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U podłoża kultury chrześcijańskiej leży mit o przekroczeniu Bożego zakazu 
spożywania owocu z drzewa poznania dobra i zła. Zgodnie z tradycją chrześ-
cijańską grzech Adama i Ewy polegał na zakwestionowaniu Bożego porząd-
ku, a nieposłuszeństwo przyniosło „śmierć i grzech” (Rdz 5, 12–14)1 oraz 
„niewolę zepsucia” (Rdz 8, 20–22). Zjedzenie owocu z drzewa poznania do-
bra i zła było też odczytywane jako „odwrócenie się od Stwórcy i zwrócenie 
ku stworzeniu”2.

Pierwszy akt poznania w Księdze Rodzaju (Rdz 3, 6–7) został opisany na-
stępująco:

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono roz-
koszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem 
z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy 
otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zro-
bili sobie przepaski3.

1 Cyt. za: Drzewo poznania dobra i zła, https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_poznania_dobra_i_zła.
2 Zgodnie z interpretacją Augustyna z Hippony. Zob. Augustyn z Hippony, Komentarz słowny do Księ-

gi Rodzaju (De Genesi ad litteram), VIII, 6.12.
3 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Warszawa 1980, s. 26.



Iwona Kolasińska-Pasterczyk244

Przekroczenie przez Adama i Ewę Bożego zakazu spowodowało „utratę nie-
winności, czego oznaką w doczesności jest graniczne doświadczenie wstydu”4.

Zwieńczeniem biblijnej sceny kuszenia i upadku był więc pierwszy gest za-
wstydzenia, wykonany w intencji ukrycia nagości. Nawiązują do niego iko-
nograficzne przedstawienia Adama i Ewy w raju eksponujące nagość posta-
ci i efekt przesłonięcia ich strefy genitaliów, jak na przykład w najstarszym 
z zachowanych przedstawień aktu w sztuce na północ od Alp, czyli dyptyku 
pędzla Albrechta Dűrera z 1507 roku.

Na przeciwległym biegunie tego renesansowego przedstawienia gestu zawsty-
dzenia archetypicznej pary (przy eksponowaniu jej nagości) sytuuje się obraz 
belgijskiego surrealisty René Magritte’a Kochankowie z 1928 roku. To, co intry-
guje w obrazie przedstawiającym parę złączoną w pocałunku, to fakt podwójne-
go przesłonięcia – zarówno ich ciał (przez eleganckie stroje), jak i głów owinię-
tych w białe płótna. Kompozycja kolorystyczna ubiorów (dominacja czerwieni 
w stroju kobiety, czerni w stroju mężczyzny) może wyrażać istotę surrealistycz-
nej l’amour fou, powinowactwa miłości ze śmiercią; podobnie owinięcie głów 
w płótna całunów, które dodatkowo czyni kochanków postaciami anonimowy-
mi, a przez to uniwersalnymi. Na obrazie Magritte’a, który anuluje cielesność 
postaci kochanków, nie eksponując ich nagości, przemieszczeniu uległa strefa 
przesłonięcia – z genitaliów na głowę (zatem twarze i oczy będące zwierciad-
łem myśli). Ten typ przesłonięcia może wyznaczać nowy horyzont odczucia 
wstydu (jako zsubiektywizowanego doświadczenia wewnętrznego) w związku 
z projektem nadrealistycznego przekształcania świata. Być może jedną z możli-
wych interpretacji wieloznacznego obrazu Magritte’a jest przesunięcie akcentu 
na uwewnętrznienie zagrożenia (szeroko pojętej nieczystości), a przesłona słu-
żąca maskowaniu tożsamości człowieka jako bytu myślącego odnosi się do no-
wej konceptualizacji wstydu – zawstydzenia wynikającego nie z obnażenia ciała, 
lecz z potencjału transgresji wyzwalających się w fantazmatach.

Relacja pomiędzy wstydem a antropologiczną kategorią „tabu” była przed-
miotem refleksji związanego z ruchem surrealistycznym (od 1920 roku, 
a następnie „wyklętego” przez André Bretona) francuskiego pisarza i filo-
zofa Georges’a Bataille’a. Jako pisarz (autor m.in. Historii oka z 1928, Błę-
kitu nieba z 1935, wyd. w 1957, Madame Edwardy z 1937 czy Mojej matki 
wyd. w roku 1966) realizował w praktyce swą koncepcję „literatury trans-
gresji”; jako filozof i eseista traktował erotyzm jako jeden z aspektów życia 
wewnętrznego człowieka (w Historii erotyzmu z lat 1950–1951, wyd. w roku 
1976, czy Erotyzmie z 1957). Jego esej Historia erotyzmu jest historią transgre-
sji ustanowionych zakazów. Dla Bataille’a byt człowieka był określony przez 

4 Jan Paweł II, Znaczenie pierwotnej nagości [w:] tegoż, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie 
ciała a sakramentalność małżeństwa, Lublin 2008, s. 39–41.
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fundamentalny związek zakazu i transgresji. Transgresja według Bataille’a nie 
jest zanegowaniem zakazu, lecz jego przekroczeniem i zarazem podtrzyma-
niem. Tę regułę można już dostrzec w kontekście jego Historii oka:

Potrzebny jest system i potrzebne są wyjątki, excès – powie później (jak zauważa Tade-
usz Komendant), ale już teraz wie, że aby pojawił się wyjątek i zaistniała transgresja, musi 
wprzód istnieć zakaz. Można nawet wyobrazić sobie, że gdyby musiał, wystąpiłby w obro-
nie zakazu, który zakazem być przestaje, bo nie rezygnacja z niego, lecz jego nieustanne 
naruszanie stanowi motor napędowy Bataille’owskiego dzieła. Dzieła, które chce przekra-
czać wszelkie granice, musi zatem przystać na istnienie granic…5

Człowiek w ogóle czy bohater dzieł Bataille’a, świadomy zakazów, dopusz-
cza się transgresji, gdyż – w myśl jego koncepcji – „cały jest wychyleniem – 
w przyszłość, w nicość, w śmierć, w rozkosz”6.

Bataille opisywał sfery najbardziej tabuizowane wynikające z negacji Natury. 
Te kulturowe tabu dotyczące Natury przyjmują formę triady fundamentalnej, 
której źródła stanowią: awersja wobec wydalin (nieczystości i samej czynności 
defekacji), obrzydzenie wobec śmierci (a ściślej rozkładu materii, zgnilizny), 
odraza względem seksualności (ze względu na plugawość aktu seksualnego)7. 
W swojej refleksji nad konceptualizacją wstydu, określając związek pomię-
dzy tabu i wstydem, Bataille traktował wstyd jako efekt wpisanej w kulturę 
negacji Natury – aspektów cielesności człowieka związanych z nieczystością 
(wydalaniem, aktem seksualnym, gniciem materii). Bataille tak komentował 
postawę człowieka wobec (postrzeganej jako nieczysta) Natury:

Warunkiem aktywności seksualnej, podobnie jak zaspokojenia potrzeb naturalnych, jest 
sekretność. W ten sposób noc spowija dwa odrębne wprawdzie, ale zawsze połączone 
światy. Ta sama trwoga spycha w tę samą noc funkcje seksualną i wydalniczą. […] Jedy-
nie człowiek zdaje się wstydzić natury, z której przychodzi i której częścią nie przestaje 
być ani na chwilę8.

Zaspokajanie potrzeb naturalnych – seksualnych i wydalniczych – powoduje 
to samo odczucie wstydu:

5 T. Komendant, Oko błękitu [w:] G. Bataille, Historia oka i inne historie, tłum. T. Komendant, W. Gi-
lewski, I. Kania, Kraków 1991, s. 17.

6 Tamże.
7 Zob. G. Bataille, Historia erotyzmu, tłum. I. Kania, Kraków 1992, rozdz.: Seksualność a wydaliny 

(s. 49–51), Odchody (s. 52–54), Śmierć (s. 66–68).
8 Tamże, s. 50.
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Gdyby nawet na dłuższą metę zwyczajna seksualność utraciła swój wstydliwy charakter 
[…] wstyd związany z otworami czy też funkcjami wydalniczymi zawsze będzie świadec-
twem rozbratu człowieka z naturą. Jest też całkiem oczywiste, że nie ma i nigdy nie będzie 
takiej siły, która by zapobiegła oddziaływaniu tego nie dającego się zatrzeć wstydu na są-
siednią dziedzinę organów reprodukcyjnych9.

Trzeci zakres doświadczenia wstydu wiąże się z odczuciami wobec charak-
teru sytuacji granicznych:

[…] rozkład jest koniec końców podsumowaniem tego świata, z którego wychodzimy 
i do którego powracamy w taki sposób, że wstyd – i przerażenie – wiążą się zarówno ze 
śmiercią, jak i z narodzinami10.

Wstyd u Bataille’a jest immanentnie związany z faktem „rozbratu człowieka 
z naturą”. Przemiana w traktowaniu przez człowieka potrzeb naturalnych 
pozwala jedynie dostrzec prymat aspektu seksualnego nad wydalniczym 
we wstydliwości ludów pierwotnych i przeciwnie – przesunięcie akcentu 
na wstydliwość związaną z plugastwem wydalin w społecznościach cywi-
lizowanych.

Surrealiści nawiązywali do trzech mistrzów transgresji: Markiza de Sade’a, 
Zygmunta Freuda i Georges’a Bataille’a. Myśl Sade’a stanowi antycypację po-
glądu Freuda, że odrzucenie ekskrementów ma zakorzenienie społeczne, nie 
zaś naturalne. W materialistycznej refleksji Bataille’a jest inaczej – tabuizowa-
nie wynika z negacji Natury, a wstyd jest wynikiem rozbratu z Naturą. Tabu 
ekskrementalne odnosi się nie tylko do samych wydalin, ale zakaz ten jest tak 
silny, że „podlega mu sama jego artykulacja, jak gdyby już mówienie o nim 
było jego naznaczeniem, a sama wiedza o tym zakazie podlegała stłumieniu”11. 
Większość zakazów została niejako kulturowo „oswojona” i znalazła, choćby 
ograniczone, prawo artykulacji. Zakaz ekskrementalny jest przede wszyst-
kim zakazem językowym generującym podział na „wypowiadalne” i „nie-
-wypowiadalne”12. Ośmielić się „otworzyć przestrzeń języka na okropność 
tego, co podłe, niskie, jednym słowem, tego, co ekskrementalne, to dotknąć 
tabu silniejszego niż tabu seksu i krwi, które stale przywołują wymowność tego, 
co upragnione i wzniosłe”13. Stąd transgresja tego zakazu w słowie pisanym 

9 Tamże, s. 58.
10 Tamże, s. 68.
11  M. Hénaff, Sade. L`invention du corps libertyn, P.U.F, Paris 1978, s. 221, 223. Cyt. za: B. Banasiak, 

„Wielkie żarcie” albo sex-party, podrozdz. 3: Zakaz ekskrementalny [w:] tegoż, Integralna potworność: 
Markiz de Sade – filozofia libertynizmu czyli konsekwencje „śmierci Boga”, Poznań [cop. 2006], s. 167.

12 B. Banasiak, dz. cyt., s. 169.
13 M. Hénaff,  dz. cyt., s. 220 (S. Banasiak, dz. cyt., s. 166, 167).
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sprowadza się do przeplatania wyszukanego języka literackiego, tzw. wysokie-
go, z „niskim” – wulgaryzmami. Pionierami wśród artystów tak pojmowanej 
transgresji byli: Sade, Bataille i Salvador Dali.

Dzieło Sade’a  jest wyrazem szczególnego uwrażliwienia na transgresję 
i rozkoszy z niej płynącej. Sade do poziomu tego, co wyszukane, wynosi to, 
co ma status odpadków. Transgresja tabu ekskrementalnego w powieściach 
Sade’a (w szczególności w 120 dniach Sodomy, czyli szkole libertynizmu) spro-
wadza się do swoistego „odwrócenia porządku gastronomicznego: to, co nie-
jadalne, staje się najbardziej wyszukane i pożądane, a to, co powszednie znika 
z jadłospisu”14, co stanowi figurę ogólniejszego wzorca: to, co zakazane, jest 
nakazane, i na odwrót.

U Bataille’a oko z jego Historii oka „wyraża ruch «ku» – ku stopie, paluchowi, 
ekskrementom…”15, a w jego Słonecznym odbycie, zapowiadającym „seksualno-
-ekskrementalne bluźnierstwa Historii oka”, w centrum uwagi znajdują się wul-
kany – „odbyt ziemi”16. W jednym metaforycznym ciągu w Historii oka zosta-
ją ujęte: oko, erupcja i wydalanie, co stanowi zapowiedź tematu rozwiniętego 
w Dossier de l’oeil pinéal, gdzie wiąże szyszynkę z „odbytem, defekacją, erekcją, 
ejakulacją i nocą”, pisząc: „Wyobrażałem sobie oko na szczycie czaszki, jako 
straszliwy wulkan w stanie erupcji, wraz z obrzydliwym i komicznym charakte-
rem, jaki wiąże się z tyłkiem i tym, co on wydala”17. Wizualno-poetyckie teksty 
Bataille’a, pełne skatologicznych metafor, mają równie obsceniczną oprawę gra-
ficzną w postaci surrealistycznych grafik André Massona (do wydania Historii 
oka z 1928 roku czy Hansa Bellmera do wydania z roku 1947).

Zrównanie „najpodlejszej materii” – ekskrementów – z „eliksirem życia” 
następuje też w wielu tekstach i obrazach katalońskiego artysty Salvadora Da-
lego. W Gnijącym ośle znalazła się taka oto refleksja: „Poza tym nie wiemy, 
czy za trzema głównymi pozorami – gównem, krwią i gniciem – nie kryje się 
przypadkiem upragniona «wyspa skarbów»”18. W Dzienniku geniusza temat 
niegodny traktowania – „pierdzenie” – podnosi do rangi sztuki, poświęcając 
jej długie studium: Podręcznik posępnego kanoniera19. Choć w Moim sekret-
nym życiu deklaruje odrazę wobec „odchylenia”, jakim jest koprofagia, a ele-
menty skatologiczne uważa za przerażające20, to równocześnie postuluje, aby 

14 B. Banasiak, dz. cyt., s. 169.
15 T. Swoboda, Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot, Gdańsk 2010, s. 14.
16 Tamże, s. 56.
17 G. Bataille, Dossier de l`œil pinéal, [w:] tegoż, Œuvres complètes, t.II: Écrits posthumes, 1922-1940, Pa-

ris, Gallimard, 1970, s. 14. Cyt. za: T. Swoboda, dz. cyt., s. 58. W Historii oka Bataille upodobał sobie 
słowo „cul”, które występuje w rozlicznych związkach wyrazowych przesądzających o wulgarności.

18 S. Dali, Rewolucja paranoiczno-krytyczna, tłum. R. Jarocka-Nowak, A. Nowak, Poznań 2014, s. 176.
19 S. Dali, Dziennik geniusza, tłum. J. Kortas, Poznań 2016, s. 235–275 (Aneks I).
20 S. Dali, Moje sekretne życie, tłum. K. Jarosz, Poznań 2015, s. 233.
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zaakceptować to, co dotychczas budziło niesmak, i uczynić przedmiotem 
godnym sztuki surrealistycznej:

Człowieka należy zaakceptować w całej jego pełni, również jako gówno i jako trupa. Dzię-
ki akceptacji obsceniczności, ekskrementów i śmierci, pozyskuję energię duchową, z któ-
rej mogę dowolnie korzystać21.

Elementy skatologiczne umieszcza też na swoich obrazach. Z 1929 roku po-
chodzi jego Gra żałobna (Le jeu lugubre), w której wyeksponowane zostały eks-
krementy spływające po pierwszoplanowej postaci. Tym obrazem wywołał 
skandal nawet wśród surrealistów. Poprzez ezoteryczny język kolażu obrazów 
zawarł w nim odniesienia do różnych tabu – seksualnych (jak masturbacja), 
krwi czy skatologicznego.

Artyści transgresji: Sade, Bataille, Dali, stanowią horyzont odniesienia dla 
sztuki filmowej Luisa Buñuela. Przewrotna skatologia Buñuela pozwala wy-
kazać, w jakim związku pozostaje wstyd z kategorią tabu i jego przekrocze-
niem w sztuce surrealistycznej.

„Oko” pośladków: Pies andaluzyjski, 1929

Akt rozcięcia ostrzem brzytwy oka kobiety ręką samego artysty – Buñuela 
z prologu Psa andaluzyjskiego (premiera: 6 czerwca 1929) – to inicjalny gest 
tekstualny reżysera, implikujący wiele znaczeń. Jednym z zakresów znacze-
niowych ustanowionej w nim metafory surrealistycznej jest zaszyfrowany 
w niej sens obsceniczny. Wynika on z ciągu skojarzeń narzuconych przez 
obrazy – twarzy mężczyzny patrzącego poza kadr w stronę księżyca w pełni 
czy zastąpienia tarczy księżyca twarzą kobiety, której oko zostanie przecięte.

W następstwie finalnych ujęć prologu Stuart Liebman dopatrzył się ilustracji 
kilku francuskich wyrażeń idiomatycznych zawierających słowo la lune (księ-
życ). Spojrzenie mężczyzny w dal, w stronę nieba – odpowiada wyrażeniu être 
dans la lune (myśleć o niebieskich migdałach, bujać w obłokach); charakterowi 
jego spojrzenia odpowiada fraza jeter un coup d’oeil (rzucać okiem, spojrzeć); 
zastąpienie spodziewanego obiektu w polu widzenia (tarczy księżyca) twarzą 
kobiety jest funkcją frazy tomber de la lune (spaść z księżyca), jako że twarz 
pojawia się znikąd, jakby „spadła z księżyca”; gdy odwrócić frazę coup d’oeil 
(spojrzenie, rzut oka), to przybierze ona formę l’oeil de coup, co ma podobne 
brzmienie jak l’oeil de cul (oko pośladków), stanowiące slangowe określenie 

21 Cyt. za: Kadmon [właśc. G. Petak], Skatologia czyli czarna sztuka, tłum. D. Misiuna, s. 1, www.okul-
tura.pl/teksty/kadmon/skatologia-czyli-czarna-sztuka (dostęp: 29.12.2018).
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części ciała, les fesses (pośladki), których centrum – l’anus (odbyt) – odpowia-
da właśnie wyrażeniu l’oeil du cul (czyli oko pośladków)22.

Tropiąc powiązania znaczeniowe pomiędzy francuskimi idiomami, do-
chodzimy do obscenicznego jądra przedstawienia. Za idiomem faire voir 
la lune à quelqu’un (zmusić kogoś, w tym wypadku widzów, do spojrzenia 
na „księżyc”) kryje się zamierzona prowokacja artystyczna, by skłonić ich 
do zajrzenia w „oko” pośladków. Wprawdzie w ten sposób zainicjowanych 
skatologicznych skojarzeń Buñuel nie rozwija jeszcze w Psie andaluzyjskim, 
poprzestając na metaforze, to już fantazje analne i przewrotna wizja skato-
logiczna będzie jednym z obsesyjnych tropów w jego twórczości, od Złotego 
wieku po najmocniejszy akord w Widmie wolności. Ze względu na dwa naj-
ważniejsze obrazy – oka i słońca (przeciętego oka i unicestwiającego słońca 
w Psie andaluzyjskim, tworzących kompozycję ramową) – można się dopa-
trzyć pokrewieństwa wizji Luisa Buñuela i Georges’a Bataille’a przez wzgląd 
na jego Historię oka (L’Histoire de loeil) z 1928 roku i Słoneczny odbyt (L’Anus 
solaire) z 1927 roku23, z uprzywilejowanymi motywami oślepionego/wyrwane-
go oka i oślepiającego słońca. Tyle że wulgaryzmy stanowiące wyróżnik stylu 
Bataille’a Buñuel uważał za karykaturę wolności. Jego odcinanie się od dra-
stycznej obsceniczności można odczytywać jako barierę wstydu.

Niewątpliwie jednak podobny ciąg skojarzeń łączy film Buñuela ze Słonecz-
nym odbytem Bataille’a, który zamyka fraza: „Słoneczny krąg jest nietkniętym 
odbytem jej osiemnastoletniego ciała, z którym nie może się równać nic tak 
oślepiającego z wyjątkiem słońca, chociaż odbyt jest nocą”24. Bataille’a do jego 
jądra ciemności wiedzie oślepiające słońce, bohatera Buñuela – księżyc.

22 S. Liebman, Un Chien andalou: The Talking Cure [w:] Dada and Surrealist Film, ed. R.E. Kuenzli, 
Cambridge (Mass.)–London 1996, s. 146–148. Polskie odpowiedniki znaczeniowe francuskich idio-
mów podaję za: L. Zaręba, Słownik idiomatyczny francusko-polski. Dictionnaire idiomatique français-
-polonais, Kraków [cop. 2000], s. 618, 726, 731.

23 Historię oka Georges Bataille wydał w Paryżu w roku 1928 pod pseudonimem „Lord Auch”, co moż-
na przetłumaczyć „Pan sraczy” czy „Pan wychodków” – w żargonie „auch” znaczy tyle, co „wysłać 
kogoś do toalety”. Pod nazwiskiem „Bataille” opowiadanie ukazało się u Jean-Jacques’a Pauverta 
dopiero w 1967 roku; otwiera też edycję jego Dzieł zebranych u Gallimarda (zob zob. G. Bataille, 
Œuvres complètes.t. I-12, Paris 1970–1988) – zostało zamieszczone w t. I Premiers Écrits 1922-1940 
z 1970 roku). Słoneczny odbyt to pierwszy utwór literacki Bataille’a, napisany w styczniu 1927 roku. 
Po raz pierwszy, z ilustracjami André Massona, został opublikowany w stu egzemplarzach w Édi-
tions de la Galerie Simon w 1931 roku. Podaję za: „Éditions Lignes – Site officiel des éditions Lignes”, 
https://www.editions-lignes.com/L-ANUS-SOLAIRE-SACRIFICES.html (dostęp: 31.12.2018).

24 G. Bataille, L’anus solaire [w:] tegoż, Œuvres complètes.t. I Premieres Écrits 1922–1940, Paris 1970, s. 86. 
Przekład pol.: G. Bataille, Słoneczny odbyt, tłum. B. Banasiak w „Tygodniku Literackim” 1991, nr 11, 
zob. [PDF] G. Bataille, Słoneczny odbyt-Bogdan Banasiak bb.ph-f.org/przekłady/bataille_odbyt.pdf, 
s. 6, https://docplayer.pl/6614323-Georges-bataille-sloneczny-odbyt-1.html (dostęp: 31.12.2018).
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Fantazje analne i ekskrementy jako fundament: Złoty wiek, 1930

Na to, co kryje się w „oku” pośladków, daje odpowiedź Złoty wiek (premiera: 28 listo-
pada 1930 roku). Surrealistyczna idea podważania konwencjonalnych tabu estetycz-
nych znalazła tu wyraz w postaci naruszenia tabu ekskrementalnego w segmencie 
Inauguracja. W segmencie tym pompatyczna oficjalna ceremonia położenia kamie-
nia węgielnego pod fundamenty cesarskiego Rzymu została zderzona z bezcere-
monialnym zachowaniem pary niedoszłych kochanków tarzających się w błocie. 
To, co je łączy, to detale narzucające skojarzenia z ekskrementami. Najpierw para, 
mężczyzna i kobieta, zanim zostaną rozdzieleni, mocują się w błocie. Ich brutalne 
rozłączenie przez celebrujących ceremonię przybyszy wyzwala agresję mężczyzny, 
a potem ciąg jego obrazów mentalnych powiązanych z kobietą. Składają się nań: 
obraz zamyślonej kobiety siedzącej w toalecie niczym w „świątyni dumania”, musz-
la klozetowa i rozwinięty zwój papieru toaletowego wiszącego na ścianie, bulgo-
cząca gęsta ciecz w misce muszli przywodząca na myśl ognistą erupcję wulkanu, 
a towarzyszą tym przedstawieniom odgłosy uruchomionej spłuczki klozetowej. 
Pożądanie i frustracja mężczyzny w wyniku rozdzielenia go z kobietą zostały po-
wiązane z funkcją wydalniczą i oddane w postaci fantazmatów analnych. Przejście 
od tarzania się w błocie do dumania na muszli klozetowej ustanawia ekwiwalencję 
pomiędzy błotem a ekskrementami. Kondensacja obrazów toalety i wulkanu, eks-
krementów i lawy odzwierciedla ekwiwalencję pomiędzy odbytem a wulkanem ze 
Słonecznego odbytu Bataille’a, gdzie została sformułowana następująco: „[…] moje 
namiętności wyrazić może jedynie WEZUWIUSZ. […] Wezuwiusz stanowi zatem 
obraz erotycznego ruchu, który, robiąc wyłom, daje siłę gorszącej erupcji ideom 
zawartym w umyśle”25. W filmie Buñuela ten ciąg obrazów mentalnych mężczy-
zny oddaje istotę l’amour fou niemieszczącej się w granicach społecznej normy.

Z kolei w ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod fundamenty Rzy-
mu wygląd położonej zaprawy murarskiej kształtem i konsystencją przypomina 
kupkę ekskrementów, a w bełkotliwym przemówieniu w trakcie uroczystości 
powtarza się słowo caca, oznaczające stolec dziecka i materię pierwotną, która 
w tym przypadku jest „eufemistycznym synonimem ekskrementów, fekaliów, 
stolca”26. Przez fakt, że cement w formie łajna staje się fundamentem Wieczne-
go Miasta, Buñuel zdemitologizował źródła współczesnej cywilizacji. Segment 
Inauguracja ze Złotego wieku wyraźnie sugeruje, że to, co wstydliwie ukrywane, 
jest fundamentem naszej kultury i cywilizacji. O ile w refleksji nad tabu eks-
krementalnym przewija się myśl, że być może to na gruncie tego tabu została 

25 G. Bataille, L’anus solaire, s. 85. Przekład pol.: G. Bataille, Słoneczny odbyt, s. 5.
26 A.S. Weiss, Between the Sign of the Scorpion and the Sign of the Cross: L’Age d’or [w:] Dada and Sur-

realist Film, ed. R.E. Kuenzli, Cambridge (Mass.)–London 1996, s. 161.
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ustanowiona cywilizacja, to Buñuel w Złotym wieku – przeciwnie – pokazał, 
że fundamentem cywilizacji są ekskrementy, a nie ich zakaz.

Przewrotna synekdocha – fekalia w miejsce pocałunku: Gran Casino, 1947

Metaforą fekaliczną w odniesieniu do narodzin l’amour fou posłużył się Buñuel 
w Gran Casino (premiera: 12 czerwca 1947).

W finale filmu potencjalni kochankowie Gerardo Ramirez i Mercedes Iri-
goyen spotykają się na terenie „La Nacional” w pobliżu szybów wiertniczych 
i to spotkanie jest zwieńczeniem rozpoznania, że „podążali tą samą drogą, 
nie wiedząc o tym” i że ich kilkudniowa „przyjaźń” przeradza się w poczucie, 
że „połączyło ich przeznaczenie”. Pokazując parę potencjalnych „kochanków” 
siedzących na ławce, Buñuel zastąpił konwencjonalny pocałunek i wyznanie 
miłosne egzaltowaną frazą poetycką: „Jesteśmy tutaj, trochę zatraceni, jak 
w nieznanym miejscu. Tak jakby to miejsce było z góry zaplanowane, aby nas 
połączyć” (rozpoczętą przez kobietę, dokończoną przez mężczyznę), której 
patetyczny ton zostanie skontrapunktowany obrazem ręki Ramireza miesza-
jącej kijem błoto naftowe, budzące ewidentne skojarzenie z fekaliami.

W  tym typie przedstawienia to  konwencjonalny pocałunek zosta-
je zdefiniowany jako zachowanie napawające wstydem, skoro bądź bu-
dzi zakłopotanie postronnych osób, bądź wymaga zastąpienia innym 
obrazem – błota pełniącego symboliczną funkcję materii rozkładu (w do-
myśle ekskrementów). Tym samym następuje odwrócenie tradycyjnego 
 porządku – to, co tradycyjnie wzbudza niesmak i poczucie wstydu (skoja-
rzenie konsystencji miękkiej materii ropy naftowej z fekaliami), puentuje 
narodziny l’amour fou (doświadczenie jedności) i stan uwznioślenia, miłos-
ne zespolenie w pocałunku przechodzi zaś do obszaru tego, co wstydliwe.

W ten sposób została rozwiązana znana awersja Buñuela do przedstawiania 
w filmach konwencjonalnych pocałunków, zgodnie z surrealistyczną zasadą 
podważania konwencjonalnych, a ustanawiania nowych tabu estetycznych.

Angelus na polach Camarque: Piękność dnia, 1967

Obrzucenie kobiety błotem imitującym ekskrementy stanowi kulminację 
jednej ze scen powstałego 20 lat po Gran Casino francuskiego filmu Buñuela 
Piękność dnia (premiera: 24 maja 1967 roku w kinie Georges V w Paryżu)27.

27 Za: M.R. Blanco, Luis Buñuel, Paris 2000, s. 139.
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Pierwsza z sekwencji ilustrujących „marzenia na jawie” Séverine odnosi się 
do jej poczucia winy i wizualizacji pożądanej kary. Bohaterka przenosi się my-
ślami w inną przestrzeń – pastwiska Camarque, w enklawę czystej natury, gdzie 
jej mąż Pierre i jego przyjaciel Henri Husson przygotowują w kociołku posi-
łek. Przybrane przez postaci pozy i kompozycja ujęcia narzucają skojarzenie 
z obrazem Jean-François Milleta Angelus (1857–1859), wielekroć reinterpreto-
wanym w malarstwie Salvadora Dalego i filmach Luisa Buñuela. Z malarskim 
pierwowzorem łączy tę kompozycję: zastygnięcie postaci w pozach wyrażają-
cych skupienie – pierwotnie sugerujących modlitwę, tu zadumę; pochylone po-
staci na pierwszym planie – tam pary wieśniaków, tu dwu mężczyzn spotyka-
jących się z powodu jednej kobiety; i znacząca pora dnia – tam obwieszczana 
biciem wieczornych dzwonów na Anioł Pański, tu określona przedziałem cza-
sowym „między drugą a piątą, nie później niż piąta”, odnoszącym się do godzin 
pracy Séverine w charakterze „piękności dnia” w domu schadzek pani Anaïs. 
Obraz Milleta, tradycyjnie odczytywany jako nobilitacja zwyczajności i wyraz 
religijnego uniesienia, po raz kolejny, w zgodzie z jego reinterpretacją doko-
naną przez Buñuela, ujawnił swój potencjał dwuznaczności sugerowany już 
w eseju Salvadora Dalego z 1934 roku Mit tragiczny „Anioła Pańskiego” Mille-
ta, interpretacja paranoiczno-krytyczna28. Dali, odczytując go jako „scenę zło-
wieszczą”, wskazał na to, co ukryte za atmosferą religijnej pobożności, Buñuel 
skomponował zaś swego Angelusa na polach Camarque jako alegorię wstydu29.

W scenie tej, podobnie jak na obrazie Milleta, najważniejszą rolę grają 
 rekwizyty – na płótnie były to widły, kosz na kartofle i taczki, w filmie Buñuela 
są nimi kociołek z zupą i wiadro na błoto. Scenę otwiera zbliżenie na kociołek 
z zupą postawiony na ognisku. Słyszalny jest głos Hussona, który pyta, czy zupa 
jest gotowa, a potem odpowiedź Pierre’a, że jest zimna (zimna zupa pomimo 
palącego się ognia odnosi się do Séverine i definiuje ją jako żonę Pierre’a). 
Po spożyciu zupy Husson napełnia wiadro błotem zebranym z pola, a potem 
pyta o żonę Pierre’a, który mu ją wskazuje. Zestawienie rekwizytów – kocioł-
ka i wiadra – pozwala reinterpretować ich zawartość. Kociołek pełni funkcję 
naczynia na posiłek, zupa zaś odsyła do obrazu kobiety; wiadro jest wypeł-
niane błotem, nasuwającym skojarzenie z fekaliami (produktem przemiany 
materii), którymi zostanie obrzucona „piękność dnia”. Kulminację sceny sta-
nowi moment rzucania błotem przez Hussona w przywiązaną do belek starej 
szopy ubraną w białą suknię Séverine, czemu przygląda się Pierre. Placki bło-
ta niczym kupki ekskrementów pokrywają plamami jej białą suknię i twarz, 
a obrzucaniu nim wtórują wyzwiska Hussona pod jej adresem: „Co u ciebie 

28 Zob. S. Dali, Le Mythe tragique de L’Angèlus de Millet. Interprétation “paranoiaque-critique”. Pauvert, 
Paris 1963.

29 Jako parodię obrazu Milleta interpretuje tę scenę M. Wood, Belle de Jour, London 2000, s. 50.
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sprośna suko? W porządku ladacznico? Stara dziwko, ulicznico, larwo, śmie-
ciu, zdziro, latawico! Suko!”.

Scena na pastwisku Camarque ma status wyobrażonej jako wizualizacja fan-
tazmatu o upokorzeniu (obrzuceniu błotem – ekskrementami), w którym fanta-
zja skatologiczna jest formą kary graniczącej z masochistyczną przyjemnością. 
Gdy w planie „realnym” Séverine ponownie zjawi się w domu schadzek pani 
Anaïs po tygodniowej nieobecności, ubrana jest w strój kamuflujący tożsamość 
(czarne nakrycie głowy, czarny płaszcz, czarne okulary przeciwsłoneczne), wska-
zujący na realizację wstydliwych przyjemności w enklawie brudnych uciech.

Metafora ekskrementalna: Mroczny przedmiot pożądania, 1977

W Mrocznym przedmiocie pożądania (premiera: sierpień 1977) tabu ekskre-
mentalne zostało przywołane w formie metafory słownej określającej kobietę.

Natura bohaterki – Conchity jest tyleż określona (choćby przez skojarze-
nia, jakie nasuwa jej imię), co niedefiniowalna. Zamyka się z jednej strony 
w symbolice jej czystości, z drugiej zaś worka ekskrementów. Imię Conchita 
pochodzi od hiszpańskiego słowa concha, czyli muszla, która ma funkcję na-
czynia bądź skorupy i właściwości ochrony (mitycznego dziewictwa, obsesyj-
nego przedmiotu pożądania Mathieu Fabera). Z kolei natura kobiety w ogóle 
zostaje określona poprzez werbalną metaforę. W Sewilli, przy okazji zakupu 
domu dla Conchity, Mateo pyta swego służącego Martina, co sądzi on o ko-
bietach. Wówczas Martin powołuje się na słowa przyjaciela, który wprawdzie 
uwielbia kobiety, ale sądzi, że są „jak worki odchodów”. Werbalna metafo-
ra, jaką posłużył się służący Fabera, nie skłania do tego – jak zauważa Linda 
Williams – by „kobiety rzeczywiście uważać za worki ekskrementów, ale jak 
w przypadku wszystkich metafor te dwa przedmioty kryją pewne znaczenia”30.

Werbalna metafora ma w filmie swój ekwiwalent obrazowy w postaci worka 
(rzekomo zapomnianego), jaki wynosi za nim z nowego domu inny służący; 
zawartość worka nigdy jednak nie zostanie ujawniona. Ów worek funkcjonuje 
na prawach żartu odnoszącego się do „trudności przetłumaczenia werbalnej 
metafory na język obrazów”31. Rozwiązanie owej tajemnicy kobiety zawartej 
pomiędzy metaforą naczynia (muszli) czy skorupy (pasa cnoty) i worka (eks-
krementów), również na prawach żartu, daje finalna scena filmu. W scenie 
tej uwagę Mathieu stojącego w towarzystwie Conchity przed witryną sklepo-

30 L. Williams, Contemporary Surrealism: Buñuel’s “The Phantom of Liberty” and “The Obscure Object 
of Desire” [w:] tejże, Figures of Desire. A Theory and Analysis of Surrealist Film, Berkeley–Los Ange-
les–Oxford 1992, s. 205.

31 Tamże.
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wą w pasażu Jouffroy w Paryżu przykuwa hafciarka skrupulatnie zszywają-
ca rozerwaną i splamioną krwią delikatną białą tkaninę. Przedmiot ów pełni 
funkcję fetysza ewokującego obraz rany. Ów przedmiot funkcjonuje na pra-
wach metonimii – substytutu sukni być może wyjętej z tajemniczego worka. 
Rozdarty materiał zszywany przez hafciarkę staje się ponownie substytutem 
dwu oblicz Conchity, dziewicy i dziwki, wyrażonych przez opozycję pasa 
cnoty i worka ekskrementów. Przedmiot ów przywraca iluzoryczną jedność 
Conchity w oczach Fabera, jego przedmiot pożądania. Imitacja Koronczarki 
Jana Vermeera jest przesuniętą w czasie odpowiedzią na tajemnicę księgi (ko-
biety) otwartej w Psie andaluzyjskim na reprodukcji holenderskiego malarza.

W Mrocznym przedmiocie pożądania przełamanie zakazu ekskrementalne-
go dokonuje się na poziomie języka w postaci eufemistycznej metafory. Sama 
natura przedmiotu – zawartości tajemniczego worka – pozostaje dla widza 
zakryta, pozostaje tabu, nie wymaga ekwiwalentu obrazowego, który raziłby 
obscenicznością. Przed dosłownością Buñuela powstrzymuje bariera wstydu 
maskowanego swoistym humorem.

Sacra Conversazione Buñuela: Anioł zagłady, 1962

W akcie II Anioła zagłady (premiera: maj 1962 w Cannes, 22 września 1966 w Méxi-
co) salon państwa Nóbile przeradza się w „wyspę rozbitków” niezdolnych 
do przezwyciężenia zaniku siły woli, by go opuścić, próbujących ocalić resztki 
człowieczeństwa przez zanegowanie wszystkiego, co związane z Naturą. Wsku-
tek niezdolności do opuszczenia salonu zostają skonfrontowani z koniecznością 
zaspokajania potrzeb naturalnych i równocześnie masko wania wszystkiego, 
co wiąże się ze sferą nieczystości, tj. defekacji, seksualności i śmierci. Buñuel 
ewokuje trzy domeny nieczystości związanej z Naturą (z cielesnością), odpo-
wiadające słynnej triadzie Georges’a Bataille’a, którą stanowią: czynności wy-
dalnicze (i natura ekskrementów), funkcje seksualne (domniemana plugawość 
aktu seksualnego) oraz śmierć (i związany z nią rozkład). To, co zostało ob-
warowane zakazami jawności i co stanowi sferę kulturowych tabu opisanych 
przez Bataille’a, zostaje zamaskowane, ukryte za drzwiami trójdrzwiowej szafy, 
zapewniającej sekretność zaspokajania potrzeb naturalnych. Ta trójdrzwio-
wa szafa jest ozdobiona ornamentyką religijną (figurami świętych) i tworzy 
rodzaj tryptyku ołtarza, którego temat stanowi Sacra Conversazione („święta 
rozmowa” – Matka Boża z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych). Trójdrzwio-
wa szafa staje się ustronnym miejscem przeznaczonym na: prowizoryczną 
toaletę, gdzie składane są ekskrementy (za drzwiami z wizerunkiem św. Mi-
chała Archanioła, po lewej), prowizoryczny grobowiec, gdzie zostanie zło-
żone ciało zmarłego pana Russella (za drzwiami zdobionymi malowidłem 
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przedstawiającym Madonnę z Dzieciątkiem, w środku) i prowizoryczną al-
kowę, gdzie schronią się szaleni kochankowie Eduardo i Béatriz, by znaleźć 
w niej miłość, a z czasem śmierć (za drzwiami, na których widnieje postać 
świętego w habicie franciszkanina, po prawej)32.

Wstydliwa czynność defekacji podlega nie tylko maskowaniu, ale i prze-
kształceniu w swe przeciwieństwo, przez nadanie jej wymiaru poetyckiego. 
Gdy prowizoryczną toaletę opuszcza piękna Silvia, zwraca się do trzech sto-
jących przed drzwiami szafy kobiet, używając dla opisu wstydliwej czynno-
ści defekacji frazy poetyckiej: „Kiedy podniosłam klapę, zobaczyłam otchłań, 
a w dole płynął strumień”, co podejmują panie – Anna Maynar: „Raz kiedy 
siedziałam, przeleciał pode mną orzeł…” i Rita Ugalde: „A mnie wiatr cisnął 
w twarz chmurę zeschłych liści”. Poprzez język poetycki kobiety usiłują zdy-
stansować się do sfery nieczystości. Poetycka fraza niweluje to, co wstydliwe. 
Prowizoryczna toaleta w szafie staje się tajemniczą przestrzenią uwznioślo-
nego doznania.

Buñuel zobrazował sakralny charakter zakazów – wskazują nań frontony 
drzwi szafy salonu tworzące rodzaj tryptyku. Sacra Conversazione Buñuela 
sprowadza się do podwójnej dynamiki negacji i powrotu – to, co zostało za-
negowane jako plugawe (nieczystość odchodów, materia rozkładu), powraca 
za sprawą języka poetyckiego jako uwznioślone. Wstydliwa czynność defekacji 
przekształca się w swe przeciwieństwo. Następuje epifania sacrum w przed-
miocie profanum (właściwa surrealistycznemu sposobowi obrazowania).

Zasada odwrócenia tabu: Widmo wolności, 1974

W Widmie wolności (premiera: 11 listopada 1974) to, co „nie-wypowiadalne” 
i zwyczajowo nacechowane jako wstydliwe – ekskrementy – staje się przedmio-
tem wykładu w szkole dla żandarmów i dyskusji przy stole w Epizodzie 4. Profesor, 
jak również przedmiotem rozmowy między mężczyzną i kobietą przy stoliku 
w barze mającej charakter intymnego zwierzenia w Epizodzie 7. Dwaj prefekci.

Na „lekcji antropologii” dla niesubordynowanych żandarmów, opartej 
na pracach Margaret Mead i odnoszącej się do kwestii pojęcia prawa i wy-
stępku, Profesor przekonuje swoich „uczniów”, że prawa, zwyczaje i moral-
ność są tylko konwencjami, ale jakakolwiek rewolta w tym względzie mogła-
by przynieść niepożądane, wręcz potworne konsekwencje. Dla zilustrowania 
swojej tezy o monstrualnych konsekwencjach naruszenia kulturowych norm 

32 Zob. I. Kolasińska-Pasterczyk, Anioł zagłady (1962): apokalipsa przy ulicy Opatrzności (fr. Triada po-
zytywna: Wydaliny, Miłość, Śmierć) [w:] tejże, PIEKŁA Luisa Buñuela. Wokół problematyki sacrum 
i profanum, Kraków 2007, s. 217–227.
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Profesor przytacza przykład osobliwego przyjęcia, na które został zaproszony 
wraz z żoną. Goście tego przyjęcia zajęli miejsce przy stole, usadawiając się 
na sedesach – panie podkasały suknie, a panowie opuścili spodnie. Jako przed-
miot towarzyskiej pogawędki obrali sobie odrażający odór potraw unoszą-
cy się rano na ulicach Madrytu jako przyczynę konieczności przyspieszonego 
opuszczenia miasta przez Profesora czy ekscytujące prognozowanie przyro-
stu wydalanych przez człowieka odchodów jako pochodną postępu przyrostu 
naturalnego. Przyjęcie na sedesach, w domyśle publiczna defekacja, zostaje 
przedstawione/a w opowieści Profesora jako norma, podczas gdy zaspokojenie 
głodu wiąże się z dyskretnym opuszczeniem towarzystwa i udaniem w ustron-
ne miejsce, gdzie w odosobnieniu można spożyć posiłek, co sprawia wrażenie 
załatwiania wysoce wstydliwej potrzeby fizjologicznej. Scena przyjęcia z Pro-
fesorem w roli honorowego gościa oddalającego się na stronę, by spożyć udko 
kurczaka, ilustruje: „zasadę odwrócenia tabu” – to, co normalne, przechodzi 
do obszaru wstydliwego, a to, co naganne i wstydliwe, staje się normą33. Przy-
jęcie na sedesach jest obrazową ilustracją opowieści Profesora będącej częścią 
jego wykładu dotyczącego szokujących efektów odwrócenia obowiązujących 
norm kulturowych. Sprowadzają się one do inwersji w zachowaniu i odwróce-
nia waloryzacji funkcji ciała – przyswajania i wydalania, jedzenia i defekacji.

Niepokojące echo opowieści Profesora można odnaleźć w Epizodzie 7. Dwaj 
prefekci, w historii pierwszego Prefekta policji i jego wspomnienia o zmarłej 
siostrze Marguericie. Rolę impulsu przywołującego wspomnienia odgrywa 
przypadkowe spotkanie w barze z kobietą w czerni (Estelle) łudząco przy-
pominającą jego zmarłą siostrę. Poruszony jej niezwykłym podobieństwem 
do zmarłej, w czwartą rocznicę jej śmierci wraca myślami do pewnego let-
niego upalnego popołudnia, gdy naga – grała dla niego rapsodię Brahmsa, 
i do okoliczności jej śmierci, która nastąpiła w kilka dni później. W opo-
wieści tej nacechowane zostaje ciało; najpierw opozycja: nagie piersi – ob-
nażone rozchylone uda, góra sylwetki – jej dół, potem rodzaj śmiertelnej 
choroby (niedrożność jelit) – agonia (wymioty ekskrementami). Obie histo-
rie –  opowiedziane przez Profesora i Prefekta policji – łączy zamiana funkcji 
ciała, wchłaniania i wydalania, aż po odwrócenie funkcji przypisywanych or-
ganom: usta–odbyt, a wręcz ich zrównanie. W kontekście charakteru śmierci 
siostry Prefekta wstrząs wywołany „przyjęciem na sedesach” wydaje się nie-
wielki. To w obrazowym przedstawieniu agonii siostry z opowieści Prefekta 
zostaje faktycznie naruszone społeczne tabu nałożone na ekskrementy, a tym 
samym podważone to, co uprzednio było treścią wykładu antropologicznego 
Profesora, czyli arbitralnej natury opozycji: jedzenie–defekacja, waloryzowanej 

33 L. Williams, dz. cyt., s. 170.
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jako pozytywne/negatywne, akceptowalne/naganne, naturalne/wstydliwe34. 
Tyle że zarówno „wstydliwa choroba” siostry Prefekta, jak i roszada w obrę-
bie obszarów uznawanych za wstydliwe są częścią wizji Buñuela, zabarwionej 
zawsze szczyptą ironii.

Podsumowanie

Skatologia Buñuela znajduje najpełniejszy wyraz w ilustracji powrotu tego, 
co negowane, tj. poprzez „triadę pozytywną”: wydaliny, seksualność, śmierć 
(w Aniele zagłady) i zasady odwrócenia tabu (w Widmie wolności).

Odnosząc się do najsilniejszego, jeszcze kulturowo „nieoswojonego” tabu 
(zakazu ekskrementalnego), reżyser umiejętnie balansuje na granicy tego, 
co „wypowiadalne” i „nie-wypowiadalne”. Igra z tabu ekskrementalnym, uni-
kając jaskrawej dosłowności. Jako „mistrz na krawędzi” respektuje barierę 
wstydu, równocześnie ją przekraczając. Generuje niestandardową waloryza-
cję tego, co akceptowalne i wstydliwe. Nieoczywista „wizja ekskrementalna” 
Buñuela podważa czy odwraca tradycyjne dychotomie: wysokie–niskie, wy-
tworne–wulgarne, pozytywne–negatywne itd., a w konsekwencji: duma–
wstyd. Wizja ekskrementalna Buñuela ma charakter prowokacyjny – uderza 
w mieszczański gust i mieszczańskie poczucie wstydu.

Zgodnie z zasadami estetyki surrealistycznej Buñuel wpisał swoją ekskre-
mentalną wizję w ramę, która zamyka się w stwierdzeniu: na początku było 
„oko” (w domyśle: pośladków), a na końcu zostało „gówno”. Puentuje je znak 
graficzny, jakim posłużono się w nagraniu płytowym Widma wolności, w cha-
rakterze otwarcia nawiązującym do obscenicznego i szokującego obrazu nie-
konwencjonalnej włoskiej malarki Carol Ramy (właść. Olgi Caroliny Ramy) 
Marta z 1940 roku, utrzymującej zresztą kontakty z reżyserem w późnych la-
tach sześćdziesiątych i wczesnych siedemdziesiątych.

Post scriptum

Buñuel, wywodzący się z Calandy w prowincji Teruel w Aragonii, biegał 
w dzieciństwie z kolegami po sąsiadującej z jego domem rodzinnym ulicy, 
którą nazwali „Gównianą”, z racji walających się na niej zwierzęcych odcho-
dów, w które można było wdepnąć. Współcześnie przemianowana została 
na ulicę im. Luisa Buñuela. Obiekt dawnego wstydu stał się obiektem chluby 

34 Tamże, s. 173.
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mieszkańców Calandy, oddającym w ten sposób hołd „mistrzowi transgresji”, 
którego wydała ta niewielka osada, dawniej przez niego nazywana „ostatnim 
bastionem średniowiecza”.

Obecnie w starym, odrestaurowanym pałacu przy ulicy Mayor 48 mieści się 
nowoczesne muzeum Centro Buñuel Calanda, dokumentujące dorobek ar-
tystyczny reżysera. Część stałej ekspozycji stanowią główne elementy sceno-
grafii pamiętnej sceny z Widma wolności – sedesy, na których można zasiąść, 
nawiązując do skatologicznej wizji jego „sceny wolności”.
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