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Cel: 
Uświadomienie, że czytając Biblię ważne jest, by brać pod uwagę gatunek literacki 
danego fragmentu, co pozwoli nam właściwie odczytać jej przesłanie. Zapoznanie z 
najpopularniejszymi gatunkami literackimi występującymi w Piśmie Świętym, próba 
analizy fragmentu pod kątem gatunku literackiego. 
 
TEMAT: GATUNKI LITERACKIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM 
 
PRZEBIEG SPOTKANIA 
 

Wstęp: 
 
Biblia jest nie tylko prawdziwym słowem Boga (Bóg jest jej głównym autorem), ale 
jednocześnie prawdziwym słowem ludzkim (kilkudziesięciu pisarzy biblijnych). Jako 
słowo ludzkie, jako literatura Izraela i początków chrześcijaństwa, Biblia nie stanowi 
jednolitej struktury rodzajowej. Przeciwnie, autorzy biblijni posługują się modelami 
różnych rodzajów literackich. Sobór Watykański II przypomniał, że w celu 
zrozumienia intencji świętych autorów, a więc tego, co chcieli nam powiedzieć, a 
przez nich Autor pierwszorzędny czyli Pan Bóg, należy uwzględnić zróżnicowanie 
rodzajowe Biblii. Dopiero rozpoznanie indywidualnych właściwości rodzajowych 
poszczególnych ksiąg biblijnych umożliwia zrozumienie sensu Pisma Świętego jako 
księgi Bożej i ludzkiej zarazem. 

Rodzaje literackie, jakie wyróżnia język polski to liryka, epika i dramat. Wszystkie trzy 

są zawarte w Piśmie Świętym. Możemy w nim rozpoznać także różnorodne gatunki 

literackie. 

Przykładem jest poemat biblijny o stworzeniu świata i człowieka. Nie można go 
interpretować dosłownie, lecz według reguł poetyckiego obrazowania. Albowiem 
autor biblijny nie był obecny przy stwarzaniu świata przez Boga i nie chce 
relacjonować kolejności wydarzeń. Pisarz biblijny pragnie jedynie uwypuklić pewne 
religijne prawdy: Jedynie Pan Bóg istnieje bez początku i końca. Wszystkie rzeczy 
materialne i duchowe — poza Bogiem — zostały stworzone przez Boga. Człowiek jest 
koroną stworzenia. Jest w nim obraz i podobieństwo samego Boga, który powołuje 
człowieka do przyjaźni ze sobą. Przyjaźni, która trwać ma wiecznie. 

Czy Bóg zakładał się z szatanem o życie Hioba? Czy za czasów Sędziów drzewa ze 
sobą rozmawiały? Czy Jonasz został połknięty przez wielką rybę? Czy rzeczywiście 
świat wyglądał tak, jak opisuje to Księga Rodzaju? 

Opowieść o Hiobie jest starą legendą, mającą na celu wyjaśnienie ludziom ważnej 
prawdy teologicznej, że cierpienie człowieka nie jest karą za jego grzechy, lecz 
naturalną częścią ludzkiego życia. Jonasza nigdy ryba nie połknęła, a świat nie 
wyglądał tak, jak opisują go pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Aby to wszystko 
zrozumieć, trzeba przede wszystkim przestać doszukiwać się w Biblii podręcznika 
naukowego czy kroniki historycznej.  Mamy w Biblii wiele mitów i legend, których nie 
należy odczytywać jako relacji z wydarzeń, które miały kiedykolwiek miejsce. Biblia 
zawiera także utwory poetyckie, mity, formuły liturgiczne, przypowieści i wiele innych 
utworów. 
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I. GATUNKI  LITERACKIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM 

(propozycja, by skierować pytanie o gatunki literackie i  przykłady ich 
występowania do grupy i wspólnie je wymieniać) 

Wśród najpopularniejszych gatunków biblijnych można wymienić: 

 
 dialog filozoficzny (np. Księga Hioba), 
 kazanie (np. kazanie na górze), 
 ewangelia (np. św.Marka) 
 kodeks (np. Księga Kapłańska), 
 kronika (np. 1. Księga Kronik), 
 list (np. List do Efezjan), 
 modlitwa (np. modlitwa „Ojcze nasz”), 
 opowiadanie (np. historia Daniela w lwiej jamie), 
 pieśń, hymn(np. pieśń Mojżesza w Księdze Wyjścia 15,psalmy), 
 pieśń miłosna (np. Pieśń nad Pieśniami), 
 proroctwo apokaliptyczne (np. wizje Daniela), 
 przypowieść (np. przypowieść o siewcy), 
 przysłowie (np. Księga Przysłów) 
 saga rodowa (np. fragmenty Księgi Rodzaju), 
 tren (np. Lamentacje Jeremiasza), 
 opis historyczny (np.Dz) 
 nowele (Tb, Jdt, Est) 
 opowieść teologiczna (Jon), 
 bajka (Sdz 9,8-9). 
 spis (Lb 26) 
 dziennik podróży (Dz 20,1-6) 
 opis teofanii 
 rodowód 
 opis powołania 
 sentencje prawne 
 błogosławieństwa i przekleństwa 
 ……… 
 

II. JAKI TO GATUNEK? 
     1. Każdy z uczestników otrzymuje sygnaturę. Następnie czyta po cichu   

        wyznaczony fragment i próbuje określić jakiego gatunku literackiego użył autor.   

        Łk 15,3-7 – przypowieść  
        Dz 15,23-29 – list   
        2 Sm 1,19-27 – pieśń pogrzebowa 
        Rdz 22,1-19 – saga rodzinna  
        2 Sm 20,23-26 – spis  
        1Krl 16,8-12 – kronika dworska  
        Prz 26, 27 - przysłowie 
        Dz 20,14-17 – dziennik podróży 
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        Dz 10,34-43 – kazanie 
 
     2. Weryfikujemy rozpoznane gatunki. 

 

     3. Jeszcze raz każdy czyta swój fragment i znając już jego gatunek stara się   

         określić z jakich składa się części lub jakie ma charakterystyczne cechy. 

 

III. ANALIZA  Rdz 1,1-31 

 Kto był świadkiem stworzenia? Nikt 
 Kto spisał ten tekst? Człowiek pod natchnieniem Ducha. 

 Jaki fragment się powtarza? – „i tak upłynął …”  
 Jak nazywamy w literaturze powtarzającą się frazę? Refren. 
 Jaki utwór zawiera refren? Piosenka. 

       Mamy więc do czynienia z piosenką o sześciu zwrotkach i zakończeniu. 
 

 Ile trwało stworzenie? Biblia nie mówi nic na ten temat: 
        „siedem” – w pojęciu hebrajczyków to pełnia, doskonałość, harmonia  
        2 P 3,18 - jeden dzień jest ja 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień 
       Mamy przed sobą poemat na cześć Boga Stwórcy. 
Treść, którą autor przekazuje, to: 
1. Bóg stworzył świat, 

2. Świat stworzony przez Boga jest dobry, 

3. Jeden dzień w tygodniu powinien być poświęcony Bogu. 

 

IV. (…)Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie 

niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i 

inne Pisma, na własną swoją zgubę. [2 P 3, 16] 

Czytając Biblię zawsze musimy brać pod uwagę gatunek literacki. W 

przeciwnym wypadku nie unikniemy błędów i nie zrozumiemy w pełni 

przesłania. 

-co sprawia Ci największą trudność w lekturze biblii? 

- jak myślisz, co mogłoby Ci pomóc w  prawidłowym zrozumieniu   

  czytanego fragmentu biblii ? 

- z jakich pomocy korzystasz? (komentarze, książki itp.) 

 

      V.   ZAKOŃCZENIE 

             Modlitwa na zakończenie: słowem Bożym – Ps. 1 

 

 

 
Propozycje dodatkowej lektury: 
http://biblia.wiara.pl/doc/422557.Gatunki-literackie-w-Biblii 
 
 

http://biblia.wiara.pl/doc/422557.Gatunki-literackie-w-Biblii
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Propozycje do własnej pracy do następnego spotkania: 
- korzystać z komentarzy biblijnych do czytań na czas Adwentu i Bożego 
Narodzenia, np.: 
http://biblia.wiara.pl/Zrozumiec_Slowo 
http://biblia.wiara.pl/doc/2346102.Biblijne-konteksty-Nawigator 
http://www.orygenes.pl/category/niedziela/ 
 

http://biblia.wiara.pl/Zrozumiec_Slowo
http://biblia.wiara.pl/doc/2346102.Biblijne-konteksty-Nawigator
http://www.orygenes.pl/category/niedziela/

