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ТОЈ МРАЧЕН ПРЕДМЕТ НА ЖЕЛБАТА: 
ПСИХОАНАЛИТИЧКИ ПОГЛЕД ВРЗ СВЕТОТ НА БУЊУЕЛ

Јасна Котеска 

(Abstract)
The article offers an analysis of the three dominant themes in the 1977 famous 

movie by Luis Buñuel: the sexual theme, the political theme, and the philo
sophical theme. The article also gives a tribute to the work of Buñuel’s most 
elaborated topics: the question of rebellion, the inter–dynamics between the 
subject and its desires, as well as the psychoanalytical questions about the 
status of the so–called “object of desire”, and about which or what would be 
an ultimate object of one’s desire.

Вовед 
Филмот „Тој мрачен предмет на желбата“ во режија и косценарио 

на великанот на шпанската и на светската филмографија, режисерот, 
сценарист, визионер и гениј на XX век, Луис Буњуел, е создаден во 
далечната 1977 година. Половина век по создавањето на филмот, како 
никогаш претходно, тој сè уште предизвикува бескраен интерес кај 
публиката, аналитичарите, филмските работници, писателите, теоре
тичарите и филозофите, поради прашањата кои Буњуел ги поставува 
во доцните 1970–ти години. 

Луис Буњуел е сингуларна фигура во светската кинематографија и 
филозофија. Од неговите рани кинематографски и филозофски суре
алистички експерименти во 1920–тите години, преку комерцијалните 
комедии и мелодрами од 1950–тите години, па сѐ до постмодернистич
ките филмови од 1960–тите и 1970–тите години, Буњуел во својот опус 
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целосно го заокружи животот, филмот и филозофијата на XX век, опус 
полн со подеми и страдања, но и опус восхитен и понесен од филмот 
и филозофијата.

Суреалист, иконокласт, провокативен уметник, радикал, отпадник, 
воедно гениј и најпрославен филмски уметник на XX век, Луис Буњу
ел има неколку постојани теми низ целиот негов опус, почнувај ќи 
од „Андалузиски пес“, па сѐ до филмот „Тој мрачен предмет на жел
бата“. Постојаните теми во опусот на Буњуел се следниве: (1) Напад 
врз хи покризијата, бирократијата и нивните слуги — самите биро
крати; (2) Постојан отпор против лагите и системската корупција и 
(3) Поддршка на бунтот! Самиот Буњуел во една пригода изјавил: 

Во секое општество уметникот има одговорност. Ефикасноста 
на уметникот е ограничена, сликар или писател не може да го 
про мени светот. Но, може да ја одржи суштинската маргина на 
не  согласувањето. Благодарение на уметниците, моќниците ни
когаш нема да ја имаат согласноста од сите. Таа мала разлика е 
суштинска1.

Роден во Шпанија, прославен во Франција, со длабоки корени 
во Мексико, каде што добива државјанство и создава над 20 фил
ма. Во последните децении самиот Буњуел стана симбол на траен 
и посто јан егзил и во своите филмови го тематизира постоењето 
со себеси, во себеси, во егзил или дома, но пред сѐ, што всушност 
значи постоењето? Кај Буњуел постоењето значи и прашање дали тоа  
значи и зададен идентитет, дали таков постои, но и живородност и 
творештво како врвно постоење понесено и восхитено од уметнос та. 
Кога на 17 години заминува да студира во Мадрид, Буњуел ги среќа
ва најдобрите шпански и европски мислители и уметници, меѓу кои 
и Федерико Гарсија Лорка и Салвадор Дали. Тие пријателства суш
тински ќе влијаат врз животот и уметноста на Буњуел. Во 1925 Буњу
ел се сели во Париз, каде што покрај другите уметници се запозна
ва и со Бастер Китон. Подоцна заедно со Салвадор Дали го создаваат 
филмот „Анда лу зи ски пес“.

1  Burton Kuspit, Donald, The Critic is Artist: The Intentionality of Art, UMI Research 
Press, Ann Arbor, 1984, 23.



ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА, 45, бр. 32, стр. 167–174, есен 2022

169

„Андалузиски пес“ (1929) e најанализираниот 17–минутен филм на 
сите времиња. На мојот факултет повеќе од 15 години го предавам 
изборниот курс: Книжевноста и филмот и секоја година студентите 
нудат нови и покомплексни толкувања за филмот „Андалузиски пес“. 
Салвадор Дали и Луис Буњуел првпат на филмска лента ги става ат 
своите клучни животни и творечки теми: желбата, родовата збуне
тост, несвесното, како и моќта на шокот и моќта на траумата. Подоц
на Салвадор Дали и Буњуел напишале:

Го напишавме сценариото за „Андалузиски пес“ за помалку од 
ед на недела, следејќи ја најобичната идеја: да не прифатиме ни
една идеја или слика која што би дала рационално, психолошко 
или културно објаснување2.

Буњуел е постојан извор на инспирации за психоаналитичарите и 
за школата на теориската психоанализа. Неговото сфаќање на нев
розата и описите на буржоаската класа, како некаква збирштина 
од навики, ритуали и бесмислени потчинувања во потрага по некак
ва животна смисла е извор на непресушна филмска инспирација. Една 
од најславните изјави на Буњуел гласи:

Сè уште сум атеист, фала му на Бога3!!

Тој тип на парадоксалност, да се биде атеист благодарение на Бога, 
е теза која е темелен интерес на психоанализата, уште од нејзиното 
создавање во доцниот XIX век, но и на нашите животи во XX и во 
XXI век. Буњуел е моќна хипербола за бескрајното лутање по лави
ринтите на „смислата“, мачен потсетник дека лутањето низ лави
ринтите на смислата во недоглед се множи, а времето неповратно 
тоне. Поз нато е дека Буњуел бил страстен читател на Зигмунд Фројд. 
По секое подновено читање на Фројд, Буњуел буквално во своите 
филмови и сценарија воведувал нови и нови раскошни, речиси ла
бораториски студии за човечката психа. Хенри Милер има едно важ но 
толкување за Буњуел. Тоа гласи вака:
2  Harvard, Robert, The Crucified Mind: Rafael Alberti and the Surrealist Ethos in Spain, 
Tamesis Books, Tamesis, 2001, 166.
3  Devonshire Jones, Tom; Murray, Linda and Murray, Peter (eds), The Oxford Dictionary 
of Christian Art and Architecture, Oxford University Press, Oxford, 2013, 206.  
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Буњуел, како ентомолог (ентомолог е експерт за делот од биоло
гијата што се занимава со проучување на инсектите — забелешка 
на авторот), го проучуваше тоа што го нарекуваме ЉУБОВ, со цел 
да ги изложи идеологиите, митологиите, фразите и мноштвата 
кои се дел од крвавата машинерија на сексот4!

Буњуел, како еден вид филмски Фројд, сака да ги стави на тест 
нашите разбирања за сексуалните односи, за односите на моќ во 
тоа што го нарекуваме „љубов“, за секојдневието на вљубените, како 
и на отфрлените, за социјалната сила зад навидум вообичаените 
љубовни ритуали, за механизмите преку кои моќта се манифестира 
и како нежност и како насилство, но и за љубовта како суптилна 
форма на репресија.

Кога Хенри Милер наведува дека Буњуел е ентомолог, експерт за 
инсекти, тој е во право. Буњуел првобитно не сакал да биде режисер 
и сценарист. Буњуел сакал да ги студира инсектите и се обидел да 
запише студии по биологија. Тоа, на некој начин, го навело во фил
мовите да се интересира точно за инсектите. Како некој филмски 
Кафка, Буњуел своите ликови ги прикажува налик на инсекти, кои 
само го следат патот на еволуцијата, која како да им е зададена. Во 
филмовите на Буњуел речиси и нема ликови кои вложуваат напор 
да сакаат или да бидат разбрани. 

Во многу филмови на Буњуел има цели роеви од инсекти. Или ста
да од овци на фарма. Сцени од животни кои се јадат едно со друго. 
Фетишистички слики на стапало. На нога. Слики од бизарни раце. 
Сцени во која човечкото поведение е целосно апсурдно.

„Дали човекот е само инсект?“, прашува Буњуел. Прашањата на 
Буњуел не се што означува сексуалноста или политиката или опште
ственото уредување сами по себе. Буњуел сака да знае што значи це
лосната слобода; што значи целосната анархија.

Тој мрачен предмет на желбата
„Тој мрачен предмет на желбата“ (1977) е француско–шпански филм 

и во него Буњуел првпат започнува на видлив начин да се поигру ва 
со ликовите и нивните идентитети. 
4  Miller, Henry, The Cosmological Eye, New Directions, New York, Eleventh Printing, 
1961, 57.
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Главниот машки лик, Матје, го игра еден актер, но гласот е на друг 
актер. Главниот женски лик Кончита, го играат две актерки; темно
косата Кончита ја игра Ангелина Молина, а студената преубава Кон
чита ја игра француската актерка Карол Буке. Овој тип поигрување со 
гласот и сликата во филмот станува најважната алатка по која Буњуел 
денес е препознатлив. Во филмот има најмалку три те ми: сексуална, 
политичка и филозофска.

(1) Сексуалната тема се провлекува низ целиот филм како заведува
ње и одбивање, па заведување и повторно привлекување помеѓу Матје 
и Кончита. Нивната игра наликува на трагач по мрачни от предмет на 
трагањето/желбата, но во филмот, всушност, никаде не сведочиме 
емотивен или сексуален однос помеѓу нив.

Единствената сексуална сцена во филмот се случува помеѓу Кон
чита и нејзиниот помлад слуга или припомошник, но нема да може
ме да го видиме на екранот. Подоцна самата Кончита го прогласува 
тој сексуален чин за „актерство“ и игра. „Дали сексуалниот чин во
општо постои?“, прашува Буњуел, дали има можност од вистински 
сексуален однос помеѓу мажот и жената, а тој да не е обземен од 
мрачноста која ја следи желбата? Буњуел навестува дека најоп што 
сексуалниот однос помеѓу луѓето е најчесто сведлив на актерство, 
глума, игра и перформанс.

(2) Политичката тема е многуслојна и се однесува како на класни
от поредок така и на испитување на можностите за отпор против 
поредокот, хипокризијата, бирократијата, но и можностите за бунт. 
Иако класата е напаѓана (Матје е богат, а Кончита е си ро машна), таа е 
повеќе нападната како тип на скандал, одошто како тип на суштински 
бунт. Од друга страна, пак, филмот завршува со фактичка експлозија 
и ние не успеваме да дознаеме дали парот Матје — Кончита преживува 
по експлозијата.

(3) Третата тема, филозофската, е отворена со почетокот на фил
мот. Матје, средовечен господин, се обидува да побегне од предме тот 
на неговата желба, убавата Кончита. Матје се качува во возот со кој 
ќе отпатува што подалеку од неа, но таа го пресретнува на возната 
постојка пред тој да се качи во возот и го полива со кофа вода, додека 
самата е со модринки. Матје влегува во возот и во купето запознава 
дузина патници. Еден од нив е психијатар, а Матје нему и на другите 
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патници од купето започнува да им ја раскажува динамиката на својот 
однос со Кончита.

Како да се толкува дијалектиката помеѓу возвишената интелекту
алност, нарацијата и дебатирањето која Матје ја води со патниците 
во возот, наспрема невкусниот разговор за деталите од еротските 
практики на Матје и Кончита, за кои им раскажува на патниците во 
возот, помеѓу кои има и деца? 

Дали во нашите симболни светови постои имплицитна и премол
чена забрана двата света — интелектуалниот и тривијалниот — да 
се потпираат еден на друг? Или пак, напротив, човек, најчесто е 
осуден да се соочува постојано со својата возвишена природа ток
му пре ку тривијал носта? А што доколку тривијалноста е всушност 
највисока та форма на возвишеност? Филозофските теми кои го пос
тавува филмот се следниве. Како поединецот/субјектот да го задржи 
својот „разум“ и „нор малното однесување“ во услови кога надвор 
постои симболен по ре док кој диктира и институционализира како 
да се практикуваат желби те и верувањата? Зошто субјектот упорно 
се навраќа кон истиот забранет објект? Дали постои страст поголема 
од самата забрана? Зошто фетишот секогаш се врзува за делови кои 
се надвор од фактичките сексуални односи? Зошто кај феноменот 
на фетишот, одредени делови од телото добиваат повластен трет
ман (раката, анусот, устата), а фактичките полови органи имаат само 
пасивна или само пе нетрирачка улога? 

Доколку раката е најцврсто контролираниот и најтрениран дел 
од телото, и доколку тој го заменува фалусот, дали во филмот на 
Буњуел, раката која трага и раката која одбива добиваат поголема 
симболичка улога? Зошто во филмот „Тој мрачен предмет на желба
та“ на Буњуел наоѓаме поетско и политичко потсетување дека има 
фе тиш поголем од само телесниот и индивидуалниот, на пример 
во рево луционерниот крај на филмот, кој буквално завршува со 
експлозија?

Дали кај Буњуел има два идентитета: активен (трагач, желба, фе
тиш, рака) и пасивен (убава кукла која се спротивставува да биде 
објективизирана)? Зошто постои структурната нерамнотежа во сек
суалните односи, зошто се тие постојано осудени бесконечно да се 
нишаат помеѓу спонтаноста и ритуалот?
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Што означува самиот поим предмет? Што или кој е предмет?  
Да ли еден ист предмет или феномен, гледан од различен агол и 
од различ на перспектива, дава видлива разлика во перцепцијата? 
Дали и перцеп цијата е феномен/предмет кој постои кај тој што го 
наб људува, дури  и  независно од неговата или нејзината перцеп
ција? Дали предме тот на желбата, како и кој било предмет по себеси 
има суштинска конзистентност?5 Дали фетишот и сексуалните одно
си се филозофска тема или, пак, се само здодевно повторување на 
истите стереотипи? Зошто во филмот единствениот сексуален чин е 
прогласен за актерство?

Ако човек неуспешно се обидува да зграпчи некаков предмет и 
тој предмет постојано му бега, дали има момент кога тој/таа ќе го 
проме ни својот однос кон предметот? Дали ќе престане да го гони 
или на против, ќе добие уште поголема желба да го гони? Дали недо
сегањето по предметот на желбата е причина бесконечно да ја пов
торува истата задача за наоѓање и за поседување на непоседливиот 
предмет? Со други зборови, дали најголемото, ултимативно задо
волство лежи токму во неможноста да се дофати недофатливиот 
предмет на желбата? Дали постојаното трагање по невозможниот 
предмет на желбата кај трагачот раѓа уште поголемо задоволство одо
што само да го добие и да го поседува тоа што е неговиот/нејзиниот 
недосеглив предмет на желбата?

Дали цинизмот и егоизмот се единственото решение за денеш
ниот човек да ја набљудува својата желба како автентична? Како да 
ја оствари својата желба? Дали има право на неа? А доколку има право 
на својата желба, како да ја оствари без да повреди друго битие, 
себеси и целиот симболен поредок? И, конечно, кој е најрадикал
ниот предмет кој ги вознемирува сите останати предмети, субјекти, 
феномени, процеси и вообичаеното одвивање на настаните во сим
болниот поредок? 

5  За посуштинска елаборација врз проблемот на „предметот“ во психоанализата 
да се види во поглавјето Žižek, Slavoj, “The Tickling Object” in: The Parallax View, 
The MIT Press, Massachusetts, 2006, 16–68.
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