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Łk 24, 13nn 

 

 Obraz ten w świetle Ewangelii Łukasza dotyczy pierwszych świadków 

zmartwychwstania wśród uczniów. Po relacji kobiet, że grób Jezusa zastały pusty, dwaj 

uczniowie byli pieszo w drodze z Jerozolimy do Emaus, gdy zmartwychwstały ukazał się 

im osobiście. Również dwóch uczniów na początku go nie rozpoznało (Łk 24,16). 

Na pytanie Chrystusa, o czym rozmawiają, byli zdziwieni, że ten człowiek nic nie słyszał  

o nowinach dotyczących Jezusa z Nazaretu. Potem, gdy Chrystus tłumaczył im Pismo 

Święte, przybyli do wioski. Zmuszają Pana do pozostania w ich domu na noc. Kiedy siedział 

z nimi przy stole, łamał chleb, dziękował i dawał im. W końcu rozpoznali go po tym, jak to 

zrobił. Potem zniknął. 

 Dali przedstawia tę scenę w salonie, na prawo od belki, w tle, niewyraźna postać 

kobiety, która wchodzi przez drzwi i niesie tacę z jedzeniem. Na pierwszym planie siedzą 

cztery osoby, na stole znajduje się kielich, chleb i talerz – reminiscencja Ostatniej Wieczerzy 

(obraz Ustanowienia Eucharystii). Naprzeciw widza siedzi Jezus Chrystus, wokół niego 

uczniowie, najwyraźniej pogrążeni w rozmowie. W przeciwieństwie do poprzedniego 

obrazu Chrystus nie jest całkowicie okryty złotem; w szczególności boki jego szaty są szaro-

czarne, co jest spuścizną jego fizycznej śmierci. Jednak Jego głowa jest osadzona w złotej 

chmurze, przez co nie widać jego twarzy: według Łukasza dwaj uczniowie go nie rozpoznali 

– tak samo jak Maria Magdalena. 

 Boska przemiana Jezusa z Nazaretu, prawdziwego człowieka w Jezusa Chrystusa, 

prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga, uczyniła Boga-człowieka niewidzialnym dla 

ziemskiego poznania. Dopiero po tym, jak objawił się uczniom jako ten, kim był, mogli 

ludzie poznać Syna Bożego. Przez to zostało coś powiedziane: nawet bardzo dobrze 

zaznajomieni z Jezusem z Nazaretu apostołowie nie mogli Go bez problemów pojąć po jego 

przemianie – chociaż ukazał się im w ludzkiej postaci. To sprawia, że czysta znajomość 

Boga jest odległa. A może Dali myśli tutaj psychologicznie? 

 Być może uczniowie i Maria nie mogą pogodzić ze sobą wcześniej znanego im 

Jezusa, a teraz Chrystusa, z powodu poczucia niższości? Czy uczniowie i Maryja go wyparli 

– z powodu rozczarowania w nadziei na wschodzące królestwo Boże, ze wstydu własnej 

porażki (Piotr trzykrotnie wypiera się Jezusa ze strachu, Mt 26, 69n; Mk 14, 66nn;  

Łk 22, 56nn; Jn 18, 15nn), z frustracji z powodu niespełnionej miłości (Maria Magdalena)? 

Małe stworzenie przed stołem wyraża te otwarte pytania: pies, kot z mysim ogonem, fretka 

domowa czy po prostu nieokreślona hybryda? Pytania, na które nie można odpowiedzieć 

ani pod względem estetycznym, ani teologicznym, pozostawiają w ten sposób napięcie 

estetyczne, które można ocenić jako charakterystyczne dla artystycznego „charakteru 

pisma” Salvadora Dali w Biblia Sacra. 


