część dialogowa – rozmowa z egzaminatorem na temat wygłoszonej wypowiedzi monologowej 

(do 5 min.)

• Po drugie: co oceniane jest na egzaminie?
 Na egzaminie stosowane są odrębne kryteria do oceny:

• Meritum wypowiedzi monologowej (max. 16 pkt)
• Organizacja wypowiedzi monologowej (max. 8 pkt.)
• Meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestnictwa w rozmowie (max. 8 8 pkt.)
• Styl i język wypowiedzi monologowej i dialogowej (max. 8 pkt.)

• Po trzecie: co jest sprawdzane na egzaminie?
 Na egzaminie zdający ma wykazać się:
  Ważna jest kompozycja, logiczny układ wywodu
        ↓

1. Umiejętnością tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności 
językowej, logiki i retoryki

2. Sfunkcjonalizowaną wiedzą o języku i kulturze oraz umiejętnościami analizy i interpretacji tekstu 
                      kultury.

        ↑                      ↑
Trzeba posługiwać się pojęciami i terminami służącymi       Należy odczytywać idee i sensy
omawianiu tych zagadnień, np. dotyczących światopoglądu     dosłowne i metaforyczne obecne w
jakiejś epoki, konwencji literackiej, zjawiska językowego.      tekstach kultury.

 • Po czwarte: jak wygląda zadanie egzaminacyjne?
Zdający losuje pytanie zawierające polecenie i odnoszący się do niego tekst kultury (literacki, 
ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku). Przykładowe tematy:

 Zadania ikoniczne:
• W jaki sposób twórcy późniejszych epok nawiązują do starożytnych mitów. Odpowiedz na podsta-

wie interpretacji obrazu P. Breughla i wybranego tekstu literackiego.

• Jakie odczytanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego odnajdujesz na zapowiadającym sztukę pla-
kacie teatralnym? Omów zagadnienie, wykorzystując znajomość całości utworu.

Zadania literackie:
• Jakie recepty na szczęśliwe życie można znaleźć w tekstach kultury? Odpowiedz, odwołując się do 

"Pieśni IX" Jana Kochanowskiego oraz innych tekstów kultury.

• Różne obrazy ojczyzny w kulturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wiersza "Moja piosnka II" 
Cypriana Norwida oraz innych tekstów kultury.

  Zadania językowe:
• Jakie przemiany w kulturze wpływają na współczesny język polski? Omów zagadnienie, odwołując 

się do podanego fragmentu, do innego tekstu kultury i do własnych doświadczeń komunikacyjnych.

Wypowiedź monologowa
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• Dlaczego literaturze nie wystarcza język literacki? Wyjaśnij, odwołując się do podanego fragmen-
tu i innych tekstów literackich.

• Po piąte: co z tekstem dołączonym do pytania?
1. „Powinien zainspirować zdającego, którego zadaniem jest rozwinięcie i poszerzenie zasygnalizo-

wanych w poleceniu wątków”

A ponieważ nie taki diabeł straszny, jak go malują i nie święci garnki lepią przyjrzyjmy się na przy-
kładzie, co oznaczają poszczególne sformułowania.Dość szybko można dojść do wniosku, że do 
ustnej matury też można się dobrze przygotować!!!
 Wydaje się, że najważniejsze, to opanować sztukę przygotowania konspektu wypowiedzi w cią-
gu 15 min.

Co do tego będzie potrzebne?

Oczywiście pewien prosty, przejrzysty, dający się zastosować do różnych tematów SCHEMAT ta-
kiej wypowiedzi. Poniżej proponuję dwa – sprawdzone w warunkach szkolnych.

Uwaga!
Wypowiedź monologowa na egzaminie ustnym ma być wypowiedzią argumentacyjną – tak jak na 
maturze pisemnej. Musi więc zawierać:

• Tezę, czyli stwierdzenie, będące rozwiązaniem problemu,
• Argumenty ją potwierdzające, na które będa się skladały:

  • elementy analizy i interpretacji tekstu kultury dołączonego do pytania;
  • elementy analizy i interpretacji innych wybranych tekstów kultury.

• Podsumowanie

Tak więc pierwszy schemat, który warto zapamiętać i zastosować, gdy już wylosowane zostało py-
tanie i mamy 15 minut na przygotowanie się do wypowiedzi może wyglądać tak:

I. Wstęp:
(np. jaki problem będzie omawiany, wyjaśnienie kluczowych pojęć, istoty omawianego zjawi-
ska, przywołanie kontekstu historycznoliterackiego, biograficznego, itp.) 

II. Teza:
(może być hipoteza)

III. Argumenty:

1. Tekst dołączony do tematu
• analiza pod kątem kluczowego problemu (np. co przedstawia dany tekst kultury; które 

postaci, elementy są związane z kluczowym problemem)
• interpretacja pod katem kluczowego problemu (jakiej odpowiedzi udziela tekst na postawio-

ne w temacie pytanie, problem)

  2. Inny tekst/teksty kultury

• analiza pod kątem kluczowego problemu ( np. co przedstawia dany tekst kultury; które po-
staci, elementy są związane z kluczowym problemem)

• interpretacja pod kątem kluczowego problemu (jakiej odpowiedzi udziela tekst na postawio-
ne w temacie pytanie, problem)

IV. Podsumowanie:

(czyli zebranie wniosków z analizy omawianych tekstów i potwierdzenie tezy)

Należy zapamiętać poszczególne elementy, na egzaminie zapisać je sobie na kartce i stopnio-
wo uzupełniać hasłowo, np. od myślników.
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Oto przykładowa realizacja:

Zadanie:

W jaki sposób w tekstach kultury przedstawiany bywa naród polski? Omów problem na podstawie 
interpretacji obrazu Jacka Malczewskiego "Melancholia" oraz wybranego tekstu literackiego.

I. Wstęp:

• obraz i ocena społeczeństwa polskiego jest częstym tematem nie tylko polskiej literatury, ale 
i malarstwa;

• twórcy literatury i sztuki w różny sposób je ukazywali, np. w Potopie Henryka Sienkiewicza 
czy w Lalce Bolesława Prusa czy też malarstwie Jana Matejki;

• wskazanie tekstów, które będą wykorzystane w wypowiedzi: obraz Jacka Malczewskiego i 
Wesele Stanisława Wyspiańskiego.

 II. Teza: 

Jacek Malczewski i Stanisław Wyspiański w swoich dziełach ukazują negatywny obraz naro-
du polskiego.

III. Argumenty:

1. Tekst dołączony do tematu

• analiza obrazu:
• ukazana zamknięta przestrzeń, główny plan to korowód postaci, wynurzających się z obrazu, 

kierujących się w stronę okna; 
• należą oni do rożnych stanów (wymienić). 
• w oknie siedzi tajemnicza czarna postać; 
• kolorystyka: dość ciemna, wzmacnia nastrój melancholii; 
• dynamizm postaci

 • interpretacja obrazu:
• zamknięta przestrzeń to symbol ograniczenia, zniewolenia, 
• tłum to polski naród, który pragnie wolności, symbolizowan przez okno; 
• tłum jest chaotyczny, niezorganizowany, postaci mu przewodzące są uśpione,poddają się me-

lancholii, nie są w stanie wywiązać się z zadania. 

Malczewski przedstawia polski naród jako niezdolny do odzyskania niepodległości to nega-
tywny obraz polskiego społeczeństwa. Tytułowa melancholia może wyrażać także stan ma-
larza, który w ten sposób przedstawiał polski naród.

2. Inny tekst kultury

Analiza Wesela Stanisława Wyspiańskiego pod kątem kluczowego problemu (nie omawiamy 
wszystkich wątków

• Ukazane polskie społeczeństwo w dwóch odsłonach:
• inteligencji i chłopów; inteligenci, których przedstawicielami są: Pan Młody, Poeta, Dziennikarz 

czy Radczyni interesują się chłopami ze względu na ówczesna modę (ludomania);
• chłopi – przedstawicielami są Czepiec, Klimina – czują się przez inteligencję traktowani z góry.

• W bronowickiej chacie podjęta zostaje nieudana próba zorganizowania powstania.(krótko stre-
ścić, omówić rolę Wernyhory, Jaśka i Gospodarza).

• Wskazać symbole, poprzez które Wyspiański charakteryzuje polski naród: Stańczyk, Rycerz, Het-
man, Upiór, Chochoł, Wernyhora, chocholi taniec.

• Interpretacja pod kątem kluczowego problemu : Wyspiański krytycznie ocenia polski naród, wska-
zując na brak jedności, brak odpowiedzialnego przewodnictwa, zagubienie ideałów, życie „na-
rodowymi mitami”

IV. Podsumowanie:

Obaj twórcy negatywnie przedstawiają Polaków. Wskazują na podobne wady, uniemożliwia-
jące odzyskanie wolności. Obaj wykorzystują symbolikę.
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Zadanie:

W jaki sposób Internet wpływa na formy i sposoby komunikowania się ludzi między sobą? 
Uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do przytoczonego tekstu Jana Grzeni, do mode-
lu aktu komunikacji językowej i do wybranego tekstu kultury.

 1. Co to jest i jak wygląda model komunikacji językowej? Co to takiego jest Internet? Co ma 
wspólnego z zagadnieniem komunikowania się ludzi? 

  (pytania w związku z kluczowymi pojęciami w temacie)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Jaki problem będę rozważał/a w pracy?
  (pytanie w związku z określeniem problematyki wypowiedzi)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Co i w jaki sposób jest opisane w artykule?
  (pytanie w związku z analizą tekstu dołączonego do zadania)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. Jaki wniosek sformułowany jest w artykule w związku z problematyką wypowiedzi?
  (pytanie w związku ze sformułowaniem wniosku z analizowanego tekstu)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5. W jakim innym tekście kultury obecny jest wpływ tego sposobu komunikowania się?
  Jaki jest to wpływ, uwzględniając akt komunikacji językowej?
  (pytanie w związku z analizą wybranego tekstu)

 ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

6. W jaki sposób Internet wpływa na formy i sposoby komunikowania się ludzi między sobą?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Można również posłużyć się schematem wykorzystującym technikę pytań. Polega ona na budowa-
niu wypowiedzi jako odpowiedzi na ciąg formułowanych w związku z tematem pytań. Należy więc 
zapisać sobie te pytania, od myślników zapisać odpowiedzi, a potem po kolei odpowiadać podczas 
wygłaszania wypowiedzi monologowej.

Schemat ten przedstawię na przykładzie konkretnego 
zadania:

Barbara Łabęcka

W artykule wykorzystane zostały materiały dostępne na stronie CKE
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During your matura exam you are likely to deal with texts connected with home. A variety of possi-
ble tasks comprises:
• describing a house depicted in a picture or comparing two different houses and discussing e.g. va-

rious lifestyles;
• filling a questionnaire connected with accomodation abroad;
• dealing with texts about houses, buildings, architecture;
• dicussing issues connected with types of accomodation, living in a certain place (a big city, a town, 

a village, etc.). 

Uwaga!
Wyraz „home” może być błęd-
nie używany. Dotyczy to zarówno 
stosowania przyimków, jak i róż-
nicy znaczeniowej między słowa-
mi „home” i „house”.

Błędnie: 
When he returned to home from a 
business trip, he realized that his 
wife had left him and got away 
with goods worth hundreds of po-
unds.

Poprawnie: 

When he returned home from a 
business trip, he realized that his 
wife had left him and got away 
with  goods worth hundreds of po-
unds. 

Home

Vocabulary 

house – dom
home – dom

Słowo home oznacza „(swój) dom”. Gdy mówimy o „pójściu, pojechaniu, powrocie itp. do domu”, 
nie używamy przyimków, np. 

He returned home. („Wrócił do domu”)

Kiedy chcemy określić „przebywanie w domu” używamy przyimka at, np. 
I decided to stay at home. („Zdecydowałem się zostać w domu”). 

Zwrot make oneself at home znaczy „czuć się, jak u siebie w domu”, np. 
Please, make yourself at home. („Proszę, czuj się jak siebie w domu”). 

Warto zwrócić uwagę, że słowo home odnosi się jedynie do „domu” określanej osoby, kiedy na-
tomiast mamy na myśli „(czyjś) dom” używamy słowa house, do którego używamy przyimków 
zgodnie z normalnymi regułami, np. 

I went to Johns house. („Poszedłem do domu Johna”)

Kinds of houses (Rodzaje domów i mieszkañ)

• apartment – mieszkanie (amerykański angielski); apartament (brytyjski angielski) 
• apartment house – blok mieszkalny (amerykański angielski)
• bedsitter – kawalerka
• block of flats – blok mieszkalny
• flat – mieszkanie (brytyjski angielski)
• bungalow – dom parterowy
• chalet – domek letniskowy
• cottage – domek wiejski
• detached house – dom wolnostojący
• farmhouse – dom w gospodarstwie wiejskim
• mansion – rezydencja
• semi-detached house – bliźniak
• skyscraper – wieżowiec
• terraced house – dom szeregowy

Inside the house
• attic– strych
• balcony – balkon
• banister – poręcz
• basement – piwnica
• blind – żaluzja
• central heating – centralne ogrzewanie
• chimney – komin
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Uwaga!
Łatwo pomylić rzeczowniki 
„room”, „place” i „space”.

Błędnie: 

In my cupboard there is not much 
place left, because my uniforms 
take up a lot of it. 

Poprawnie: 
In my cupboard there is not much 
room left, because my uniforms 
take up a lot of it. 

Uwaga!
„Furniture” to rzeczownik niepo-
liczalny. Rzeczowniki niepoliczal-
ne to rzeczowniki, które nie wy-
stępują z przedimkiem nieokreślo-
nym („a”/ „an”) ani w liczbie mno-
giej. Rzeczowniki niepoliczalne nie 
mają liczby mnogiej i mogą wy-
stępować tylko z czasownikiem 
w liczbie pojedynczej. Pytanie o 
ilość danej substancji opisywanej 
przez rzeczownik niepoliczalny to 
„how much”(ile,  jak dużo).

• curtain – zasłona
• doorbell – dzwonek do drzwi
• doormat – wycieraczka
• downstairs – na dole
• drainpipe – rynna
• drive – podjazd
• fence – płot
• floor – podłoga; piętro
• garage – garaż
• garden – ogród
• garden shed – szopa, schowek
• gate – brama
• hedge – żywopłot
• lawn – trawnik
• loft – poddasze
• porch – ganek; weranda (amerykański angielski)
• roof – dach
• staircase – klatka schodowa
• stairs – schody
• window sill – parapet

Rooms in the house (Pomieszczenia w domu)

room – pomieszczenie, pokój; miejsce, przestrzeń
Wyrazy room i space mogą być używane zamiennie w znaczeniu „wolnego miejsca, prze-
strzeni”, np. 

I would take your luggage, but unfortunately there is no room (space) for it.
 Wziąłbym twój bagaż, ale niestety nie ma na niego miejsca.

Natomiast słowa place używamy w znaczeniu „obszaru”, „płaskiego miejsca”, „miejsca do siedze-
nia”, np. 

I was amazed – my place was occupied! 
Byłem zaskoczony – moje miejsce było zajęte!

bathroom – łazienka

• bath – wanna
• mirror – lustro
• tap – kran
• toilet – sedes
washbasin – umywalka
• washing machine – pralka

bedroom – sypialnia

• bed – łóżko
• bedside table – stolik nocny
• blanket – koc
• duvet – kołdra
• pillow – poduszka
• sheet – prześcieradło

living room – salon, pokój dzienny

kitchen – kuchnia

• cooker – kuchenka
• dishwasher – zmywarka do naczyń
• cupboard – szafka
• freezer – zamrażalka
• fridge – lodówka
• microwave – kuchenka mikrofalowa
• oven – piekarnik
• sink – zlew
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Angielski na maturze

hall – korytarz, hol

• furniture – meble,  umeblowanie
• an item of / a piece of furniture – mebel
• armchair – fotel
• bookcase – biblioteczka
• bookshelf – półka z książkami
• carpet – dywan
• chair – krzesło
• chest of drawers – komoda
• coffee table – niski stolik do kawy, herbaty, itp.
• couch – kanapa
• fireplace – kominek
• rug – dywanik
• settee – kanapa
• sofa – kanapa, sofa
• television set – telewizor
• wardrobe – szafa

Location (Usytuowanie)
• capital city – stolica
• city – miasto
• country – wieś
• countryside – okolica wiejska
• county – hrabstwo
• district – dzielnica; okręg
• outskirts – peryferie (miasta)
• resort – kurort
• rural – wiejski
• suburbs – przedmieścia
• town – miasto, miasteczko; śródmieście
• urban – miejski
• village – wieś, wioska

Maintenance and looking after a house  
(Konserwacja i zajmowanie się domem)

• housework – prace domowe
• do the housework – wykonywać prace domowe 

Słowo housework jest niepoliczalnym rzeczownikiem i oznacza „prace domowe (porządki)”, np. 

In our apartment I do all the housework 
W naszym mieszkaniu ja wykonuję wszystkie porządki domowe”. 

Słowo homework jest także niepoliczalnym rzeczownikiem, oznacza natomiast „pracę domo wą (za-
daną w szkole)”, np. 

My teacher told me to do my homework („Nauczyciel kazał mi odrobić pracę domową”). 

• decorate – odnawiać
• do up (a room) – odnawiać (pokój)
• fix – naprawiać
• mend – naprawiać
• redecorate – odnawiać
• repair – naprawiać, reperować

Uwaga!
W odniesieniu do wykonywanych prac domowych często używa się struktury tworzonej przy pomocy 
czasowników „get” (dostać) i „have” (mieć).  Oto przykłady zastosowania tej konstrukcji: 

(1) Sally wants to have her room redecorated.
Sally chce odnowić swój pokój (żeby jej pokój został odnowiony).

(2) My mother told me she was going to get her car repaired.
Moja mama powiedziała mi, że ma zamiar naprawić swój samochód (żeby jej samochód został na-
prawiony).

Uwaga!
Łatwo pomylić wyrazy „carpet” i 
„divan”.
Wyraz divan oznacza „sofę bez 
oparcia”, „łóżko”. Mówiąc o „dy-
wanie”, używamy słowa carpet. 

Błędnie: 
Lets unroll the divan and see 
whether it matches the curtains. 

Poprawnie: 
Lets unroll the carpet and see 
whether it matches the curtains.

Uwaga

Housework jest rzeczownikiem 
niepoliczalnym. Ponadto łączy się 
z czasownikiem do (nie: make).
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Get lub have łączy się z dopełnieniem i trzecią formą czasownika. 
W przykładzie (1) dopełnieniem zdania jest „her room” (jej pokój), a w zdaniu (2) „her car” 
(jej samochód),

Poprawnie: 
Fortunately enough, I didnt have to spend hours waiting for the plumber after the pipe had bro-
ken down. 

Renting, buying and selling a house  
(Wynajem, kupno i sprzedaż domu)

• accomodation – zakwaterowanie
• estate agent – agent nieruchomości
• flatmate – współlokator
• for sale – na sprzedaż
• inhabit – to live in a certain place; zamieszkiwać

The village was inhabited mainly by elderly people.
Wioska była zamieszkana głównie przez starszych ludzi.

inhabitant – someone who lives in a certain place; mieszkaniec, osoba zamieszkująca dane miejsce

The  inhabitants of the village turned out very hospitable and friendly.
Mieszkańcy wioski okazali się bardzo gościnni i przyjaźni.

• landlady – właścicielka domu 
• landlord – właściciel domu 
• lease – umowa wynajmu
• let a flat – wynajmować (komuś) mieszkanie
• lodger – lokator
• move in – wprowadzić się
• move out – wyprowadzić się
• rent – czynsz; wynajmować
• tenant – lokator, dzierżawca

Adjectives describing a house

• comfortable – wygodny
• comfy – comfortable, cosy, nice (about a room, etc.); wygodny, przytulny

Her room was tiny and a bit messy, but really comfy at the same time.
Jej pokój był malutki i trochę nieporządny, ale równocześnie bardzo przytulny.

• cosy – nice and comfortable; przytulny, miły
My grandmas room is very cosy.
Pokój mojej babci jest bardzo przytulny.

• furnished – umeblowany, wyposażony
• unfurnished – nieumeblowany
• grand – imponujący, wspaniały
• luxurious – luksusowy
• shabby – zaniedbany
• gloomy – ponury
• huge – ogromny
• spacious – obszerny, przestronny  
• small – maly
• tiny – malutki

Idioms with „home” and „house”
• home and dry – w bezpiecznej sytuacji po odniesionym sukcesie
• a home bird – domator
• strike home – zranić (o krytycznej uwadze, obraźliwym komentarzu, itp.)
• Home is where the heart is – (powiedzenie) Dom jest tam, gdzie kochają nas inni  
• bring the house down – rozbawić wszystkich (np. podczas przedstawienia)
• keep house – prowadzić dom

Przymiotnik „homeless” oznacza 
„bezdomny”, a „homesick” to od-
powiednik stęsknionego za do-
mem lub za ojczyzną. Wyrażenie 
„to be/ feel homesick” oznacza 
„tęsknić za domem (krajem)”.
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Kierunek studiów

Historyk sztuki

to znawca szeroko pojętej sztu-
ki na przestrzeni całych dziejów 
ludzkości. Zna różne jej dziedzi-
ny – od malarstwa, rzeźby, przez 
architekturę, grafikę, aż po formy 
tańca. Oczywiście każdy historyk 
sztuki specjalizuje się w jakiejś 
określonej dziedzinie albo jakimś 
okresie. Bada, porównuje  
i opisuje okresy rozwoju sztuki, 
rozmaite jej aspekty, style i zja-
wiska w sztuce wysokiej, użytko-
wej, ludowej i komercyjnej (czy-
li popularnej). 

Czas wielkiej intelektualnej 
przygody

• Jeśli zdecydujesz się na stu-
dia na historii sztuki czekaj Cię 
pięć lat wspaniałej intelektual-
nej przygody.

• Na wykładach poznasz dzie-
je myśli o sztuce, doktryny arty-
styczne, kierunki, techniki two-
rzenia obrazów i rzeźb, a na ćwi-
czeniach metodykę i warsztat 
historyka sztuki.

• Oprócz tradycyjnych wykładów  
będziesz mieć praktyczne zaję-
cia w muzeach, galeriach a na 
III roku praktyki w formie tygo-
dniowego objazdu naukowego, 
na których nauczysz się opisy-
wać dzieła sztuki i obiekty archi-
tektoniczne.

• Ale wybierając się na historię 
sztuki musisz przygotować się 
na wielogodzinne przesiadywa-
nie w bibliotece nad albumami 
z malarstwa, grafiki, rzeźby i ar-
chitektury.

Studia na historii sztuki od dawna uważa się za  elitarne, choć ich popularność z roku na rok spada. 
Generalnie historia sztuki nie należy do trudnych kierunków – raczej znikomy procent studentów 
odpada z powodu niezaliczenia któregoś z przedmiotów.

Dlaczego wybrać ten kierunek studiów?

• Ponieważ należy, bez wątpienia, do najciekawszych spośród wszystkich studiów humanistycznych.

• Na tym kierunku zdobędziesz wszechstronne, humanistyczne wykształcenie, które pozwali Ci podjąć 
bardzo różnorodną pracę, zgodną z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami.

• Wiele podróżując, zwiedzając wystawy i zabytki w Polsce i za granicą, zdobędziesz wiedzę na temat 
sztuk plastycznych i ich historii, 

• Posiądziesz nie tylko wiedzę historyczną oraz umiejętność badania i dokumentowania zabytkowych 
obiektów.

• Tylko na tym kierunku będziesz miaał możliwość dotknąć prawdziwych skarbów sztuki średniowiecz-
nej czy renesansowej, które nie zawsze są wystawiane na widok publiczny.

• Program studiów umożliwia wybór zajęć zgodnie z własnymi zainteresowaniami i specjalizowanie się 
w preferowanym przez siebie kierunku.

• Będziesz mógł wybrać wiele ścieżek kariery zawodowej:
• muzealnika, urządzającego ekspozycje i opracowującego zbiory;
• konserwatora, nadzorującego ochronę zabytków;
• naukowca, badającego dzieje sztuki;
• krytyka sztuki, kształtującego gust publiczności;
• właściciela galerii lub antykwariusza, działających na rynku sztuki.

Predyspozycje
• Autentyczna pasja i przekonanie, że obcowanie ze sztuką jest tym, co chciałoby się robić w życiu.
• Wrażliwość na piękno i poczucie estetyki.
• Dobra pamięć wzrokowa, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość i dar obserwacji.
• Ważna jest umiejętność syntetycznego myślenia oraz kojarzenia faktów. Pozwala to bowiem na 

dogłębne analizowanie i interpretowanie różnych zjawisk.
• Kreatywność i umiejętność menadżerskie to cenne zalety, które ułatwią Ci prowadzenie swojej 

własnej galerii.
• Przydadzą się, choć nie koniecznie, umiejętności plastyczne. Zawsze się przyda umiejętność wy-

konania szybkiego szkicu obiektu lub detalu architektonicznego.

Inwestycje w liceum

• Jeśli masz taką możliwość wybierz liceum plastyczne lub klasę o takim profilu.

• Już na etapie liceum, powinieneś „opatrzyć” się z najważniejszymi dziełami sztuki. Skompromitujesz 
się, jeśli na zajęciach pierwszego roku, nie będziesz potrafił rozpoznać dzieł najważniejszych twór-
ców – Tycjana, Moneta czy Picassa. Dlatego poświęć jak najwięcej czasu na przeglądanie albumów 
poświęconych sztuce. 

• Równie ważne, abyś umiał posługiwać się podstawowymi terminami z dziedziny sztuki. Na studiach 
to podstawowa wiedza. Z takimi terminami jak: fresk, akwarela, portal, tympanon, czy relief powinieś 
być obeznany. Obowiązkowa lektura to „Słownik terminologiczny sztuk pięknych” Kozakiewicza.

Historia sztuki
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• Zapoznaj się choćby z jednym tytułem poświęconym histo-
rii sztuki np. „Historia sztuki w zarysie” Karola Estreichera.
• Tak jak przy wielu innych kierunkach, bardzo istotna 
jest znajomość języków obcych. W tym wypadku nie-
mieckiego i angielskiego, ponieważ duża część literatu-
ry fachowej jest w tych właśnie językach. Do niedawna 
na studiach obowiązkowy był język niemiecki, z uwa-
gi na to, że największe osiągnięcia w interesującej nas 
dziedzinie przypadają badaczom niemieckim.

• W trakcie edukacji licealnej powinieneś zaliczyć wizytę w 
muzeum czy galerii, a w czasie wakacji zaplanować wy-
cieczkę do Warszawy, Krakowa, Gdańska czy Wrocławia. 
Są to miasta bardzo bogate w zabytki i instytucje kultural-
ne. Tam też często wyjeżdżają studenci historii sztuki na 
objazdy naukowe. Dobrze by było gdybyś mógł zwiedzić 
Muzeum Narodowe w Warszawie czy Muzeum Czartory-
skich w Krakowie.

Studia

• Obowiązuje dwustopniowy system studiów (trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie).

• Studiuje się w systemie ECTS, dlatego przedmioty dzielą się na podstawowe (obligatoryjne) i fakul-
tatywne (do wyboru).

• System punktowy oznacza to, że od drugiego roku studiów masz możliwość wyboru wykładów i kon-
wersatoriów.

• Na pierwszych dwóch latach musisz zaliczyć wszystkie przedmioty obowiązkowe, które kończą się 
egzaminem, zaliczeniem albo zaliczeniem ze stopniem. Należą do nich: łacina, wf, lektoraty z języ-
ka nowożytnego i sporo zajęć wprowadzających –  wstęp do historii sztuki oraz metodologie badań.

• Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń. Obecność na większości z nich jest obowiązko-
wa, ale zalicza się je w systemie rocznym, a nie semestralnym. Dlatego egzaminy i kolokwia zdaje się 
na koniec roku.

• Główny blok zajęć trwa  trzy lata. Na I roku jest his toria sztuki starożytnej i średniowiecznej, na II – 
nowożytnej, a na III – nowoczesnej.

• Obok podstawowych zajęć obejmujących naukę z zakresu dziejów malarstwa, rzeźby, architektury i 
rzemiosła artystycznego, obszerną grupę stanowią przedmioty zawodowe, które wybierasz w zależno-
ści od swoich zainteresowań.

Przedmioty

Proponowany program obejmuje około 30 przedmiotów, jest więc w czym wybierać. Wykłada się 
nie tylko czystą historię sztuki, ale i zagadnienia bardzo specjalistyczne – takie jak historia technik 
artystycznych, doktryny artystyczne oraz zagadnienia z pogranicza sztuki i socjologii lub filozofii 
(np. miasto w cywilizacji, filozofia sztuki).

• Przedmiot i metody historii sztuki – jest to przedmiot zajmujący się genezą i rozwojem historii sztu-
ki jako nauki. Wykład dotyczy także interpretacji, odbioru dzieła sztuki, jego oceny i najnowszych 
tendencji i metod badawczych.

• Ikonografia sztuki europejskiej zajmuje się treścią i symboliką dzieł sztuki.

• Wprowadzenie do historii sztuki – wykład poświęcony jest dziełom rzemiosła artystycznego, zwłasz-
cza służącymi wyposażeniu wnętrz: meble, wyroby złotnicze, porcelana, szkło, tkaniny dekoracyjne 
oraz uwzględnia także działy rzemiosła związane z ubiorami: szaty liturgiczne, tkaniny odzieżowe, ha-
fty, koronki, biżuteria.

Na ćwiczeniach poznasz:
• podstawową terminologię i wiedzę z dziedziny technik malarstwa, grafiki i rzeźby,
• sposoby opracowywania, eksponowania i konserwacji obrazów w zbiorach muzealnych,
• sposoby opisu eksponatów w katalogu muzeum czy galerii,
• metody badań technologicznych nad obrazami oraz jak analizować stan zachowania obrazu.

Praca pamięciowa

Aby przejść egzaminy na histo-
rii sytuki, będziesz musiał dobrze 
orientować się w dziedzictwie 
światowej kultury, od starożytno-
ści po współczesność.

Jest to ogromna ilość dzieł do za-
pamiętania wzrokowego.

Do tego dochodzą nazwiska, daty, 
nurty i kierunki oraz specjalistycz-
na terminologia.

W wypadku bardziej reprezenta-
tywnych obrazów będzie koniecz-
ne zapamiętanie każdego jego 
szczegół, ponieważ na egzaminie 
na podstawie fragmentu będziesz 
musiał podać nazwę dzieła oraz 
jego twórcę i datę powstania.

 

W czym można się specjalizo-
wać?

Zazwyczaj na tym kierunku nie 
ma żadnej konkretnej specjali-
zacji.

Ale od tej reguły jest coraz wię-
cej wyjątków. Na przykład na UG 
student może specjalizować się w 
historii sztuki lub muzealnictwie. 
Natomiast na UMK można wyspe-
cjalizować się w historii kultury 
lub historii sztuki.
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Kierunek studiów

• Historia sztuki starożytnej
Wykłady przybliżą Ci sztukę starożytnej Grecji i Rzymu, szczególnie epoki klasycznej i helleni-
stycznej w Grecji oraz okresu Cesarstwa Rzymskiego. Poznasz najbardziej reprezentatywne przy-
kłady architektury, rzeźby i malarstwa kultury antycznej oraz najważniejsze zespoły zabytkowe 
Akropol ateński, Olimpię, Pompeje, Forum Romanum.

• Historia sztuki średniowiecznej
Najtrudniejszy przedmiot pierwszego roku z uwagi na ogrom materiału do zapamiętania.

• Początki sztuki chrześcijańskiej
Na tych wykładach dowiesz się jak wyglądał proces formowania się w sztuce późnego antyku 
nowych tematów i nowych programów dekoracyjnych związanych z rosnącą rolą chrześcijań-
stwa w świecie śródziemnomorskim.

• Historia sztuki nowożytnej powszechnej
Zajęcia dotyczą najważniejszych zjawisk artystycznym w sztuce europejskiej od XV do XVII 
wieku z uwzględnieniem tła kulturowego (muzyki, teatru, filozofii, religii).

• Warsztat fotograficzny
Ćwiczenia mające charakter praktycznego wprowadzenia do fotografii i jej wykorzystywania w 
historii sztuki, przeznaczone dla osób, które znają na poziomie podstawowym zasady wykony-
wania zdjęć oraz prosty sprzęt fotograficzny. Szczególna uwaga poświęcona będzie fotografii do-
kumentalnej, technikom wykonywania zdjęć architektury oraz służącemu do tego celu profesjo-
nalnemu sprzętowi, różnym technikom reprodukcyjnym.

• Historia sztuki nowożytnej powszechnej
Wykłady z tego przedmiotu poświęcone są dziejom sztuki europejskiej od XV do XVII wieku. 
Poznasz głównych twórców (m.in. Rafael, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Tycjan), najważ-
niejsze zjawiska artystyczne  tego okresu z uwzględnieniem tła kulturowego (muzyka, teatr, fi-
lozofia, religia).
Na ćwiczeniach uzupełniających do wykładu będą omawiane współczesne metodologie w badaniach 
nad sztuką (m.in. ikonologia, hermeneutyka, neopozytywizm, estetyka recepcji, psychologizm).

Przedmioty fakultatywne

Od II do IV roku będziesz musiał obowiązkowo zaliczyć 4 semestry przedmiotów fakultatywnych 
rocznie. W zależności od uczelni może to być na przykład:

• Badanie źródeł historycznych
Tu poznasz najważniejsze gałęzie nauk pomocniczych historii, istotne w pracy w pracy history-
ka sztuki np.

        • paleografię  (zajmuje się badaniem rozwoju pisma w procesie historycznym),
        • heraldykę, która bada rozwój i znaczenie herbów,
        • weksykologię (zajmuje się rozwojem i symboliką chorągwi)
        • falerystyką (zajmuj się orderami i odznaczeniami),
        • sfragistykę (bada pieczęcie),
        • numizmatykę.

Historia grafiki
Program, obejmuje historię grafiki europejskiej od XV do XIX wieku. Zajęcia poświęcone są pod-
stawowy technikom graficznym (drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, litogra-
fia), historii grafiki, najważniejszym ośrodkom i szkołom (m.in. szkoły Rafaela i Rubensa) oraz wy-
bitnym grafikom (m.in. Dürera, Rembrandta).

• Kostiumologia
   Wykłady poświęcone są historii ubioru od czasów starożytnych po II wojnę światową.

• Sztuka islamu
Celem ćwiczeń jest ogólne zaznajomienie studenta ze sztuką islamu od jego początków do wie-
ku XIX.

• Nowoczesne malarstwo amerykańskie
Zajęcia poświęcone są malarstwu w Ameryce Północnej od lat osiemdziesiątych XVIII w. do lat 
czterdziestych XX w. 

Co jest najtrudniejsze?

Przedmiot, który sprawia najwię-
cej problemów na pierwszym 
roku to ikonografia sztuki euro-
pejskiej.

Trochę problemów sprawiają 
dzieje doktryn artystycznych – to 
przedmiot na pograniczu filozofii i 
historii sztuki.

Najtrudniejsze są jednak egza-
miny ze sztuki średniowiecznej, 
nowożytnej i powszechnej, ze 
względu na bardzo obszerny ma-
teriał do opanowania.
By je zdać, studenci muszą zapa-
miętać biografie artystów, poznać 
ich obrazy, ich historię i gdzie się 
to dzieło teraz znajduje.

 

Co jest najfajniejsze?

Zajęcia w terenie – starych ko-
ściołach, muzeach i galeriach. 
Można wówczas pracować na 
prawdziwych eksponatach, a nie 
tylko analizować reprodukcje w 
książkach czy na slajdach.

 

Praktyki

Są to z reguły praktyki pięcio-
dniowe, mające charakter wyjaz-
dów zabytkoznawczych, organizo-
wane raz do roku – wiosną. Stu-
denci uczą się na nich lokalizowa-
nia obiektów w czasie i epoce, 
rozpoznawania właściwości sty-
lów w malarstwie, rzeźbie, archi-
tekturze czy sztuce użytkowej, a 
także umiejętności opisu obiek-
tów i technik artystycznych. Obo-
wiązują też praktyczne zaliczenia 
tych zajęć.

Czasami organizowane są prakty-
ki zagraniczne na przykład w Ber-
linie czy Wiedniu, które, nieste-
ty, finansowane są z kieszeni stu-
denckiej (nie są one obowiązko-
we).
Takie zajęcia zapewniają bez-
pośredni kontakt ze sztuką, a 
zwłaszcza z architekturą. Wykła-
dowcy mają okazję sprawdzić 
umiejętność datowania czy ana-
lizy poszczególnych obiektów w 
ich środowisku naturalnym.
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Praca magisterska

Przedmiotem zainteresowania mogą być wszelkie artefakty wizualne: od dzieł architektury, przez 
rzeźbę, malarstwo, grafikę, wytwory rzemiosła artystycznego, aż do fotografii, reklamy. Można pi-
sać na temat witraży zabytkowego kościoła, działalności jakiejś grupy artystycznej  lub architek-
tury wybranego miasta. 

Praca

Historykowi sztuki nie tak łatwo zrobić dziś karierę i osiągnąć sukces finansowy. Rynek sztuki w 
Polsce nie jest chłonny, a możliwości promocyjne nie za duże. Dzieła młodych artystów nie są chęt-
nie kupowane, więc trudno szybko wyrobić komuś nazwisko.

Co czeka historyków sztuki po dyplomie?

• Praca w muzeach, których co prawda nie brakuje, ale są w takiej kondycji, że młody, dynamiczny czło-
wiek nie bardzo może się przystosować do ich ograniczeń.

• Mogą też zostać konserwatorami zabytków, dziennikarzami piszącymi o sztuce lub na jakikolwiek inny 
temat, o ile oczywiście starczy im wiedzy i umiejętności.

• Nieliczni mogą wybrać zawód biegłego sądowego, pracownika państwowej galerii lub też archiwi-
sty w muzeum.

• Młodzi historycy sztuki trafiają do wydziałów kultury urzędów miast również do agencji reklamowych 
jako specjaliści od public relations. Sprawdzają się, gdyż są świetnie wykształceni oraz kreatywni.

• Część odnajduje się w branży turystycznej pracując w charakterze pilotów wycieczek.

• Mogą postawić wreszcie na swoją przyszłość i zacząć pracę w domu aukcyjnym, w prywatnej galerii, 
która zajmuje się handlem sztuką.

• Spora grupa decyduje się na studiowanie drugiego fakultetu, albo studia podyplomowe.

Przykładowe zajęcia fakulta-
tywne:
• sztuka islamu,
• kultura artystyczna późnego 

średniowiecza,
• kultura artystyczna w północnej 

Europie XVII-XVIII wieku,
• organizacja wystaw,
• rzemiosło artystyczne,
• ornamentyka,
• dzieje doktryn artystycznych,
• warsztat i metodologia histo-

rii sztuki,
• rysunek pomiarowy (rysowa-

nie rzutów, czyli planów i prze-
krojów budowli na podstawie jej 
wyglądu zewnętrznego),

• inwentaryzacja zabytków,
• techniki sztuk plastycznych,
• konserwacja zabytków malar-

stwa i rzeźby,
• konserwacja i ochrona zabyt-

ków architektury,
• muzealnictwo,
• rynek sztuki,
• organizacja twórczości arty-

stycznej i mecenat, 

  

Przykładowe specjalności:

• Ochrona dziedzictwa kulturo-
wego,

• Europejska turystyka kulturo-
wa,

• Konserwatorstwo i ochrona 
dóbr kultury,

• Muzealnictwo,
• Pedagogika,
• Rynek sztuki,
• Sztuka w przestrzeni publicznej,
• Krytyka sztuki.

Po ukończeniu studiów możesz 
pracować w zakresie:
• dokumentacji zabytków,
• przygotowania wystaw dzieł 

sztuki,
• upowszechniania sztuki,
• obrotu dziełami sztuki.

Studia na historii sztuki przygo-
towują Cię do pracy w:

• muzeach i urzędach konserwa-
torskich,

• galeriach wystawiających,
• galeriach prowadzących obrót 

dziełami sztuki,
• redakcjach wydawnictw, cza-

sopism,
• placówkach popularyzujących 

sztukę.

Gdzie studiować historię sztuki?

• Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,

• Katolicki Uniwersytet Lubelski,

• Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (niepubliczna),

• Uniwersytet Gdański,

• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

• Uniwersytet Jagielloński,

• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

• Uniwersytet Łódzki,

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

• Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,

• Uniwersytet Śląski w Katowicach,

• Uniwersytet Warszawski,

• Uniwersytet Wrocławski.


