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 Obraz ten jest ostatnią ilustracją, która artystycznie tematycznie przedstawia zło  

i grzech: ciemno-czarna postać ludzka z jaśniejszymi, geometryczno-kubistycznymi 

kolorystycznymi intarsjami. To także początek 17-częściowego cyklu Męki  

i Zmartwychwstania. Koncepcyjnie chyba nieprzypadkowo następuje bezpośrednie 

artystyczne odwrócenie tego motywu grzechu w następnym obrazie. Tak naprawdę 

kontemplowany teraz i następny stanowią jedną całość. 

Dali skupia się na dwóch wyróżniających się cechach Ostatniej Wieczerzy: na zdradzie 

Judasza na tym obrazie i ustanowieniu Eucharystii na kolejnym obrazie, czym Dali odwraca 

porządek biblijny. Ścisły związek między tą ilustracją a innym obrazem, przedstawiającym 

Samarytankę jest ewidentny: centralna postać w centrum akcji, artystycznie zrealizowana 

w charakterystyczny, wspomniany sposób. Nawiasem mówiąc, ta specyficzna obróbka 

artystyczna jest jedyną w Biblia Sacra, która jako taka powraca, tworząc w ten sposób 

kontekst estetyczny ilustrujący konceptualny, kompozycyjny charakter całego cyklu. 

 Tło obrazu zajmują trzy postacie ludzkie, które rozdziela dominująca postać Judasza, 

przebijająca się przez kadr obrazu: przy prawej krawędzi obrazu prawdopodobnie Jezus  

i Jan, zjednoczeni wspólną aureolą i wspólnym blaskiem, przy lewej krawędzi obrazu 

nieidentyfikowalny uczeń siedzący za długim stołem; kielich, kawałek chleba i pusty talerz 

przed parą po prawej. Fakt, że to interesujące w pierwszym rzędzie wydarzenie 

dyskryminuje  faktycznych protagonistów wydarzeń zbawczych, wynika z koncentracji na 

Judaszu, który jest pierwszoplanową postacią na tym obrazie. 

 Judasz zdradził Jezusa, przez co był odpowiedzialny za Jego śmierć, a tym samym, 

chcąc nie chcąc, pomógł w realizacji Bożego planu zbawienia ex negativo. Po Ostatniej 

Wieczerzy Judasz pocałunkiem zdradził Jezusa i wydał Go oprawcom, ale już wcześniej 

okazał się przyszłym zdrajcą, poprzez wspólne zanurzenie chleba w misie z Jezusem (Mt 

26, 23). 

 Kiedy dopadły go wyrzuty sumienia, po tym gdy zdał sobie sprawę z konsekwencji 

swoich czynów, popełnił samobójstwo przez powieszenie się (Mt 27, 5). Dali pokazuje 

Judasza w momencie, gdy diabeł obejmuje go w posiadanie: nieskoordynowane ruchy, które 

targają nim i oddalają od Ostatniej Wieczerzy, wyszczerzony i konwulsyjnie wykrzywiony 

język, artystyczna przedstawienie zła, rzucające się w oczy cielesne deformacje. 

 Jaśniejsze kształty, przypominające brąz lub złoto wkomponowane w otaczającą je 

czerń, ukazują paranoicznie-krytycznie demoniczne, rogate istoty, które okupują wnętrze 

Judasza. Ale również inne interpretacje mogą być wiarygodne: być może para po prawej 

stronie w tle to wcale nie jest Jezus i Jan, ale (w sensie artystycznej, opowiedzianej w ten 

sposób, wcześniejszej historii ) Jezus i Judasz. 

 Taka interpretacja tłumaczy jednostronną aureolę tej grupy dwojga osób, którzy  

w tym momencie maczają lub jedzą swój chleb. Dali jest wystarczająco zorientowany 

psychologicznie, aby zrozumieć, że czarne zło, czarny grzech, czarny szatan nie zawsze byli 

tacy, ale upadli, dlatego też w tych bytach można znaleźć wewnętrzny promyk nadziei na 

nawrócenie i odkupienie. 


