
W jaki sposób twórcy późniejszych epok nawiązują do postaci biblijnych? Odpowiedz na podstawie 

interpretacji obrazu ,,Hiob” Leona Bonnata (ok.1880) i wybranego tekstu literackiego. 
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Wstęp 

Biblia jako święta księga Żydów i chrześcijan, źródło odwiecznych tematów, motywów, typów postaci, które 

inspirowały literaturę i sztukę wieków. 

Teza 

Postaci biblijne jako reprezentanci postaw ludzkich. 

• Interpretacja „Księgi Hioba" jako jedynej księgi Starego Testamentu o cierpieniu jednostki. 

• Krótkie odtworzenie losów Hioba i jego postawy wobec cierpienia (pokorny, bogobojny, posłuszny woli Pana, 

mocno wierzący, odporny na pokusy i podszepty złych doradców, ufny w wyroki boskie, pokładający swą nadzieję 

w Panu, choć doświadczony przez Niego) 

• Obraz Bonnata jako przykład wykorzystania biblijnej opo- wieści do ukazania uniwersalnego problemu, cierpienia 

i relacji między cierpiącym człowiekiem a Bogiem. 

Opis obrazu 

Stary, nagi Hiob, z długą siwą brodą, bezradnie siedzący na ziemi, z rozłożonymi rękami i oczyma wzniesionymi 

ku niebu. Stare, żylaste umęczone ciało ze starczym wypiętym brzuchem, oczy niczym puste oczodoły, wpatrzone 

jednak w niebo. W tle ciemność. 

Interpretacja 

Obraz jest bardzo dramatyczny, pokazuje tragedię jednostki samotnej wobec cierpienia. Wyeskponowane są 

starość i zmęczenie, nędza Hioba oraz pustka. Dramatyczny efekt wzmaga czarne tło i kontrast między nim a jasnym, 

umęczonym ciałem Hioba, efekt światłocienia. 

Naturalistyczne ujęcie ciała starca zwraca uwagę odbiorcy na jego cierpienie i czyni bohatera biblijnego postacią 

wiarygodną i godną współczucia, a może litości. 

Przykłady z literatury 

„Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa jako powieść, która jest przykładem nawiązania do postaci biblijnych, 

takich jak Chrystus czy Poncjusz Piłat. Imiona bohaterów powieści w powieści, czyli utworu tworzonego przez 

tytułowego mistrza, są przekręconymi imionami postaci z Biblii. Reinterpretacja tych postaci na kartach powieści 

mistrza, a zarazem utworu Bułhakowa: Chrystus wcale nie jest tak mocny, a Piłat tak zły jak w Ewangeliach, 

ewangelista nie spisuje wiernie słów Jezusa, czym budzi jego przerażenie. Poznajemy też nieznane 

z Biblii szczegóły ich życia i motywy postępowania. 

Nawiązaniem do biblijnej postaci szatana jest szatańska świta stworzona przez Bułhakowa. Grasuje ona po 

ulicach komunistycznych miast, sieje spustoszenie, robi kawały. 

Reinterpretacja postaci szatana, który wcale nie jest taki zły, a na pewno przewyższa sprawiedliwością i prawdą 

władzę komunistyczną. Bywa nie tylko groźny, ale i... wesoły oraz pomocny dobrym ludziom. Igra ze złymi. 

Można dodać, że fragment tej książki stał się kanwą dla filmu Andrzeja Wajdy „Piłat i inni", a cała powieść była 

inspiracją dla wielu reżyserów filmowych i teatralnych. 

Wnioski 

Bułhakow pokazał komunizm w groteskowym świetle, obnażył jego zło i zakłamanie. W zreinterpretowanych 

postaciach Piłata i Jezusa sportretował słabych, pełnokrwistych ludzi, wyposażył ich w nowe cechy, zreinterpretował 

ich postępowanie, pogłębił motywy. Odbóstwił Jezusa. Szatanowi ujął powagi. 

Podsumowanie 

Postaci biblijne są w tekstach kultury różnych epok. Przywoływuje się je jako symbole pewnych postaw ludzkich 

i... jak w przypadku „Mistrza i Małgorzaty", źródła mitów. 

Bonnat przywołał na obrazie Hioba, by pokazać istotę ludzkiego cierpienia i samotności. Bułhakow 

zreinterpretował biblijne postaci, czyniąc je bliższymi odbiorcy oraz ilustrując przekorną prawdę, że rzeczywistość 

komunistycznego kraju jest gorsza niż ta, którą stworzyłby diabeł. 

O co może DODATKOWO zapytać komisja? 

Egzaminatorzy mogą poprosić o scharakteryzowanie postaci szatana i jego świty oraz bohaterów biblijnych 

„Mistrza i Małgorzaty" występujących w rękopisie mistrza, odtworzenie losów Hioba, wyjaśnienie 

terminów naturalizm i groteska oraz reinterpretacja. Mogą poprosić o podanie imion Jezusa i Judasza, które wystąpiły 



w powieści Bułhakowa. Wśród poleceń: odtworzenie losów rękopisu mistrza, pytanie o to, czy konwencja 

naturalistyczna jest odpowiednia do ukazywania cierpienia oraz uzasadnienie opinii. Nie zdziwi też rozważenie 

kwestii, czy artyści mają rację, przywołując biblijne postaci? 


