MOTYWY BIBLIJNE
Klasa 6

Biblia zajmuje bardzo ważne miejsce w
kulturze. Świadczy o tym fakt, że
malarze, pisarze, rzeźbiarze, muzycy
od dawna wykorzystują w swoich
dziełach

motywy

wywodzące

się

właśnie z Biblii. Wato znać motywy

Czym są
motywy biblijne?

biblijne, aby móc zrozumieć wszelkie
dzieła znamienitych artystów.

STWORZENIE ŚWIATA
Jak wyglądał początek świata według włoskiego

malarza? Artysta pokazał Boga, oświetlonego złocistym
blaskiem i niesionego przez anioły, który za pomocą
jednego gestu dokonuje dzieła stworzenia.

Wszechświat w tej wersji to niebieska kula, z
umieszczoną w centrum Ziemią, otoczoną przez serię
kręgów reprezentujących cztery żywioły, planety i znaki

zodiaku.

Giovanni di Paolo di Grazia

Stworzenie świata i wygnanie z raju (fragment), 1445 rok

RAJ
Liście, kwiaty i owoce to główne elementy

haftu ukazującego rajski ogród idealne
miejsce, w którym Bóg umieścił człowieka,
a następnie z powodu grzechu go stamtąd

wygnał Wizja biblijnego raju jako ogrodu
wpłynęła

na

sposób

przyrody w sztuce.

Jan Brueghel (starszy), Paradajs

przedstawienia

WIEŻA BABEL
Na obrazie przedstawiono wieżę w trakcie budowy
Według historii znanej z Biblii ludzie pełni pychy

postanowili zbudować wieżę, której szczyt sięgałby nieba
Bóg nie chciał dopuścić do ukończenia tego dzieła,
dlatego pomieszał ludziom języki, żeby się nie rozumieli

nawzajem. Dziś sformułowanie wieża Babel oznacza brak
porozumienia,

zamęt,

jest

wyrazem

człowieka od Boga.

Pieter Bruegel (starszy), Wieża Babel, 1563 rok

oddalenia

się

Pierwsi ludzie i grzech

Pierwsi ludzie zostali pokazani w
otoczeniu zwierząt, pod rajską jabłonią
w momencie gdy Ewa przekazuje
Adamowi zakazany owoc.
W ten sposób artysta zwrócił uwagę na
ich grzeszność.

Lucas Cranach starszy
Adam i Ewa, 1510 rok

Szatan i zło

Kłamstwa, przebiegłość i obietnice
węża doprowadziły do złamania
zasad, których przestrzegania Bóg
wymagał od pierwszych ludzi Dziś
wąż jest znakiem podstępu i
grzechu.

Antoon van Dyck, Mojżesz i miedziany wąż 1620 rok

Anioł

Przedstawiony Anioł pochodzi z obrazu,
Gustave Doré, Walka Jakuba z Aniołem.
Takim też znaczeniem obdarza się w naszej
kulturze anioły.

Gustave Doré, Walka Jakuba z Aniołem, 1863 rok

Związki frazeologiczne pochodzące z Biblii

Związki frazeologiczne, które swoje
źródło mają w Biblii, określa się
mianem biblizmów.

Związki frazeologiczne pochodzące z Biblii
✓ zakazany owoc grzech, pokusa
✓ wieża Babel niemożność porozumienia się, bałagan, nieporozumienia
✓ salomonowy wyrok wyrok sprawiedliwy, mądry
✓ pocałunek judasza zdrada, podstęp, gest fałszywy, nieszczery, dwulicowy
✓ alfa i omega ktoś, kto wszystko wie z danej dziedziny, najwyższy autorytet,
guru
✓ hiobowe wieści wieści smutne, tragiczne, fatalne
✓ manna z nieba niespodziewany dar
✓ judaszowy grosz zapłata za zdradę
✓ rzeź niewiniątek zdarzenie, w którym padło wiele niewinnych ofiar

Inspiracje biblijne w filmie
❖ Jednym z filmów, który w oryginalny sposób interpretują temat
boskości, jest film Bruce Wszechmogący.
❖ Warto wspomnieć również o filmach, które korzystają z biblijnych treści,
ale wykorzystują je tylko jako podstawę filmu, wokół której oplatają

inne wątki. Takimi filmami są np. Stygmaty, Klient czy Siedem.
❖ Jednym z ciekawszych filmów, opartych na historii biblijnej, jest Pasja

w reżyserii Mela Gibsona. Ekranizacja ostatnich dwunastu godzin życia
Chrystusa, oparta na Nowym Testamencie.

Inspiracje biblijne w muzyce
Również muzyka nie pozostaje obojętna na treści biblijne. Gatunek ten wyraża się nie tylko poprzez dźwięk, ale też i słowo.
Każdy twórca obiera sobie temat utworu i w zależności do niego tworzy muzykę patetyczną, radosną bądź smutną. Poprzez
dźwięki wyraża nastroje bohaterów. Największą grupą utworów, w której występują treści biblijne, są pieśni religijne: kolędy,
pastorałki, hymny, pieśni pasyjne, pieśni wielkanocne. Wielu znanych kompozytorów, takich jak Bach, Beethoven czy Mozart
tworzyło również msze oraz kantaty, chorały i oratoria.

Polskim zespołem, który wykonuje piosenki
zawierające treści biblijne jest Arka Noego. Nawet
nazwa wskazuje na związki muzyki tego zespołu
z Pismem Świętym - Noe był patriarchą, któremu
wraz z rodziną i zwierzętami udało się ocaleć
z potopu - kary Bożej, zesłanej na ludzi. Wiele
tekstów tego zespołu powtarza dokładnie treści
biblijne, a inne czerpią z nich inspirację.

Motywy biblijne w
sztuce

Nie można zapomnieć również o inspiracjach motywami biblijnymi
w malarstwie. Sporo obrazów odwołuje się do historii pierwszych ludzi.
Jednym z najsławniejszych dzieł o tej tematyce jest obraz Wypędzenie
Adama i Ewy z raju autorstwa Michała Anioła. Michał Anioł właśnie jest
artystą, który w swoich dziełach bardzo często odwołuje się do Pisma
Świętego. Namalował na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej o wymiarach 40 na
14 metrów scenę Sądu Ostatecznego. Michał Anioł jest również autorem
rzeźb Dawid i Pieta.
Benjamin West, Wygnanie Adama i Ewy z Raju, 1791 rok
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