
Biblia
Gatunki literackie i środki 

stylistyczne



Gatunki literackie



Gatunki literackie – Epika (proza) / 

Podanie

 opowiadanie, narracja, historia prorocka, tj. narracja 
historyczna interpretowana religijnie lub etycznie (hbr. prorocy 
wcześniejsi, czyli: Joz, Sdz, 1-2Sm, 1-2Krl), proroctwo, 
przestroga i obietnica, formuła prawna, porada, list (literatura 
okolicznościowa, stosowana);

 podanie poetyckie (proza poetycka, tj. forma literacka 
łącząca w sobie cechy prozy i poezji; występuje w niej 
fabularny układ zdarzeń, język jednak przenosi nas w typiczną
sferę wyrazu pojęć, przez co tekst zyskuje liryczny, refleksyjny 
nastrój):

 przypowieść, przykład, przysłowie.



Gatunki literackie – Liryka / Poezja

Modlitwa, hymn, wyznanie miłości (Pnp), 

wyznanie wiary, proroctwo (większość proroctw 

np. tzw. Proroków wielkich: Iz, Jr i Ez), przestroga i 

obietnica, przypowieść, przysłowie, zagadka.



Gatunki literackie – Epika, Liryka i 
Dramat → Proroctwo

Przestroga z warunkowanym zdarzeniem (Joba),

obietnica warunkowana, 

obietnica nieuwarunkowana



Gatunki literackie

 dla Podania poszukujemy Zdarzenia (faktów, dat, osób, 

udokumentowanych okoliczności — w Pismach Świętych i poza nimi);

 dla Poezji poszukujemy Uwznioślenia (oczekiwanej przemiany, otuchy, które 

jednak mogą nawiązywać do realiów historycznych lub kulturowych 

dostarczających ważnego wglądu, osadzenie danej jednostki literackiej w 

życiu)

 dla Proroctwa poszukujemy Spełnienia (zaistniałych lub przewidywanych 
faktów; na ich podstawie możemy wnosić o rozumieniu proroctwa jako 

takiego, rozumieniu proroctwa w określonym okresie, rozumieniu języka 

prorockiego, itp., zob. „niespełnione” proroctwo Ez 26).



Jak czytać Biblię?

Z czego należy zdać sobie sprawę

 Słowo Boże to w najwłaściwszym sensie Osoba – Jezus Chrystus,

 Pismo Święte to szeroko pojęte słowo o Słowie,

 Natchnienie, wg akrostychu NieWąTP, Nie jest Werbalne ani Tekstowe, lecz 

tkwi w Przesłaniu — oznacza tę moc sprawczą Przesłania, które przyjęte 
wiarą, nowy byt w nas odsłania,

 Jezus Chrystus opisany na kartach Pism Świętych chce w codziennym życiu 

działać według schematu: SP Go zapowiada; NP — poświadcza; a życie 

Go doświadcza.

J 5:39 „Zgłębiacie Pisma, gdyż się wam zdaje, że 

macie w nich życie wieczne, a tymczasem one 

składają wyraźne świadectwo o Mnie” (SNPPD)



Figury stylistyczne

Przykłady

 Kopnąć w kalendarz, To się nie mieści w głowie, Chyba się zabiję

 Zjadłbym konia z kopytami

 Wylałam morze łez

 Głupi jak koza

 Pracowity jak mrówka

 (Oksymoron) Żywy trup, gorący lód, radosny różaniec,

 Widziałem prawdziwą piękność

 Księżyc się uśmiecha

 Może morze jest lepsze, przyszła przyszła teściowa



Figury stylistyczne

Porównania / Podobieństwa

 Rozpoznajemy po wyrażeniach „jak”, tak jak”, „jako”

 1P 1:24

 Ps 1:3



Figury stylistyczne

Metafora

 Przeniesienie znaczenia wyrazu lub wyrazów na inne znaczeniowo różne

 Ps 84:12

 Ps 23:1



Figury stylistyczne

Hipokastaza

 Niebezpośrednie porównanie pomiędzy dwiema różnymi rzeczami, które 

mają ze sobą coś wspólnego. W hipokatastazie podmiot jest domniemany

 Ps 22:17

 Ps 127:5

 Ps 139:15



Figury stylistyczne

Przypowieść

 Rozbudowane porównanie. Parabola, opowieść o charakterze 

pouczającym, przekazuje myśl moralną poprzez przykład zaczerpnięty z 

życia lub wymyślony, służy tłumaczeniu prawd biblijnych 

 Mat 13:24-30



Figury stylistyczne

Alegoria

 Rozbudowane metafora 

 Sdz 9:7-15

 Iz 5:1-7



Figury stylistyczne

Personifikacja

 Uosobienie, nadanie cech ludzkich zwierzętom i roślinom, przedmiotom, 

zjawiskom i ideom 

 Joel 1:10

 Rdz 4:6 (UBG)

 Ps 23:4



Figury stylistyczne

Antropomorfizm

 Wyobrażenie bóstwa na podobieństwo człowieka i przypisywanie mu cech 

właściwych człowiekowi (PWN), 

 Ps 11:4

 Ps 31:3 (mamy tu dodatkowo metafory)

 Ps 51:11(BW)



Figury stylistyczne

Zoomorfizm

 Przypisywanie Bogu lub innym istotom, cech zwierzęcych lub ich części

 Ps 63:8



Figury stylistyczne

Metonimia

 Odmiana metafory, w której określenia przedmiotów mogą zastępować 

inne np. cała Warszawa zamiast mieszkańcy Warszawy.

 Metonimia przyczyny: Kiedy autor podaje przyczynę, ale ma na myśli skutek

Gen 11:1, Pwt 17:6, Ps 79:6, Ps 36:10, Łk 16:29

 Metonimia skutku: Autor mówi o skutku a ma na myśli przyczynę

Wj 10:17, Ps 51:10, Ps 74:15, Ps 57:9, Ps 22:19

 Metonimia podmiotu: Podmiot lub dana rzecz występuje zamiast 

dopełniania czy innej cechy

Iz 38:18, Ps 23:5, Ps 29:8, Dz 9:4, Gen 49:10

 Metonimia dopełnienia

Gen 42:38, Iz 16:9, Ps 72:9, Lb 6:7, Ps 20:2



Figury stylistyczne

Synegdocha

 Zmiana w zdaniu nazwy przedmiotu np.: np. dach zamiast dom.

 Zawężająca: Mk 16:15, Jr 26:9, 1Sm 20:26

 Poszerzająca: Ps 44:7, Wj 3:8, Mt 6:11 

 Całość za części: Wj 21:6

 Części za całość: Prz 1:16, Ps 3:4, Rdz 22:17, Ps 80:3



Figury stylistyczne

Eufemizm

 Np. Odszedł od nas… zamiast Zginął tragicznie….

 Job 2:9 (BJW – „Błogosław Bogu”)

 Położył się z nią, Poznał ją, wszedł, umyła nogi, przykryła nogi – eufemizmy 

seksu



Figury stylistyczne

Symbol

 Znak, pojęcie lub układ pojęć użytych dla oznaczenia innego przedmiotu

 Iz 42:6,7



Figury stylistyczne

Hiperbola i elipsa

 Hiperbola, Użycie przesadzonych zwrotów: Pwt 1:28, Ps 6:7

 Elipsa, opuszczenie w zdaniu wyrazów domyślnych: Ps 23:13, Jr 20:9



Figury stylistyczne

Inne

 Pytania retoryczne,

 Rymy, akrostych, powtórzenia wyrazów, paralelizmy i pauzy,

 Mejoza (pomniejszanie jednego aby wywyższyć drugie),

 Tapejnoza (umniejszanie rzeczy aby ją wywyższyć),

 Inkluzjo (rozpoczyna i kończy się tym samym wyrazem – Ps 8),

 Ironia (1 Krl 18:27),

 Meryzm (użycie dwóch przeciwstawnych stwierdzeń na oznaczenie 

całości) Ps 113:3; 139:2, 8; 



Podsumowanie

 Treści Pisma Świętego nie rozumiemy zawsze literalnie: Prz 8:29, Za 6:5, 
Rdz 1:17, ale sprawdzamy, czy nie jest to któraś ze znanych nam figur 
stylistycznych, która wskazuje właściwe znaczenie,

 Wyjaśnienia szukamy przede wszystkim w najbliższym kontekście, 
a następnie w dalszym kontekście, następnie w kulturze, ale zawsze przez 
pryzmat Chrystusa,

 Jeżeli to co obserwujemy w obszarze rzeczywistości (np. kulistość ziemi, 
obrót ziemi wokół słońca) przeczy temu co wydaje nam się, że Pismo 
„mówi”, to zastanawiamy się, czy aby nie rozumiemy tego tekstu w sposób 
opaczny.

 W Biblii szukamy co Jezusa Chrystusa: zapowiada i o Nim zaświadcza; 

 Na Stare Przymierze patrzymy przez Nowe Przymierze


