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Okruchy sztuki
Rze o chlebie
Chleb to podstawowe pożywienie łowie-

ka już od asów pedhistorynych. Jednak 
wółesne bochenki nie pypominają tych, 
którymi żywili się choćby pierwsi cheścija-
nie. Były to raej płaskie, dość twarde placki, 
których nie krojono, a łamano w asie je-
dzenia. Stąd też wzięła się tradycja łamania 
chleba w asie posiłku, co od zawsze było 
symbolem bliskości, wyrazem wólnoty 
i jedności. Dzielenie się chlebem popez jego 
łamanie jest także bardzo ważnym symbolem 
w cheścijaństwie. 

Taki właśnie moment uchwycił w swoim 
obrazie „Wieea w Emaus” włoski mala 
Michelangelo Merisi da Caravaggio. Jed-
nak wnikliwy obserwator zauważy, że kilka 
faktów nie zgadza się z biblijnym tekstem 
opisującym to wydaenie (Ew. Łukasza, 24). 
Chrystus nie jest tu namalowany z brodą, jak 
pyjęło się go pedstawiać, wydaje się być 

dużo młodszym. Niektóy historycy tłumaą 
to faktem, że Jezus nie został pez uniów 
rozpoznany (w ewangelii Łukasza ytamy, że 
„oy ich były zasłonięte, tak, że go poznać 
nie mogli”). Można też zauważyć, że Caravag-
gio swobodnie zinterpretował to wydaenie 
i peniósł je w bliskie mu realia: wystrój, me-
ble, odzież są bardziej charakterystyne dla 
asów Caravaggia niż Chrystusa. Podobnie 
na stole nie leżą żydowskie chleby, a raej 
takie, jakimi żywili się wółeśni mu ludzie. 
Co więcej widzimy, że Chrystus nie ma chleba 
w dłoniach, a raej żywo gestykuluje. Wydaje 
się, że jest to moment tuż po tym, jak Nauy-
ciel rozłamał chleb i położył ped uniami.

Caravaggio stwoył bardzo realistyną 
i naturalną sytuację, w której kilku prostych 
ludzi otyka się py stole. Zwróćmy uwa-
gę, że ktoś, kto ojy na ten obraz po raz 
pierwszy, może mieć problemy z właściwym 
zinterpretowaniem tej sceny. Pecież zwykle 
Chrystus pedstawiany był w obrazach jako 
mężyzna nieco starszy, z brodą. Co więcej 
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jego głowy nie zdobi aureola (co było po-
wszechną praktyką w ówesnej sztuce). Na 
pierwszy ut oka mamy ped sobą zwykłego 
łowieka. I wydaje się, że właśnie takie od-
ytanie obrazu pokrywa się z zamysłem ay-
sty. Wieea w Emaus to opowieść o chlebie 
powszednim, o zwykłym dniu ubogich ludzi, 
z którymi do stołu zasiada sam Chrystus. 
W tym otkaniu główną rolę odgrywają jed-
nak nie osoby zasiadające do stołu, ale chleb 
– symbol ofiary Chrystusa. 

Wydaje się to szególnie ważne w kon-
tekście tego, co wydayło się weśniej… 
Pecież Chrystus pez dłuższy as rozma-
wiał z uniami w asie drogi: „…poąwszy 
od Mojżesza popez wszystkich proroków 
wykładał im, co o nim było napisane we 
wszystkich Pismach” (Łukasz 24,27). Jednak 
w asie tego wykładu uniowie nie rozpo-
znali go! To właśnie jeden prosty gest – py-
miee zawae w łamaniu chleba – pozwoliło 
im go zobayć:  „A gdy zasiadł z nimi py 
stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozła-
mawszy, podawał im. Wtedy otwoyły się 
ich oy i poznali go.”

Później uniowie, zdając relację ze otka-
nia z Chrystusem, odnoszą się właśnie do tego 
wydaenia, tego gestu Jezusa: „A oni też opo-
wiedzieli o tym, co zaszło po drodze i jak go 
poznali po łamaniu chleba”. Dlaego łama-
nie chleba stało się tą najbardziej istotną i roz-
poznawalną ynnością, znakiem dzięki które-

mu mogli rozpoznać swojego nauyciela? 
W Ewangelii Jana zawae są słowa Chrystu-
sa: 

„Ja jestem chlebem żywym, który z nieba 
zstąpił; jeśli kto ożywać będzie ten chleb, 
żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to 
ciało moje, które Ja oddam za żywot świata” 
(Jan, 6, 51).

A jednak, w obrazie Caravaggia, sam chleb 
leżący na stole nie jest najważniejszym ele-
mentem kompozycji. Właściwie teba się 
dobe pyjeć, żeby go zauważyć. Mamy 
ped sobą zastawiony suto stół w goodzie. 
Na środku, twaą do widza siedzi Chrystus, 
a po obu jego stronach uniowie. Z boku za 
stołem stoi także karma i pygląda się 
całej scenie. To właśnie Chrystus jest chlebem 
i jego postać znajduje się w centrum. To On 
wyciąga rękę tak jakby zwracał się do widza, 
do nas samych. 

Można też powiedzieć, że jest jesze jeden 
bohater tego obrazu – widz, dla którego po-
zostawiono miejsce py stole. ostoł po le-
wej stronie siedzi obok nas i tak samo jak my 
z radością i strachem jednoeśnie odkrywa, że 
ten, który właśnie łamał chleb 
jest jego nauycielem. Prosty 
gest i zwykły chleb zmieniają 
wszystko, a zwykłe otkanie 
zmienia się w objawienie. 

Małgoata Łuyna


