
 

Salvador Dali, Biblia Sacra – Płonący krzew 

Wj 3, 2 nn  

 Tym obrazem rozpoczyna się pięcioczęściowy cykl poświęcony Mojżeszowi. 

Ilustracja przedstawia profil pomarańczowo-czerwonej postaci, która jest pochylona do 

przodu. W prawej ręce trzyma laskę. Struktura po prawej stronie rozciąga się na prawie całą 

wysokość obrazu: kolumna o różnych kolorach i większe czerwono-żółte obszary. Te 

wybijają się w lewo i do góry, gdzie są odcinane od krawędzi papieru akwarelowego. 

 Figura przedstawia Mojżesza, który przybył do ziemi Midian po ucieczce z Egiptu  

i jako pasterz miał nadzwyczajne objawienie: z daleka ujrzał płonący krzew, który nie został 

spalony przez płomienie. Zaciekawiony Mojżesz podszedł bliżej, gdy nagle usłyszał głos  

z krzewu wołający do niego: „Mojżeszu, Mojżeszu!” I zaraz potem rozkaz: „Zdejmij 

sandały; bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą ” (Wj 3, 4n.). 

 Dalí dosłownie po części bierze tekst biblijny, ponieważ nieco powyżej wysokości 

głowy Mojżesza widać dwie gałązki ciernistego krzewu zanurzone w złocie: oczy Boga, 

które Mojżesz widział, jak zbliżały się do niego (Wj 3,4). Częściowo jednak artysta idzie 

również niekonwencjonalnymi drogami, ponieważ czerwonawy kolor postaci Mojżesza nie 

jest ani realistyczny, ani biblijnie uzasadniony – ale symboliczny: Dalí pokazuje, że w tym 

spotkaniu z Bogiem kolor Mojżesza przybrał jego „ognistą naturę”. Mojżesz otoczony jest 

strumieniem iskier, co należy postrzegać jako znak jego wybrania i doskonałej bliskości  

z Bogiem. Na pytanie Mojżesza, kto mówi do niego z płonącego krzewu, Bóg odpowiedział: 

ְהֶיה ְהֶיה ֲאֶשר ֶאֶֽ ֶאֶֽ  (aehyaeh asher aehyaeh), co ma wyraźne podobieństwo do imienia Boga  

w Biblii hebrajskiej יהוה (JHWH). 

 Powyższe wyrażenie oznacza mniej więcej: „Jestem, kim Jestem”/”Jestem, który 

Jestem”. Różne tłumaczenia brzmią: „Jestem tym, kim będę”, „Jestem tym, który jest 

obecny”, „Jestem, ponieważ Jestem”, „Jestem istnieniem”. W każdym razie przedstawione 

tutaj wydarzenie jest wyjątkowe w Biblii, ponieważ Bóg objawia wyłącznie w tym miejscu 

swoje niewypowiedziane imię osobie, Mojżeszowi – wyróżnienie, którego nikt inny nigdy 

więcej nie otrzymał. To jest początkowa iskra dla faktycznego przymierza, szczególnie 

związanego z ludem Izraela, które Dalí przedstawia w czterech innych obrazach  

o Mojżeszu. 


