
Salvador Dali, Biblia Sacra – Daj mi pić 

J 4, 1 nn  

 Ten pojedynczy obraz skupia się na perykopie, którą można znaleźć tylko  

w Ewangelii Jana, ale którą Dalí artystycznie odnosi do innych sekwencji biblijnych. Chodzi 

o spotkanie Jezusa z kobietą z Samarii przy mającej duże znaczenie biblijne studni – studni 

Jakubowej. Jezus usiadł wyczerpany długą wędrówką ze swoimi uczniami i poprosił tę 

kobietę, aby zaczerpnęła wody i dała mu się napić. Po początkowym namyśle i po chwili 

wahania – Samarytanie byli wówczas wrogami Żydów, do których należał Jezus – nagle 

wybuchła dyskusja teologiczna, w której „woda żywa”, patriarcha Jakub i życie wieczne 

odegrały ważną rolę – przynajmniej do sytuacyjnego zerwania, kiedy Jezus powiedział tej 

kobiecie wprost, nazywając rzecz po imieniu, że przeżyła już pięciu mężczyzn, a teraz żyje 

w dzikim, bezbożnym małżeństwie. 

 Ilustracja Dalego stawia Samarytankę pod każdym względem na pierwszym planie: 

jest zwrócona do widza lewą stroną pleców, zaprojektowana w znaczący sposób, przez co 

artystycznie i semantycznie odnosi do siebie pewne obrazy w tej suicie, które mają 

zasadniczo coś wspólnego z grzechem i złem (np. obraz z Judaszem podczas Ostatniej 

Wieczerzy). Potwierdza to również obrazowo, alegorycznie fakt, że kobieta, niosąca na 

piersi dużą amforę, przechodzi obok Jezusa, przedstawionego czerwoną kredką po prawej 

stronie przy studni Jakuba, w kierunku innej czerwonej kredowej postaci siedzącej na ziemi 

pod drzewem. Samarytanka ma dwie białe dziury w swojej ciemnej postaci, jedną małą w 

środku górnej części ciała i jedną dużą na karku. 

 Z biblijnego punktu widzenia obraz jest bardzo „gęsty” ze względu na odpowiednie 

specyfikacje tekstowe: u Jana 4, 1 nn chodzi o nauczanie Jezusa w kraju nieprzyjaciela,  

o niespodziewane rozpoznanie tam Jego mesjańskiej misji, o motyw chrztu (na co wskazuje 

studnia i dzban na wodę), a więc także o przebaczenie grzechów (masowa poliandria 

kobiety), o potwierdzenie Jego mesjańskiej misji i proleptyczne (antycypacyjne) 

wprowadzenie do zbawczego wydarzenia na krzyżu. Pod względem artystycznym obraz jest 

„gęsty”, bo w sposób oczywisty nawiązuje do „miłosiernego Samarytanina” – grzeszna 

kobieta przy studni nie idzie do Jezusa, ale do osoby w potrzebie (Łk 10, 25 nn), która też 

patrzy na nią, a nie na Jezusa przy studni Jakuba. Dalí zrealizował artystyczne nawrócenie 

grzesznicy w zupełnie inny sposób: świetlna perforacje przez wizualną ciemność grzesznicy 

– połączona z motywem miłosierdzia Samarytan – otwierają spojrzenie na zbawcze dzieło 

Boga, które nie prowadzi bezpośrednio, w sposób linearny do celu, ale pozostaje 

niewytłumaczalne. Zwłaszcza, że Dalí w tym momencie prawdopodobnie przedstawia 

psychologiczny fenomen zmiany poglądów środkami artystycznymi. 


