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Abychom mohli vhodně pochopit význam Dalího1 pro světo-
vé umění, připomeneme si nejprve krátkým encyklopedickým 
přehledem jeho tvorbu a dílo. Ve sledu avantgard, které na 
přelomu století nastupují urychleně jedna po druhé, ve dvacá-
tých letech na velmi rychle vybouřivším se hnutí dada vzniká 
surrealismus, v němž hrají významnou roli především pařížští 
Španělé: malíři Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Oscar 
Domínguez a sochař Julio González. Jeho podobu určil svým 
absolutním surrealismem zvláště Joan Miró a veristickou vě-
tev pak reprezentuje Salvador Dalí. Už ve třicátých, ale ještě 
i v šedesátých letech najdeme ve světovém výtvarném umění 
mnohé umělce, jichž se Dalího vliv tak či onak dotkl. 
Salvador Dalí, jehož dětství proběhlo v mimořádném ovzduší, 
poznamenaném rozpory mezi odlišnými postoji rodičů k ži-
votu (matka záhy zemřela), tíhl zřejmě k narcisismu, jak to 
ostatně veřejně přiznával ve svých denících. Pokud se omezí-
me na jeho profesionální růst, zjistíme, že na rozdíl od mnoha 
svých vrstevníků, kteří ještě během studií na akademii odvr-
hovali jako nepotřebné znalosti akademické techniky, Dalí 
uznával vždy její pozitivní hodnoty. To mu však nebránilo, 
aby vstoupil do profesionálního života skutečným skandálem: 
prohlásil profesorský sbor Akademie sv. Ferdinanda v Mad-
ridu za nekompetentní, a byl pochopitelně ze studií vyloučen.2 
Vědomě navazoval na staré mistry, jako např. na Autoportrétu 
s raffaelovskou šíjí (1920). Postupně se vypracoval na jednoho 
z největších znalců historických malířských technik a pověst-
né se staly později tabulky, v nichž hodnotil genialitu s při-
hlédnutím k technice.3 

Na Portrétu otce (1925), podobně jako v obraze Dívka otoče-
ná zády (1925), Dalí naznačuje kubistické zestručnění forem. 
Současně se opírá o realistické podání prvků krajiny, jako 
např. v katalánských domech. Námět je vlastně romantickou 
postavou otočenou zády k divákovi a zahleděnou z okna (ná-
mět touhy duše uniknout z pozemského zajeti do nekonečnos-
ti kosmu).4 Prozrazuje absolutní zvládnutí akademicky doko-
nalé techniky malby, navazující konkrétně na staré španělské 
mistry, zvláště na ucelenost pohledu Zurbaránova. Také Dívka 
pozorující moře z okna (1925) ukazuje Dalího zájem o kresbu 
a akademickou dokonalost malby. Promyšleným působením 
variant modře oblohy, mořské hladiny, tahů postavy i záclon 
rozvíjí Dalí široké tónové rozpětí své malby, které dává obra-
zu určitý nadrealistický nádech a kterým navazuje na nejlepší 
tradice španělského malířství. Látka na okně tu předznamená-
vá pozdější Zátiší s ošatkou chleba (1926), kde se již zcela jasně 

rýsuje zurbaránovská dokonalost jeho malby. Někdy Dalí zdů-
razňuje věcnost objektů i iluzí krajiny.
Emoce i význam obrazu vyrůstají z překvapivého střetnutí 
předmětů, které jsou pojaty ve vší konkrétnosti a krajní ilu-
zivnosti až k popisnosti. To jsou znaky, jež vezme za své tzv. 
veristický (od lat. vero — skutečný, opravdový) surrealismus, 
který je v jistém smyslu také dědicem metafyzické malby, v níž 
kontrast mezi skutečným předmětem a jeho perspektivním 
podáním navozuje napětí. 
V té době reaguje Dalí na kubismus; v jeho duchu namaloval 
Kubistický autoportrét a Harlekýna (1927). Poté však onu pi-
cassovsko-grisovskou zkušenost – krátce, ale dobře zažitou 
– opouští a přiklání se k surrealismu, jehož zásady vyhlásil 
André Breton už v r. 1924.5 K těmto plně surrealistickým pra-
cím se hlásí obrazy Cenicitas (Popílky), Shnilý osel, Počáteční 
husí kůže (z r. 1928). Protože Dalí ovládal tradiční akademické 
malířské řemeslo až k virtuozitě, popisoval akademickým až 
naturalistickým způsobem snové představy a jejich náhodná 
seskupení podle Freudovy teorie podvědomí6 a přenášel je do 
symbolické polohy. Odehrávají se často v pustých krajinách 
s dalekým obzorem. V nich se řetězí postavy, krajiny a věci ve 
smyslu surrealistických absurdních setkání šicího stroje a dešt-
níku na operačním stole,7 někdy v procesu proměny jejich 
fyzické podstaty v jiný jev, jindy zase jako poetická metafora 
objektů jiných. Sblížení se surrealisty dokládá i Portrét básníka 
Paula Eluarda (1929), jehož žena Gala ho nakonec opustila, 
aby žila s jeho portrétistou a stala se mu doživotní múzou. Ná-
vaznost na surrealismus, ale také zakotvení v metafyzické mal-
bě dosvědčují obrazy Závrať čili věž rozkoše a Předčasné zkost-
natění nádraží (oba 1930). Nejcharakterističtějším obrazem 
tohoto surrealistického období je nepochybně obraz Stálost 
(přetrvávání) paměti či také Měkké hodiny (1931), provedený 
mimořádně věrohodnou iluzivní technikou. Poetické nazírá-
ní posílené dokonalou technikou přispívá značně k čitelnosti 
a průzračnosti symbolu. Všechno se odehrává ve spektrálně 
průzračné atmosféře (prostředí), což způsobuje, že vizuální 
vjem se mění téměř až v hmatový prožitek. Zasazování věcí 
i postav do prostoru jaksi mimo atmosféru je pro Dalího trva-
le příznačné. V této době vznikla řada důležitých obrazů: na-
příklad Gradiva nalézá antropomorfní ruiny (1931), Agnostický 
symbol (1932), Meditace o harfě (1932–1934), Neviditelný muž 
(1929–1933), Fantom vozu (1933), Gala a Milletovo Klekání 
(Angelus), předcházející bezprostřední příchod kuželové ana-
morfózy (1933), a Masochistický nástroj (1933–1934).

SEN, SKUTEČNOST, VĚŠTBA? 
SALVADOR DALÍ (1904 – 1989)

1  Pavel ŠTĚPÁNEK, Sen, skutečnost, věštba? Salvador Dalí. Výtvarná kultura, 1989, č. 5, s. 
39–43, il. (mírně zkrácená, upravená a doplněná verze). Článek vznikl po Dalího smrti jako 
nekrolog. Poznámky byly přidány dodatečně.

2  ... „Žádný profesor ze San Fernanda není kompetentní k tomu, aby mě zkoušel, a proto od-
cházím…“, jak interpretuje tuto scénu Ian GIBSON, Lorca – Dalí. Marná láska, Praha 2003, 
s. 137.

3  Česky vyšly jako Hodnotící tabulky od Avidadollarse, Hodnotící tabulky od Salvadora 
Dalího – viz Allain BOSQUET, Rozmluvy se Salvadorem Dalím. (Ze 100 otázek pro S. D.), 
Sešity pro literaturu a diskusi, III, prosinec 1968, s. 14–18. Celé číslo je ilustrováno Dalího 
díly nebo fotografiemi.

4  Viz např. knihy Jan CZECH, Znění ticha, Praha 1994, reprodukce s. 47, Moritz von 

Schwind, Ranní hodina, 1858, ale zejména Rafael ARGULLOL, La atracción del abismo. 
Un itinerario por el paisaje romántico, Barcelona 1983.

5  André BRETON, Co je surrealismus, Brno: J. Jícha 1937 – ibid., Surrealism and Painting, 
New York 1972. – André BRETON, Rozhovory, Praha 2003 (Z originálu Entretiens přeložila 
Dagmar Steinová).

6  Podle dobových svědectví, zachycených Gibsonem (pozn. 2), s. 104, byl Dalí jako student 
vždy ponořen do četby Freuda. 

7  Tuto slavnou pasáž převzali surrealisté od Lautréamonta, narozeného v Uruguayi, který zde 
prožil své dětství a mládí. Comte de LAUTRÉAUMONT (Isidore Ducasse), Maldororovy 
zpěvy. Praha: Rudolf Škeřík 1929, nové vydání Praha: Odeon 1967, s. 210.
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V malém obrázku Spektrum sexappealu (1934) se pojí virtuóz-
ní technika Messonierova s poněkud bouřlivou imaginací se-
xuální povahy: masité výčnělky a pokroucené údy těla v roz-
kladu potřebují berličky, jež je sice podpírají, ale současně jim 
sotva dovolují udržet rovnováhu. Bezpochyby tragické scéně 
uprostřed krajiny zbavené života přihlíží dítě, netečné k tomu, 
co vidí. Týž rok vznikají Tajemné prvky v krajině. 
Občanská válka ve Španělsku i válka Italů v Etiopii, vzrůst fa-
šismu a národního socialismu v Evropě se odrazily v tvorbě 
surrealistů, kteří vytýkali ostatním necitlivost k ohrožení člo-
věka. Obraz Hořící žirafa (1935) je apokalyptickou vizí, v níž 
prolnutím prvků skutečnosti a fantazie malíř do krajnosti 
vystupňoval pocity úzkosti, hrůzy a úděsu. V této době, kdy 
surrealisté řešili problémy převážně politické povahy, se začal 
vyhraňovat profil Salvadora Dalího jak v praxi, tak v teorii. 
Spoléhání na sen a automatismus se mu zdálo příliš pasivní, 
a proto se dožaduje aktivní činnosti asociační síly se schop-
ností organizovat, objevovat a využívat objektivní náhodnost, 
která má sloužit proniknutí tužeb člověka do světa. Oživil su-
realismus tzv. paranoicko-kritickou aktivitou. Sám ji definu-
je jako „spontánní metodu iracionálního poznání založeného 
na interpretačně-kritické asociaci jevu deliria“.8 Znamená to 
vlastně tvořit ve stavu krajně vystupňované představivosti, až 
k pomezí halucinací a deliria, bez zásahu vědomí. Je to vlastně 
odstranění morální autocenzury, po němž volali surrealisté – 
odstranění, které se zdá chvilkovým osvobozením, ale v řadě 
případů končí sebevraždou těch, kdo neodhadli hranice po-
znání.
O svém obraze Výstraha před občanskou válkou čili Měkká 
konstrukce s vařenými boby Dalí prohlásil: „Často se mi zjevo-
vala předtucha občanské války ve Španělsku. Šest měsíců před 
jejím vypuknutím jsem dokončoval Měkkou konstrukci s vaře-
nými boby, kde velké lidské tělo, zmítající pažemi a nohama, se 
samo škrtí v deliriu. Název Předtucha občanské války, jak jsem 
pojmenoval tento obraz šest měsíců předtím, než vypukla, se 
shoduje dokonale s dalíovskými proroctvími.“ 9 Otřesně drama-
tická kompozice využívá kontrastu drobné postavy lékárníka 
z Figueras (Dalího rodného města) a obrovského monstra. Je 
hrůzyplnou vizí, která měla otřást naivním klidem občana, 
podle něhož se stále nic nedělo, pokud se události nedotýkaly 
přímo jeho. Dalí tak přispěl k vytvoření nového typu obrazu 
avantgardního umění, vyslovujícího se k historickým událos-
tem. Nebylo to vždy jen vnější líčení příběhu a dějů, ale častěji 
dokument o stavu vnitřního světa člověka, který tyto události 
prožívá a intenzivně na ně reaguje. 
V Dalího Výstraze před občanskou válkou bije do očí smyslo-
vý exhibicionismus umělcova díla, sexuální pozadí představ, 

ale i technická stránka věci: přesnost nenapodobitelné kresby 
a iluzivní konstrukce monstra zmítajícího se v křečovitém ob-
jetí. Drobná postavička lékárníka z Figueras se stává hrdinou 
obrazu Lékárník z Figueras, který nehledá nic a hlavní motiv 
se rozvádí v jiných podobách ještě v Podzimním kanibalismu, 
Jezdci smrti a Velké paranoidě; ohlasy smrti vyvolával do jisté 
míry i Spánek a Košík s chlebem.
Předválečná činnost surrealistů v širším kontextu končí prak-
ticky mezinárodními výstavami surrealismu r. 1936 v Lon-
dýně a r. 1938 – v předvečer války – v Paříži. Tehdy opustili 
surrealistické koncepce i další umělci, mezi nimi zčásti i Sal-
vador Dalí. Ten se v souladu se svými meditativními sklony 
obracel k baroku a renesanci a tím i k malbě s náboženskou 
tematikou. Především po druhé světové válce, počínaje rokem 
1946, jako by si uvědomoval pomíjivost pouhého umění a cí-
til se přitahován náboženstvím jako prostředkem vedoucím 
k dosažení ideje věčnosti. Pozorujeme to i v jeho soukromém 
životě, když se s Galou, ženou P. Eluarda, s níž zprvu volně 
žije, nechává oddat civilně, následně pak církevním sňatkem.
V obraze Vzkříšení těl (1945) prověřuje malíř dále svou ima-
ginaci a fantazii a opakuje varianty některých svých trvalých 
vzorů a modelů, jako např. podpůrné berličky. Objevují se 
tu jisté vzpomínky na klasiky světového malířství Bosche, 
Brueghela a zvláště Signorelliho (především na jeho malby 
v katedrále v Orvietu). Celá kompozice se odehrává ve fan-
tastickém prostředí, připomínajícím více démonické výjevy 
než Vzkříšení Posledního soudu. Uvědomujeme si tu opětovně 
jeho precizní techniku, hodnou mistrů naturalismu, která byla 
vždy nadmíru vhodná k vyjadřování tehdejší tíživé atmosféry 
a obsahující množství zneklidňujících detailů. Surrealismus 
přetrvává mimořádně citelně v dalších dílech, např. v Pokuše-
ní sv. Antonína (z r. 1946), vzniklém v době, kdy se Dalí věnuje 
i šperkařství a vytváří šperky, mezi nimiž se objeví např. i slon 
na muších nožkách a s indickým chrámkem na hřbetě. Tento 
motiv je vlastně vzpomínkou na jemu milou a oblíbenou di-
daktickou symboliku vlámské malby 15.–16. století, ale Dalí 
jej pojednal zcela nově a virtuózně. V jeho díle se ztělesňuje 
nejneočekávanější spojení myšlenkových rozměrů, vycháze-
jících z podvědomého světa, spánku a nejtajnějších utkvělých 
představ, ztělesněných v jeho díle pomocí pečlivé, drobnopis-
né, až poněkud suché malířské techniky, rovněž inspirované 
u vlámských primitivů.
V té době umělce zajímá hrozba nové skutečnosti – že svět je 
ohrožen atomovým výbuchem, jehož dým se objevil poprvé 
v r. 1945 v Hirošimě a Nagasaki, a pak, o něco později, v ješ-
tě hrozivější podobě, na atolu Bikini. Tři sfingy z Bikini jsou 
metamorfózou člověka a dýmu, těla a popela, připomínkou: 

8  Formulace v překladu se liší, používám verzi Maria de MICHELI, Umělecké avantgardy 
dvacátého století, Praha 1964, s. 161.

9  Citace jsou podle článku Štěpánek (pozn. 1), ibid. Jiná důležitá vlastní vyjádření viz 
Miroslav LAMAČ, Maliari o sebe a o svojom diele. Bratislava 1964. – Miroslav LAMAČ, 
Myšlenky moderních malířů, Praha 1989. Dalí se o svém obraze zmínil několikrát. Jednot-

livá vyjádření se liší, doplňují, ale i protiřečí. Viz např. Vratislav EFFENBERGER, Výtvarné 
projevy surrealismu. Dokumentární textový i obrazový materiál vybral a uspořádal Vratislav 
Effenberger, Praha: Odeon 1969, s. 179, kde podává jeden z prvních úryvků překladu Tajné-
ho života S. Dalího, a kde též hovoří o Předzvěsti občanské války.
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„Prach jsi a v prach se obrátíš“.10 Časem se však jeho zájem 
posunuje do jiné, jaksi odlehčené atmosféry a téměř žertovné 
tematiky, jak o tom svědčí obraz Tenoriova scénografie (1950), 
kde krajinná perspektiva s postavami nevěst je ukončena na 
horizontu topoly, odlétajícími do prostoru.11 Souvisí zřejmě 
s prohloubeným kosmickým cítěním, které se v souvislosti 
s principy atomového rozkladu hmoty a záhadného kosmic-
kého až mystického prostoru objevuje v Dalího díle nejednou, 
např. v Praskající Raffaelově hlavě.
Tehdy vzniklo mistrovské dílo pozdního období12 — Kristus 
sv. Jana od Kříže (1951). Velkolepá zkratka kříže v neobvyk-
lém pohledu shora, k níž dal svou poněkud prostoduchou, ale 
přesto přesvědčivou kresbou vzor sám světec, který byl nejen 
autorem mystické poezie a literatury, ale i amatérským kreslí-
řem, je podpořena ve svém nezvyklém působení dokonalou 
kresbou Ukřižovaného promítnutého z nebes na zem, jako by 
nám připomínal klasické dělení prostoru na nebeskou a po-
zemskou říši viděnou shora. Nebeský prostor Dalího obrazu je 
zaplaven rozpětím kříže, zatímco pozemská příroda je zbavena 
života do té míry, že i moře se zdá být pevné. Bárka s postavou 
sv. Petra na břehu připomíná hledajícího lékárníka z Figueras.
Krucifix se objevuje v této podobě, ale v ještě větší zkratce 
v Andělovi v Port Lligat a v Nanebevzetí P. Marie, kde Mado-
ně dal podobu své zbožňované ženy a múzy Galy. Kompozice 
prostoru je tu, na rozdíl od svého kosmického východiska, ja-
kýmsi chrámem. Střetání nebeské a pozemské roviny se pro-
jevuje v pozadí dalších obrazů, zvláště u Madony z Port Lligat 
(1950). Vejce — kosmický symbol — je převzat ze slavné Ma-
dony na oltáři z Brery od Piera della Francesca, ostatní prvky 
se inspirují rovněž v italské renesanční malbě (např. mušle, de-
taily architektury). Náboženské cítění je tu obohaceno eucha-
ristickou symbolikou — mj. kouskem chleba v nitru — duši 
dítěte. Rozdělené formy se vznášejí v nehybném vzdušném 
prostoru, jako by bojovaly mezi sebou v důsledku nedostatku 
prostorové hierarchizace či jako by šlo o vzájemně se odpuzu-
jící magnety. V dalším Ukřižování nazvaném Corpus Hyper-
cubicus (1954) se Gala objevuje v roli Madony v levém rohu 
obrazu jako klasicky chápaná opora v orientaci prostorových 
vztahů ke krychlím, na nichž je upoutáno tělo Ukřižovaného. 
Tyto krychle jako by se množily, rozvíjely a promítaly v pro-

storu bez atmosféry, naprosto mimo čas; obraz vyznívá úhr-
nem nadčasově i metafyzicky jako prostory Chirikovy a navíc 
vcelku zcela jednoznačně a nepopiratelně nábožensky.
Velká imaginační schopnost Dalího se projevuje znovu v plné 
síle v dalším náboženském námětu, v Poslední večeři (1955), 
odehrávající se v prostorově geometrickém útvaru, navazují-
cím vzdáleně na italskou renesanci, z níž Dalí čerpá. Ale ta-
jemství eucharistie ve fantastickém prostoru a prostředí zůstá-
vá zahaleno geometrickou strukturou, sloužící současně jako 
útulek, obal i svatostánek, v němž se soustřeďuje veškerá mi-
mořádná, osobitá náboženská mystika. Dalí se občas vrací ke 
svým formálním surrealistickým kořenům jako v Živém zátiší, 
kde používá oblíbený motiv vznášení, anebo dokonce k akade-
mickým studiím svých počátků, kdy maluje věrohodně např. 
akt Gala zezadu: Gala se mu stala východiskem řady obrazů, 
z nichž ještě Slavné příznaky Galy (1982) ukazují sílu jeho in-
spiračního zdroje, byť ve vzdáleném ohlasu. Zájem o techniku 
starých mistrů, ovšem ve svobodné interpretaci a přihlížející 
spíše k otázkám světla, ukazuje obraz Velázquez malující in-
fantku Markétu obklopenou světly a stíny své slávy (1958). Dalí 
se při této příležitosti nechal slyšet: „Velázquez mě poučuje 
o světlu, odrazu a reflexech víc než tuny vědeckých traktátů. Je 
to nevyčerpatelná pokladnice přesných dat a výpočtů.“ Ve svých 
článcích Dalí chválí vášeň realistické techniky a figurativní 
obrazy jako obtisky nevědomí.13 Zdá se, že Dalí jako málokdo 
dokázal intuitivně vycítit krizi malířství automatismu, kdy se 
tvorba surrealistických malířů tzv. heroického období ve tři-
cátých letech začala, zejména v tvorbě jejich pokračovatelů, 
rozmělňovat.

10  Citováno každoročně při udílení tzv. popelce, na Popeleční středu, která je začátkem čtyřice-
tidenní postní doby před Velikonocemi. Své jméno má podle církevního obyčeje, že se toho 
dne spalují ratolesti, které byly posvěceny o Květné neděli a popel z nich je ve znamení kříže 
buď sypán na hlavy, nebo vložen na čelo kleriků i věřících se slovy Pomni, člověče, že prach 
jsi a v prach se obrátíš. Viz Jan Merell a kol., Malý bohovědný slovník, Praha 1963, s. 404.

11  V tomto období se Dalí věnoval scénografii a kromě Dona Juana vytvořil i scénu pro Třírohý 
klobouk od Pedra Antonia de Alarcón.

12  Lenka LINDAUROVÁ, Další, zase o něco tlustší Dalí, Mladá fronta Dnes, 25. 1. 2000 navr-
huje dívat se na toto pozdní období, obvykle ortodoxními stoupenci zavrhované, – ale ne-
postrádající schopnost fascinovat – očima postmoderní zkušenosti. „Dalího známé zápůjčky 
a citace cizích děl dnes účinkují na vnímatele jinak, než tomu bylo v čase ortodoxního 
surrealismu, kdy náležely k metodě šoku.“ Pozdní tvorba odhaluje neuvěřitelné momenty, 
„kde se autor pohybuje mezi reklamou, kýčem, svébytnou malbou a mystifikací. Škoda, že 
nezačal dělat také video, koneckonců jeho talent potvrdil i Andaluský pes již v roce 1929.“

13  V poslední době, zejména při příležitosti stého výročí narození S. Dalího, se objevila v češti-
ně (popř. slovenštině) řada publikací shrnujících jeho životní dílo, z nichž nejkomplexnější 

je Robert DESCHARNES – Gilles NÉRET, Dalí. Malířské dílo 1904–1946. Taschen-Slo-
vart 2003, II. vyd.; dále Salvador Dalí, Praha: Alpress 2004; Dalí důvěrně: kresby, skici 
a korespondence (André Breton et. al), s předmluvou Montse Aguerové. Přeložili Marie 
Jungmannová, Alexandra Pflimpfová a Michal Novotný, Praha: Odeon 2004. Tato výpravná 
publikace obsahuje pozoruhodné texty a většinou dosud nepublikované kresby a skici, mj. 
ilustrace ke knihám i filmům, návrhy inzerátů a portréty. Dopisy pootevírají neznámou, 
intimní sféru pisatele i adresáta a ukazují jej v novém světle. Kromě Bretona se tu objevují 
ještě jména Paula Eluarda, René Magritta, Jeana Cocteaua a F. Garcíi Lorky. Z dalších knih 
je možno uvést Conroy MADDOX, Salvador Dalí, 1904–1989. Excentrik a génius, Benedikt 
Taschen / Slovart Bratislava 1993; Herbert GENZMER, Dalí/Gala, Praha 2003; a hlavně oba 
životopisy Iana Gibsona: Ian GIBSON, Lorca – Dalí. Marná láska, Praha 2003; Josef NÁLE-
PA, Portrétoval jsem Dalího, Praha 2003; Ian GIBSON, Životopis Salvadora Dalího, Praha 
2004; Salvador DALÍ, Skryté tváre, Bratislava: Slovart 2003. Jako poslední se objevila kniha 
Frank WEYERS, Salvador Dalí. Život a dílo, Praha: Slovart, 2006, 96 s. „malý umělecký 
průvodce životem a dílem S. Dalího“.
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Salvador Dalí je zajisté rozporuplný umělec i člověk – on sám 
vylíčil mnohokrát a podrobně své vlastní reakce rozmazleného 
dítěte, rostoucího do typického pubertálního nevychovance, 
ventilujícího své psychické i sexuální problémy.14 Přidá  me-li 
střídavý občasný i dlouhodobý odpor k rodičům a neustá-
lé provokování okolí či drzost k učitelům, to vše jej staví do 
problematického světla jakožto budoucího ilustrátora Bible. 
A jako dospělý, odmyslíme-li přátelství s homosexuálním bás-
níkem Federikem Garcíou Lorkou (které se ale odehrávalo spí-
še v intelektuální rovině), ještě pokračoval tím, že přebral ženu 
(Galu) svému kolegovi a příteli, jednomu ze zakladatelů surre-
alistického hnutí, stalinisticky orientovanému básníku Paulu 
Eluardovi, jehož však zároveň dokázal v r. 1929 vypodobnit 
tak, že neznáme lepší portrét.15

Dalího rané surrealistické obrazy jsou plné sexuálních symbolů 
naplňujících fantaskní kompozice, často obsahují i protinábo-
ženskou tématiku. Se svým přítelem ze studií Luisem Buñu-
elem, později jednou z největších osobností světové kinema-
tografie, natočil provokativní filmy Andaluský pes a Zlatý věk 
(1929–1930), v nichž se tyto tendence projevují naplno. Navíc 
zaútočil zcela nepokrytě na základní články (podle jeho názoru 
buržoazního) pořádku a práva – rodinu, církev, armádu a po-
licii.16 Později organizoval společenské happeningy a skandály, 
např. snídaně na nahých modelkách apod. Byl představitelem 
veristického surrealismu, střídal pobyt ve Španělsku, ve Francii 
a USA. 
V průběhu života se jeho ideály ovšem značně proměnily; Dalí 
se zbavil toho, co někteří autoři nazývali „perverzní život“.17 Z le-
vicově a protinábožensky vystupujícího mladíka se stal umělec, 
který překvapenému mezinárodnímu i španělskému levicové-
mu intelektuálství, naslouchajícímu falešnému proroku Marxo-
vi, veřejně sděloval, slovně i písemně, že je římský, apo štolský 
katolík (católico, apostólico, romano). K mysticismu a nábožen-
ským meditacím se Dalí přiklonil počínaje rokem 1946.18 Až do 
konce 60. let je Dalího činnost přímo frenetická a zahrnuje ne-

jen ilustrace, ale také šperky s náboženskými motivy. Umělecká 
avantgarda, myšlenkově nakloněná levici (v případě surrealistů 
hlásící se často k marxismu a komunismu) nelibě nesla Dalího 
samostatný přístup k surrealistické teorii i praxi, a zejména jeho 
osobní názory. Podpořil navíc antikomunistický režim generá-
la Franka už jen tím, že se do Španělska vrátil (podobně jako 
Miró), a na sklonku života byl povýšen na markýze z Púbolu 
(podle hradu v Katalánsku, na němž sídlil), atd. atd.
Dalího dílo patří k nejosobitější malířské tvorbě XX. století, ne-
překonatelné v rámci surrealismu, předchůdce postmoderních 
směrů, ale v závěru života – možná nezáměrně, možná vědo-
mě – se podílel na zdiskreditování svého vlastního díla tím, že 
předem podepisoval prázdné volné papíry určené pro grafické 
listy, čímž umožnil dodatečné manipulace. Na nich pak byly 
otiskovány originály, které ovšem vyráběli jiní, jak to líčí jeden 
ze spolupracovníků, Stan Lauryssens, jenž je v zásadě přesvěd-
čen, že díla tohoto období, která se připisují Salvadoru Dalímu, 
jsou z poloviny falešná – zmiňuje konkrétně dokonce i samot-
nou nadaci Fundación Gala-Salvador Dalí, nápomocnou v ší-
ření neautentického díla (ta samozřejmě popřela všechny jeho 
výroky). Přitom ale sám Lauryssens se z podobné spolupráce 
nevyvléká: nelituje, že „s Dalím“ podváděl.19

Ačkoli někteří historikové umění berou za své a uznávají Dalího 
dílo nanejvýše do vrcholné fáze surrealismu, končící počátkem 
druhé světové války,20 je nediskutovatelné, že Dalí ještě v dalších 
desetiletích odevzdává pozoruhodné práce malířské, sochař-
ské, uměleckořemeslné a ilustrátorské v duchu postmoderny.21 
O skutečném úpadku můžeme hovořit nikoliv v 60. letech, kdy 
jsou ilustrace Bible datovány a kdy Dalí předznamenává či roz-
víjí některé pozdější směry, jako efemérní akce a happeningy, 
ale až v posledním desetiletí před smrtí, kdy podlehl zájmu 
svých spolupracovníků a projevil jim nemístnou důvěru právě 
tím, že signoval grafické listy předem, jak bylo shora uvedeno. 
Dobře popsána byla i složka jeho excentrického chování, kte-
ré se projevovalo až do smrti.22 Jsou známy Dalího divadelní 

BIBLICKÉ ILUSTRACE 
SALVADORA DALÍHO 

14  Včetně veřejně prohlašované masturbace; motiv „velkého masturbanta“, viz Félix FANÉS, 
El Gran Masturbador, Madrid 2000. – Tento akt reprodukuje in natura např. herec Robert 
Pattinson, když hraje Dalího ve filmu Little Ashes (Popílky). 

15  DESCHARNES – NÉRET, op. cit., s. 138 – Tato skutečnost vadí osobě, která kvůli tomu 
odsoudila katolický klérus v článku Katolicky klerus znesvätil Bibliu. Vloženo 2. říjen 2011. 
Stepan - http://afinabul.blog.cz/1109/znesvatili-svatu-knihu - http://kultura.pravda.sk/
kniha/clanok/39957-pod-ciarou-biblia-dali-svetovy-unikat-plebejstva/. Autor argumentuje 
tím, že Dalí byl amorální a skandální člověk. Vadila i Dalího otci. Na druhou stranu, Gala 
byla pověstná svým nevázaným sexuálním životem a střídáním partnerů už v Paříži. 

16 Viz Agustín SÁNCHEZ Vidal, Buñuel, Lorca, Dalí: El enigma sin fin, Barcelona 1988.
17  Joan CASTELLAR-GASSOL, Dalí. Una vida perversa. Barcelona 2002. Vypočítává historii 

rodinných nenormalit, považuje otce za autoritativního a cholerika; jeho matka zemřela 
poměrně mladá na rakovinu mozku; její smrt rozpoutala v mladém Salvadorovi celou 
škálu negativních reakcí. Z hlediska náboženského vzbudila odpor jeho kresba Pliji na svou 
matku, s obrysem Ježíše jako Nejsvětějšího srdce Páně, čímž si znepřátelil otce, a z hlediska 
morálky Velký masturbátor; v Paříži vedl život Épater les bourgeois. Za občanské války, 
když byla např. mučena republikánskými milicemi jeho sestra, ale začal měnit své postoje 
a přiklánět se k pravici.  

18  José María BLÁZQUEZ, Cristianismo y mitos clásicos en el arte moderno. Madrid: Cátedra 
2009, s. 211–212, s odvoláním na Descharnese a Néreta připomíná, že sám Dalí prohlásil, 
že v jeho životě neuběhne ani minuta, aniž by ho „sublimující katolické, apoštolské a římské 
spektrum smrti nedoprovázelo v jeho/v mých nejsubtilnějších a nejsvévolnějších fantaziích“. 
– Věra KOFROŇOVÁ v Zamyšlení úvodem ke knize SV. JAN OD KŘÍŽE, Temná noc, 
Kostelní Vydří 1995, s. 6, připomíná, že španělská mystika Zlatého věku je v dobovém kon-
textu „hlubokou syntézou lidského myšlení“. Dalí často vycházel z myšlení sv. Jana z Kříže, 
zejména z jeho výjimečné kresby Ukřižovaného z nadhledu.

19  Stan LAURYSSENS, Salvador Dalí. Skutečný příběh. Praha 2008. Viz též Detektivkář 
Lauryssens nelituje, že s Dalím podváděl. http://kultura.idnes.cz/detektivkar-lauryssens-ne-
lituje-ze-s-dalim-podvadel-f9w-/literatura.asp?c=A080625_185612_literatura_kot. Jak píše 
v rukopise diplomové magisterské práce moje studentka Maša HUBIJER, The Last Phase of 
Salvador Dalí – From the 1940s Until the End, Olomouc 2013, s. 8, Lauryssensovo tvrzení 
může být motivováno snahou očistit se na podílnictví při „výrobě“ těchto pseudodalíov-
ských produktů, přestože, jak vidíme z Lauryssensova prohlášení pro tisk, své spolupráce na 
podvodech nelituje. Viz též španělský deník El Mundo, Stan Lauryssens: ‚El 50% de las obras 
que se le atribuyen a Salvador Dalí son falsas‘ http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/10/
cultura/1213109595.html, který oznamuje, že Belgičanova kniha bude zfilmována. 

20   Surrealismus vznikl 1924. Řečeno s Gombrichem, odvolávajícím se na Freuda (jak ukázal 
Jung, interpretace jeho učitele nebyly vždy přesné, ba, v některých případech byly i zavádě-
jící, surrealističtí umělci se v tomto směru snažili namalovat něco realističtějšího než realita 
sama a začali malovat sny). Ovšem intelekt v úplně bdělém stavu nemůže vytvořit to, co 
vytvářejí děti; musí se tvořit v hypnagogiu, kdy se podle Freuda člověk blíží dítěti. V tomto 
smyslu byl hlavním představitelem Salvador Dalí. K tomu viz např. http://www.lukasvik.
com/_files/file/texty/gombrich_pribeh_umeni.pdf.

21  Na to reaguje už Lenka LINDAUROVÁ, Další, zase o něco tlustší Dalí, Mladá fronta Dnes, 
25. 1. 2000. Navrhuje dívat se na toto pozdní období, obvykle ortodoxními stoupenci zavr-
hované – ale nepostrádající schopnost fascinovat – očima postmoderní zkušenosti. „Dalího 
známé zápůjčky a citace cizích děl dnes účinkují na vnímatele jinak, než tomu bylo v čase 
ortodoxního surrealismu, kdy náležely k metodě šoku.“ Pozdní tvorba odhaluje neuvěřitelné 
momenty, „kde se autor pohybuje mezi reklamou, kýčem, svébytnou malbou a mystifikací“.

22  Conroy MADDOX, Salvador Dalí, 1904–1989. Excentrik a génius, Benedikt Taschen/Slovart 
Bratislava 1993. – To, co Marek VÁCHA, Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle kni-
hy Genesis. Brno: Cesta 2014, s. 53, tvrdí; totiž že hrdinové Bible „jsou lidé z masa a kostí, 
lidé velkých skutků i velkých hříchů“, platí asi i o jejím ilustrátorovi.
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Proto nás vlastně ani nemůže překvapit, že kromě své bravurní techniky kresby 
a malby, prostorové konstrukce a jiných prvků používá Dalí zejména informální prv-
ky, zvláště skvrny, které důvtipným způsobem kombinuje a dosahuje jimi neočekáva-
ného efektu. Už ve vstupní ilustraci citátů, líčících Stvoření světa: Na počátku stvořil 
Bůh nebe a zemi. (Gn 1), Věnčíš ho slávou a krásou, aby vládl nad dílem tvých rukou... 
(Žl 8), je svět evokován jakousi klenbou, na níž se sklání Stvořitel, zatímco uvnitř se 
pohybují dvě lidské postavy. Kromě těchto postaviček, načrtnutých živými liniemi, 
hrají hlavní roli skvrny, energicky vržené na papír štětcem, následně zpracované ma-
lířem do převážně abstraktních útvarů. Byla to jeho oblíbená technika už od mládí. 
V době svých studií se vsadil, že vytvoří dívčí akt, aniž by se dotkl štětcem plátna, což 
dodržel: barvy nastříkal štětci na plátno.*

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.  
(Gn 1)

Věnčíš ho slávou a krásou,
aby vládl nad dílem tvých rukou…  
(Žl 8)

* Robert DESCHARNES – Gilles NÉRET, Dalí. Malířské dílo 1904–1946. Taschen-Slovart 2003, II.vyd. s. 527
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V další etapě stvoření světa, se Dalí neobává dát Stvořiteli, vznášejícímu se v mocen-
ském gestu* nad stvořenou zemí a vodstvy – Ať se vody zahemží hemžením živých 
tvorů… Ať země vydá živé tvory… (Gn 1), Hle, širé moře s rozlehlými zálivy a v něm 
nespočetné hemžení… (Žl 104) –, celkem realistickou podobu i gestikulaci rukou. 
Oproti hnědavé zemi, ovládané skalami trčícími z moře a připomínající tak Dalího 
rodnou krajinu, Figueras, převládá modrý vířivý oblak, z něhož se vynořuje Tvůrce, 
Stvořitel.

Ať se vody zahemží hemžením živých tvorů…  
Ať země vydá živé tvory…
(Gn 1)

Hle, širé moře s rozlehlými zálivy a v něm nespočetné hemžení…  
(Žl 104)

*  Otázku gest podává v přehledu André CHASTEL, El gesto en el arte, Madrid: 2004; česky André CHASTEL, 
středověkou gestikulaci řeší Jean-Claud-SCHMITT, Svět středověkých gest, Praha: Vyšehrad 2004; v kon-
krétních gestech poslouží velmi dobře příručka Barbara PASQUINELLI, Il gesto e ľ espressione. Milano: 
Mondadori Electa 2005.
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V okamžiku stvoření ptactva /Bůh stvořil… všechny opeřence podle jejich druhu... 
(Gn 1) a Znám všechny nebeské ptáky. (Žl 50)/ je naopak téměř vše – až na prokresle-
ná křídla – abstraktní, respektive malíř využívá opět prudkým gestem vržené skvrny, 
které pak jemnými, ale rychlými a rozhodnými dotyky štětce i tužky rozvedl v ná-
povědné tvary, které divák může použít k rekonstrukci podle svého způsobu vidění.

Bůh stvořil… všechny opeřence podle jejich druhu.  
(Gn 1)

Znám všechny nebeské ptáky…  
(Žl 50)
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A tam, kde Bible připomíná, že Bůh se rozhodl stvořit člověka k obrazu svému – 
Učiňme člověka ke svému obrazu, aby se nám podobal... (Gn 1) a Vzpomeň si: udělal 
jsi mě, jako se hněte hlína, a pošleš mě nazpět do prachu. (Jób 10) –, vtiskuje lidskou 
tvář i Stvořiteli. Výjev se opět odehrává na katalánském pobřeží. Tajemství Boha je 
sice zahaleno do tentokráte šedého mlžného mraku, vznášejícího se nad zemí, ale 
lidská postava se z ní vynořuje více než zřetelně, v pohledu, na který jsme zvyklí z ba-
rokních fresek: náš pohled padne nejprve na holou nohu, přesněji na chodidlo, a až 
teprve poté na hlavu a ruku ve výši. Možná že tímto zvýrazněním chodidla, u Dalího 
poměrně časté, chtěl připomenout symboliku podrobení (člověka – jehož stvoření 
spatřujeme při levém okraji – Bohu). 

Učiňme člověka ke svému obrazu,  
aby se nám podobal.  
(Gn 1)

Vzpomeň si: udělal jsi mě, jako se hněte hlína,  
a pošleš mě nazpět do prachu.
(Job 10)
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Jedna z klíčových scén Bible, zachycující stvoření ženy: Není dobré, aby byl člověk 
sám. Musím mu udělat pomocnici, která by se k němu hodila. (Gn 2) a Toto tajemství 
má velký dosah; chci říci, že se vztahuje na Krista a církev. (Ef 5) Bůh otec s rozepja-
tými pažemi, snad gestem údivu, pozoruje výsledek svého zásahu: Eva tu vystupuje 
z krvavé rány (ze žebra) v Adamově torzu v doprovodu anděla. Z hlediska použitých 
technik je tu zajímavý kontrast kvaší malovaného těla Adamova a kresebným prove-
dením Evy či ze skvrn vykouzleného anděla. V pozadí za Stvořitelem pak Dalí vy-
kreslil postavičky Adama a Evy v ráji.

Není dobré, aby byl člověk sám.
Musím mu udělat pomocnici,  
která by se k němu hodila. 
(Gn 2)

Toto tajemství má velký dosah;  
chci říci, že se vztahuje na Krista a církev.  
(Ef 5)
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Akty stvoření pokračují zasazením obou postav do Edenu, ráje: Bůh Jahve vzal člově-
ka a usadil ho v zahradě Edenu, aby ji obdělával a střežil. (Gn 2,1), s připomenutím 
pozdějšího konstatování apoštola Pavla: A přece chci, abyste věděli toto: hlavou kaž-
dého muže je Kristus; hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Bůh. (1 Kor 11), nazna-
čeného v podobě mýtiny v příšeří tropického pralesa, prosvíceného blahodárnými 
paprsky, dopadajícími na stvořený pár. 

Bůh Jahve vzal člověka a usadil ho v zahradě Edenu,  
aby ji obdělával a střežil.  
(Gn 2)

A přece chci, abyste věděli toto: hlavou každého muže je Kristus; hlavou ženy je muž 
a hlavou Krista je Bůh.
(1 Kor 11)
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Ráj byl ovšem brzy ztracen, když Eva podlehla našeptávání hada, jenž tu má podobu 
druhé, vlastně první Evy, Lilith: Ze stromu poznání dobra a zla nebudeš jíst, neboť 
v den, kdy z něho pojíš, propadneš smrti. (Gn 2). Už Geneze varuje, že had byl nejlsti-
vější ze všech polních živočichů, které udělal Bůh Jahve. (Gn 3).* Zobrazení hada-Lilith 
podle pozdější tradice už ale zase směřuje v opačném gardu k symbolice Neposkvr-
něného početí, Immakuláty, Panny Marie vítězící nad hadem.**

Ze stromu poznání dobra a zla nebudeš jíst,  
neboť v den, kdy z něho pojíš, propadneš smrti. 
(Gn 2)

Had byl nejlstivější ze všech polních živočichů,  
které udělal Bůh Jahve.  
(Gn 3)

*  Enciclopedia de la biblia. Madrid: Afrodisio Aguado, S. A. (překlad z holandštiny Elseviers encyclopedie van 
de Bijbel, Amsterdam), s. 176, sub voce, upozorňuje, že pojem tohoto ženského démona bouře byl spojen 
s další ženskou bytostí, Lilu. Lilit je zmíněna ve SZ jen v Iz 34,14; uvažuje se o konjektuře v Jb 18,15. Výraz 
snad pochází z akadského Lilitu, ale jeho význam v Iz 34,14 je sporný. Český ekumenický překlad má „upír“. 
Jako první Adamova žena je Lilit až v židovských legendách a v Talmudu. Viz také Nový biblický slovník. 
Praha 1966, s. 555 (sub voce). Izaiáš, 34, 14; ženská fantasmagorická bytost, zlomyslný duch a první žena 
Adamova, s nímž zplodila démony. Její jméno se pojí s termínem lailá, básnicky lajil (noc), takže dala vznik 
démonům noci. Dalí toto téma Stvoření Evy provedl ve více verzích, např. Stvoření ženy, kresba vystavená 
v Praze. Viz katalog Before Miró, after Dalí. Katalánští mistři 20. století. Praha, Národní dům na Smíchově, 
listopad 1999 – leden 2000, s. 49. 

**  Karl RAHNER – Herbert VORGRIMLER, Teologický slovník, Praha 1996, vyd. II., s. 250, sub voce. O hado-
vi z nejrůznějších stránek pojednává Příběh o povstání hada. Gnostický mýtus v několika podobách, Praha 
1996.
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Do působivého líčení zkázy lidstva a trestu potopou vstupuje Dalí pohledem na tem-
ný ostrov s postavičkami lidského páru, předpokládejme ještě před vrcholem potopy, 
zatímco se v pozadí z vod vynořuje červenavá archa Noemova: A já přivedu na zemi 
vody, potopu, abych pod nebem vyhladil veškeré tělo… vše, co je na zemi, má zahynout. 
(Gn 6); Noe byl shledán dokonale spravedlivým, byl výhonkem v čase hněvu: zemi zů-
stal díky němu zbytek, když nastala potopa. (Sir 44) Archa, ona mohutná loď, na níž se 
zachránilo pro budoucnost lidstvo i zvířata, připomíná benátskou veslici – gondolu.

A já přivedu na zemi vody, potopu, abych pod nebem  
vyhladil veškeré tělo… vše, co je na zemi, má zahynout.
(Gn 6)

Noe byl shledán dokonale spravedlivým,  
byl výhonkem v čase hněvu:
zemi zůstal díky němu zbytek, když nastala potopa.
(Sir 44)
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Připomenuta je i slavná pasáž zmiňující Noemovo opilství po skončení potopy: Rol-
ník Noe se dal do vysazování vinice. Napil se vína a v opojení se uvnitř stanu obnažil. 
(Gn 9), Nehleď na víno, jak se červená! Jak září v číši! Budeš jako muž, jenž leží na 
širém moři, nebo ten, jenž leží na špici stožáru. (Př 23) a reakci jeho synů (i když ilus-
trace navozuje představu muže a ženy stojících nad tělem opilého). Aby byla jasná 
příčina opilosti, nad ním se vznáší drak, nesoucí v drápech hrozen.

Rolník Noe se dal do vysazování vinice.
Napil se vína a v opojení se uvnitř stanu obnažil.  
(Gn 9)

Nehleď na víno, jak se červená! Jak září v číši! Budeš jako muž, jenž leží na širém 
moři, nebo ten, jenž leží na špici stožáru.
(Př 23)
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Babylonská věž – Udělejme si cihly… Vystavějme si město a věž, jejíž vrchol pronikne 
nebesa! Zjednejme si věhlas… a také: Jahve sestoupil… a řekl: „Zmateme tam jejich 
řeč.“ Proto se městu dostalo jména Bábel. (Gn 11) – je pojata téměř klasicky, jako ob-
jemná kónická stavba připomínající komín, od základů ovšem rozrušený, ve vyšších 
patrech je roztékající se hmota podpírána oněmi dalíovskými berličkami, navozují-
cími patrně představu hrozícího brzkého zhroucení. Zřejmě autor převzal pojetí této 
věže ve středověkém duchu jakožto prototypu lidské svévole a nevěry, jako místa, 
kde došlo ke zmatení jazyků a rozchodu lidí.*

Udělejme si cihly…  
Vystavějme si město a věž, jejíž vrchol pronikne nebesa!  
Zjednejme si věhlas…
(Gn 11)

Jahve sestoupil… a řekl:
Zmateme tam jejich řeč.
Proto se městu dostalo jména Bábel.  
(Gn 11)

*  Manfred LURKER, Slovník biblických obrazů a symbolů, Praha 1999, s. 24, interpretuje zmatení jazyků jako 
protiklad vylití Ducha Svatého o letnicích a jím vyvolaného divu znalosti rozličných jazyků.
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S pokročilým líčením předchůdců křesťanských hodnot, židovské historie a nábo-
ženství vyvstává mohutná, zakladatelská postava Abrahámova, jehož mocná hlava 
je podána hmotně z profilu ve vizionářském zamyšlení: Jahve řekl Abramovi: „Opusť 
svou zemi… Udělám z tebe velký národ, požehnám ti, oslavím tvé jméno.“ (Gn 12), 
a dále: Abrahámovi, proslulému předku mnoha národů, se nikdo nevyrovnal ve slávě. 
(Sir 44) Přestože na první pohled jde jen o plošný profil, vzniklý rozmytím temné 
skvrny přes půlku stránky, při bližším pohledu zjišťujeme, že Dalí dokázal podat hla-
vu prostorově, i když v náznaku, takže působí skutečně meditativně.

Jahve řekl Abramovi:
„Opusť svou zemi…  
Udělám z tebe velký národ,
požehnám ti, oslavím tvé jméno.“ 
(Gn 12)

Abrahámovi, proslulému předku mnoha národů,  
se nikdo nevyrovnal ve slávě.
(Sir 44)
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Že obyvatelé Sodomy byli velcí hříšníci, je uvedeno v Gn 13,13, zlo lidí, kvůli němuž 
byla potopa, je zmíněno už v Gn 6,5. Tedy potopa nebyla kvůli nemravnosti Sodo-
my a Gomory. Zničení Sodomy a Gomory kvůli všeobecně rozšířené nemravnosti, 
zejména sodomii, znázornil Dalí připomínkou kresby objímajících se párů a trojic 
v pozadí, zatímco scéně vévodí vysoká, štíhlá, svůdně působící žena s dlouhýma no-
hama, vyvedená rudkovou kresbou, ve stínech zdůrazněnou temnými kvašovými 
tóny. Ve chvíli, kdy nad zemi vycházelo slunce…, seslal Jahve na Sodomu a Gomoru 
sirný a ohnivý déšť… A Lotova žena se ohlédla a proměnila se v solný sloup. (Gn 19) 
Tato proměna je připomenuta ve stínu v levém dolním rohu.

Ve chvíli, kdy nad zemi vycházelo slunce…,
seslal Jahve na Sodomu a Gomoru sirný a ohnivý déšť…  
(Gn 19)

A Lotova žena se ohlédla a proměnila se v solný sloup. 
(Gn 19)
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Slavná scéna, které málokdo rozumí kvůli její naprosté počáteční tvrdosti, Oběto-
vání Izáka,* v níž se traduje chápání, že Bůh chtěl vědět, jestli mu Abrahám opravdu 
důvěřuje a poslechne ho, i za cenu obětování vlastního syna, je podána z perspektivy 
anděla snášejícího se z nebes, aby Abrahámovi zadržel ruku a oznámil, že to byla 
zkouška: Abraháme, Abraháme! Vezmi svého syna Izáka, svého jediného, jejž máš rád, 
a odejdi do země Morija a tam ho na hoře, kterou ti označím, přineseš v oběť jako celo-
pal. (Gn 22) Oběť Izáka byla podle teologické interpretace vyjádřením Abrahámova 
nejhlubšího vztahu k Bohu. Proto doufaje tedy proti veškeré naději, uvěřil, a stal se 
tak otcem četných národů. (Řím 4) Dalí zde obrátil perspektivu: divák okamžik, kdy 
anděl zadržuje Abrahamovu ruku, pozoruje, jako by byl nad ním, za jeho zády, takže 
mu Dalí dal pozici, kterou může zaujmout jen Bůh.

Abraháme, Abraháme!
Vezmi svého syna Izáka, svého jediného, jejž máš rád,  
a odejdi do země Morija a tam ho na hoře,
kterou ti označím, přineseš v oběť jako celopal. 
(Gn 22)

Doufaje tedy proti veškeré naději, uvěřil,  
a stal se tak otcem četných národů.  
(Řím 4)

*  Hebrejsky ִיְצָחק  , Jicchak; doslova „bude se smát“.  
Viz http://www.lexvo.org/uwn/entity/s/n11073586;jsessionid=50z550ue406i




