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Κατά την γνώμη μου, υπάρχει κάτι καθησυχαστικό στην ανάγνωση της αυτοβιογραφίας ενός άνδρα 

που είχε μια υπέροχη ζωή. Έτσι μπορώ να πω στον εαυτό μου, ίσως οι  υπέροχες ζωές είναι ακόμα 

δυνατές.  Ομολογώ ότι πριν το διαβάσω περίμενα να διαβάσω μια «Αλίκη στην Χώρα των Θαυμάτων», 

γεμάτο μεταφορές και φιλοσοφικά υβρεολόγια.  Αντιθέτως διαβάζω για επώδυνες αναμνήσεις δεμένες 

με χιούμορ και ανθρωπιά. Μια ζωή γεμάτη ευγνωμοσύνη , ελπίδα και αγάπη. 

Η ζωή που περιγράφεται στην «Τελευταία πνοή» του Λουί Μπουνουέλ ξεκίνησε πριν  από 122 χρόνια 

και τελείωσε με τον θάνατό του το 1983. Ο ίδιος γράφει με έναν τόνο νοσταλγίας, σαν να ένιωθε ότι οι 

υπέροχες ζωές πέρασαν με τη γενιά του και ότι όσοι τον ακολουθήσουν θα πρέπει να βρουν νέους 

ορισμούς ικανοποίησης ή αυτοπραγμάτωσης.  

Ο Μπουνιουέλ, ο πιο διάσημος σκηνοθέτης της Ισπανίας παραπονιέται ότι έχασε τη μνήμη του, αλλά 

είχε τόσα πολλά να θυμάται. Το βιβλίο του κινείται από εικόνα σε εικόνα, όπως οι ταινίες του  καθώς 

θυμάται τη ζωή του. Η ζωή του αναπαρίσταται όπως ο βουβός κινηματογράφος στην αρχή  του βιβλίου 

και φτάνει στον έγχρωμο ομιλούντα μοντέρνο κινηματογράφο με έναν ευχάριστα ανεπιτήδευτο τρόπο. 

Γεννήθηκε στην πόλη της Καλάνδρας της Αραγωνίας το 1900  όπου ο μεσαίωνας κράτησε μέχρι τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.  Η συνεχής παρουσία του θανάτου και της θρησκείας του έδινε μια έντονη χαρά. 

Ήταν μια εποχή που συνέπεσε με την δημιουργία του κινηματογράφου, ο οποίος έρχεται για πρώτη 

φορά σε επαφή με την ψυχανάλυση του Φρόυντ. με την έκδοση «Μελέτες για την υστερία» το 1895. 

Είναι το πρώτο βιβλίο που αναφέρει την έννοια του  υποσυνείδητου.  

 Στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης γνωρίζει  σημαντικούς ποιητές, ζωγράφους, καλλιτέχνες και λόγιους, 

οι οποίοι αργότερα ονομάστηκαν η γενιά του 1927. Υπήρξε φίλος του Σαλβαντόρ, του Λόρκα, του 

Αλμπέρτι, του Γκομέθ ντε λα Σέρνα, του Πικάσο, του Αλόνσο. 

Το 1925 μετακομίζει στο Παρίσι όπου ανακαλύπτει την κλίση του ως κινηματογραφιστής και έρχεται σε 

επαφή με τον σουρεαλισμό. Αφού μαθητεύει δίπλα στον Jean Epstein και με την χρηματοδότηση της 

μητέρας του, ο Μπουνουέλ μαζί με τον Νταλί δημιουργούν την πρώτη σύντομη ταινία «Τον 

Ανδαλουσιανό σκύλο» 1928. Το σενάριο εξελίσσεται σαν ένα όνειρο, χωρίς καμία λογική συνέχεια. 

Ήθελε να σοκάρει (όπως εξακολουθεί και σοκάρει σήμερα). Η πρώτη σκηνή κόβει τον μάτι μιας 

γυναίκας με ξυράφι. Στην δεύτερη ταινία «The Golden Age» επιτίθεται αλύπητα στην ηθική της μεσαίας 
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τάξης, την εκκλησία και στους αστούς bourgeois. Προκάλεσε τεράστιο σκάνδαλο με αποτέλεσμα να 

απαγορευτεί το παίξιμο του μέχρι τις αρχές του 1980. Ο Αντρέ Μπρετόν κάλεσε τον Μπουνουέλ σε ένα 

σουρεαλιστικό δικαστήριο και απαίτησε να μάθει εάν το γεγονός της απήχησης της πρώτης ταινίας δεν 

ήταν παραβίαση των σουρεαλιστικών αρχών.  

Ο Μπονουέλ ποτέ δεν έπαψε να παλεύει με τον θεό και την καθολική εκκλησία. Παρόλο που 

απαρνήθηκε τον καθολικισμό, αυτός παρέμεινε ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του, καθώς έλεγε 

«Δοξα το Θεό είμαι άθεος». Λαμβάνει  την θρησκευτική και διανοητική διαπαιδαγώγηση από μια 

συντηρητική υψηλή κοινωνική τάξη.  Εκπαιδεύτηκε σε σχολείο Ιησουιτών, πράγμα που επίσης 

σημάδεψε την ζωή του διότι η σχέση του με τους Ιησουίτες ταλαντευόταν μεταξύ βίας και αγάπης, 

ευγνωμοσύνης και έντονης κριτικής.  Όλη του η πορεία στην ζωή, καθώς και οι ταινίες θα 

αντικατοπτρίσουν τον διχασμένη προσωπικότητά του.  

Στην Ισπανία γυρίζει το «Land without bread», ένα κοινωνικό-πολιτικό ντοκιμαντέρ όπου εξερευνά τη 

φρικιαστικές οπισθοδρομικές και απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης μιας περιοχής νότια της 

Σαλαμάνκα. Ένα μέρος τραγικό,  όπου δημιουργεί ένα σουρεαλιστικό χρονικό ενάντια του 

κατεστημένου, της εκκλησίας και της ιδιωτικής περιουσίας (πλάνα όπως ένας γάιδαρος σκοτωμένος 

από μέλισσες, πεινασμένα, άρρωστα και νεκρά παιδιά, ηλίθιοι που προάγουν την αιμομιξία). Ένα 

τρανταχτό παράδειγμα της La Espana negra της σκοτεινής πλευράς της Ισπανίας, η οποία αποδόθηκε 

εικαστικά από τον Βελάσκουεθ, Ριβέρα και Γκόγια.  

Λόγω του Εμφυλίου Πολέμου στην Ισπανία 1936 -1939 και της νίκης του Φράνκο, ο Μπουνουέλ 

αυτοεξορίζεται με την οικογένειά του πρώτα στο Λος Αντζελες και μετά στην Νέα Υόρκη.  

Το 1942 ο Νταλί εκδίδει την βιογραφία του, όπου διαψεύδει την συμμετοχή του στην ταινία Golden 

Age του Μπουνουέλ με αποτέλεσμα να τον αναγκάσει να παραιτηθεί και να μην μπορέσει να βρει 

πολλές ευκαιρίες δουλειάς. Έτσι το 1948 μετακομίζει στο Μεξικό όπου θα γυρίσει 20 από τις 32 ταινίες 

του.  

Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ζωή του Μπονουέλ ήταν τα όνειρα και η ονειροπόληση. «Δώσε 

μου δύο ώρες ενεργητικότητας και 22 ώρες να ονειρεύομαι». Τα όνειρα τον έφεραν κοντά στον 

σουρεαλισμό, ο οποίος επηρεάστηκε τα μέγιστα από τον Φρόυντ. Όπως είπε ο Φρόυντ «Το όνειρο 

είναι η βασιλική οδός για το ασυνείδητο». Τα όνειρα και η ζωή του φαίνεται να μη περνούν από μια 

διαδικασία συνειδητής αξιολόγησης:  ο Μπουνουέλ λειτουργούσε διαισθητικά, εμπιστευόταν το 

ασυνείδητό του και βασιζόταν σ΄αυτό. Ως προς  αυτό παρέμεινε σουρεαλιστής όλη του την ζωή 

εισάγοντας  όνειρα στις ταινίες του καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του. Είχε πει μάλιστα: «Εάν η ταινία 

είναι σύντομη, ας βάλουμε μέσα ένα όνειρο».  

Ο Μπουνουέλ πειραματίστηκε με το αυθόρμητο για να δώσει έμφαση στην δημιουργικότητα του 

υποσυνείδητου και των ονείρων, τα οποία οι σουρεαλιστές θεωρούσαν ως πολύτιμες πηγές 

πληροφορίας. Χρησιμοποιεί την σκάνδαλο, την έκπληξη, το shoc, το παράλογο, το χιούμορ για να 

βγάλει τον θεατή από ένα φυσιολογικό τρόπο σκέψης, απελευθερώνοντας βαθύτερες ασυνείδητες 

εμπειρίες. Ο σουρεαλισμός πιστεύει ότι η πνευματική μας εμπειρία έχει μολυνθεί από το παρελθόν 

μας, τις πολιτιστικές μας προσδοκίες και από μια τεχνητή αίσθηση του πως «πρέπει» να είναι τα 

πράγματα. Ωστόσο το καθαρό ασυνείδητο μυαλό παρέχει μια φυσική, αμόλυντη άποψη που μας 

απομακρύνει από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης. 
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Ο Μπουνουέλ παίρνει τα αντικείμενα και τα βγάζει από τα συνήθη πλαίσια, κάνοντας  τον θεατή να 

προσπερνά την γνώριμη αίσθηση του αντικειμένου. Συνδέει την απομάκρυνση του οικείου με το 

υποσυνείδητο και χρησιμοποιεί τις ερμηνείες των ονείρων του Φρόυντ ως πρότυπο. Όπως ο Φρόυντ 

μετατόπισε τα αντικείμενα των ονείρων σε νέα πλαίσια, έτσι και ο Μπονουέλ, καθώς και όλοι οι 

σουρεαλιστές απομακρύνουν τη γνωστή έννοια των οικείων αντικειμένων της  ζωής. Εστιάζει σε ότι τον 

ευχαριστεί και τον ενδιαφέρει χωρίς να χάνεται στις λεπτομέρειες. Περιγράφει μια ζωή γεμάτη 

αντιθέσεις ξεκινώντας από τη βουκολική ζωή στην Αραγωνία και φθάνοντας στην πλούσια ονειρική ζωή 

της Αμερικής. Σαν σουρεαλιστής απορρίπτει τη λογική σκέψη, τη φασιστική ιδεολογία, τη θρησκεία.  

Παρ’ όλα αυτά είχε ένα δυνατό κώδικα ηθικής και έζησε τη ζωή του ως ένας παραδοσιακός 

οικογενειάρχης. Μολονότι του αρέσουν τα παιχνίδια, οι φάρσες, οι  μεταμφιέσεις και το παράλογο 

χιούμορ έχει μια δυνατή αίσθηση της τάξης και της πειθαρχίας (τελείωνε τις ταινίες του πάντα σε 20 

ημέρες με προϋπολογισμό 20.000 δολλάρια). Βαθύτατα ευαίσθητος και συναισθηματικός θεωρείται ως 

κινηματογραφιστής που τελειοποίησε την βιαιότητα. Μισούσε την ζέστη και πέρασε το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής του στο Μεξικό. Λάτρευε το κρύο και κυκλοφορούσε χωρίς πανωφόρι.  

Προς το τέλος  το βιβλίο περιγράφει την ιστορία μια ολόκληρης ζωής, όπου η φαντασία για τον 

Μπουνουέλ  είναι συνυφασμένη με την απόλυτη ελευθερία θεωρώντας την ως το κυριότερο 

ανθρώπινο προνόμιο. «Κάπου ανάμεσα στο τυχαίο και το μυστήριο είναι η φαντασία, η ολοκληρωτική 

ελευθερία του ανθρώπου. Και αυτήν την ελευθερία προσπάθησαν να την εξαφανίσουν. Για αυτό ο 

χριστιανισμός επινόησε το αμάρτημα της πρόθεσης…..». Η ζωή του είναι  ένα ταξίδι αναζήτησης της 

αλήθειας έχοντας πρόσβαση στα βάθη του είναι του κάνοντας επίκληση του παραλόγου, του σκοτεινού 

και όλων των παρορμήσεων που πηγάζουν από το βαθύτερο εγώ. Αγάπησε το παιχνίδι και αγωνίστηκε 

ενάντια σε ότι θεωρούσε απαράδεκτο όπως παραδείγματος χάρις είχε πει «η εργασία είναι ντροπή. Ο 

άνθρωπος εξευμενίζεται μόνο μέσα από αυτά που τον ευχαριστούν». 

Η ιστορία της ζωής του κατά κάποιο τρόπο μας προσκαλεί να παραλληλίσουμε τις ζωές μας με τη δική 

του. 

Θα τελειώσω με αυτό που ταυτίστηκα περισσότερο  «Η μνήμη δέχεται διαρκώς επιθέσεις από την 

φαντασία και την ονειροπόληση. Και καθώς υπάρχει ο πειρασμός να πιστεύουμε στην αλήθεια του 

φανταστικού, καταλήγουμε να μετατρέπουμε το ψέμα μας σε αλήθεια.». Αυτό μου θυμίζει και τον 

Νίτσε ο οποίος είπε «Η μεγαλύτερη αλήθεια μας μπορεί να αποδειχτεί ως το μεγαλύτερο ψέμα».  

 

 

 

 

 

 


