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Pies andaluzyjski – w stronö filmowej symulacji marzenia sennego
The Andalusian Dog – Towards the film simulation of dream

„Kino jest cudowną, niebezpieczną bronią,
gdy posáuguje siĊ nią wolny umysá”1.
Luis Buñuel Portolés

Te sáowa mógá napisaü tylko rewolucjonista. Czáowiek o poglądach radykalnie krytycznych wobec aktualnej kondycji ludzkiej i tradycyjnych, zastanych
wartoĞci. Artysta poszukujący wáasnej drogi. Ikonoklasta i moralista proponujący
1
L. Buñuel, Kino instrumentem poezji, przeá. U. Aszyk, [w:] Europejskie manifesty kina. Od
Matuszewskiego do Dogmy. Antologia, red. A. GwóĨdĨ, Warszawa 2002, s. 291. Wszystkie ilustracje zamieszczone w tekĞcie cyt. [za:] http://www.bmlettres.net/IMG/jpg/Un-Chien-Andalou_photogrammes [21.10.2012].
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nowe spojrzenie na rzeczywistoĞü, zaangaĪowany w zmienianie oblicza Ğwiata2.
U podáoĪa tego procesu – w wypadku Luisa Buñuela (1900-1983) – leĪaáa wiara w moĪliwoĞü wyzwolenia prawdziwej natury czáowieka na drodze przemian
w sferze Īycia duchowego i intelektualnego, poprzez siĊgniĊcie do najgáĊbszych,
najbardziej atawistycznych pokáadów podĞwiadomoĞci.
Száa za tym jego wáasna koncepcja twórczoĞci i sztuki, która zbliĪyáa go juĪ
na początku drogi twórczej – pod koniec lat dwudziestych XX wieku – do bliskiego mu programowo ugrupowania surrealistów, na którego sztandarach widniaáo hasáo: „Przeksztaáciü ĝwiat, zmieniü Īycie”3. Byáa to formacja intelektualna
kontestująca rzeczywistoĞü, która wyáoniáa siĊ po rzezi pierwszej wojny Ğwiatowej – godząca w ideologiĊ liberalnego kapitalizmu i Ğwiatopogląd burĪuazyjny,
ale równoczeĞnie proponująca w zamian konstruktywny, nowoczesny program
Ğwiatopoglądowy, partycypujący w tradycji antyracjonalistycznej i antypozytywistycznej. MoĪna mówiü w tym wypadku wrĊcz o interferencji – nakáadaniu siĊ
na siebie i wzajemnym oddziaáywaniu – wypracowanych niezaleĪnie elementów
Ğwiatopoglądu surrealistycznego i postawy Luisa Buñuela. PodobieĔstwa te doprowadziáy w roku 1929 do faktycznego akcesu Buñuela do paryskiego ugrupowania surrealistów, do którego przepustką okazaá siĊ zrealizowany przez niego
kilka miesiĊcy wczeĞniej ¿lm Un Chien andalu.

2
P. B. Flint, Luis Buñuel Dies at 83; Filmmaker for 50 Years, “New York Times”, 30 lipca
1983, [za:] http://www.nytimes.com/1983/07/30/obituaries/luis-bunuel-dies-at-83-¿lm-maker-for-50-years.html [2.10.2012].
3
K. Janicka, ĝwiatopogląd surrealizmu, Warszawa 1969, s. 13.
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Ekspozycja
Un Chien andalu (Pies andaluzyjski), debiutancki, krótkometraĪowy ¿lm
hiszpaĔskiego reĪysera Luisa Buñuela, zrealizowany w roku 1929 przy wspóáudziale Salvadora Dali (1904-1989), uwaĪany jest powszechnie za gáówne dzieáo
kina surrealistycznego4. Film ten naleĪy do tych nielicznych arcydzieá kina eksperymentalnego, które spotkaáy siĊ z Īywym przyjĊciem. Z jednej strony, obraz zyskaá szerszą akceptacjĊ i trwaáy rozgáos („Po «triumfalnej premierze» Pies
andaluzyjski zostaá zakupiony przez Mauclaira ze «Studia 28»”5 i „nie schodziá
z a¿sza przez 8 miesiĊcy”6). Z drugiej – równoczeĞnie wzbudzaá skrajnie odmienne emocje i uznany byá za ze wszech miar niebezpieczny. Krytycy przyznali
mu zatem miano najbardziej znanego ¿lmu krótkometraĪowego w historii7.
Scenariusz do ¿lmu napisali wspólnie Luis Buñuel i Salvador Dali. ZdjĊcia
zrealizowaá Albert Duverger, wczeĞniej operator Jeana Epsteina (1897-1953),
czoáowego reĪysera i teoretyka francuskiego impresjonizmu ¿lmowego, u którego Buñuel terminowaá podczas realizacji ¿lmów Mauprat (1926) i scen studyjnych do ¿lmu Upadek domu Ulsterów (ukoĔczonego w 1928)8. Gáówne role
w ¿lmie Buñuela kreowaáa para aktorów: Simone Marevil (1903-1954) i Pierre
Batchef (1901-1932).
Un Chien andalu to siedemnastominutowy czarno-biaáy ¿lm, zrealizowany
w klasycznym formacie wąskiego kadru, o proporcjach 1,33x1, w technice i konwencji estetycznej kina niemego, z charakterystyczną dla tego gatunku ¿lmu pantomimiczną wyrazistoĞcią gry aktorskiej. Pierwotna wersja utrwalona zostaáa bez
zapisu ĞcieĪki dĨwiĊkowej na taĞmie ¿lmowej w wytwórni Billancourt9. Jednak
¿lm nigdy nie byá pokazywany bez dĨwiĊku. Podczas pierwszego publicznego
seansu 6 czerwca 1929 roku w Studio des Ursulines w ParyĪu10 ¿lmowe ob4
Le Chien andalou, „Deadline 6am”, http://deadline6am.com/un-chien-andalou/ [21.10.2012];
Un Chien Andalou (Un perro andaluz) – 1929, http://www.taringa.net/posts/videos/14847132/Un-Chien-Andalou-_Un-perro-andaluz_---1929.html [21.10.2012].
5
L. Buñuel, Moje ostatnie tchnienie, przeá. M. Braunstein, Izabelin 2006, s. 123.
6
Ibid., s. 124.
7
R. Ebert, Un Chien Andalou, [w:] Great Movies: The First 100. Chicago Sun Times, [za:] http://
rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20000416/REVIEWS08/401010369/1023/
[21.10.2012].
8
Ibid., s. 102.
9
Ibid., s. 119.
10
Studio des Ursulines w ParyĪu byáo pierwszym kinem specjalizującym siĊ w projekcji ¿lmów
awangardowych. Zostaáo zaáoĪone w roku 1925 (przy rue des Ursules 10) przez aktorów Armanda
Talliera i Laurencje Myrga. Kino to dziaáa do dziĞ, choü juĪ w innej formule; por. http://www.iletaitunefoislecinema.com/memoire/2119/luis-bunuel-et-le-surrealisme [28.09.2012].
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razy dopeániane byáy muzycznie przez Buñuela – odtwarzanymi z gramofonu
umieszczonego za ekranem – na zmianĊ tangami i fragmentami Tristana i Izoldy
Ryszarda Wagnera11.

Zamiast synopsisu
Byáo to dzieáo inne od wszystkiego, co dotychczas powstaáo. „NajgĊstsze
i najbardziej zagadkowe siedemnaĞcie minut w historii kina”12 – ukazujące obrazy intensywne, Īywe, ale jednoczeĞnie fragmentaryczne i niejednoznaczne,
trudne do zrozumienia. Dlatego ¿lm moĪna opowiedzieü na wiele sposobów, zarazem jednak – paradoksalnie – nie sposób go zinterpretowaü w sposób zadowalający wszystkich.
Film rozpoczyna siĊ od szoku. Widzimy czáowieka (Luis Buñuel), który
ostrzy brzytwĊ (zbliĪenie) i próbuje jej ostroĞü na wáasnym paznokciu, spogląda na ksiĊĪyc (plan Ğredni) „przecinany” lancetowatą chmurą (plan totalny). Po
chwili spoglądamy na kobietĊ (w planie Ğrednim), za którą stoi mĊĪczyzna unoszący brzytwĊ do jej oka. Ostrze rozcinania powáoki oka (duĪe zbliĪenie). Widzowie ulegają przy tym niemal ¿zycznym, dotykowym odczuciom, powodującym
wewnĊtrzny zgrzyt.
W dalszych sekwencjach ¿lmu widzimy rowerzystĊ w dziwnym ubraniu, jakby parodii ceremonialnego stroju kleryka. Spoglądamy na kobietĊ stojącą poĞrodku táumu, której policjant uprzejmie podaje podniesioną z bruku odrąbaną
dáoĔ. Po chwili kobieta ginie potrącona Ğmiertelnie przez auto. W dalszej sekwencji – zbliĪenie mĊskiej dáoni z raną stygmatu, z której wynurzają siĊ mrówki. Dalej przed naszymi oczyma przesuwa siĊ caáy korowód kolejnych trudnych
do sensownego opowiedzenia sekwencji ¿lmowych. Co to wszystko znaczy?

Sąd nad ¿lmem i Buñuelem
Szczegóáowa egzegeza treĞci ¿lmu jest wyjątkowo trudna, o ile w ogóle jest
moĪliwa. Od początku panowaáa natomiast zgodnoĞü co do jego generalnego
przesáania. Film odczytywany byá jako projekcja podĞwiadomoĞci, peána obrazoburczych, delirycznych obrazów o inspiracjach siĊgających pogranicza zaburzeĔ
obsesyjno-kompulsywnych. Ekstatyczne wizje interpretowane byáy – zgodnie
Buñuel, Moje ostatnie tchnienie…, s. 121.
S. König, Ein andalusischer Hund, cyt. [za:] http://www.¿lmzentrale.com/rezis/einandalusischerhundsk.htm [21.10.2012].
11

12
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z intencją autorów – jako objawienia uderzające w puste rytuaáy tradycji i kwestionujące dogmaty „logiki” zastanego porządku Ğwiata. Obraz ten postrzegano
zatem jako dzieáo godzące orĊĪem ¿lmu w wygodny dla moĪnych tego Ğwiata
stan rzeczy. W wieku XX – wieku kina – byáa to bardzo groĨna broĔ globalnego
medialnego masowego raĪenia.
Z tego powodu Luis Buñuel postrzegany byá jako czáowiek wyjątkowo niebezpieczny dla konserwatywnego establishmentu. OpiniĊ tĊ umocniáa jeszcze jego
druga realizacja – utrzymany w podobnym duchu ¿lm L’Age d’Or (Záoty wiek)
z 1930 roku, zakazany skutecznie po premierze i niepokazywany przez wiele
lat. Na to, jak waĪne byáy to ¿lmy, wskazuje paniczna reakcja tzw. czynników
o¿cjalnych oraz ultraprawicowo nastawionej czĊĞci spoáeczeĔstwa. „KilkudziesiĊciu donosicieli przewinĊáo siĊ przez komisariat policji, powtarzając «NaleĪy
zakazaü wyĞwietlania tego bezwstydnego i okrutnego ¿lmu»” – wspomina Luis
Buñuel w wydanej na krótko przed Ğmiercią autobiogra¿i Moje ostatnie tchnienie, dodając: „[…] PrzeĪyáem [wówczas] początek obelg i gróĨb, które Ğcigaáy
mnie do staroĞci”13.
NastĊpstwa byáy istotnie powaĪne. Buñuel wiĊkszoĞü swojego dalszego Īycia
spĊdziá wáaĞciwie w roli dysydenta, poza rodzinną Hiszpanią – dokąd powróciá dopiero przed Ğmiercią – na przymusowo-dobrowolnej emigracji w Stanach
Zjednoczonych, Meksyku i we Francji14, mimo Īe byá jednoczeĞnie uwielbiany
i odnosiá wielkie sukcesy na polu tzw. kina mainstreamowego. Zrealizowaá potem ponad trzydzieĞci obrazów ¿lmowych. A takie ¿lmy, jak Dziennik panny
sáuĪącej (1964), PiĊknoĞü dnia (1967), Dyskretny urok burĪuazji (1972), Mroczny
przedmiot poĪądania (1977) zdobyáy Ğwiatowy rozgáos i nadaáy mu status jednego z czoáowych reĪyserów w caáej historii kina.
Ale gdyby nawet nie wyreĪyserowaá tych wszystkich ¿lmów, to i tak przeszedáby do historii kinematogra¿i jako autor Psa andaluzyjskiego. Bynajmniej
jednak nie z powodu jego wywrotowych treĞci, bo recepcja ¿lmu byáa od początku róĪna. Generalnie ¿lm podobaá siĊ, czym Buñuel byá mocno zaniepokojony.
ZáoĞciá go zwáaszcza pozytywny odbiór ¿lmu w niektórych krĊgach burĪuazji
i mieszczaĔstwa, co podkopywaáo jego wiarygodnoĞü jako buntownika i stawiaáo pod znakiem zapytania jego pozycjĊ w krĊgu surrealistów. ToteĪ, aby jakoĞ
usprawiedliwiü siĊ, w przedmowie do Surréaliste la Revolution (nr 12) z grudnia 1929 roku napisaá w tonie rezygnacji: „Co moĪna zrobiü z ludĨmi [chodzi
o burĪujów i mieszczuchów – M. L.], którzy kochają to co jest nowe, nawet jeĞli

Ibid.
A. Kyrou, Luis Buñuel, [w:] Encyclopædia Britannica, por. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/84784/Luis-Bunuel [21.10.2012].
13
14
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jest to sprzeczne z ich najgáĊbszymi przekonaniami […]?” Inaczej oceniá tĊ sytuacjĊ „papieĪ rewolucyjnej kinematogra¿i”, Siergiej Eisenstein (który oglądaá
¿lm w Szwajcarii, w sierpniu 1929 roku, a wiĊc wkrótce po jego premierze).
Odczytaá on ten ¿lm jako wytwór odchodzącej formacji Ğwiatopoglądowej, obraz
ukazujący „stopieĔ rozpadu burĪuazyjnej ĞwiadomoĞci”15. Byü moĪe obaj mieli
racjĊ, a wyjaĞnieniem tego dwugáosu interpretacyjnego mogą byü sáowa samego
Buñuela, który napisaá: „RewolucjoniĞci […] wywodzili siĊ przewaĪnie z dobrych rodzin. Mieszczanie buntowali siĊ przeciwko mieszczaĔstwu. Tak byáo
i w moim przypadku”16.

Symulacja marzenia sennego
Wobec tych wątpliwoĞci ponadczasowa wartoĞü ¿lmu polega dzisiaj nie
tyle na nowym spojrzeniu Buñuela na Ğwiat – bo ostrze obrazoburczej niegdyĞ
wymowy tego dzieáa z czasem przytĊpiáo siĊ – ile na uĪyciu ¿lmu jako Ğrodka
przekazu zastosowanego w rewolucyjny sposób. Bo Pies andaluzyjski nie jest
reprezentacją obrazów sennych czy opowiadaniem snów na jawie, jak to byáo
wczeĞniej. Obraz ten jest ¿lmową symulacją marzenia sennego, przeĪywanego
po raz pierwszy w historii publicznie przez widowniĊ pogrąĪoną w ciemnoĞciach
sali kinowej.
15
16

J. Baxter, Buñuel, Londyn 1995, s. 100.
Buñuel, Moje ostatnie tchnienie…, s. 123.
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Uczestnicy spektaklu ¿lmowego, poszukując klucza otwierającego dostĊp do
zrozumienia irracjonalnej treĞci, budują w swoich umysáach wolne skojarzenia
pomiĊdzy alogiczną narracją, nonsensownymi sytuacjami i napisami oraz wieloznacznymi gestami i symbolami. Katalizatorem pobudzającym ich wyobraĨniĊ
jest efekt wyolbrzymienia, przerysowujący znaczenia. Wobec tej sytuacji medialnej nie wystarczą juĪ same zdolnoĞci do analitycznego, logicznego myĞlenia, cechujące myĞlenie konwergentne (lewopóákulowe), dające siĊ zmierzyü za pomocą prostego testu tzw. ilorazu inteligencji (IQ), z którego korzystamy przy odbiorze wiĊkszoĞci ¿lmów opartych na klasycznej, linearnej, literackiej fabule. Ten
typ zdolnoĞci nie sprawdza siĊ w odniesieniu do recepcji Psa andaluzyjskiego.
Odbiorcy bezwiednie odwoáują siĊ zatem do predyspozycji myĞlenia dywergentnego (prawopóákulowego), które jest spontaniczne, wyobraĪeniowe, intuicyjne
i syntetyczne oraz ma zdolnoĞü do wytwarzania empatii i wolnych skojarzeĔ,
a wiĊc cech zaliczanych do inteligencji emocjonalnej (EQ). DziĊki dominacji
takiego sposobu recepcji, uzupeánionego reÀeksjami na drodze myĞlenia synwergentnego – áączącego synchronicznie myĞlenie konwergentne z dywergentnym
– Pies andaluzyjski ewokuje odczucia bliskie przeĪywaniu autentycznego marzenia sennego.

Synergia dĨwiĊku i projekcji ruchomych obrazów
WaĪnym elementem w symulacji marzenia sennego jest sposób uĪycia ĞcieĪki dĨwiĊkowej. Dzisiaj ¿lm Pies andaluzyjski znamy z wersji audiowizualnej,
udĨwiĊkowionej wedáug autorskiej koncepcji Luisa Buñuela – po ponad trzydziestu latach od realizacji – przy okazji jego reedycji w roku 1960 przez Les
Grand Films Classiques. Dodano wówczas zsynchronizowaną z obrazem ĞcieĪkĊ
dĨwiĊkową, zawierającą tanga oraz preludium i muzykĊ ze sceny ĝmierci Izoldy
z Wagnerowskiego dramatu muzycznego Tristan i Izolda17.
Buñuel w sposób kreatywny uĪyá tu wtórnie „gotowych” – skomponowanych
do innych celów – utworów muzycznych. Wáączyá je do swojego dzieáa jako ekspresyjny Ğrodek wyrazu, wkraczający inwazyjnie w rytmikĊ, dynamikĊ i poetykĊ
dzieáa ¿lmowego. Ale równoczeĞnie – co miaáo zapewne miejsce juĪ na pierwszym, niezsynchronizowanym z muzyką pokazie paryskim z roku 1929 (dotyczy
bowiem generalnie problemu uĪycia muzyki w caáym niemym kinie) – muzyka
sáuĪy tu jako Ğrodek interpretacji nastroju obrazu ¿lmowego i dywersy¿kacji niedociągniĊü technicznych.
17

Napisy czoáowe ¿lmu Un Chien andalu, edycja „Les Grand Films Classiques”, 1960.
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Dziaáania te moĪna nazwaü inĪynierią psycho- i socjomedialną, doĞü typową
dla warsztatu ¿lmowego tamtego czasu. Zmierzaáy one do manipulacji oceną
rzeczywistoĞci poprzez oderwanie widza od codziennego otoczenia i poddaniu
synergii wzajemnie wzmacniających siĊ bodĨców: kinetycznych, akustycznych,
optycznych i kognitywnych, których wspóádziaáanie przypomina odczucia codziennego mentalnego doĞwiadczania Ğwiata w umyĞle czáowieka. „Ze wzglĊdu na sposób dziaáania mechanizm tworzący obrazy ¿lmowe jest najbardziej ze
wszystkich Ğrodków ludzkiej ekspresji podobny do umysáu czáowieka […]” –
napisze po latach Buñuel w tekĞcie Kino instrumentem poezji opublikowanym
w roku 195818. A w innym fragmencie tego tekstu dodaje: „[…] Oddziaáywując
na widza w sposób bezpoĞredni, pokazując mu istotĊ i zjawiska realne, wyizolowując go dziĊki ciszy i ciemnoĞci z tego, co moĪna by nazwaü jego Ğrodowiskiem
psychicznym, kino jest w stanie oczarowaü go jak Īadna inna forma ludzkiej
ekspresji. Widz siedząc wygodnie w ciemnej sali, oczarowany jest Ğwiatáem i ruchem, które oddziaáują naĔ niemal hipnotycznie. Widz kinowy na skutek tego
specy¿cznego hipnotycznego uĞpienia, traci w znacznym stopniu zdolnoĞü rozumienia”19.
Arkana sztuki uwodzenia umysáów mógá Buñuel podpatrzyü u Epsteina20,
a takĪe zaobserwowaü w innych arcydzieáach ¿lmowych tego okresu, w tym
zapewne zwáaszcza w dorobku cenionego przez niego wówczas nade wszystko
Fritza Langa21, którego ¿lm ZmĊczona Ğmierü zrobiá na nim tak wielkie wraĪenie,
Īe – jak napisze po latach, u schyáku swojego Īycia – po obejrzeniu go „nie miaáem juĪ cienia wątpliwoĞci, Īe chcĊ robiü ¿lmy”22.

Pies andaluzyjski i sztuka totalna
Stwierdzenie „chcĊ robiü ¿lmy” – w tamtym czasie i miejscu – oznaczaáo
koniecznoĞü konfrontacji z europejską praktyką i myĞlą ¿lmową oraz z leĪącym
u ich podáoĪa kontekstem kulturowym i związanym z nim systemem wartoĞci,
motywacji, ideologii i Ğwiatopoglądów. Na gruncie ¿lmowym oznaczaáo to wiĊc
znalezienie siĊ w obliczu szczególnie wówczas aktualnej estetycznie i atrakcyjnej medialnie koncepcji ¿lmu jako: „siódmej sztuki […] wypeániającej przestrzeĔ
pomiĊdzy sztukami przestrzeni [chodziáo o architekturĊ, malarstwo i rzeĨbĊ –
Buñuel, Kino instrumentem poezji…, s. 291.
Ibid., s. 289.
20
Buñuel, Moje ostatnie tchnienie …, s. 102.
21
Ibid., s. 101.
22
Ibid.
18
19
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M. L.] i sztukami czasu [mowa o muzyce, poezji i taĔcu – M. L.]”23. Luis Buñuel
nazwie ją po latach bardziej poetycko – mianem „siódmej muzy”24.
Termin i estetyczna koncepcja siódmej sztuki ukute zostaáy i wprowadzone do
teorii ¿lmu w roku 1911 przez Ricciotto Canudo (1879-1923) – mieszkającego
w ParyĪu wáoskiego krytyka literackiego – w eseju La Naissance d’un sixième art
(Narodziny siódmej sztuki)25. Canudo nadaá ¿lmowemu medium szczególną rangĊ i znaczenie zwornika spinającego w jedną wszystkie tradycyjne media sztuki.
„Film jest potrzebny, Īeby powstaáa sztuka totalna, do jakiej zawsze zmierzaáy
wszystkie sztuki” – pisaá w roku 1911 w ManifeĞcie siedmiu sztuk26. W takim
ujĊciu ¿lm znalazá siĊ w roli metasztuki i apostoáa dziejowej misji w dziele kontynuacji i rozwijania tej linii koncepcji estetycznych, która leĪy na przedáuĪeniu
wątków romantycznych, dziewiĊtnastowiecznych idei komplementarnoĞci sztuk
i Gesamtkunstwerk (Sztuki totalnej), do których nawiązywaá dadaizm27, zafascynowany ideą sztuki totalnej propagowaną przez Wasyla KandyĔskiego28; linii,
która prowadzi do wspóáczesnych nam multimediów.
Na tej drodze ¿lm, jako nowy technologiczny Ğrodek przekazu, wypromowaá
innowacyjne, adekwatne dla niego Ğrodki wyrazu i nową estetykĊ kina. Punktem
zwrotnym byá wynalazek taĞmy ¿lmowej i genetyczne powiązanie jej z technologią fotogra¿i, animacji stroboskopowej, projekcją magicznej latarni i linearną,
przyczynowo-skutkową strukturą dzieáa literackiego oraz rytmiką i linią melodyczną utworu muzycznego. W wyniku tego po raz pierwszy w historii pojawiáo
siĊ medium wizualne zdolne do realizacji, utrwalania i odtwarzania dáugich sekwencji narracyjnych ruchomych obrazów – narzĊdzie sztuki totalnej i Ğrodek
przekazu áączący wszelkie sztuki wizualne ze sztukami opartymi na linii czasu,
zdolne do wytwarzania w umyĞle widza wzajemnie potĊgujących siĊ róĪnomodalnych wspóáwraĪeĔ. Sprzyjaáa temu postĊpująca równolegle do zmian technologicznych ewolucja ¿lmowych Ğrodków wyrazu. Jak pisaá w roku 1911 Canudo:
„Kino – sztuka totalnej syntezy, dziecko Maszyny i Sentymentu nie jest juĪ niemowlĊciem, weszáo w okres dzieciĔstwa, a niebawem wkroczy w okres máodoĞci, obudzi siĊ w nim marzenie i inteligencja”29.
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R. Canudo, Manifest siedmiu sztuk, przeá. I. Dembowski, [w:] Europejskie manifesty kina…,
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Buñuel, Kino instrumentem poezji …, s. 288.
Canudo, op. cit., s. 44.
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H. Richter, Dadaizm: sztuka i antysztuka, przeá. J. S. Buras, Warszawa 1983, s. 50.
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Pies andaluzyjski jako narzĊdzie introspekcji
JeĞli ¿lm Un Chien andalu poddamy ocenie wedáug tych kryteriów, to zaliczyü go naleĪy juĪ do máodzieĔczego okresu kina. Mamy w nim i „marzenie”,
i „inteligencjĊ”, bo dzieáo to jest rodzajem introspekcji, spojrzeniem w gáąb wáasnego wnĊtrza z zamiarem wydobycia z niego istoty przeĪyü psychicznych. Pies
andaluzyjski nie jest prostym ¿lmowym zapisem ikonogra¿i snu. Sekwencje senne nie są tu takĪe ¿gurą stylistyczną klasycznej narracji ¿lmowej zwaną dream
sequence (sekwencja marzenia sennego), uĪywaną zwykle do tworzenia suspensu lub rozwijania charakterystyki postaci przez przerywanie toku gáównego
wątku krótkimi interludiami, sáuĪącymi wprowadzeniu retrospekcji (Flashback)
lub antycypacji (Flashforward), i/lub do wyraĪania fantazji stojących na skraju
tego, co Ğwiadome i nieĞwiadome30. Un Chien andalu jest podróĪą do gáĊbin irracjonalnych pokáadów marzenia sennego, prowokującą do analiz i interpretacji
najbardziej niedostĊpnych rejonów Īycia psychicznego. Bo kino to „najlepszy
instrument do wyraĪania Ğwiata snów, emocji i instynktów” – napisze w roku
1958 w tekĞcie Kino instrumentem poezji Buñuel31.

30
M. Montgomery, Dreaming Up Dream Sequences, “Videomaker” (grudzieĔ 2010), ss. 57-59,
[za:] http://www.videomaker.com/article/14611/ [21.10.2012].
31
Buñuel, Kino instrumentem poezji…, s. 289.
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Mity zaáoĪycielskie
Wedáug relacji Buñuela pomysá ¿lmu Un Chien andalu zrodziá siĊ przypadkiem, z konfrontacji dwu pokrewnych, paranoicznych wizji sennych. Buñuel,
który na zaproszenie Salvadora Dali przyjechaá do jego domu w Figueres, wspomniaá, Īe wáaĞnie Ğniáa mu siĊ: „postrzĊpiona chmura, przecinająca ksiĊĪyc,
i ostra brzytwa nacinająca oko”. Na co Dali w rewanĪu opowiedziaá swój sen,
w którym widziaá „rĊkĊ peáną mrówek. I dodaá «MoĪe zrobimy ¿lm»”32.
Ciekawe, Īe co innego pamiĊta Salvador Dali. Wedáug niego pomysá Buñuela
na wspólny ¿lm byá bardzo przeciĊtny. Jego scenariusz oparty na opowiadaniu
Ramóna Gómeza de la Serna (1888-1963) zostaá odrzucony przez Dalego33. Ale
na szczĊĞcie Dali wáaĞnie napisaá scenariusz, który – jak stwierdziá – miaá dotyk
geniuszu. Buñuel entuzjastycznie odniósá siĊ do tego projektu. Zdecydowali siĊ
jeszcze dodaü kilka wtórnych pomysáów i nadaü tytuá – Le Chien andalou34.
Pojawia siĊ tu trudny, o ile w ogóle moĪliwy do wery¿kacji, dwugáos. Ukazuje on, jak ostroĪnie podchodziü naleĪy do wszelkich wypowiedzi obu autorów
scenariusza na temat tego ¿lmu i okolicznoĞci związanych z jego powstaniem.

Marzenie senne jako metoda kreacji
Jak by nie byáo w rzeczywistoĞci, ¿lm powstaá i obie opisane przez Buñuela
senne sekwencje znalazáy w nim swoje miejsce. Uznaü wiĊc moĪemy, Īe sen
byá tu katalizatorem twórczej myĞli. Nie byáo to zjawisko odosobnione w owym
czasie. Wykorzystanie treĞci snu i zasobów podĞwiadomoĞci jako Ĩródáa kreacji
znane byáo juĪ wczeĞniej sztuce nowoczesnej. Metoda ta byáa pierwotnie elementem warsztatu artystycznego dadaistów, a równolegle z opisywanym zdarzeniem
posáugiwali siĊ nią surrealiĞci35, którzy sądzili, Īe miĊdzy procesem artystycznym
a procesem marzenia sennego zachodzi Ğcisáa analogia36.
Ale metoda poszukiwania w snach twórczych rozwiązaĔ trudnych problemów nie byáa pomysáem ani dadaistów, ani surrealistów. Ta droga pobudzania
nieszablonowego, konstruktywnego myĞlenia, prowadząca do nowatorskich roz-

Buñuel, Moje ostatnie tchnienie…, s. 119.
E. Adamowicz, Un Chien andalu (Luis Buñuel and Salvador Dalí, 1929), Nowy Jork 2010, s. 7.
34
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35
Richter, op. cit., s. 332.
36
K. Janicka, Surrealizm, Warszawa 1973, s. 55.
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wiązaĔ, satysfakcjonujących zarówno twórcĊ, jak i obiektywnego obserwatora37
– znana pod nazwą „inkubacji snów” – ma dáugą, siĊgającą czasów staroĪytnych
tradycjĊ38. Nowoczesne praktyki wykorzystywania inkubacji snu jako techniki
kreacyjnej zawierają w sobie elementy odzwierciedlające te staroĪytne korzenie,
do których odwoáywali siĊ zwáaszcza surrealiĞci39.

Pies andaluzyjski i automatyzm psychiczny
ZbieĪnoĞü formy i treĞci scenariusza Psa andaluzyjskiego z efektami surrealistycznego „pisma automatycznego” – rejestrującego cisnące siĊ do gáowy
myĞli, pozbawione wszelkiej kontroli estetycznej i moralnej, traktowanego jako
zapis spontanicznej automatycznej czynnoĞci umysáu40 – bywa Ĩródáem opinii,
Īe scenariusz tego ¿lmu powstaá wáaĞnie na drodze przelewania na papier – poza
wszelką kontrolą ĞwiadomoĞci – potoków sáów41.
Zdaje siĊ to potwierdzaü takĪe wypowiedĨ Buñuela, który napisze po latach:
„[...] kiedy pracowaliĞmy z Dalim nad scenariuszem «Psa andaluzyjskiego»,
uprawialiĞmy juĪ pewien rodzaj pisma automatycznego, byliĞmy surrealistami
choü jeszcze nie nazwanymi”42. Ale stwierdzenie „w pewnym sensie” nie oznacza, Īe faktycznie posáugiwali siĊ Ğwiadomie i w caáej rozciągáoĞci techniką „pisma automatycznego” ani Īe byli w owym czasie surrealistami. Buñuel poznaá
surrealistów juĪ po napisaniu scenariusza i realizacji ¿lmu, a przed jego premierą. „Odbyáo siĊ to w kawiarni «Cyrano» na placu Blanche [w ParyĪu], gdzie
grupa codziennie siĊ spotykaáa”43. Natomiast faktyczne przystąpienie do grupy
surrealistów miaáo miejsce juĪ po pierwszym publicznym pokazie Psa andaluzyjskiego44, który odbyá siĊ w kinie Ursulines45, po którym nastąpiáo o¿cjalne
37
D. Barrett, The Committee of Sleep: A Study of Dream Incubation for Problem Solving,
“Dreaming”, vol. 3, No. 2, 1993; [za:] http://www.asdreams.org/journal/articles/barrett3-2.htm
[7.09.2012].
38
Ibid.
39
M. Jimenez, Dream incubation, [za:] http://asclepioscostarica.wordpress.com/2012/04/19/
dream-incubation/ [21.10.2012].
40
N. Pierron, Luis Bunuel et le surréalisme, [za:] http://www.iletaitunefoislecinema.com/memoire/2119/luis-bunuel-et-le-surrealisme [28.09.2012].
41
Ibid.; Adamowicz, op. cit., s. 10; T. Goto, Reality and Paradox in Un Chien Andalou, [za:]
http://www.lib.berkeley.edu/MRC/bunuel6.html [21.10.2012].
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„wyĞwiĊcenie” ¿lmu ex post na dzieáo surrealistyczne i „namaszczenie” Buñuela
na surrealistĊ.
Od tego momentu Pies andaluzyjski wraz z jego scenariuszem – historycznie
dzieáo presurrealistyczne – zostaá wciągniĊty w orbitĊ dziaáaĔ surrealistów. Jego
scenariusz zostaá wprawdzie opublikowany najpierw w mieszczaĔskim czasopiĞmie La Revue du Cinéma (co byáo przyczyną ostrego konÀiktu z surrealistami),
ale póĨniej pojawia siĊ w belgijskim piĞmie Variétes, „którego jeden z numerów
poĞwiĊcony byá w caáoĞci ruchowi surrealistów […]”46. Przedruk ten moĪe budziü
skojarzenia z publikowanymi na áamach wydawnictw surrealistycznych zapisami
„pisma automatycznego”, wyniesionego do rangi dzieáa literackiego. WraĪenie
to mogą wzmacniaü ponadto metateksty Buñuela, pisane ex post, jakby na marginesie scenariusza. ĩeby ratowaü skórĊ i stworzyü przeciwwagĊ dla kompromitującej w oczach surrealistów publikacji w La Revue du Cinéma, Buñuel napisaá:
„[…] artykuá wstĊpny dla «Variéte» i dla «Révolution surréaliste», w którym [jak
wspomina] oĞwiadczyáem, Īe mój ¿lm uwaĪam po prostu za publiczne wezwanie
do mordu”47, dając tym samym swoją nową wykáadniĊ ¿lmu w jĊzyku retoryki
surrealistycznej, sugerującą jego bliĪsze związki z ruchem surrealistów, niĪ miaáo to miejsce w rzeczywistoĞci.

Destylacja snów
MoĪna to zwery¿kowaü, siĊgając do tekstu Luisa Buñuela, w którym opisuje
on warsztat koncepcyjny, jakim posáugiwaá siĊ przy projektowaniu swojego drugiego ¿lmu, Záoty wiek (1930). Pisze on: „przychodziáo mi do gáowy mnóstwo
pomysáów, gagów jak na przykáad wózek peáen robotników przejeĪdĪający przez
elegancki salon, czy ojciec zabijający strzaáem z karabinu wáasnego syna za to,
Īe spadá mu popióá z papierosa [obie te sceny znalazáy siĊ w ¿lmie Záoty wiek –
M. L.]. Notowaáem je na chybiá tra¿á”48.
Ten spontaniczny w zamierzeniu autorów scenariusza zapis sekwencji przyszáych obrazów ¿lmowych po bliĪszej analizie okazuje siĊ jednak paradoksalnie
wytworem kontrolowanej wyobraĨni. Dostrzegamy tu wyraĨnie Ğlady procesu
„destylacji marzeĔ”, poddawanych juĪ na tym wstĊpnym etapie jednoczeĞnie
¿ltracji i kondensacji. Scenariusz nakierowany jest na specy¿czny pod wzglĊdem treĞci i formy typ konfabulacji. W warstwie merytorycznej charakteryzuje
go odrzucenie wizji, których Ĩródáem są tzw. autentyczne sny, odzwierciedlająIbid., s. 124.
Ibid., s. 126.
48
Ibid., s. 131.
46
47

48

Marek Letkiewicz

ce rzeczywiste wspomnienia lub doĞwiadczenia49, i zwrócenie siĊ ku inspiracji
sennymi marzeniami, de¿niowanymi jako sny, które zawierają niemoĪliwe lub
dziwaczne treĞci, bliskie urojeniom i halucynacjom50. Buñuel z Dalim postanowili przyjąü „[…] bardzo prostą reguáĊ. Odrzuciü wszelki pomysá, wszelki obraz,
który mógá skáoniü do wyjaĞniania racjonalnego, psychologicznego czy kulturowego, otworzyü szeroko wrota temu co irracjonalne51. […] wyeliminowaü stronĊ racjonalną i eksplikacyjną” – jak wspomina po latach Buñuel52. Idzie za tym
kondensacja treĞci i formy, wykazująca analogie do struktury marzenia sennego,
którego sekwencje kumulują w sobie naraz po kilka zdarzeĔ i idei, dlatego „sny
są krótkie, syntetyczne i lakoniczne w porównaniu z zakresem i bogactwem marzeĔ na jawie”53. Za nasyceniem gĊstoĞci entoptycznych wizji podąĪają: symboliczna forma, irracjonalne przesuniĊcia akcentów znaczeniowych, substytucje
i przerysowane retusze. W ¿lmie pojawiają siĊ takĪe charakterystyczne dla jĊzyka i struktury snu asocjacyjne powiązania, oparte nie na związkach przyczynowo-skutkowych, lecz na irracjonalnych skojarzeniach obrazów.
TakĪe w strukturze relacji miĊdzy sekwencjami ¿lmu daje siĊ wykryü cechy
charakterystyczne dla marzenia sennego i wizji entoptycznych. To wyjaĞnia, dlaczego narracja ¿lmu Pies andaluzyjski ma równoczeĞnie cechy ciągáoĞci (w obrĊbie kaĪdej sekwencji ¿lmowej, gdzie przebieg zdarzeĔ rozwija siĊ w sposób
linearny), jak i nieciągáoĞci (nieoczekiwanych przeskoków i zderzeĔ oderwanych
wątków treĞci, na granicy sekwencji ¿lmowych), co daje trudną do racjonalnego
wyjaĞnienia quasi-ciągáoĞü caáoĞci narracji, opartą na irracjonalnej, asocjacyjnej,
a nie przyczynowo-skutkowej logice nastĊpstw. W poáączeniu z omawianym wyĪej typem narracji przypomina to fantasmagoryczny charakter snów, w których
róĪne miejsca i obiekty stale mieszają siĊ ze sobą.

49
J. L. Kavanau, Sleep, memory maintenance, and mental disorders, “Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences” 12: 2000, nr 2, s. 199-208, [za:] doi:10.1176/appi.neuropsych.12.2.199 [19.10.2012].
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R. Gray, Lecture Notes: Freud’s Conception of the Psyche (Unconscious) and His Theory of
Dreams, University of Washington (9 stycznia 2012), [za:] http://courses.washington.edu/freudlit/
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Pies andaluzyjski wĞród dyscyplin sztuki
Sekwencyjna struktura Psa andaluzyjskiego, odbiegająca od klasycznej, trzyaktowej kompozycji cechującej wiĊkszoĞü ¿lmów, moĪe mieü teĪ inne (poza
snem) inspiracje. Nie jest ona wynalazkiem Buñuela, bo juĪ pierwszy pokaz ¿lmowy braci Lumière skáadaá siĊ z sekwencji prezentujących odrĊbne epizody.
Geneza takiej struktury siĊgnąü moĪe wstecz, poprzez performatyczne spektakle
magicznej latarni, do teatralnej formy „parad”. A ĞciĞlej mówiąc, do takiej ich postaci, jaką przybraáy one w wieku XVIII, po przeniesieniu z teatru jarmarcznego
do teatru dworskiego. Wówczas to „parada-reklama” – krótka scenka lub fragment sztuki prezentowany za darmo przed spektaklem – przeksztaáca siĊ w dworską „paradĊ-skecz”. Dalej, kilka takich skeczów – podobnie jak w Psie andaluzyjskim – wiąĪe siĊ w integralne przedstawienie o strukturze sekwencyjnej.
W Encyklopedii Diderota i d’Alemberta czytamy: „Sáawni pisarze, a z nimi wiele
osób najlepszego smaku zabawiają siĊ ukáadaniem takich sztuk […]”, a czynią to
„[…] ze stanowiska ¿lozofa, który zgáĊbia dowcip i obyczaj ludu aby dosadnie
go odmalowaü […]”54. Przypomina to generalnie postawĊ twórczą Buñuela i Dalego, którzy, pisząc scenariusz do ¿lmu, takĪe uprawiali pewien rodzaj zabawy
intelektualnej. Na genetyczne związki ¿lmu awangardowego z teatrem wskazuje
takĪe wypowiedĨ Francisa Picabia – artysty związanego z grupą surrealistów,
ideowo bliskiego wiĊc Buñuelowi i Dalemu – który w wydanym w roku 1924
54
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ManifeĞcie báyskawicznym pisaá: „Kino ma w sobie coĞ z teatru, a teatr z kina
[…]”, bo „[…] Teatr jest wobec kina tym, czym Ğwieca wobec lampy elektrycznej, osioá wobec automobilu, latawiec wobec aeroplanu”55. Ale „[…] surrealistyczne kino czerpie inspiracje mniej od dominujących konwencji Hollywood,
niĪ od wolnych impulsów innych mediów, przede wszystkim poezji i malarstwa
doby modernizmu” – jak pisze Philip Drummond w artykule Surrealism and „Un
Chien Andalou”56.
TakĪe Luis Buñuel dostrzega w ¿lmie nieosiągalny wczeĞniej potencjaá zdolnoĞci do wyraĪania introspekcji na drodze intuicyjnego, poetyckiego przekazu.
W swojego rodzaju manifeĞcie, zatytuáowanym Kino instrumentem poezji, napisze on po latach: „Zdaje siĊ, Īe kino wynaleziono po to, by wyraziü stany podĞwiadomoĞci, do których korzeni gáĊboko zapuszcza siĊ poezja”57. ToteĪ ¿lm
Buñuela nie jest ¿lmową „prozą”, lecz „poezją” snu. Jego budowĊ moĪemy porównaü metaforycznie do struktury szkáa – ciaáa ciekáokrystalicznego – w którym lokalne zarodniki regularnych krysztaáów o przewidywalnym ksztaácie tkwią
w nieuporządkowanej páynnej materii o tak duĪym stopniu lepkoĞci, Īe pomimo
tego, iĪ dąĪą one do uporządkowania, nie mogą go osiągnąü. Podobną strukturĊ
ma ¿lm Buñuela. Na poziomie sekwencji ¿lmowych wprowadza punkty orientacyjne, odnoszące siĊ do porządku realnego Ğwiata, by na poziomie wątków
spinających sekwencje w caáoĞü pozbawiü widza jednoznacznego, racjonalnego
oparcia. W ¿lmie, tak jak we Ğnie, mamy do czynienia z zawirowaniem czasu
i przestrzeni. Zakáócenia czasu realizowane są za pomocą tekstów-interludiów,
plansz wprowadzanych pomiĊdzy sekwencjami, które wydają siĊ praktycznym
kluczem do zrozumienia linii fabularnej ¿lmu, ale nim nie są. Zaburzenia przestrzeni wprowadzane są poprzez zaskakujące zmiany scenogra¿i, np. aktorzy
wchodzą do wnĊtrza z ulicy, ale opuszczają go tymi samymi drzwiami, wychodząc na plaĪĊ58. NiezrozumiaáoĞü związków pomiĊdzy potĊĪnymi, irracjonalnymi obrazami wprowadza dezorientacjĊ, ale jednoczeĞnie przyciąga i zatrzymuje
uwagĊ, prowokuje do reÀeksji i skáania do rozszyfrowywania wciąĪ od nowa intuicyjnie ledwo wyczuwanych sensów59. „LubiĊ czytaü to, czego nie rozumiem.
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Nie rozumiejąc, mogĊ sobie wyobraziü wiele interpretacji” – moĪna tĊ sytuacjĊ
spuentowaü sáowami Salvadora Dali60.

Dzieáo otwarte
W recepcji widza Pies andaluzyjski nabiera dziĊki temu cech dzieáa otwartego. Prowokuje bowiem do wciąĪ nowych reinterpretacji. Niektóre z nich są
bardzo dalekie od rozwaĪaĔ naukowych, inne bardzo im bliskie. Centralny temat
tych dociekaĔ stanowią analogie pomiĊdzy snem i ¿lmem. Porównania te prowadzone są zwykle na páaszczyĨnie interpretacji psychoanalitycznych, dla których naukową podstawą metodologiczną jest oniryczna teoria ¿lmu. KoncepcjĊ
tĊ rozwinĊli Raymond Bellour (ur. 1939), Guy Rosolato (1924-2012) oraz Lydia
Marinelli (1965-2008), dla której inspiracją byáy próby przeniesienia narzĊdzi
poznawczych i terminologii zaczerpniĊtej z dzieáa Sigmunda Freuda Die Traumdeutung na grunt analizy i interpretacji ¿lmów61.

Cyt. [za:] http://perso.calixo.net/~totem/ttc/citations.htm.
Lydia Marinelli, Screening Wish Theories: Dream Psychologies and Early Cinema, “Science
in Context” (2006), 19, s. 87-110. Przykáadem zastosowania tej koncepcji jest artykuá T. Goto,
Reality and Paradox in Un Chien Andalou, [za:] http://www.lib.berkeley.edu/MRC/bunuel6.html
[21.10.2012].
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Pies andaluzyjski – sen skomponowany
Choü zapewne treĞci sekwencji ¿lmowych Psa andaluzyjskiego odzwierciedlają myĞli, które absorbowaáy umysáy jego autorów – i zawierają konsolidacjĊ
ich wspomnieĔ i doĞwiadczeĔ, które wystĊpują w trakcie snu, do czego usiáuje
dotrzeü interpretacja psychoanalityczna – to pamiĊtaü naleĪy, Īe nie jest to sen
opowiedziany, a skonstruowany jĊzykiem medium ¿lmowego. Co wiĊcej, Dali
i Buñuel nie są dokumentalistami snów, lecz postĊpują jak inĪynierowie-konstruktorzy, zmierzający do osiągniĊcia zaáoĪonego celu, którym jest kreacja ¿lmu
artystycznego. Trzymając siĊ zatem wstĊpnego planu Ğwiatopoglądowego, wprowadzają i wykorzystują z premedytacją caáą gamĊ Ğrodków jĊzyka ¿lmowego
i awangardowego jĊzyka wypowiedzi artystycznej, zastosowanego do budowania obrazu ¿lmowego o strukturze i treĞci marzenia sennego.
MoĪna to zaobserwowaü juĪ na poziomie najbardziej ogólnym. Pies andaluzyjski skáada siĊ z dziesiĊciu sekwencji, których ukáad jest wyraĨnie zaplanowany
i skonstruowany zgodnie z prawami ówczesnej „gramatyki” jĊzyka ¿lmowego.
KolejnoĞcią sekwencji na linii czasu rządzi alternacja planów, rejestrowanych naprzemiennie na zewnątrz (ujĊcia ulicy i plaĪy) i we wnĊtrzach studia. Wprowadza
to dynamikĊ i daje przestrzeni ¿lmowej oddech.

Wątpliwy wykwintny trup
Wobec tego zaplanowanego porządku nie jest wiĊc moĪliwe, by kluczem
kompozycyjnym tego ¿lmu rządziáy reguáy dadaistyczno-surrealistycznej intelektualnej gry zwanej cadavre exquis (wykwintny trup)62 – co czĊsto jest sugerowane63. Gra ta nastawiona byáa na wspóákreacjĊ dzieáa, którego postaü ¿nalna
byáa z zaáoĪenia zaskakującym owocem dziaáania zamierzonego przypadku i intuicyjnych skojarzeniach. Technika ta polegaáa na kooperacji dwóch lub wiĊcej
wspóáautorów, którzy kolejno dodawali – „w ciemno”, zwykle na zasadzie „pisma automatycznego” – nastĊpne moduáy dzieáa, bez moĪliwoĞci wglądu w efekty dziaáania poprzedników, a jedynie w nawiązaniu do nikáych, Ğladowych koĔcówek ich dziaáania, zazwyczaj wobec tego báĊdnie interpretowanych, co byáo
kluczem caáej technologii i katalizatorem jej irracjonalnych efektów.
62
Nazwa pochodzi od frazy, która byáa nieoczekiwanym efektem tej gry: „Le cadavre exquis
Boira le vin noveau” („Wykwintne trup bĊdzie piü nowe wino”), A. Brotchie, M. Gooding, Surrealist Games, Londyn 1991, ss. 143-144.
63
P. Adams Sitney, Meshes of the afternoon, [w:] The American Avant-Garde, 1943-2000,
Nowy Jork 2002, [za:] http://www.peripatetic.us/womenFILM/Meshes_of_afternoon.pdf.
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MoĪemy przypuszczaü, iĪ sugestie związków Psa andaluzyjskiego z surrealistyczną techniką warsztatu artystycznego cadavre exquis biorą siĊ z dwóch przyczyn. Pierwszą są analogie, jakie wystĊpują na poziomie recepcji odbiorcy, który
w obu przypadkach poszukuje w dziele znanych sobie z potocznej rzeczywistoĞci
sensów. A nie znajdując ich, buduje wáasne tropy. Druga przyczyna tkwi w pozornej analogii „warsztatowej” pomiĊdzy cadavre exquis a – przytaczaną juĪ wyĪej – wersją mitologii wspóákreacji scenariusza Psa andaluzyjskiego, przedstawioną ex post przez Buñuela. Opisując okolicznoĞci powstania koncepcji ¿lmu,
przytacza on zdarzenie przypominające technikĊ wyáaniania siĊ dzieáa z kreacji
cadavre exquis. UwaĪniejsza lektura tego tekstu wyklucza jednak takie wnioski.
Dla przypomnienia: Buñuel pisze, Īe opowiedziaá Dalemu sen z „chmurą przecinającą ksiĊĪyc i ostrzem brzytwy nacinającej oko”, na co Dali opowiedziaá¸
Īe widziaá we Ğnie „rĊkĊ peáną mrówek” i dodaá „moĪe zrobimy ¿lm”. Wedáug
relacji Buñuela: „[…] Nigdy nie pojawiáa siĊ miĊdzy nami najmniejsza róĪnica
zdaĔ […] Jeden mówiá na przykáad: «Czáowiek wyciąga kontrabas». «Nie» –
mówiá drugi. A ten, który wystąpiá z pomysáem, natychmiast godziá siĊ z odmową i uznawaá ją za sáuszną. JeĞli natomiast obraz zaproponowany przez jednego
byá aprobowany przez drugiego, od razu uznawaliĞmy go za genialny, bezsporny i natychmiast wprowadzaliĞmy go do scenariusza”64. A wiĊc nie jest to „gra
w ciemno” charakterystyczna dla kreacji cadavre exquis. Karty są „wyáoĪone na
stole” i starannie dobierane do irracjonalnego pasjansa.
Tkanym misterne, ujĊcie po ujĊciu, doskonale przemyĞlanym wzorem montaĪowym ¿lmu nie rządzi wiĊc gra przypadków. ĝwiadczy o tym juĪ pierwsza
sekwencja ¿lmu, która ma wszelkie znamiona sekwencji ustanawiającej – rozpoczynającej wiĊkszoĞü ¿lmów ¿gury stylistycznej, skonstruowanej w tym wypadku dla wprowadzenia widza w irracjonalną nadrzeczywistoĞü ¿lmu. Mamy tu
znajomą ze snu Buñuela „chmurĊ przecinającą ksiĊĪyc i ostrze brzytwy nacinającej oko”65. Ale w ¿lmowej wersji ta zaledwie 38-sekundowa sekwencja skáada siĊ
juĪ z dwunastu ujĊü, ¿lmowanych ze statycznej kamery, zaplanowanych i wykonanych z premedytacją pod montaĪ: ujĊcie 1. ostrzenie brzytwy, zbliĪenie, ujĊcie
subiektywne/ ujĊcie 2. twarz mĊĪczyzny, oczy skierowane w dóá, póázbliĪenie/
ujĊcie 3. powtórzenie ujĊcia 1, na koĔcu próba ostroĞci na paznokciu/ ujĊcie 4.
twarz mĊĪczyzny, póázbliĪenie/ ujĊcie 5. mĊĪczyzna przed drzwiami balkonowymi, spogląda za okno, po czym wychodzi na balkon, plan Ğredni/ ujĊcie 6. balkon,
widok z zewnątrz, mĊĪczyzna wchodzi i staje przy balustradzie, plan amerykaĔski/ ujĊcie 7. zbliĪenie twarzy, mĊĪczyzna spogląda w górĊ/ ujĊcie 8. ksiĊĪyc
64
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Buñuel, Moje ostatnie tchnienie…, s. 119.
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w peáni, ujĊcie subiektywne/ ujĊcie 9. jak ujĊcie 7/ ujĊcie 10. zbliĪenie twarzy
kobiety, za nią stoi mĊĪczyzna, jedną rĊką rozchyla jej powiekĊ, drugą unosi do
góry brzytwĊ, zamierza siĊ do ciĊcia i inicjuje ruch/ ujĊcie 11. ksiĊĪyc w peáni
„przecinany” przez chmurĊ, kierunek i szybkoĞü ruchu zgodny z ruchem brzytwy
w poprzednim ujĊciu/ ujĊcie 12. duĪe zbliĪenie oka przecinanego ostrzem brzytwy, kontynuacja ruchu z ujĊü poprzednich, ¿naá – z oka wypáywa páyn. Tego
nie da siĊ zrobiü przypadkiem. Potrzebna jest praktyka i ĞwiadomoĞü warsztatu
¿lmowego.

Trop parole in librata
Konstrukcja opisanego wyĪej kolaĪu ¿lmowego – grającego okiem i ksiĊĪycem oraz brzytwą i chmurą – oparta jest na asocjacjach obrazu i ruchu. U ich genezy moĪna widzieü koncepcjĊ skáadni siĊgającej do futurystycznej idei „sáowa
wyzwolonego” (parole in librata) Marinettiego, wyáoĪonej w jego ManifeĞcie
technicznym (1912) oraz w manifeĞcie Likwidacja skáadni. Fantazja bez drutu.
Sáowa wyzwolone (1913). Idea ta postuluje zniesienie odziedziczonej po antyku
skáadni. RozáoĪenie jĊzyka na czĊĞci skáadowe. Zestawianie elementów jĊzyka
oparte na skojarzeniach myĞlowych, które odpowiadają nowoczesnemu sposobowi odczuwania. „KaĪdy rzeczownik powinien byü sprzĊgniĊty z innym rzeczownikiem na zasadzie wzajemnej analogii […] Do tej pary rzeczowników, naleĪy
wciąĪ wedáug zasady skojarzeniowej, poszeregowaü dalsze obrazy, a to w celu
oddania ciągáoĞci, bez wáączenia siĊ indywidualnego «ja» artysty, czy pisarza.
W rezultacie jĊzyk przestawaá byü logicznym przebiegiem myĞli, lecz jedynie nastĊpstwem uczuü i obrazów”66. To jest jak gdyby przepis na pierwszą sekwencjĊ
¿lmu Buñuela. Ten typ skáadni rządzi jej montaĪem i decyduje o niesamowitej
gĊstoĞci znaczeniowej osiągniĊtej tu za pomocą tak prostych Ğrodków wyrazu.
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„i nic poza Psem andaluzyjskim”
„Czy moĪe byü spektakl straszniejszy niĪ widok chmury zasáaniającej ksiĊĪyc w peáni?” – napisze reĪyser Jean Vigo (1905-1934) po obejrzeniu ¿lmu Un
Chien andalou. Lancetowata chmura przepáywająca przed tarczą ksiĊĪyca jest
jak ostrze brzytwy rozcinające gaákĊ oka, z którego wnĊtrza – w ¿naáowym ujĊciu wstĊpnej sekwencji ¿lmu – wypáywa wodnista zawartoĞü. „W obliczu takiego prologu trudno byü obojĊtnym. Zapowiada on, Īe na ten ¿lm naleĪy patrzeü
innym okiem […]”, skoro to prawdziwe ulegáo destrukcji – wewnĊtrznym okiem
wyobraĨni. Czy jak nazwie to Vigo – „nowym zestawem oczu”67.
„Aby zobaczyü, zamykam oczy” – to sáynne motto Paula Gauguina68 w kontekĞcie interpretacji Jeana Vigo moĪna rozwinąü myĞlą Pabla Picasso, bo: „wszystko
co moĪna sobie wyobraziü, jest prawdziwe”69. A „najwspanialsze w fantastyce
jest to – doda André Breton – Īe nie ma juĪ fantastyki: jest tylko rzeczywiste”70
(czy raczej nadrzeczywiste). Ten collage arbitralnie dobranych, oderwanych od
kontekstu cytatów – rozsianych od postimpresjonizmu do surrealizmu – nie jest
67
E. Gonzalez, Un Chien Andalou, “Slant Magazine”, cyt. [za:] http://www.slantmagazine.
com/¿lm/review/un-chien-andalou/369 [21.10.2012].
68
Cyt. [za:] http://perso.calixo.net/~totem/ttc/citations.htm.
69
Ibid.
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A. Breton, Manifest surrealizmu (1924), [w:] Surrealizm. Teoria i praktyka literacka. Antologia, wybraá i przeá. A. WaĪyk, Warszawa 1976, s. 99.
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zwykáym naginaniem faktów do tezy, ale ogniskuje on w sobie Īywy nurt prądów, jaki ksztaátowaá siĊ wokóá awangardowych koncepcji sztuki, której wzrok
skierowany jest generalnie do wewnątrz na eksploracje wnĊtrza czáowieka. I to
jest grunt, na którym powstaá ¿lm Salvadora Dali i Luisa Buñuela.
Pies andaluzyjski dziaáa na widzów jak ¿lmowy symulator marzenia sennego. Na efekt ten skáadają siĊ wszystkie naszkicowane wyĪej wątki problemowe,
a wiĊc te, które rzeczywiĞcie wpáywaáy na powstanie dzieáa, jak takĪe i te jedynie
imputowane przez interpretatorów. One to bowiem wszystkie budują razem agregat kulturowy, osadzający dzieáo w paradygmatach XX wieku, co zapewnia mu
– w recepcji wspóáczesnych – skutecznoĞü oddziaáywania. DziĊki temu bagaĪowi
cywilizacyjnemu „zatapiamy siĊ” w ¿lmie, puszczamy wodze fantazji, moĪe to
czyni nas mądrzejszymi…
I na tym polega genialnoĞü Psa andaluzyjskiego – co sprawia, Īe chciaáoby siĊ
podpisaü pod sáowami, pod którymi blisko osiemdziesiąt lat temu (w roku 1930)
záoĪyli podpisy luminarze surrealizmu: Maxime Alexander, Louis Aragon, André
Breton, René Crevel, Salvador Dali, Paul Éluard, Benjamin Péret, Georges Sadoul, Andrém Thirion, Tristan Tzara, Pierre Unik i Albert Valentin, którzy oceniając
to arcydzieáo napisali: „[…] i nic poza Psem andaluzyjskim i Záotym wiekiem,
które wyrosáy ponad wszystko, co istnieje”71.

SUMMARY
The subject of the article is a debut short ¿lm Un Chien andalou (The Andalusian
Dog) made in 1929 by the Spanish director Luis Buñuel with collaboration of the artist
Salvador Dali. This ¿lm, regarded as the main work of surrealist cinema, is one of those
few masterpieces of experimental cinema that received a lively reception of the wide
audience. Critics even accorded him the name of the best-known short ¿lm in history.
This was a work entirely different from what had been made before: “the densest and
the most puzzling seventeen minutes in the history of cinema” showing intense, vivid pictures but at the same time fragmentary and ambiguous, and hard to understand. A detailed
interpretation of the content is dif¿cult if possible at all. From the beginning, however,
there was agreement about the general message of the ¿lm. It was read as the projection of consciousness, full of iconoclastic, delirious pictures with inspirations verging
on obsessive-compulsive disorders. The ecstatic visions were interpreted, in accordance
with the authors’ intentions, as revelations attacking the empty rites of tradition and challenging the dogmas of the “logic” of the existing world order.
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The timeless value of the ¿lm does not consist in Buñuel’s new view of the world,
because the edge of the once iconoclastic meaning the work has become blunted with time,
abut in the use of ¿lm as a medium of communication utilized in a new, revolutionary way.
The Andalusian Dog is not a representation of dream images or it does not tell daydreams
as this used to be before. Nor the dream sequences are a ¿gure of speech in the classic ¿lm
narrative called “dream sequence”. The permanent value of The Andalusian Dog consists
in that this motion picture is the ¿rst ¿lm simulation of dreaming while sleeping, evoking
sensations close to experiencing an actual dream.
The article discusses mutually complementary issues. These are, inter alia, the synergy of
sound and projection of moving pictures; The Andalusian Dog and total art; The Andalusian
Dog as an instrument of introspection; dream as a method of creation; The Andalusian Dog
and psychic automatism; distillation of dreams; The Andalusian Dog among art disciplines;
the open work of art; The Andalusian Dog – the composed sleep. All these themes and aspects
set this work in the twentieth-century paradigms, which ensures its effective impact even
today. Owing to this we are “immersed” in the ¿lm and allow full play to fantasy: perhaps this
makes us wiser…

