
ANIOŁY



1.Motyw anioła w literaturze:

• Tytuł dzieła: ,,Anioł”

• Twórca dzieła: Bolesław Leśmian

• Wygląd anioła: Wygląd anioła nie jest opisany ze szczegółami, lecz z opisu 
autora możemy wywnioskować, że:

Wiatr rozgarniał mu skrzydeł świeżący się puch,
A od kurzu miał ciemne jak Murzyn kolana...
Włos jego-hartowana w niekochaniu miedź! Oczy płoną, miłosne nieskalane 

szałem!

• Uzasadnienie wyboru: Mój wybór padł akurat na ten wiersz, ponieważ bardzo 
spodobał mi się sposób przedstawienia przez autora swojego spotkania z 
aniołem, wówczas sama przez chwilę poczułam się tak jak gdybym to ja stała na 
miejscu autora i twarzą w twarz spotkała się z tą piękną istotą.





2.Motyw anioła w malarstwie:

• Tytuł dzieła: ,,Zwiastowanie"

• Twórca dzieła: Leonardo da Vinci

• Wygląd anioła: Obraz na pierwszym planie przedstawia Archanioła Gabriela, który 
gestem prawej dłoni pozdrawia Najświętszą Maryję Pannę, przestraszoną tym 
nieoczekiwanym spotkaniem. Niebieski posłaniec przyklęka na znak pokory i 
uniżenia. Ma odkryte czoło a jego ubiór jest bogato zdobiony. Leonardo 
przedstawił anioła jako młodego mężczyznę, który w lewej dłoni trzyma białą lilię, 
symbolizująca dziewictwo Maryi.

• Uzasadnienie wyboru: Wybrałam ten obraz ze względu na naturalne 
przedstawienie postaci czyli, Archanioła Gabriela i Maryi, lecz także obraz 
zaintrygował mnie samym miejscem jego przedstawienia, czyli scenerią ogrodu 
samej Maryi.





3.Motyw anioła w malarstwie:

• Tytuł dzieła: ,,Aniele pójdę za tobą"

• Twórca dzieła: Jacek Malczewski

• Wygląd anioła: Na pierwszym planie został przedstawiony anioł z 
wielkimi skrzydłami pełnymi barw i dużymi łydkami. W prawej ręce 
trzyma drewnianą laskę. Jest obrócony tyłem więc nie możemy zobaczyć 
jego wyrazu twarzy, jednak na podstawie zachowania i przestraszonej 
miny dziecka można domyślać się, że oblicze anioła jest surowe.

• Uzasadnienie wyboru: Wybrałam ten obraz, ponieważ urzekł mnie 
połączeniem świata bajkowego z realnym, jednak obraz bardzo mnie 
zastanawia, ponieważ mimo, że kolory dzieła są jasne a nawet słoneczne, 
na obrazie widać smutek i zadumę, najwyraźniej jest to chwila poważna, 
a może nawet decydująca o dalszym życiu dziecka?





ARCHANIOŁ 
JEREMIEL
• Jeremiel (archanioł) jest 

uwodzicielem dobra, dobrych 
myśli i dawcą Bogu dusz. W 
tradycji prawosławnej jest 
posłany do człowieka, aby 
pomóc mu powrócić do Boga. 
Jeremiel (Archanioł) ujawnia 
mroczne tajemnice przyszłego 
świata, który pogrążony jest w 
grzechach, i pomaga odkryć 
nasiona świętości i życia 
wiecznego w świecie.



ARCHANIOŁ MICHAŁ

• Michał jest archaniołem, którego wierni 
przyzywają w walce przeciw siłom zła. Wierzą, że 
pomaga odnaleźć wewnętrzne światło. 
Historycznie jest obrońcą zarówno Izraela, jak i 
Kościoła katolickiego. Jest patronem 
policjantów, żołnierzy i małych dzieci, a także 
opiekuje się pielgrzymami i obcymi ludźmi. 
Archanioł Michał jest ognistym wojownikiem, 
Księciem Niebiańskiej Armii, która walczy w imię 
sprawiedliwości i prawa. Daje wsparcie 
wszystkim, którzy znajdują się w strasznym 
ucisku.Michał jest też dawcą cierpliwości i 
szczęścia.



ARCHANIOŁ URIEL

• Uriel, którego imię znaczy: "Światło Boga", jest Aniołem, 
przynoszącym rodzajowi ludzkiemu poznanie i 
zrozumienie Ducha. Jest najbardziej promiennym 
Aniołem. Uriel bywa postrzegany jako najbardziej 
bystrooki ze wszystkich aniołów. Często jest przedstawiany 
z płomieniem wiedzy w otwartej ręce, który prowadzi 
rodzaj ludzki do zdrowia i dobrobytu. Jeśli ta wiedza jest 
nadużywana, wówczas Uriel dostarcza Bożą zemstę. Uriel
pomaga nam zrozumieć, dlaczego wszystkie rzeczy są 
takimi, jakimi są. On pomaga zaufać Bożemu planowi i 
uwierzyć, że wszystkie pojawiające się sytuacje i wybory 
są ostatecznie dla naszego najwyższego dobra i wielkiej 
radości.



ARCHANIOŁ 
RAFAEL

• Rafael może pomagać nam dostrzec 
uzdrawiające lekcje w chorobie i zrozumieć, 
jakim cierpieniem można czegoś się o sobie 
nauczyć. Kiedy wybieramy zdrową ścieżkę, 
jego duch prowadzi nas do osiągnięcia 
maksymalnego zdrowie. Anioł ten 
przekształca nasze chore umysły i serca, 
abyśmy mogli dotknąć jego skrzydła i 
uzyskiwali dostęp do jego Bożych darów. 
Rafael zawsze chętnie prowadzi nas do 
jedności i harmonii.



ARCHANIOŁ GABRIEL

• Tradycyjnie Gabriel jest posłańcem Słowa 
Bożego. Jego imię oznacza "Bóg jest moją siłą". 
Zarządza tajemnicą wcielenia wszystkich dusz, 
które przychodzą na świat i naucza nas 
wszystkich, jakie posiadamy talenty i jakie 
zadania mamy na tym świecie do zrealizowania. 
Jest patronem małych dzieci, opiekuje się i karmi 
dziecko, szczególnie zaspokajając jego potrzebę 
miłości. Prowadzi nas do uwolnienia naszego 
wewnętrznego dziecka słowami czułości i 
miłości. Jego kierująca ręka jest zawsze tam, 
gdzie trzeba chronić to, co jest naturalne i czyste 
wewnątrz nas.



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ!
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