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Seks, jedna z podstawowych czynności fizjologicznych naszego gatunku, wy-

szedł z ram czystego biologizmu. Georges Bataille, do którego prac będę się 

w niniejszym tekście wielokrotnie odwoływać, pisał, iż podstawą przejścia z ro-

li zwierzęcia do roli człowieka było wykonywanie pracy, a następnie narzucanie 

sobie ograniczeń przez wprowadzanie zakazów dotyczących postawy wobec 

śmierci oraz aktywności seksualnej
1
. Ten moment można uznać za najbardziej 

znaczący w historii erotyzmu, czyniący z seksu już nie tylko realizację popędu, 

ale także akt podlegający społecznym prawom. Element kultury, a nie jedynie 

natury.  

 

Chrześcijaństwo i normy a nadrealistyczny program destrukcji 

W kulturze zachodnioeuropejskiej największą rolę normotwórczą w kwestiach 

życia seksualnego odegrało chrześcijaństwo, tworzące pojęcie grzechu, gloryfi-

kujące wstrzemięźliwość i negujące cudzołóstwo oraz uleganie popędom. Wy-

                                                   
1 G. Bataille, Erotyzm, tłum. M. Ochab, Gdańsk 2007, s. 32. 



Sara Nowicka 

 

22 

 

zwolenie z religijnych zakazów chciały przynieść na przestrzeni dziejów różne 

nurty ideowe; w XX wieku były to między innymi wielkie awangardy, przede 

wszystkim powstały w latach dwudziestych surrealizm. Nadrealistyczny pro-

gram destrukcji, mający prowadzić do ogólnego kryzysu świadomości i wpro-

wadzenia nowego ładu, opierał się przede wszystkim na buncie skierowanym 

przeciwko kościołowi, burżuazji i panującym w społeczeństwie zasadom. 

Sprzeciw wobec instytucji jest oczywisty w przypadku grupy, która największą 

wartością uczyniła wolność, a celem walki „pełną emancypację człowieka 

z wszelkich krępujących go więzów”
2
. Według André Bretona, twórcy kierun-

ku, dogmat o grzechu pierworodnym i chrześcijański ideał małżeństwa unie-

możliwiały swobodną realizację pragnień erotycznych
3
. Breton – za Freudem – 

widział w tłumieniu pragnień źródło frustracji i cierpienia. Nadrealiści, sprze-

ciwiający się wszelkim ograniczeniom, zastąpili chrześcijańskie ideały pokory, 

ascezy i wyrzeczenia ideą buntu i pragnienia
4
. Sztuka była dla grupy narzę-

dziem, poprzez które mogli doprowadzić do zmiany myślenia społeczeństwa 

oraz kryzysu obowiązujących wartości. Metodą było łamanie wszelkich tabu, 

wykorzystywanie estetyki szoku i wyzwolenie wyobraźni: tworzenie dzieł bli-

skich poetyce marzenia sennego lub wykorzystywanie automatyzmu psychicz-

nego. Ważne było też niekonwencjonalne zachowanie, polegające na łamaniu 

zakazów społecznych lub wyszydzaniu dzieł zgodnych z mieszczańskim 

gustem. 

 

Surrealiści wobec erotyzmu 

Seks był tematem, którym bardzo łatwo można było zaszokować odbiorcę. Dla 

surrealistów erotyka była o tyle ważna, iż łączyła się z ideą amour fou, miłości 

szalonej, która stanowiła dla nich najskuteczniejszą drogę do wyzwolenia z kaj-

                                                   
2 K. Janicka, Światopogląd surrealizmu, Warszawa 1985, s. 19. 
3 Ibidem, s. 53. 
4 Ibidem, s. 53. 
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dan nakładanych przez instytucje i społeczeństwo. Miłość była ceniona wyżej 

od twórczości, pragnienia, wyobraźni i marzenia sennego, gdyż otaczała ją aura 

cudowności, pozwalająca na wyrwanie się z plugawości życia, marnej codzien-

ności. O ile wszyscy surrealiści byli zgodni wobec konieczności wyzwolenia 

strefy seksualnej z kontekstu grzechu i zakazów, o tyle na temat erotyzmu mieli 

odrębne zdania. Breton był zdeklarowanym monogamistą, który, obok manife-

stowania pochwały erotyki w Miłości szalonej czy przeprowadzania Ankiety na 

temat życia seksualnego, zadziwia pruderyjnością, patriarchalnym spojrzeniem 

na rolę aktu seksualnego (przyjemność mężczyzny jest najważniejsza, orgazm 

partnerki to sprawa drugorzędna
5
) oraz zdecydowanym potępieniem homosek-

sualizmu. Duża część surrealistów była otwarta na eksperymenty. Paul Éluard 

często uczestniczył w praktykach polegających na zmianach partnerów seksual-

nych. Man Ray, który w 1929 roku wykonał serię pornograficznych zdjęć, pod-

pisanych nazwami pór roku, przedstawiających go podczas uprawiania seksu 

z Kiki de Montparnasse. Louis Aragon, jak zauważa Agnieszka Taborska, nada-

wał swoim wizytom w domach publicznych „rangę buntu wobec mieszczań-

skiej moralności, wyzwolenia od społecznych norm i ucieczki w poezję nieskrę-

powanego pruderią seksu
”6

. Podejmowanie tematu erotyzmu było często nace-

chowane żartobliwie, poczucie humoru stanowiło kontrast dla sztywnej i powa-

żnej postawy uwięzionej w gorsecie dobrych manier burżuazji. Wystarczy przy-

toczyć jedno ze wspomnień zawartych w autobiografii Luisa Buñuela, w któ-

rym reżyser opisuje jedyny film pornograficzny, jaki widział: 

Siostra wazelina. Film pokazywał siostrzyczkę w ogrodzie klasztornym. Najpierw 

trzepał ją ogrodnik, którego z kolei chędożył mnich, po czym cała trójka łączyła się 

we wspólnej figurze […]. Ułożyliśmy z Renè Charem, plan wtargnięcia do kina dla 

dzieci, obezwładnienia mechanika w kabinie projekcyjnej przez związanie go, za-

kneblowanie mu ust i wyświetlenia Siostry Wazeliny tej bardzo młodej publiczno-

                                                   
5 A. Taborska, Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, Gdańsk 2007, s. 46. 
6 Ibidem, s. 42. 
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ści. O tempora! O mores! Pomysł deprawacji dzieci wydał nam się jedną z najbar-

dziej pociągających form działalności wywrotowej7. 

Zacytowany fragment podkreśla też anarchistyczny aspekt użycia ero-

tyzmu przez surrealistów. Pornografia czy nawet swobodne, publiczne rozmo-

wy na temat seksu miały na celu zaszokowanie konserwatywnego odbiorcy. 

Sensem tych działań było burzenie panującego tabu i negowanie zakazów, 

umożliwiające uwolnienie umysłów odbiorców. 

 

Chrześcijaństwo i pojęcie grzechu 

Literackie preferencje grupy także oscylowały wokół tematu norm i dewiacji 

seksualnych. Niekwestionowanym bohaterem ruchu był markiz de Sade, „de-

struktor moralności, która czyniła człowieka niewolnikiem Boga, religii bądź 

społeczeństwa”
8
. Nie opisy sadystycznych i masochistycznych praktyk seksual-

nych zafascynowały grupę, ale wizja swobodnej realizacji pragnień. Markiz, 

podobnie jak oni, był wierny ideałom buntu i wolności. Sprzeciwiał się zasa-

dom dobrego smaku, panującej moralności i przekraczał wszelkie możliwe gra-

nice w ukazywaniu erotycznych występków. 

W Manifeście surrealizmu Breton odwołuje się też do powieści Mnich 

Matthew Gregory’ego Lewisa, której cudowność oraz wyzwolenie postaci z pęt 

doczesności
9
 zachwyca papieża surrealizmu. W tym pochodzącym z 1796 roku 

romansie grozy szanowany mnich Ambrozjo, za namową zakochanej w nim, 

uprawiającej czarną magię Matyldy dopuszcza się grzechu cudzołóstwa. Po 

pierwszym złamaniu zakazu deprawacja księdza stopniowo się pogłębia: chce 

rozdziewiczyć uśpioną środkami nasennymi dziewczynę (odniesienie do nekro-

filii), gwałci ją w scenerii podziemnych grobów, kłamie, dopuszcza się nierządu 

                                                   
7 L. Buñuel, Ostatnie tchnienie…, tłum. Maria Braunstein, Warszawa 1989, s. 48. 
8 K. Janicka, op. cit., s. 74. 
9  Surrealizm. Teoria i praktyka literacka. Antologia, teksty wybrał i przełożył A. Ważyk, 

Warszawa 1976, s. 67. 
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oraz ostatecznie dokonuje morderstwa. Bretona, jak później Buñuela, który 

chciał dokonać ekranizacji powieści, poza mrocznym sztafażem (scena w pod-

ziemnym grobowcu znajdzie się później w Widmie wolności reżysera), w Mni-

chu zafascynowała postać człowieka nieograniczonego żadnymi zakazami, któ-

ry może posunąć się do wszystkiego w ramach realizowania swoich popędów. 

Nie bez znaczenia jest fakt, iż erotyzm, podobnie jak w przypadku Siostry Wa-

zeliny czy dzieł de Sade’a, jest tu połączony z osobami przedstawiającymi insty-

tucję kościoła. To kolejny gest antyklerykalny, demaskujący nieprzestrzeganie 

zasad własnej wiary, ale też obnażający fakt, iż zakazy ustanowione przez ko-

ściół dodają atrakcyjności ich złamaniu, jak opisuje to Buñuel: „zakaz stwarza 

oczywiście poczucie grzechu, które może stać się rozkoszą”
10

. Tę samą myśl 

wyraża Bataille w swoich rozważaniach na temat zakazu i transgresji: „zakaz 

nigdy nie objawia się człowiekowi bez objawienia rozkoszy, a rozkosz – bez 

poczucia zakazu
”11

. Zresztą to nie jedyna zbieżność w poglądach obu byłych 

surrealistów.  

 

Kino Luisa Buñuela i jego podobieństwo do myśli Bataille’a 

Luis Buñuel, choć w szeregach grupy spędził zaledwie trzy lata, do końca życia 

był wierny nadrealistycznej moralności i pozostawał w kręgu tematów zapo-

czątkowanych przez Psa andaluzyjskiego (1928) i Złoty wiek (1930). Erotyzm, 

obok demaskowania przywar kleru i burżuazji, stanowił główny temat dzieł 

hiszpańskiego reżysera. Przywołane wcześniej pojęcie grzechu jest jednym 

z kluczowych dla analizy relacji postaci w filmach wychowanego w katolickiej 

rodzinie Buñuela. Bataille postrzegał zakaz jako niezbędny do powstania trans-

gresji, w której objawia się „wywrotowa siła erotyzmu”
12

. Podobnie Buñuel 

i surrealiści odczuwali wielką przyjemność i siłę w przekraczaniu granic i dzia-

                                                   
10 L. Buñuel, op. cit., s. 16. 
11 G. Bataille, op. cit., s. 106. 
12 Ibidem, s. 216 
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łalności niemal anarchistycznej. Powierzchownie różnicę między pisarzem a re-

żyserem stanowi fakt, iż Bataille nie zamierzał wyzwalać seksu z ram zakazów 

i tabu, nie był „piewcą nieskrępowanego pragnienia”
13

. Buñuel, który jako sur-

realista na początku swej drogi twórczej nawoływał do buntu pragnień, ukazy-

wał szkodliwy wpływ norm na ludzką psychikę, później zdawał sobie sprawę 

z konieczności zakazu: krytykował wywołane rewolucją seksualną rozluźnienie 

moralne i dezaktualizację wszelkich wartości. 

Erotyzm w filmach Buñuela odwołuje się do dwóch najważniejszych 

dwudziestowiecznych teorii związanych z seksem: do sublimacji Freuda oraz 

do transgresji Bataille’a. Inspiracje Freudem są dość wyraźne i oczywiste: 

Buñuel w kulturze i religii widzi „źródło cierpień” sprzyjające tłumieniu popę-

dów, które prowadzi do nerwicy jednostki i schizofreniczności współczesnego 

świata
14

. Odwołanie do myśli Bataille’a jest bardziej skomplikowane: z jednej 

strony, jak zauważa Iwona Kolasińska-Pasterczyk, transgresja jest fundamen-

talnym sensem sztuki reżysera
15

, z drugiej, jak stwierdza ona w innej części 

swej pracy, w świecie przedstawionym jego filmów „istnieją zakazy, lecz nie 

ma transgresji”
16

. Bohaterowie Buñuela są permanentnie spętani zewnętrznymi 

zakazami,  

a niemożność zaspokojenia pożądania jest ich głównym problemem aż do ostat-

niego filmu mistrza – Mrocznego przedmiotu pożądania (1977), w którym uka-

zana jest postać Don Matea, nieustannie dążącego do rozdziewiczenia wymyka-

jącej się mu młodej Conchity (granej przez dwie aktorki: temperamentną Hisz-

pankę i chłodną Francuzkę). Buñuel poprzez swoją sztukę dąży do transgresji, 

przekracza granice, jednak postacie, które ukazuje, skazane są na wieczne trwa-

                                                   
13T. Komendant, Oko błękitu, [w:] G. Bataille, Historia oka i inne historie, tłum. T.  Komendant, 

Gdańsk 2010, s. 17. 
14 R. W. Kluszczyński, Luis Buñuel. Pragnienie buntu i bunt pragnień, [w:] Estetyka pragnień, 

red. Jolanta Brach-Czainy, Lublin 1988, s. 105. 
15 I. Kolasińska-Pasterczyk, Piekła Luisa Buñuela. Wokół problematyki sacrum i profanum, Kra-

ków 2007, s. 28. 
16 Ibidem, s. 19. 
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nie w gorsecie zasad, zewnętrznych i własnych, sparaliżowane przemożnym lę-

kiem przed wolnością. 

 

Niemożność transgresji  

Niemożność autentycznego życia, przekroczenia niewidzialnego koła zakreślonego 

przez system konwencji i zakazów. Lęk przed transgresją. Stłumienie instynktów 

i spontanicznych pragnień17. 

W taki sposób Maria Kornatowska opisuje życie bohaterów dzieł Buñu-

ela. Niemożność spełnienia erotycznego jest najsilniej zaakcentowana w pierw-

szym i ostatnim filmie reżysera: Psie andaluzyjskim i Mrocznym przedmiocie 

pożądania. Pierwszy film poprzez takie symbole jak: fortepian, bracia zakonni, 

ośla padlina czy książki przekształcające się w rewolwery demaskuje represyjne 

działanie kultury
18

, to ona stoi głównemu bohaterowi na drodze do erotycznego 

zaspokojenia. Drugi film to zarzut skierowany w stronę katolicyzmu, deformu-

jącego relacje pomiędzy kobietą, a mężczyzną, gdzie miłość zastąpiona jest 

chęcią posiadania, a nad ludzką seksualnością unosi się widmo pierworodnego 

grzechu. Grzegorz Królikiewicz podkreśla, że Conchita jest silnie wpisana 

w tradycję chrystianizmu
19

. W scenach, w których dokonuje się przemoc psy-

chiczna zawsze w tle pojawia się krzyż, który rozdziela postaci od siebie. Reli-

gijne wychowanie wprowadza bohaterów w określone role: kobieta powinna 

być niewinna i uległa, mężczyzna, poprzez akt defloracji, zyskuje nad nią wła-

dzę, pełni funkcję opiekuna i ma prawo wymagać od niej serwilizmu. Don Ma-

teo, któremu raz za razem nie udaje się rozdziewiczyć Conchity popada w sza-

leństwo, bije swoją partnerkę i co ciekawe, ten akt zyskuje jej aprobatę. Chora, 

sadomasochistyczna relacja między nimi jest wynikiem spętania przez normy 

                                                   
17 M. Kornatowska, Eros i film, Łódź 1986, s. 32. 
18 I. Kolasińska-Pasterczyk, op. cit., s. 18. 
19 G. Królikiewicz, Ostatni sen Buñuela. Próba analizy filmu Luisa Buñuela „Mroczny przedmiot 

pożądania”, Łódź 1994, s. 110. 
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kulturowe i religijne. Bataille podkreśla odmienność religii chrześcijańskiej 

wobec innych wierzeń: „pierwotna religijność wywiodła ducha transgresji z za-

kazów”
20

, natomiast chrześcijaństwo powstało na gruncie sprzeciwienia się 

transgresji. Ten fakt można uznać za najbardziej represyjną cechę katolicyzmu, 

winną ograniczenia erotyzmu w naszej kulturze. 

„Transgresja nie jest zanegowaniem zakazu, lecz jego przekroczeniem 

i dopełnieniem”
21

. Sednem transgresji jest to, iż wraz z zakazem tworzy jedną 

całość określającą życie społeczne. Jedną z niewielu spełnionych erotycznie po-

staci kina Buñuela, której udaje się dokonać transgresji jest Séverine (Piękność 

dnia) – młoda, trapiona sadomasochistycznymi snami małżonka, która znajduje 

spełnienie pracując w domu publicznym. Praca prostytutki jest dla niej nie tylko 

zanegowaniem normy, ale przede wszystkim możliwością zrealizowania pożą-

dania, niemożliwego do spełnienia z oddanym pracy mężem. Séverine, odnajdu-

jąc własną drogę realizacji pragnień, skazuje męża na metaforyczne, bądź 

prawdziwe kalectwo (widz nie wie czy jest to sen bohaterki czy prawdziwe wy-

darzenie). 

W Mrocznym przedmiocie pożądania pojawiają się także sceny voyery-

zmu: Conchita rozbiera się w barze przed męską publicznością, a także odgrywa 

przed Don Mateem akt seksualny z przystojnym mężczyzną. Don Mateo reagu-

je na te sceny agresją, godzą bowiem w jego honor, ale odczuwa też wstydliwą 

przyjemność z oglądania tych erotycznie podniecających sytuacji. Kornatowska 

odnajduje w tych scenach interesującą analogię do sztuki: 

Spektakl budzi pożądanie, nigdy go nie zaspokajając. Jak kino, choćby. Perwersyj-

na kultura patologicznego społeczeństwa tworzy mroczne, nieosiągalne przedmioty 

pożądania22. 

                                                   
20 G. Bataille, op. cit., s. 116. 
21 Ibidem, s. 68. 
22 M. Kornatowska, op. cit., s. 33. 
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Przedmiot pożądania a pragnienie miłości 

Dla Bataille’a erotyzm jest zatraceniem własnej osobowości, wzajemnym zjed-

noczeniem partnerów. Zachowanie erotyczne nie jest zwykłym stanem, w mo-

mencie namiętności działamy inaczej, wbrew porządkowi i logice. Dla Buñuela 

podobną rolę pełni miłość: jest wyzwoleniem od norm, jako jedyna daje możli-

wość wzniesienia się ponad codzienne życie. Niemożność transgresji w filmach 

tego reżysera jest spowodowana nie tylko spętaniem zakazami społecznymi, ale 

też brakiem miłości, stanowiącej dla niego wartość najwyższą. Męscy bohate-

rowie jego dzieł często są ofiarami zwalczającego męskość katolicyzmu: stąd 

też ich impotencja, aberracje seksualne. Kobiety natomiast, z nielicznymi wy-

jątkami, stanowią jedynie przedmiot pożądania. Podział ról jest zatem stereoty-

powy, podobny jak w Erotyzmie Bataille’a, gdzie autor zaznacza, iż „kobiety 

nie są bardziej pożądane, ale wystawiają się na pożądanie […]. Prostytucja to 

konsekwencja kobiecej postawy”
23

. Kobieta sama siebie uważa za przedmiot 

proponowany mężczyźnie, do którego ostatecznie należy inicjatywa. 

 Kwestia przedmiotowości kobiety jest, zgodnie z nazwą, najmocniej za-

akcentowana w Mrocznym przedmiocie pożądania. Conchita jest przez Matea 

postrzegana jedynie jako obiekt seksualny, za który może dobrze zapłacić jej 

matce, ale którego nie postrzega jako równej mu osoby. Przyczyną igrania Con-

chity z pożądaniem Matea może być właśnie jego patriarchalny stosunek do ko-

biet. Dziewczyna we wcieleniu hiszpańskim jest stereotypowo kobieca: sensu-

alna, podległa emocjom, odbierana jedynie w kontekście swej seksualności. 

Wcielenie francuskie jest dużo bardziej bliskie współczesnym kobietom: to 

chłodna, inteligentna osoba, oczytana terrorystka, której nie są obce postulaty 

feminizmu, a w postawie Don Matea widzi relikt przeszłości. Film Buñuela 

kontrastuje dwa rodzaje postaw kobiecych, postawę męską czyniąc niezmienną, 

                                                   
23 G. Bataille, op. cit., s. 126. 
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jakby ta płeć była nieprzygotowana na seksualną rewolucję i nowe rozłożenie 

ról. 

 Temat prostytucji rozwinięty jest w Piękności dnia. Tutaj bohaterka jest 

jak najbardziej podmiotem, a sprzedawanie własnego ciała w luksusowym do-

mu publicznym jest dla niej realizacją niespełnionych fantazji, wybraniem drogi 

alternatywnej w stosunku do mieszczańskiego trybu życia. Skłonność Séverine 

do anormalnych praktyk została wytłumaczona doświadczeniem z dzieciństwa: 

konserwatywną, karzącą matką i starszym mężczyzną, który mógł ją molesto-

wać. Ten bagaż doświadczeń oraz nieszczęście, jakie wywołuje jej wybór spra-

wiają, iż praca Séverine nie jest czystą realizacją pragnienia, zostaje zbrukana 

przez społeczne napiętnowanie i ze względu na niezgodność z dominującą mo-

ralnością wytłumaczona jako zaburzenie wywołane przeżyciami z dzieciństwa. 

 

Dyskretny urok nekrofilii, czyli rola wynaturzeń w twórczości  

Buñuela 

W tekście poświęconym obrazowi ciała w twórczości byłego surrealisty Iwona 

Kolasińska stwierdza, iż „w swej sztuce Buñuel dokonuje transgresji wszyst-

kich możliwych tabu”
24

. Jest to zgodne z surrealistyczną spuścizną: zawarcie 

w twórczości filmowej odniesień do nekrofilii, koprofilii, kazirodztwa czy oka-

leczeń cielesnych jest elementem nadrealistycznego złamania normy, odwróce-

nia tabu, a także kontestacji zakazu i zachodniego pojęcia piękna. Ważne jest to, 

że autor nigdy nie pokazuje ekscesu do końca: jest on jedynie sugerowany, bądź 

urwany przed właściwym aktem. 

Nekrofilia i obsesja rozkładu, mogą być tłumaczone wątkami z biografii 

autora. Jednym z jego wczesnych wspomnień jest zetknięcie się ze śmiercią, po-

łączone z silnym pobudzeniem płciowym. W Ostatnim tchnieniu… przyznaje 

się też do jednej ze swych manii: 

                                                   
24 Ibidem, s. 124. 
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[…] znajdowałem zawsze w akcie seksualnym pewne analogie do śmierci […]. To 

niewytłumaczalne uczucie usiłowałem nawet wyrazić obrazami w Psie andaluzyj-

skim, kiedy mężczyzna pieści nagie piersi kobiety i kiedy nagle jej twarz staje się 

twarzą trupa. Czy to dlatego, że w dzieciństwie i wczesnej młodości padłem ofiarą 

najokrutniejszego ucisku seksualnego, jaki zna historia25? 

 Autor odwołuje się oczywiście do katolicyzmu, tu kościół jest winien 

wypaczenia erotyzmu: łączenie aktu seksualnego z poczuciem grzechu pierwo-

rodnego powoduje poczucie lęku, doprowadza do myślenia o śmierci i karze, 

jaka spotka po niej człowieka. 

Poza przedstawionym przykładem Psa andaluzyjskiego, owa nekrofilia 

pojawia się też w Piękności dnia, gdzie bogaty klient prosi Séverine, aby poło-

żyła się w trumnie i udawała martwą. Po krótkim monologu mężczyzna wcho-

dzi pod trumnę, gdzie, jak domyślamy się na podstawie wykonywanych przez 

niego ruchów, oddaje się autoerotyzmowi. W Viridianie wuj chce zgwałcić 

niewinną dziewczynę, więc podaje jej środki nasenne (podobieństwo do Mni-

cha). Rezygnuje z zamiaru, jednak okłamuje Viridianę, przyznając się do hań-

biącego czynu, przez co ta nie może zostać zakonnicą. W Widmie wolności ne-

krofilia łączy się z kazirodztwem: bohater, mający nienaturalne relacje z swoją 

siostrą, która grała przed nim nago na fortepianie, po jej śmierci zakrada się do 

grobu z nadzieją na spotkanie. Bataille wskazuje, iż „martwe ciało świadczy 

o gwałcie, który nie tylko zniszczył danego człowieka, ale zniszczy wszystkich 

ludzi”
26

. Obecność nekrofilii w filmach Buñuela jest nie tylko przekroczeniem 

tabu, ale też fascynacją tajemnicą śmierci, przyszłym losem człowieka. Lęk 

przed śmiercią jest silnym uczuciem narzucanym przed katolicką tradycję, uka-

zanie martwego ciała może być próbą pogodzenia się z nią, kontestacji ideałów 

piekła, raju i sądu ostatecznego – człowiek wyzbywa się aspektu duchowego, 

pozostając jedynie gnijącym ciałem. 

                                                   
25 L. Buñuel, op. cit., s. 16. 
26 G. Bataille, op. cit., s. 47. 
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 Częsty, nie tylko w kontekście erotycznym, jest motyw ekskrementów. 

W jednej ze scen Złotego wieku para kochanków oddaje się miłości w błocie, 

wydając przy tym dźwięki jednoznacznie kojarzące się z czynnościami defeka-

cyjnymi. Ekskrementy odwołują się do dwóch fantazmatów: seksualnej perwer-

sji (będąc symbolem seksu analnego i koprofilii), przez co podkreślają wywro-

towy aspekt surrealizmu, oraz sublimacji (ekskrementy jako produkt rozkładu 

i efekt odrzucenia ciała, prototyp sztuki i wszelkiej aktywności)
27

, wtedy będą 

służyć jako narzędzie podkreślające zgniliznę naszej kultury.  

 Odwołanie do odpychających człowieka dewiacji (Bataille podkreśla, iż 

wstręt do śmierci i ekskrementów jest zakazem pochodzącym z wewnątrz czło-

wieka) jest jednym z elementów buntu wobec mieszczańskiej estetyki, ale też 

kontestacji piękna. Bohaterowie filmów Buñuela to ślepcy, kalecy, karły; nawet 

piękna bohaterka Tristany zostaje pozbawiona nóg. Postaci z marginesu są jed-

nocześnie zniszczone wewnętrznie i zewnętrznie: brzydota wyraża zgniliznę 

moralną. Tych bohaterów nie pętają zakazy społeczne, znajdują się poza nimi, 

zgodnie z słowami Bataille’a: 

Skrajna nędza uwalnia ludzi od zakazów, które stanowią o człowieczeństwie, nie 

uwalnia ich jednak w taki sam sposób jak akt transgresji: upodlenie daje swobodny 

upust popędom zwierzęcym28. 

 Buñuel rozróżnia zatem w swoich dziełach dwa skrajnie różne modele: 

nędzarzy, którzy bliżsi są zwierzętom niż ludziom oraz mieszczan, którzy są tak 

ograniczeni kulturą i religią, że nie mogą realizować swoich naturalnych popę-

dów. 

 

                                                   
27I. Kolasińska, Estetyka wynaturzeń i obsesja rozkładu – obraz ciała w filmach Luisa Buñuela, 

„Kwartalnik Filmowy” 2000, nr 29-30, s.124. 
28 G. Bataille, op. cit., s. 133. 
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Zezwierzęcenie 

Wprowadzając zakazy, człowiek oddalił się od zwierzęcia. Chciał uniknąć strasz-

nej gry śmierci i rozmnażania, uniknąć gwałtu, w którego mocy pozostaje zwierzę. 

Ale w następnym ruchu, ruchu transgresji, człowiek zbliżył się do zwierzęcia29. 

 Mieszczańscy bohaterowie Buñuela są uwikłani w normę; szczególnie 

postaci jego ostatnich filmów, przedstawiciele francuskiej burżuazji, żyjący 

w świecie konwenansów i pozorów. Państwo Senechal w Dyskretnym uroku 

burżuazji podążają za swoim pragnieniem: zamiast na umówioną kolację, udają 

się do lasu w celu uprawiania miłości. Wracają ubrudzeni ziemią i trawą, po-

przez wyjście z gorsetu kultury, zostali zbrukani odrzuconą naturą. Według Ba-

taille’a zakazy powstały właśnie ze sprzeciwu wobec natury, człowiek chciał 

mieć nad nią władzę, sam decydować o wszystkim. Transgresja umożliwiła 

przeskoczenie ze sfery zakazów do sfery natury, która jest czymś niezwykle 

wstydliwym. 

 Grupa przyjaciół w Aniele zagłady zostaje uwięziona w pokoju. Na po-

czątku wszyscy przestrzegają konwencjonalnych form, z biegiem czasu jednak 

zasady przestają obowiązywać, w otoczeniu zwłok i ekskrementów mieszczanie 

są już całkowicie pozbawieni naddatku kulturowego, a ich życie sprowadza się 

jedynie do biologicznych potrzeb. Buñuel wskazuje, że zasady społeczne są tyl-

ko płaszczem, pod którym ukrywa się zwierzęca istota. Nie tylko niskie war-

stwy społeczne sprowadzone są do biologizmu, roli mięsa (w jednym z wywia-

dów Buñuel mówi, iż jesteśmy ciałem, więc nie jesteśmy nazbyt różni od mięsa, 

które jemy
30

), także burżuazja pod wygenerowaną kulturowo warstwą kryje je-

dynie świat popędów i fizjologii. Erotyzm zostaje ograniczony do dwóch moż-

liwości: małżeńskiego interesu lub biologicznej realizacji popędu, jedynie mi-

                                                   
29 Ibidem, s. 85. 
30 I. Kolasińska, Estetyka wynaturzeń i obsesja rozkładu…s.120. 
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łość jest w stanie dokonać transgresji nieprzywracającej człowieka do poziomu 

zwierzęcia. 

Po wyzwoleniu 

Twórczość Buñuela jest oparta na kontestacji norm. Jako artysta zakorzeniony 

w surrealizmie w narzuconych zasadach widzi przede wszystkim represje, ogra-

niczenie wolności i przyczynę cierpienia człowieka. Dewiacje, wynaturzenia, 

odwołania do dzieł de Sade’a są dla reżysera jedynie artystyczną formą buntu, 

przekroczeniem granic dobrego smaku, jednak głównym celem jest dokonanie 

transgresji. Drogą ku temu jest swobodne realizowanie swych pragnień, głów-

nie erotycznych, bez poczucia winy i grzechu. Dla Buñuela surrealiści byli gru-

pą dążącą przede wszystkim do przewrotu moralnego, jak wspomina po latach: 

„[…] tym, co mi zostało z tych lat, co jest ważniejsze niż ukształtowanie moich 

upodobań czy myśli, jest jasny i twardy wymóg moralny, któremu usiłowałem 

dochować wierności wbrew wszelkim przeszkodom”
31

. Ten silny wymóg mo-

ralny jest bardzo widoczny w jego dziełach, rozliczających kler i burżuazję 

z ich przywar, zaniepokojonych brakiem miłości i szerzącym się terroryzmem, 

oraz tęskniących za czasami, gdy tak łatwo było wywołać skandal. Reżyser 

sprzeciwia się wszelkim normom, jednak silnie wierzy w moralność, zbiór za-

sad obowiązujących każdego człowieka, który podmiot tworzy sobie indywidu-

alnie. Normy są spętaniem, moralność – wolnością. 

 Z dzisiejszej perspektywy, gdy można mówić raczej o spętaniu wsze-

chobecnym erotyzmem niż o erosie spętanym, surrealistyczne skandale i dąże-

nia wydają się dziecięcą igraszką. Jednak na drodze rozwoju naszej kultury 

przewrót nadrealistyczny pełnił jedną z najważniejszych ról w oswobodzeniu 

seksualnym. Taborska odnajduje echa surrealistycznych manifestów w postula-

tach dzieci kwiatów i rewolucji seksualnej lat sześćdziesiątych, porównując bre-

                                                   
31 L. Buñuel, op. cit., s. 119. 



Seks zniewolony i pragnienie transgresji – o twórczości Luisa Buñuela… 

35 

 

tonowskie motto: „najważniejsza jest miłość” z All You Need is Love The Bea-

tles
32

. Wkład nadrealistów w kreowanie norm współczesnej seksualności wyda-

je się zatem być niezaprzeczalny. 
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Abstrakt 

Artykuł rozpatruje obecność seksualności w filmach Luisa Buñuela w dwóch 

kontekstach: jego przynależności do ruchu surrealistów oraz w odwołaniu do 

Erotyzmu Georgesa Bataille’a. Buñuel należał do grupy nadrealistów jedynie 

trzy lata, jednak w większości jego późniejszych dzieł pojawiają się odwołania 

do postulatów ruchu, z którym łączy go kontestacja zasad dotyczących ludzkiej 

seksualności, narzuconych przede wszystkim przez chrześcijaństwo. Wspólne 

myśli Bataille’a i Buñuela są pojęcia transgresji i zakazu oraz zainteresowanie 

dewiacjami i wynaturzeniami. Fragmenty takich dzieł jak Złoty wiek czy Widmo 

wolności mogą być odbierane jako zobrazowanie tez zawartych w Erotyzmie. 

Tekst wskazuje na różne cele i sposoby przekraczania tabu przez reżysera, dla 

którego temat normy i dewiacji był jednym z najbardziej znaczących. 

 

Abstract 

The article examines the presence of sexuality in Luis Buñuel’s movies in two 

contexts: his affiliation to the surrealist movement and in relation to the Eroti-

cism by Georges Bataille. Buñuel belonged to the group of surrealists only for 3 

years, however in most of his later works references to the postulates of the 

movement are present. What binds them is the contestation to the rules concern-

ing human sexuality, which are imposed by Christianity. The shared thought of 

both Bataille and Buñuel are the concepts of transgretion of ban and the interest 

in deviation and distortion. Fragments of works such as L'Age d'Or or Le Fan-

tôme de la liberté, may be seen as a depict of the thesis included in Eroticism. 

The text shows various goals and ways of breaching the tabu by the directos, for 

whom the topic of norm and deviation were one of the most significant. 


