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– W tym filmie jest scena, w której kobieta gwa ci m!"czyzn!.
Tak, uzna em, "e to b!dzie do#$ komiczne; widzowie bardzo si! #miali.
S%dzi e#, "e to subwersywne?
– Subwersywne? Sk%d, po prostu usi owa em by$ zabawny1.
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The article discusses Jesús Franco’s directing work as a film auteur’s work. His oeuvre, which contains about 200 pieces, is often classified under the depreciating name of ‘paracinema’ or
‘eurotrash’. The author depicts Franco’s activity in the field of popular cinema (which is not to be
mistaken for commercial cinema) as an incessant struggle with censorship. His style of filmmaking
can be considered as symptomatic of a certain special moment in film history: the decade between
the Hollywood studio system’s collapse and the video boom. This article shows how the so-called
exploitation movies, which was Franco’s main area of activity, fructified with a new model of film
reading and culture as well as new modes of production and cinematic practice.
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Dzi$ki talentowi Tima Burtona odpowied% na pytanie o najgorszego re&ysera w historii kina 'wiatowego brzmi dzi' najcz$'ciej: Ed Wood. Na ten
tytu" jednak bardziej zas"uguje sze'( lat m"odszy od Wooda Jesús Franco.
Jego nieprzyzwoicie obfita twórczo'( skupia si$ na tym, co w kinie i kulturze uwa&ane jest za najni&sze: erotyce i horrorze, w dodatku w ich najta!szym wariancie eksploatacyjnym, bardzo odleg"ym od wzorców filmowej
________________
1 C. Waddell, Jack Hill: The Exploitation and Blaxploitation Master, Film by Film, McFarland
& Company, Jefferson 2009, s. 96.
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twórczo'ci artystycznej. W okresie najwi$kszej zawodowej aktywno'ci
twórcy Dziewicy w#ród "ywych trupów (1971) krytycy filmowi rzadko zni&ali
si$ do komentowania jego twórczo'ci, szersza publiczno'( go nie zna"a i nie
chcia"a pozna(, gdy& nudzi"a si$ na jego toporno-onirycznych filmach,
a sprzedawa" si$ jedynie w w#skich kr$gach fetyszystów i ekscentryków.
Z tego powodu takie arcydzie"a kina eksploatacyjnego jak Sadystyczny baron
von Klaus (1962) czy Mari-Cookie i zabójcza tarantula (1998) d"ugo pozostawa"y praktycznie nieznane globalnej widowni. Jednak od lat 90. ubieg"ego
wieku mno&# si$ coraz liczniej „frankofile”, „pozostaj#cy we franko!skim
stanie umys"u”2 fani „najdziwniejszego re&ysera 'wiata”, tworz#cy liczne
sajty po'wi$cone archeologii jego twórczo'ci. To specyficzna grupa, której –
oprócz rynku video lat 80. – zawdzi$cza wi$kszo'( swej dzisiejszej s"awy
tak zwany przez wtajemniczonych „Wujek Jess” (Tio Jess), najwa&niejszy
„niewidzialny” kinematografii hiszpa!skiej, „niepokonany auteur”.
W 'wiecie angloj$zycznym znany jest jako Jess Franco i pod tym nazwiskiem najcz$'ciej wyst$puje w napisach czo"owych filmów. Swoje prawdziwe imi$ uzna" za zbyt szokuj#ce, by obnosi( si$ z nim przed globaln#
publiczno'ci#. Ta ostro&no'( jest charakterystyczna dla ca"ej jego postawy
twórczej: mimo faktu, &e 'wiadomie zapracowa" sobie na opini$ skandalisty, nigdy nie zamierza" nikim wstrz#sn#( zbyt powa&nie. Jego filmy mog#
by( jednak nadal odbierane jako szokuj#ce, cho( ju& z innych wzgl$dów ni&
czterdzie'ci lat temu. Urodzony 12 maja 1930 w Madrycie jako Jesús Franco
Manera, jest autorem oko"o dwustu niskobud&etowych horrorów, thrillerów, filmów science-fiction, erotycznych, „mi$'niackiej epiki” (muscleman
epic), filmów typu nazisploitation, slasher, zombie, nunsploitation, kanibalistycznych, „sanda"owych” (peplum), women in prison (WIP), musicali (Queen
of the Tabarin, 1961) i filmów szpiegowskich (Lucky the Intrepid, 1966). Znany
z ekscentryzmu smaku i szczególnej wra&liwo'ci na wdzi$ki niskiej estetyki, wywodzi si$ jednak z kr$gów twórców kultury wysokiej. W'ród jego
krewnych s# prze'ladowany przez dyktatur$ frankistowsk# katolicki filozof
Julián Marías Aguilera (szwagier), muzykolog i kompozytor Enrique Franco (brat), pisarz Javier Marías oraz re&yser Ricardo Franco (siostrze!cy)3.
Przysz"y re&yser by" cudownym dzieckiem. Dzia"alno'( artystyczn#
rozpocz#" jako sze'cioletni kompozytor pod opiek# brata Enrique. Po wojnie domowej kontynuowa" nauk$ w Konserwatorium Królewskim w Madrycie w klasie fortepianu i akordeonu. Przez ca"e &ycie pozosta" wielbicielem muzyki i kompozytorem, a tak&e aktywnym muzykiem jazzowym.
________________

Za: http://robertmonell.blogspot.com, data weryfikacji URL: 11.09.2011.
Zmar"y przedwcze'nie w roku 1998 jeden z inicjatorów ruchu madryckiego kina niezale&nego, ma"o znany poza Hiszpani#, w Polsce by( mo&e najbardziej z faktu, &e zagra" w Pepi,
Luci, Bom i inne dziewczyny z dzielnicy Pedro Almodóvara (1980).
2
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Uko!czy" prawo, studiowa" równie& j$zyki i literatur$. Jako student pisywa"
dla zarobku groszowe powie'ci grozy i z Dzikiego Zachodu pod pseudonimem David Khune, który wykorzystywa" równie& w pó%niejszej twórczo'ci filmowej. Przez ca"e &ycie u&ywa" tak wielu pseudonimów, i& aspiranci
do statusu jego fanów bywaj# zaskoczeni faktem, &e „Jesús Franco” to
prawdziwe nazwisko (jak sam z uciech# podkre'la: „By"em personifikacj#
Hiszpanii – i Caudillo, i Jezusem!”4). W wywiadzie przeprowadzonym
w 2001 przez Phila Halla i opublikowanym pod znamiennym tytu"em Niepokonany auteur5 re&yser poinformowa", &e stosowa" tyle fa"szywych nazwisk, poniewa& inni twórcy znienawidziliby go, gdyby si$ dowiedzieli, jak
szybko mo&na pracowa(, je'li si$ tylko chce. Istotnie: w swoich najp"odniejszych latach kr$ci" po sze'( filmów rocznie, a w 1983 uda"o mu si$ nawet
uko!czy( ich dziesi$(. W ci#gu pi$(dziesi$ciu lat twórczo'ci stworzy" oko"o
dwustu filmów, „z czego mo&e trzy” – jak sam twierdzi – „s# jako tako do
zniesienia”6. Niewykluczone, i& jest to rekord 'wiata, jednak trudno by"oby
zg"osi( go do Ksi$gi Guinnessa, poniewa& w wielu przypadkach udzia"
Franco w produkcji jest trudny do udowodnienia. W dalszej cz$'ci tekstu
powróc$ jeszcze do tej kwestii, która ma zwi#zek z historyczn# specyfik#
produkcji typu eurotrash.
Na pocz#tku lat 50. XX wieku m"ody Franco wst#pi" do Madryckiej
Szko"y Filmowej (Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográicas),
równocze'nie pracuj#c jako re&yser i aktor teatralny. Nauk$ przerwa" po
dwóch latach i wyjecha" do Pary&a, by studiowa( re&yseri$ w Paryskim
Instytucie Wy&szych Studiów Kinematograficznych (Institut Des Hautes
Etudes Cinématographiques). Tam zawar" liczne znajomo'ci, które po powrocie do Hiszpanii pozwoli"y mu zatrudni( si$ w produkcji filmowej. Napisa"
scenariusz Komediantów (Cómicos, re&. Juan Antonio Bardem, 1954) oraz
pracowa" przy dokumentach, na ogó" krótkich metra&ach przemys"owych
i kulturalnych tworzonych na zlecenie rz#du, takich jak na przyk"ad Hiszpa&skie drzewo (Arbol de Espa&a, 1957) – samodzielny „ekscentryczny krótki
metra& o &yciu i cudach drzewa oliwnego”. Zatrudnia"o go wielu znanych
hiszpa!skich re&yserów, g"ównie przy produkcji oraz tworzeniu scenariuszy i muzyki. Pracowa" jako asystent re&ysera mi$dzy innymi u Juan Antonio Bardema, Leóna Klimovsky’ego, Luisa Saslavsky’ego, Julio Bracho, Fernando Solery i Joaquína Luisa Romero Marchenta. Wspó"pracowa" w ten
________________
4 Za: T. Pavlovi*, Gender and Spanish Horror Film, [w:] Gender and Spanish Cinema, ed. by
Steven Marsh and Parvati Nair, Berg, Oxford-New York 2004, s. 145.
5 P. Hall, Unvanquished Auteur, dost$pne poprzez: http://www.filmthreat.com/inter
views/344/, data weryfikacji URL: 11.09.2011.
6 Za: B. White, The Sleazy World of Jess Franco, Jul 7 2009, dost$pne przez: http://www.
soundonsight.org/the-sleazy-world-of-jess-franco/, data weryfikacji URL: 11.09.2011.

134

Magdalena Kami!ska

sposób przy powstaniu oko"o dwudziestu filmów. Zatrudnia" si$ równie&
w wytwórniach, np. w Ágata Films, jako scenarzysta i kierownik produkcji.
W 1959 nakr$ci" swój pierwszy samodzielny pe"ny metra& – psychologiczno-spo"eczny dramat o dojrzewaniu Mamy 18 lat (Tenemos 18 a'os). W 1966
wraz z Orsonem Wellesem wyre&yserowa" Falstaffa7, a tak&e otrzyma"
nagrod$ za najlepszy krótki metra& hiszpa!skoj$zyczny, co uznano za zapowied% przysz"ej 'wietnej kariery trzydziestoletniego ju& re&ysera. Przepowiednie krytyków nie sprawdzi"y si$: Franco nigdy nie do'wiadczy" sukcesu w artystycznym tego s"owa rozumieniu.
W tym okresie nawi#za" znajomo'( z grup# wydaj#c# opozycyjny madrycki magazyn filmowy Objetivo. Zainicjowana przez ni# i salamankijski
Cinema Universitario narodowa debata nad stanem kinematografii hiszpa!skiej uwie!czy"a kongres filmowy w Salamance, który odby" si$ wiosn#
1955 roku8. Prowadzono tam ogniste spory ideologiczne, cho( konkluzje –
postulat „racjonalizacji” rz#dowych praktyk cenzorskich, czyli liberalizacji
cenzury, a tak&e zdobywania szerszej publiczno'ci dla filmu rodzimego
poprzez wzrost realizmu produkcji filmowych9 – mog"y by( rozczarowuj#ce dla uczestników. Bezpo'rednim skutkiem kongresu by"o zamkni$cie
wspomnianego magazynu i wci#gni$cie co bardziej aktywnych uczestników spotkania na rz#dow# czarn# list$10. Przysz"y autor Bia ej królowej kanibali (1979) do nich nie nale&a"; znalaz" si$ na kongresie do'( przypadkowo
i nigdy nie dzieli" z grup# Objetivo politycznych ani estetycznych zapatrywa!. Jak pisze Tatjana Pavlovi*, najwybitniejsza obecnie specjalistka
w dziedzinie jego twórczo'ci11, wynika to z faktu, &e przez ca"e &ycie by"
równocze'nie zbuntowany i apolityczny. Nie próbowa" opozycjonowa(
oficjalnego dyskursu na klasyczn# mod"$ lewicuj#cego intelektualisty, za to
notorycznie podminowywa" i zak"óca" jego porz#dek. Wykorzystywa"
w tym celu obrazy potworno'ci oraz ekscesu, unaoczniaj#c tym samym
paradoksaln# natur$ aktu subwersji jako pozorowanego buntu i udawanej
uleg"o'ci zarazem. Jako twórca filmów okre'lanych deprecjonuj#co jako
trash lub nawet parakino, przez ca"e &ycie bada" i narusza" granice medium
filmowego, czyni#c to znacznie odwa&niej ni& wi$kszo'( ambitnych re&yserów.
________________
7 Franco równie& zmontowa" po latach materia" niedoko!czonego Don Kichota, opieraj#c
si$ na pozostawionych przez Orsona Wellesa notatkach. Za: P. Hall, Unvanquished Auteur...,
op. cit.
8 M. D'Lugo, Guide to the Cinema of Spain, Greenwood Press, Westport, 1997, s. 13.
9 Tam&e, s. 126.
10 Tam&e, s. 15.
11 Associate professor j$zyka hiszpa!skiego na Tulane University w Nowym Orleanie,
autorka Despotic Bodies and Transgressive Bodies: Spanish Culture from Francisco Franco to Jesús
Franco, State University of New York Press, New York 2002.
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Jak wskazuje Pavlovi*, g"ównym obiektem zainteresowania Franco by"a
ludzka cielesno'(. Zainteresowanie to dzieli" z wieloma innymi twórcami,
jednak w odró&nieniu od nich zafrapowany by" nie tyle form# cia"a, co faktem, &e pe"ne zobrazowanie zmys"owo-emocjonalnych sensacji, którym ono
podlega, przekracza mo&liwo'ci medium filmowego. Dlatego w"a'nie uwa&a", &e linie demarkacyjne pomi$dzy cielesno'ci# i jej ekranowymi reprezentacjami warto eksplorowa(. Jego dorobek mo&na okre'li( mianem kina metafizycznego, bowiem re&yser usi"uje za jego pomoc# unaoczni( cia"o jako
przedmiot niewidzialny, gdy& nadwidzialny, a zarazem niemo&liwy do
pe"nego unaocznienia. Równocze'nie jednak filmy Franco niew#tpliwie
nale&# do ods#dzanego przez krytyków od czci i wiary kina eksploatacyjnego (exploitation cinema), a 'ci'lej, do jego kontynentalnego wariantu z lat
70. XX wieku zwanego eurotrash.
W ostatnich latach w pi'miennictwie filmowym szczególnie cz$sto
mo&na spotka( si$ z pierwszym z wymienionych okre'le!. Bywa ono u&ywane w dwóch znaczeniach: inwariantnym i kontekstowym. W pierwszym
przypadku oznacza powstaj#ce w dowolnym okresie historycznym filmy
niskobud&etowe, nieudolne formalnie, prymitywne fabularnie, niezborne
narracyjnie, tematycznie aktualne, eksploatuj#ce przelotnie modne w#tki,
powstaj#ce szybko i równie szybko zapominane, wreszcie transmedialne –
powi#zane z innymi eksploatacyjnymi mediami, zw"aszcza ró&nymi wariantami pulp magazines. W drugim przypadku poj$cie to odnosi si$ do charakterystycznych cech du&ej cz$'ci produkcji kinematograficznej okresu
przej'ciowego pomi$dzy upadkiem klasycznego hollywoodzkiego systemu
produkcji a boomem wideo. Naznaczy"y j# skutki stopniowego os"abiania
wydolno'ci mechanizmów cenzury, upowszechniania si$ tanich technologii
filmowych, a nade wszystko finansowego i koncepcyjnego kryzysu bran&y,
który sprawi", &e szczególnie wielu re&yserów i producentów postawi"o
wówczas na tandet$, skandal i seryjno'(. Kinematografia eksploatacyjna
w obu znaczeniach stanowi dzi' ch$tnie odkrywan# i intensywnie eksplorowan# ga"#% kultury – popularnej, lecz, podobnie jak ca"a produkcja filmowa typu B, niekanonicznej. Kino eksploatacyjne to styl, nie za' gatunek,
ale przede wszystkim okre'lenie szczególnego systemu produkcji, dystrybucji i kultury filmowej rozkwitaj#cej na ca"ym 'wiecie w latach 60. i 70. XX
wieku, niekiedy podsumowywanej skrótowo ameryka!skim okre'leniem
grindhouse. Najbardziej popularne odmiany kina eksploatacyjnego to:
1) shocksploitation – dokument lub paradokument o s"abo zaznaczonej
fabule, kondensuj#cy w#tki, tematy i obrazy szczególnie silnie poruszaj#ce
emocjonalnie. Jego najpopularniejsza odmiana zwie si$ mondo – jest to para-
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etnograficzna sk"adanka monta&owa ukazuj#ca „dziwne i szokuj#ce zwyczaje z ca"ego 'wiata”12;
2) blaxploitation – filmy sensacyjne czerpi#ce obyczajowe t"o i kryminalne
w#tki z miejskiej kultury czarnej Ameryki;
3) filmy kanibalistyczne (cannibal films), zazwyczaj pozwalaj#ce si$ sklasyfikowa( jako horrory;
4) filmy typu „natura wpada w sza"” (nature run amok) – odmiana ta posiada zwi#zki z horrorem, monster movies i filmami katastroficznymi, za'
moda na ni# zosta"a zapocz#tkowana przez s"ynne Ptaki (The Birds) Alfreda
Hitchcocka (1963);
5) nazisploitation – filmy rozwijaj#ce demoniczn# mitologi$ SS w jej
aspekcie erotycznym (sadomasochistycznym) oraz nak"adaj#ce si$ na nie
tematycznie WIP (women in prison films) – erotyczne opowie'ci z kobiecych
wi$zie!, a tak&e nunsploitation – pe"ne seksu i przemocy historyjki osadzone
w „realiach” zakonów &e!skich;
6) slashery – krwawe horrory i thrillery o seryjnych mordercach oraz
„filmy gwa"tu i zemsty” (rape and revenge films), czyli slashery, których tematyka ogniskuje si$ wokó" dr$czenia samotnej kobiety przez grup$ m$skich
prze'ladowców i okrutnej zemsty, któr# przeprowadza ona na napastnikach;
7) seksploatacja (sexploitation) – odmiana soft porno;
8) „makaroniarska eksploatacja” (wopsploitation), w tym spaghetti western, który jako pierwsza odmiana eksploatacji doczeka" si$ uznania i szacunku (przede wszystkim dzi$ki osi#gni$ciom Sergio Leone) oraz thrillery
giallo;
9) niemiecki ersatz western;
10) japo!ska chambarra, czyli filmy kostiumowe (jidai-geki) opowiadaj#ce
o przygodach samurajów i roninów, w których szczególnie wiele miejsca
po'wi$cano widowiskowym pojedynkom szermierczym;
11) filmy sztuk walki (martial arts), zwane w Polsce „karatami”, „filmami kopanymi” lub „filmami z Hongkongu” – do najwi$kszych gwiazd tej
odmiany nale&# niezapomniany Bruce Lee (niekiedy mówi si$ nawet o odmianie brucesploitation) oraz nadal obecny na ekranach Jackie Chan;
12) filmy o zombie (zombiesploitation);
13) filmy motocyklowe (bikesploitation) i samochodowe (carsploitation) –
o pretekstowej fabule, sprowadzaj#ce si$ g"ównie do efektownie sfotografowanych sekwencji po'cigów pojazdami mechanicznymi13.
________________
12 Pierwszym i najs"ynniejszym mondo by" Pieski #wiat (Mondo Cane) G. Jacopettiego z 1962
roku, od którego tytu"u pochodzi nazwa tej odmiany.
13 Za: http://www.grindhousedatabase.com/index.php/INTRODUCTION, data weryfikacji URL: 10.11.2012.
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Niektórzy publicy'ci i fani dodaj# do tej listy transkategorialne, kontrowersyjne „filmy ostatniego tchnienia” (snuff movies) – stylizowane na dokumentalne zapisy rzekomo autentycznych scen tortur i agonii. Jednak historycznie rzecz bior#c s# one cz$'ci# fenomenu video nasties14, który
ukszta"towa" si$ w latach 80., czyli ju& po „dekadzie eksploatacji”.
Wszystkie wymienione filmy "#czy zasada produkcji: przypadkowo pojawiaj#cy si$ na rynku niskobud&etowy hit inicjuje seri$ szybkich kontynuacji, tak zwanych schlocków15, tematycznie wyprowadzanych z elementów,
które zosta"y zdiagnozowane jako odpowiedzialne za popularno'( pierwowzoru. Na przyk"ad w przypadku filmów WIP, którego Franco by" wa&nym
przedstawicielem, wabik stanowi"y obrazy tortur i przemocy w wi$ziennych realiach zmiksowane ze scenami seksu lesbijskiego16. Popularno'(
WIP zapocz#tkowa" ameryka!ski Wielki dom lalek Jacka Hilla (1971), nast$pnie pojawi"a si$ zaliczana równie& do nazisploitation Ilsa, wilczyca z SS (1975)
i jej dwa oficjalne sequele, a tak&e w"oski Obóz eksperymentalny SS (1976)17.
Dopiero one zyska"y opini$ filmów kultowych, „tak z"ych, &e a& dobrych”
oraz spor# widowni$. Franco, który, jak podkre'laj# jego wielbiciele, wynalaz" WIP zapomnianymi dzi' 99 Women (1969), sta" si$ s"awny dzi$ki swoim
pó%niejszym WIP-om – Women Behind Bars (1975) i Sadomania (1980)18.
Exploitation cinema to kino z definicji z"e, tanie, nieudolne i prymitywne,
ale równocze'nie najbardziej zmys"owa i – jak wynika ju& chocia&by
________________

Video nasties – popularne okre'lenie listy filmów, których dystrybucja by"a zakazana
w Wielkiej Brytanii na pocz#tku lat 80. Zakaz ten wprowadzono na na fali alarmuj#cych
dziennikarskich doniesie! na temat deprawuj#cych, a nawet „zabójczych” filmów. Figurowa"y na niej m.in. Krwawa uczta, Cannibal Holocaust, Oblicza #mierci, Pluj! na twój grób, Ostatni dom
po lewej, Women Behind Bars i Evil Dead. W szerszym znaczeniu poj$cie to u&ywane jest
w odniesieniu do wszelkich „czarnych list” tego rodzaju, które funkcjonuj# w ró&nych krajach
do dzi'. Por. P. O`Neill, The Evil Dead, The Living Dead and the dead wrong, [w:] The Guardian,
16 October 2010, dost$pne przez http://www.guardian.co.uk/film/2010/oct/16/videonasties-list-bfi, data weryfikacji URL: 11.09.2011, a tak&e film dokumentalny opowiadaj#cy
o tym fenomenie: Video Nasties._Moral Panic, Censorship & Videotape, re&. Jake West, 2010.
15 Schlock to wieloznaczne, slangowe s"owo zaczerpni$te z jidysz, które posiada mi$dzy
innymi nieprzyzwoite znaczenie. Tu oznacza tani, tandetny film „robiony na kolanie”. Por.
Schlock! The Secret History of American Movies, re& Ray Greene, 2001.
16 Pojawiaj# si$ interpretacje g"osz#ce, i& prawdziw# atrakcj# by"a w tym przypadku
rzadka mo&liwo'( swobodnej artykulacji mizoginii i homofobii w dobie rewolucji seksualnej.
Za: C. Waddell, Jack Hill – The Exploitation and Blaxploitation Master..., s. 90.
17 Tematycznie identycznym, cho( genetycznie odr$bnym fenomenem s# izraelskie stalagi – transmedialne, paradokumentalne opowie'ci o rzekomym sadomasochistycznym wykorzystywaniu seksualnym wi$%niów przez stra&ników w obozach koncentracyjnych okresu
II wojny 'wiatowej. Zob. J. Ko'ció"ek, Pornografizacja tabu w Izraelu w latach 50. i 60. XX wieku,
[w:] Kultura i Historia, 3 sierpnia 2011, dost$pne przez: http://www.kulturaihistoria.
umcs.lublin.pl/archives/2824, data weryfikacji URL: 11.09.2011, a tak&e film dokumentalny
Stalagi. Holokaust i pornografia w Izraelu, re&. Ari Libsker, 2007.
18 C. Waddell, Jack Hill – The Exploitation and Blaxploitation Master..., s. 89.
14
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z ogromnej ilo'ci odmian, z których jedynie niektóre wymieni"am powy&ej
– kreatywna jego flanka. Tre'( nie definiuje tu produktu ani nie okre'la jego
klasyfikacji gatunkowej; film eksploatacyjny mo&e traktowa( absolutnie
o wszystkim, poniewa& nie korzysta, jak klasyczny gatunek filmowy,
z ograniczonego asortymentu klisz, postaci i w#tków, lecz intensywnie
produkuje nowe, z dezynwoltur# czerpi#c tak&e z zasobów starych, swobodnie miksuj#c je i wypaczaj#c. Preferowana estetyka równie& ich nie wyró&nia. Zalicza si$ do nich zarówno niewinne, s"odko-kiczowate nudies/nudie cuties z lat 50., które uznawane s# za najwcze'niejsze seksploatacje
ameryka!skie, jak i pó%niejsze keczupowo-sadystyczne shockery. Najbardziej charakterystyczny wydaje si$ fakt, &e interpretacyjn# przestrze! filmu
eksploatacyjnego wyznacza gra mi$dzy twórc# a cenzorem, którzy walcz#
ze sob# o (nie)obecno'( (nie)przyzwoito'ci na ekranie, ale których "#czy
wspólne pragnienie pozyskania publiczno'ci. Ich sprzeczne interesy 'cieraj#
si$ i znajduj# ostateczne wy"adowanie w zjawisku pikiety pod kinem, obna&aj#c tym samym wzajemne powi#zanie.
Gdyby nie obecno'( cenzora, twórca mia"by trudno'ci z lokalizacj# granic, które stara si$ przekroczy(, cho( nie na tyle zdecydowanie, by mog"o
odbi( si$ to negatywnie na dystrybucji filmu. Dlatego wiele exploitation
movies, których formu"a nie pozostawia"a w#tpliwo'ci, &e chodzi w nich
wy"#cznie o epatowanie widowni, podszywa"o si$ pod filmy o'wiatowe.
Podejmowa"y na przyk"ad temat „bia"ego niewolnictwa” – ob"udnie biadaj#c i pouczaj#c, a równocze'nie podsuwaj#c widzom ekscytuj#ce obrazy
„szkar"atnych dziewcz#t przykutych do s$pów nikczemno'ci” – lub „cudu
narodzin”, obiecuj#c ilustratywn# odpowied% na odwieczne, cho( w XX
wieku ju& jedynie retoryczne pytanie „sk#d si$ bior# dzieci?”. Ubolewa"y
nad skutkami aborcji, chorób wenerycznych, narkomanii, a tak&e nad jak&e
powa&nym spo"ecznym problemem seksualnego wykorzystywania kobiet
przez goryle (sic!)19. We wczesnych latach 60. pojawi"a si$ w USA fala eksploatacyjnych filmów nudystycznych (nudist-camp films), cz$'ciowo dokumentalnych lub stylizowanych na dokumenty. By"y one tanie i nieskomplikowane w produkcji (przedstawia"y g"ównie nagich ludzi poch"oni$tych
zwyk"ymi zaj$ciami), a przy tym legalne, gdy& wolno by"o ju& wówczas
pokazywa( na ekranie obna&one piersi i po'ladki, cho( nie genitalia, które
przeto zas"aniano zupe"nie zb$dnymi z diegetycznego punktu widzenia
przedmiotami codziennego u&ytku20. G"ównym wabikiem filmów nudystycznych by"a oczywi'cie nago'(, lecz równie istotne, a bardziej charakte________________
19 Z plakatów wczesnych ameryka!skich eksploatacji. Za: Film Posters – Exploitation, ed.
by Tony Nourmand, Graham Marsh, Taschen, Köln 2006.
20 J.W. Pennington, The History of Sex in American Film, Praeger, Westport-London 2007,
s. 21.
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rystyczne by"o to, &e proponowa"y widzowi rozgrzeszenie instant, imputuj#c mu szlachetn# motywacj$ („poznaj niekonwencjonalny styl &ycia twoich
s#siadów”).
Z opisanych powy&ej powodów o fenomenie kina eksploatacyjnego
mo&na mówi( jedynie w odniesieniu do tych krajów, w których instytucje
cenzury odgrywa"y decyduj#c# rol$ w produkcji filmowej. Twórcy tych
filmów poruszali si$ na granicy legalno'ci, bacz#c pilnie, by jej nie przekroczy(, odwrotnie ni& pornografowie, którzy ewidentnie &yli z jej naruszania21. Transmedialny dyskurs eksploatacyjnych trailerów i plakatów filmowych ogniskowa" si$ wokó" p"onnej obietnicy: „w tym tygodniu jeszcze tego
nie zobaczycie, ale w przysz"ym – na pewno!”. Owo parakino by"o zawsze
w pewnym wymiarze nieprzyzwoite, ale nigdy nie dos"owne; seksploatacji
nie sposób pomyli( z hardcore. Analizuj#c ze wspó"czesnej perspektywy t$
efemeryczn# kultur$ filmow#, mo&na zauwa&y(, &e jej epok$, b$d#c# czasem rewolucji obyczajowej, wype"nia"o przede wszystkim oczekiwanie na
liberalny obyczajowy raj, które si$ nie spe"ni"o. Po wybuchu epidemii AIDS
fantazje o nim musia"y pozosta( ju& tylko fantazjami22. Mi$dzy innymi dlatego 'wie&e i naiwne filmy eksploatacyjne budz# dzi' nostalgiczny sentyment, którego 'wiatow# forpoczt$ stanowi# zafascynowani nimi i cz$sto
czerpi#cy ze! inspiracj$ Quentin Tarantino i Robert Rodriguez23.
Mo&na doszuka( si$ licznych podobie!stw formalnych i tematycznych
pomi$dzy dzie"ami typu eurotrash, do których zaliczy( nale&y dorobek
Franco a eksploatacyjnymi obrazami ameryka!skich re&yserów, takich jak
Russ Meyer, Roger Corman, Herschell Gordon Lewis czy John Waters24.
Warto jednak pami$ta(, &e kontekst powstawania ich dzie" by" odmienny.
Filmy ameryka!skie zacz$"y podlega( bezpo'redniej kontroli w latach 30.,
po okrzepni$ciu kodeksu produkcyjnego, za' opini$ szokuj#cych i wyuzdanych zawsze mia"y w tym kraju dzie"a europejskie, pocz#wszy od s"awetnej
Ekstazy Gustava Machaty (1933) po powojenne „art filmy” typu Wakacje
________________

Franco w latach 70. i 80. umia" pogodzi( obie te tendencje, przygotowuj#c dwie wersje
monta&owe jednego filmu: soft i hard.
22 Por. np. J. Escoffier, Bigger Than Life. The History of Gay Porn Cinema from Beefcake to
Hardcore, Running Press Book Publishers, Philadelphia 2009, s. 177-254.
23 Ich filmografie pe"ne s# dzie", które mo&na uzna( za ho"dy dla kina eksploatacyjnego.
Najbardziej ewidentnym z nich jest wspólny Grindhouse (2007), a zw"aszcza dziel#ce obie
cz$'ci dyptyku frenetyczne fake trailery. Opór, z jakim re&yserzy spotkali si$, usi"uj#c wymusi(
okre'lony, grindhouse`owy w"a'nie sposób dystrybucji tego dzie"a, ukazuje, jak specyficzna
by"a ówczesna kultura filmowa i jak daleko dzi' od tego modelu odesz"a.
24 Wiele publikacji na temat kina eksploatacyjnego koncentruje si$ na produkcjach
ameryka!skich, praktycznie ca"kowicie pomijaj#c eurotrash. Przyk"adem mo&e by( cho(by
fundamentalne opracowanie E. Schaefera `Bold! Dare! Shocking! True!` A History of Exploitation
Films, 1919-1959, Duke University Press, Durham 1999.
21
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z Monik% Ingmara Bergmana (1952) czy I Bóg stworzy kobiet! Rogera Vadima
(1956).
To w"a'nie ambitne produkcje z Europy przetar"y drog$ nieambitnym,
ale za to 'mia"ym obrazom na ameryka!skim ekranie, których powodzenie
wp"yn$"o nast$pnie zwrotnie na kinematografie europejskie. Jako przyk"ad
wskazany by( mo&e fenomen roughies z lat 60. – „eksploatacyjnych filmów
noir”, czarno-bia"ych, niskiej jako'ci, opowiadaj#cych o mrocznej naturze
cz"owieka i akcentuj#cych w nim szczególnie rol$ &#dzy oraz przemocy,
„brudnych” i „tarzaj#cych si$ w degradacji”25. Dopiero po G !bokim gardle
(re&. Gerard Damiano, 1972) pojawi" si$ prawdziwy ameryka!ski hardcore,
ale wtedy nie funkcjonowa" ju& eksplicytny kanon zakazów, których pogranicza mo&na by"oby bada( na ekranie. Wielu kinomanów ubolewa dzi' nad
faktem, &e zamiast nadal w niesko!czono'( dra&ni( oczekiwania publiczno'ci, banalnie i otwarcie spe"niono je wówczas. Przed G !bokim gard em nawet
szczypta nago'ci zapewnia"a zainteresowanie filmem, dlatego tak wiele
exploitation movies koncentrowa"o si$ na jej przeb"yskach jako na najwa&niejszym %ródle spektaklu. „Oboj$tne, czy chodzi"o o obraz rodz#cej kobiety,
czy o przelotny widok dziewczyny p"ywaj#cej nago pod wp"ywem marihuany – nieubrane cia"a nape"nia"y kina”26. Wskutek zmiany historycznych
uwarunkowa! „estetyka eksploatacyjna ocala"a g"ównie jako kamp”27,
sprowadzaj#c si$ obecnie do przywo"ywania echa minionych czasów emocjonuj#cej walki ob"udy z wulgarno'ci#. Wytwory tej sentymentalnej praktyki niecz$sto mo&na oceni( jako zabawne czy inteligentne28.
Kino Jesúsa Franco jest zabytkiem pochodz#cym z owego 'wiata wyra%nych granic i jako takie ewokuje wspomnienie przyjemno'ci towarzysz#cej
ich naruszaniu. Przede wszystkim dlatego niezwykle obfity i urozmaicony
pod wzgl$dem stylistycznym dorobek tego re&ysera jest uznawany za konsekwentny i spójny. Nie bez znaczenia jest tu fakt, &e w latach jego najwi$kszej
aktywno'ci popularny w zachodniej Europie styl produkcji pozwoli" na unikaln# w historii przemys"u filmowego sytuacj$: Franco móg" by( producentem, re&yserem, kompozytorem, operatorem i aktorem cameo w wi$kszo'ci
w"asnych filmów. Taki sposób pracy ewidentnie zbli&a" go do genetycznie
europejskiej definicji auteura, uznawanego za synonim filmowca-artysty.
Cechy charakterologiczne dodatkowo predysponowa"y go do tej roli:
________________
25 E. Schaefer, Exploitation Films, [w:] „Schirmer Encyclopedia Of Film”, Volume 2: Criticism–Ideology, ed. Barry Keith Grant, Thomson Gale, Pennington Hills 2007, s. 166.
26 C. Waddell, Jack Hill: The Exploitation and Blaxploitation Master..., prze". M.K.
27 D. Kehr, Foreword, [w:] Film Posters – Exploitation..., s. 6-8.
28 Przyk"adem mo&e tu by( Jesus Christ Vampire Hunter (re&. Lee Demarbre, 2001), w erudycyjny, a równocze'nie komiczny sposób rekombinuj#cy elementy musicalu, filmu religijnego, erohorroru wampiryczno-lesbijskiego w stylu Franco, „filmu kopanego” i mexploitation.

Eurotrash jako praktyka, lektura i kultura filmowa

141

wspó"pracownicy okre'lali go jako „pracoholika”, „prawdziwego potwora
z kamer#”. Jego obsesyjne, intensywne, chaotyczne oeuvre Pavlovi* okre'la
wr$cz jako „serial z"o&ony z marnych aktorów, postaci, piosenek i obsesji”29.
Aktorzy wspominaj#, &e na planie i poza nim gubili si$ w jego scenariuszach, nie wiedz#c, kogo w"a'ciwie i w ilu filmach graj#. Krytycy niekiedy
zbywaj# twórczo'( Franco lekcewa&#cym twierdzeniem: „widzia"e' jeden
jego film, wi$c widzia"e' wszystkie”, lecz Pavlovi* wskazuje, &e powinno si$
je skorygowa( jako: „nie zobaczy"e' ani jednego, zanim nie zobaczy"e'
wszystkich”, poniewa& tylko wówczas mo&liwe staje si$ odczytanie wszystkich nawi#za!. Mo&na przewrotnie doda(, &e poniewa& nie wiadomo, ile
re&yser w"a'ciwie ich nakr$ci", obejrzenie wszystkich jego dzie" jest niemo&liwe. Jego kariera stanowi produkt okre'lonego miejsca geograficznego
i momentu historycznego, specyficznych zarówno w wymiarze transnarodowym, jak i mi$dzykulturowym, poniewa& jest bezpo'rednio powi#zana
z fenomenem europejskiego boomu koprodukcyjnego pó%nych lat 60., owocuj#cego eurotrashem.
Niesiony jego fal# Franco narusza" nie tylko granice legalno'ci i przyzwoito'ci podkopywane od lat przez twórców exploitation, ale tak&e linie
demarkacyjne pomi$dzy kinematografiami narodowymi. Analiza jego
twórczo'ci jako fenomenu transkulturowego nadaje ciekaw# perspektyw$
sporom o poj$ciow# zawarto'( okre'lenia „kino hiszpa!skie”, chwiej#c
spekulacjami o „kinematograficznej specyfice narodowej”, szczególnie interesuj#co na'wietla za' rol$ przypisan# tej&e przez krytyków. Ma ni# by(
zaopatrywanie w filmy elitarnej publiczno'ci, co skutkuje natarczywym
naleganiem na „jako'( estetyczn#”, „dobry smak”, „sztuk$” i „kultur$”
w kinematografii, a w konsekwencji wyp$dza masow# publiczno'( z kin.
Ów dyktat „kina jako'ci” rozpocz#" si$ w Hiszpanii po 1950 wraz z pojawieniem si$ pierwszych absolwentów Madryckiej Szko"y Filmowej, z których najs"ynniejsi to Juan Antonio Bardem i Luis García Berlanga.
By"o to równocze'nie pierwsze powojenne pokolenie twórców, które
musia"o jako' ustosunkowa( si$ wobec re&imu. W 1955 grupa ta zaanga&owa"a si$ we wspomnian# debat$ w Salamance, stanowi#c# prób$ dialogu
mi$dzy libera"ami a ich lewicuj#cymi oponentami pragn#cymi przeorientowa( kino hiszpa!skie. Postulowano wówczas wprowadzenie hiszpa!skiego kina do kinematografii 'wiatowej oraz – zgodnie z duchem epoki –
stworzenie hiszpa!skiego kina narodowego poprzez zatrudnienie „tradycji
realizmu hiszpa!skiego do ukazywania wspó"czesnego spo"ecze!stwa”30,
a zatem po"#czenie „hiszpa!sko'ci” z nowo osadzonym medium poprzez
________________
29
30

T. Pavlovi*, Gender and Spanish Horror Film..., s. 143.
M. D'Lugo, Guide to the Cinema of Spain..., s. 126.
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dyskursywne w"#czenie go do kulturowego dziedzictwa narodowego.
Skutki by"y dwojakie: z jednej strony nast#pi"o 'ci'lejsze podporz#dkowanie produkcji cenzurze, dzi$ki systemowi dotacji funkcjonuj#cemu, podobnie jak we W"oszech okresu neorealizmu (filmy nie spe"niaj#ce kryteriów
nie otrzymywa"y dofinansowania), ale z drugiej zdecydowanie przeciwstawiono si$ anachronicznej wizji kina. W konsekwencji narodzi"o si$ Nuevo
Cine Espa&ol, którego g"ównymi przedstawicielami proklamowano Bardema, Berlang$, Saur$ i Bu+uela. W kongresie tym, jak ju& wspomnia"am,
uczestniczy" tak&e Franco, wówczas szeregowy „m"ody zdolny”, niczym
szczególnym si$ nie wyró&niaj#cy; s#dz#c z jego pó%niejszych dzia"a!, wyci#gn#" jednak z tego wydarzenia wnioski.
Krótko po mi$dzynarodowym sukcesie Wszystko o mojej matce (1999)
poproszono Pedro Almodóvara o wybranie jednego filmu hiszpa!skiego,
który wywar" na niego najwi$kszy wp"yw. Wybra" El extra&o viaje (1964)
Fernáno Gómeza, podsumowywan# jako „wiejski terror i okrutna zarzuela”. Jak powiedzia", „jest to jeden z najdziwniejszych filmów kultowych
i zarazem najtrudniejszych do zobaczenia z naszej rodzimej kinematografii”. Jego waga dla hiszpa!skiego kina polega( ma na tym, &e jest kompletnie wyobcowany z powodzi wspó"czesnych mu komedii pla&owych (comedias playeras), których mnóstwo powstawa"o na fali boomu ekonomicznego
i turystycznego hiszpa!skich wczesnych lat 60.31. Przy tym filmie Franco
wspó"pracowa", a tak&e w nim gra", dorabiaj#c si$ opinii cz"owiekaorkiestry, który sprawdza si$ w prawie wszystkich zawodach filmowych.
W tym samym czasie zdo"a" namówi( producenta Serge`a Newmana na
zrobienie horroru Okropny Doktor Orloff (1962). Uwa&a si$, &e w tym filmie
po raz pierwszy ujawni" swój indywidualny styl. Silnie naznaczy"a go cenzura, lecz sta" si$ przebojem i mia" kilka quasi-sequeli, a postacie pojawiaj#ce si$ w nim sta"y si$ popularne32. Przy produkcji tego filmu Franco ostatecznie upewni" si$, &e w ówczesnej Hiszpanii b$dzie mia" niewielkie mo&liwo'ci rozwijania swych ulubionych tematów, co ostatecznie wypchn$"o go
na eksterytorialne wody.
Po sukcesie Orloffa rozpocz#" wspó"prac$ z niemieckim producentem
Arturem Braunerem i u niego doszlifowa" swój ekscentryczny styl, "#cz#cy
aspekty trashu, campu, fetyszyzmu, psychodelii i groteski. Jako charakterystyczn# cech$ formaln# jego touchu, szczególnie w latach 1968-1975, Tatjana
Pavlovi* wskazuje zoom z r$ki w d"ugich uj$ciach na detale kobiecych twa________________

Za: T. Pavlovi*, Gender and Spanish Horror Film..., s. 144.
Graj#cy w tym filmie Howard Vernon pozosta" ulubionym aktorem Franco przez
nast$pne (wier( wieku. Jego inne gwiazdy to mi$dzy innymi Christopher Lee, Maria Mahom,
Soledad Miranda i Klaus Kinski; wedle plotek Franco by" jedynym re&yserem, który potrafi"
z tym ostatnim monstre sacré pokojowo koegzystowa( na planie.
31

32
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rzy i cia". Niew#tpliwie chwyt ów mo&na uzna( za pretensjonalny, manieryczny i kiczowaty, ale, jak zauwa&a Pavlovi*, zadziwiaj#co wielu powa&nych twórców „'ci#ga"o” od niego t$ technik$33. Najdoskonalsz# realizacj#
touchu Franco jest Vampyros Lesbos (1970) z Soledad Mirand#, która by"a
muz# re&ysera. Rok po powstaniu tego filmu Miranda zgin$"a w wypadku
samochodowym. Po jej 'mierci re&yser przeszed" za"amanie nerwowe
i twórcze, które trwa"o, dopóki nie spotka" kolejnej muzy i gwiazdy, a pó%niej &ony – Liny Romay. W tym czasie pracowa" najcz$'ciej dla szwajcarskiego magnata filmowego Erwina C. Dietricha (Jack the Ripper, 1976, Love
Letters of a Portuguese Nun, 1976). Po rozstaniu z nim nieco zagubi" si$ stylistycznie, pozostaj#c jednak najwa&niejsz# „niewidzialn#” postaci# kina
hiszpa!skiego. Pomini$to go na przyk"ad ca"kowicie – nie za' skrytykowano – w klasyfikacji standardów dla hiszpa!skiego kina u"o&onej przez Pilar
Miró, która ignorowa"a twórców nie spe"niaj#cych kryteriów „hiszpa!sko'ci” i „jako'ci”34.
Mi$dzynarodowa kariera Franco nabra"a rozp$du, gdy Necronomicon –
Wy#niony grzech (1967) by" nominowany na Festiwalu Berli!skim. Do'(
szybko okaza"a si$ ona karier# filmowego grafomana, ale grafomana wyj#tkowo skutecznego. Franco pracowa" niezwykle szybko, przy bardzo ma"ych
bud&etach, których nigdy nie przekracza", dzi$ki czemu niezale&nie od tego, jak z"e filmy robi", zawsze mia" prac$. Cz$sto montowa" kilka filmów
równocze'nie, u&ywaj#c tych samych uj$( i nie informuj#c o tym wspó"pracowników; notorycznie miesza" i rearan&owa" sceny oraz scenariusze. Gra"
w ka&dym niemal swoim filmie, najch$tniej "ajdaków, szale!ców i postacie
komiczne, u&ywaj#c wielu pseudonimów: Jesús Franco, Jess Franco, Franco
Manera, Jess Frank, Robert Zimmerman, Frank Hollman, Clifford Brown,
David Khune, Frarik Hollman, Toni Falt, James P. Johnson, Charlie Christian, David Tough, Cady Coster, Lennie Hayden, Lulú Laverne, Betty Carter35.
Czasem w napisach wyst$puje jako kto' inny, na przyk"ad ch$tnie podawa" jako re&ysera Lin$ Romay. W latach 60. za"o&y" w"asn# wytwórni$ –
Manacoa Films, ale pracowa" te& dla Auster Films S.L. Paula Austera, Cinematográfica Fénix Films Arturo Marcosa, Comptoir Français du Film
Roberta de Nesle, Eurociné Daniela i Mariusa Lesoeur, Elite Films Productions wspomnianego ju& Erwina C. Dietricha, Fervi Films Fernando Vidal
Camposa, Golden Films Internacional S.A. i innych. Jego filmy by"y odt#d
________________

T. Pavlovi*, Gender and Spanish Horror Film..., s. 144.
Notabene Franco nie wyst$puje równie& w ksi#&ce samej Pavlovi* (napisanej wspólnie
z Inmaculad# Alvarez, Rosan# Blanco-Cano, Anitr# Grisales, Alejandr# Osorio i Alejandr#
Sánchez) – 100 Years of Spanish Cinema, Blackwell Publishing, Malden-Oxford, 2009.
35 Niektóre z nich s# &e!skie, a inne to nazwiska jego ulubionych muzyków jazzowych,.
33
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w"a'ciwie wy"#cznie koprodukcjami. Pracowa" we Francji, W"oszech,
Niemczech, Belgii, Anglii i Portugalii, filmuj#c w wielu lokalizacjach od
Madrytu po Niemcy. Pavlovi* konstatuje, &e po 1973 kino Franco sta"o si$
mniej interesuj#ce technicznie i wizualnie, musia" bowiem pracowa( coraz
szybciej, za' producenci sk"aniali go do przesycania filmów elementami
pornografii, która zabija aluzyjn# poetyk$ eksploatacji36. Jednak w 'lad za
nim samym nale&y podkre'li(, &e wi$kszo'( jego rodaków nadal robi"a
w tym czasie wysoce konwencjonalne filmy, podczas gdy on skutecznie
wywalczy" sobie twórcz# niezale&no'( („Lubi$ wolno'(. Zawsze lubi"em
wolno'(. Opu'ci"em Hiszpani$, poniewa& lubi"em wolno'(”37). Zarówno
jego biografia, jak i styl przypominaj# nieco Waleriana Borowczyka. Poniewa& nie mogli oni w konserwatywnych krajach urodzenia kultywowa(
swych tematycznych obsesji, pracowali za granic#; „Boro” czyni" to g"ównie
we Francji, a Franco w Niemczech i Szwajcarii.
Z powodu widocznego niemal we wszystkich filmach Franco rysu
seksploatacji próbowano kwitowa( jego osob$ porównaniami w rodzaju
„wannabe Hugh Hefnera”. Ró&nica jednak jest wyra%na: Franco nie zmienia"
kobiecych cia" w mi$so, lecz w dzie"a sztuki, oczywi'cie wedle swojego
osobliwego gustu. Pavlovi* porównuje jego oeuvre do „freudowskiej podró&y w g"#b umys"u seksualnego degenerata”. Krytycy jednak do dzi' potrafi# ubolewa(, &e wczesna kariera Franco by"a „bardzo obiecuj#ca”, niestety
pó%niej z niewiadomych przyczyn wydawa" si$ nie mie( wi$kszych ambicji
ponad rywalizacj$ z Jeanem Rollin, nies"awnym autorem Dwóch wampirzych
sierotek (1996)38. Na przyk"ad Female Vampire (1973) to, cytuj#c recenzj$ zamieszczon# w Sieci, „zlepek strz$pów nieudanych scenariuszy”, w którym
„pi$kna Lina Romay p$ta si$ po ekranie w pasie i pelerynie, i w zasadzie
w niczym wi$cej. Jest czym' w rodzaju wampira i przechodzi od osoby do
osoby, oddaj#c si$ wszystkim po kolei i zabieraj#c im w ten sposób energi$
&yciow#. I to na tyle. A tak, i jeszcze jest niema. A Franco gra nieudolnego
Van Helsinga, który nie robi nic innego poza podgl#daniem k#pi#cej si$
Romay. Koniec”39. Niew#tpliwe filmy te mog# si$ nie podoba(, lecz krytycy
________________

T. Pavlovi*, Gender and Spanish Horror Film..., s. 140.
Za: Jesus Franco – Biography, http://www.imdb.com/name/nm0001238/bio, data
weryfikacji URL: 11.09.2011.
38 We wczesnych latach 70. Francuzi usi"owali „dogoni(” szybko liberalizuj#ce si$ kino
ameryka!skie, które dobrze wówczas zarabia"o na swej obyczajowej 'mia"o'ci. Wielu pracuj#cych we Francji twórców, jak Franco i Rollin, przesz"o wtedy szybko od softcore do wi$kszej
dos"owno'ci. Za: K. Szoverfy-Milter, J.W. Slade, Global Traffic in Pornography: The Hungarian
Example, [w:] „International Exposure: Perspectives on Modern European Pornography, 1800–
2000”, ed. by Lisa Z. Sigel, Rutgers University Press, New Brunswick-New Jersey-London
2005, s. 175.
39 Za: B. White, The Sleazy World of Jess Franco..., op. cit.
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coraz cz$'ciej zgadzaj# si$ obecnie, &e pod wzgl$dem konstrukcji fabularnonarracyjnej s# przynajmniej interesuj#ce.
Feministyczna teoria filmu grozy, za której najwa&niejsze reprezentantki
uwa&ane s# Barbara Creed, Carol Clover i Linda Williams, szczegó"owo
analizuje kulturowe asocjacje mi$dzy wyobra&eniami kobieco'ci i potworno'ci, które w twórczo'ci Franco przedstawiaj# si$ wyj#tkowo ciekawie.
M$ska widownia ulega( ma feminizacji, gdy identyfikuje si$ z ekranow#
„dam# w k"opotach”, spasywizowan#, poni&on# i spenetrowan#. Spojrzenie
m$skiego widza nie musi jednak by( dominuj#ce; mo&e by( równie& masochistyczne. W ten sposób kino mo&e uzmys"awia( widzom, &e gender jest
chwiejn# kategori#. Dokonuje tego najcz$'ciej za pomoc# pozornie niewinnej, komediowej maskarady w stylu Pó "artem, pó serio. Franco eksploruje
w"a'nie t$ niestabilno'( relacji p"ci i w"adzy, jednak czyni to w sposób bardzo oryginalny: jego bohaterki to nie uci'nione niewini#tka, lecz detektywki, lesbijskie wampirzyce40 i kobiety-morderczynie, czyli postaci w kinie
tamtych lat zdecydowanie nietypowe. Mo&na powiedzie(, &e has"o „kobiety
do kuchni” Franco zamieni" na „kobiety do wi$zienia”. Awans to czy degradacja? Rozwa&aj#c t$ kwesti$ z perspektywy feministycznej teorii filmu
Pavlovi* dochodzi do wniosku, &e jednak to pierwsze41.
Jean Rollin argumentowa": „Moim zdaniem kino popularne stanowi
ca"kowite przeciwie!stwo kina komercyjnego. W kinie komercyjnym warto'( produktu okre'la zysk. Inaczej jest w kinie popularnym, pod którym
rozumiem seryjn# produkcj$ typu B. Pozwala ono na kreatywno'( i odkrywanie osobowo'ci re&ysera [...]. ,wiadomie postanowi"em zosta( auteur
produkcji B w czasie, gdy m"odzi kinea'ci w wi$kszo'ci pop"yn$li z Now#
Fal# i jej bardzo modnym, pseudonowoczesnym stylem. Ja za' by"em pod
wi$kszym wra&eniem surrealizmu, filmów Bunuela, Franju, obrazów Magritte`a, Paula Delvaux i kola&y Maxa Ernsta […]. Mój pierwszy film, Gwa t
________________
40 Alejandro Melero Salvador w 'lad za Vito Russo rozwija interpretacj$ ekranowej reprezentacji lesbijki jako przera&aj#cego i drapie&nego, lecz s"abego wampira w"a'nie na przyk"adzie The Vampires (1970) i Female Vampires (1973) Franco. Warto doda(, &e w kinie hiszpa!skim boom na temat homoseksualizmu, cho( cz$sto unaoczniany niezbyt realistycznie – poprzez komizm, crossdressing i nieeksplicytn# atmosfer$ seksualnej ambiwalencji – pojawi" si$
w pó%nych latach 70. i wi#za" si$ ze swoistym dekadentyzmem frankizmu oraz fal# el destape
(obna&ania, liberalizacji). Jednak nawet tu& przed 'mierci# dyktatora Hiszpanie byli zmuszeni
organizowa( specjalnie wycieczki do Francji, by obejrze( swoje w"asne nasties. Za: A.M. Salvador, New Sexual Politics in the Cinema of the Transition to Democracy: de la Iglesia’s El diputado
(1978), [w:] Gender and Spanish Cinema, ed. by S. Marsh and P.N. Berg, Oxford-New York 2004,
s. 89 i 93.
41 T. Pavlovi*, Gender and Spanish Horror Film..., s. 137.
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wampira (Le viol du Vampire) jest utrzymany w tym w"a'nie duchu”42. Franco
równie& nie odtwarza" mechanicznie konwencji gatunkowych, jak ma to
miejsce w kinie komercyjnym, lecz bawi" si$ nimi w sposób dopuszczalny
jedynie w przestrzeniach kina klasy B, od którego nie oczekuje si$ blockbustingu. To dlatego kobieca bohaterka mog"a sta( si$ u Franco innowacyjnie
autonomicznym potworem, nie za' jego piszcz#c# i szamocz#c# si$ w fa"dach nocnej koszuli ofiar#.
Jak wskazuje Pavlovi*, ju& jego pierwsze samodzielne dzie"o – Mamy 18
lat – jest pod tym wzgl$dem niezwyk"e. Filmy okresu re&imu gloryfikowa"y
m$skie wi$zi, nie za' kobiece, które mog"y by( eksponowane jedynie
w kontekstach przestrzeni domowej. Film Franco opowiada jednak w"a'nie
o dziewcz$cych rytua"ach przej'cia w dojrza"o'( i o fiksacji na lub w konfrontacji z postaci# ojca w mrocznej atmosferze kazirodztwa, ojcobójstwa
i walki o uzyskanie seksualnej autonomii. Film ten próbowano interpretowa( w nawi#zaniu do figury imiennika re&ysera – Caudillo, „potwornego
ojca Hiszpanów”. Z kolei Panna (mier$ (1965) to pozornie klasyczny horror
z ca"ym charakterystycznym dla niego gotyckim entourage`em (ponure zamki,
szaleni naukowcy itp.). Jednak m$scy badacze wraz ze swym dystansuj#cym
spojrzeniem przemieniaj# si$ tu w przera&one ofiary dziewczyny-potwora,
która o'lepia ich i kaleczy d"ugimi, zatrutymi paznokciami. Zako!czenie
filmu jest otwarte: nie wiadomo czy bohaterka zamierza u'mierci( owymi
szponami swojego narzeczonego, czy te& go nimi pie'ci(.
Nietypowe jest równie& to, &e Franco nie ko!czy swej opowie'ci restytucj# normalno'ci i wi$zi spo"ecznych, obowi#zkow# w klasycznym horrorze. Pavlovi* traktuje te nieregularne twisty jako klucz do jego twórczo'ci.
Uwa&a, &e atrakcyjno'( filmów Franco polega na niszczeniu ustalonego
schematu relacji ofiara-bohater-prze'ladowca w aspekcie to&samo'ci p"ciowej, przez co ustalone w kinie uporz#dkowania dotycz#ce identyfikacji
ulegaj# zamazaniu. Re&yser udowadnia w ten sposób, &e kultura popularna
ma ogromn#, a niedocenian# zdolno'( do odwracania i recyklingu znacze!.
Jego kino oferuje przyjemno'( nie tylko m$skiemu, ale i &e!skiemu odbiorcy, a tak&e queerowemu, jest bowiem wolne od dynamiki m$skiej aktywno'ci seksualnej rz#dz#cej heteroseksualn# pornografi#: nie zmierza do punktu ejakulacji, przeciwnie, jest irytuj#co i zarazem hipnotyzuj#co rozwlek"e,
a role p"ciowe s# cz$sto odwrócone. Podczas gdy na komercyjnych ekranach seksowni arystokraci magnetyzuj# dziewice celem ich wykrwawienia,
u Franco senne wampirzyce wysysaj# swym ofiarom &ycie z penisów. M$________________
42 J. Rollin, Foreword. For an Illogical and Nonsensical European Cinema, [w:] Alternative Europe. Eurotrash and Exploitation Cinema Since 1945, ed. by E. Mathijs, X. Mendik, Wallflower
Press, London-New York 2004, s. 3, prze". M.K.
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skie cia"o traci tu nad sob# kontrol$, podczas gdy &e!skie pozostaje ch"odne, eksploruj#ce i aktywne43.
Franco interesuje si$ erotyzmem, ale nigdy naturalnym – inaczej ni& Borowczyk, który nawet najmniej humanitarne perwersje potrafi zaprezentowa( jako niewinnie represjonowane instynkty44 – lecz zawsze silnie skulturyzowanym: voyeuryzmem, przemoc#, seksualn# w"adz# i jej utrat#, a tak&e
sam# mechanik# cia"a i jej zwi#zkiem z wra&eniami zmys"owymi, przyjemno'ci# oraz emocjami. Z jednej strony jest 'wiadom, &e nie wyra&aj# si$ one
w sposób automatyczny poprzez j$zyk cia"a, co odzwierciedla funkcja jego
„zamykania” (motyw uwi$zienia cz$sto wyst$puje w jego filmach), z drugiej
za' narasta u niego obsesja na tle widzialno'ci, szczególnie w odniesieniu do
powierzchni cia"a – skóry. W twórczo'ci Franco nieustannie powtarzaj# si$
motywy rozdzierania jej, patrzenia przez ni# i penetracji cia"a poprzez jej
barier$, co oznacza równie& pozyskiwanie poprzez jej „soczewk$” wiedzy.
Potrzeby dystansu, analizy i rozdzier/lania syntetyzuj# si$ w jego filmach
w postaciach szalonych naukowców, takich jak doktor Orloff, który zbrodniczymi metodami usi"uje odtworzy( okaleczon# twarz swojej córki. Jest on
szale!cem, naukowcem i zarazem artyst# obdzieraj#cym swe obiekty ze
skóry. Takie postaci drogo p"ac# u Franco za swoje obsesje: ich pozbawione
to&samo'ci ofiary o&ywaj# i bior# odwet na swoich prze'ladowcach, co
prowadzi do kolejnego ulubionego motywu re&ysera: zombies, nieskutecznego/niedosz"ego pogrzebu, niesamowito'ci (uncanniness) rozk"adaj#cych
si$ zw"ok w"ócz#cych si$ mi$dzy &ywymi45.
Zarówno w odniesieniu do filmów, jak i biografii Franco Pavlovi* u&ywa s"owa-klucza „in-korporacja”. Oficjalne „cia"o” kina hiszpa!skiego odrzuci"o i zmarginalizowa"o Franco jako re&ysera i auteura, lecz mimo to uda"o mu si$ odnale%( i skolonizowa( trzy inne cia"a: pop-artu, horroru i pornografii. Ka&de z nich wnios"o do jego twórczo'ci w"asny dyskurs cielesny.
Cia"o horroru jest rozdzierane i rekonstruowane, cia"o nauki – bez ko!ca rozszerzane i przekszta"cane, cia"o superbohatera jest idealizowane, za' cia"o
&e!skie staje si$ katalizatorem nieodpartych si" destrukcji. Ocen$ twórczo'ci
re&ysera komplikuje dodatkowo jego obecny status twórcy kultowego, poniewa& „kino kultu jest «supertekstem»”, który nie posiada ustalonych granic, a jednak koncentruje si$ na ich przekraczaniu, d#&#c nieustannie do „pogwa"cenia terytorium”46. Casus Franco wskazuje, &e nie festiwale i przegl#dy
czyni# film medium komunikacji mi$dzykulturowej. Odpowiadaj# za to
przede wszystkim powo"ywane oddolnie przez widowni$ i historycznie uni________________

T. Pavlovi*, Gender and Spanish Horror Film..., s. 137.
Na przyk"ad w Opowie#ciach niemoralnych (1974).
45 Za: T. Pavlovi*, Gender and Spanish Horror Film..., s. 141.
46 Tam&e, s. 142-143.
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katowe modele lektury – w przypadku Franco jest to model „domowy”, od
wideo poprzez DVD a& do Emule, torrentów i YouTube – oraz dziwaczne
kulty schlocku i trashu, czyli parakina w ca"ej jego niedoskona"o'ci.
Sam Franco u schy"ku &ycia ocenia swoje oevure jako z"e i bezwarto'ciowe, chocia& deklaruje, &e zawsze pragn#" tworzy( kino dobre. Z drugiej
strony o'wiadcza: „Zawsze uwa&a"em, &e to najpi$kniejsze, co mo&e spotka( moje filmy: s# wy'wietlane w kinie na przedmie'ciu, i to kino wype"niaj# ludzie, którym one si$ podobaj#. O to w"a'nie chodzi. To wi$cej ni&
do'(. Nie ma nic innego”47. ,wiatowa publiczno'( odkry"a go dopiero
w latach 90. XX wieku – dekadzie rozkwitu internetu, gdy kinematograficzna kariera re&ysera przygas"a, a aktywno'( twórcza os"ab"a. Wtedy w"a'nie
uznano jego dzie"a za kultowe, pe"ne wyobra%ni, wymagaj#ce jednak przyzwyczajenia si$ do maniery. Na forum fanowskim mo&na dzi' przeczyta(
wci#& jeszcze obrazoburczo brzmi#c# tez$: „musisz by( intelektualist#, &eby
lubi( jego filmy”48. Nawet Hiszpanie, którzy skazali re&ysera na infami$
i niepami$(, zaczynaj# si$ nim chlubi( na fali globalnej mody na retro, nostalgi$ i odkrywanie wdzi$ków exploitation. Na projekcji Zemsty w domu
Usherów (1983) na madryckim festiwalu Imagfic w 1989 hiszpa!ska publiczno'( bucza"a i wychodzi"a. Jednak ju& w 1991 kilku fanów zorganizowa"o
retrospektyw$ najlepszych filmów Franco. W 2007 powsta" d"ugi metra& biograficzny Los Blues del Tio Jess w re&yserii Jose Luisa Garcii Sancheza, za'
1 lutego 2009 s$dziwy re&yser, wwieziony na scen$ na wózku inwalidzkim
przez sw# gwiazd$ i &on$ Lin$ Romay, odebra" w Hiszpanii Nagrod$ Goyi
za dzia"alno'( ca"ego &ycia.
W latach 70. hiszpa!ski Ko'ció" uzna" Franco za „najbardziej niebezpiecznego re&ysera 'wiata” obok Luisa Bu+uela, który zapragn#" go wówczas pozna(. Za spraw# Jean-Claude`a Carriére tak si$ sta"o, cho( nie wynik"o
z tego &adne wspólne przedsi$wzi$cie. Przesz"o osiemdziesi$cioletni twórca
o'wiadcza dzi' z m"odzie!cz# brawur#: „Mam nadziej$, &e jestem wci#& tak
samo niebezpieczny, jak s#dzono kiedy'”49. Jego nadzieja w jednym wymiarze zi'ci"a si$ na pewno. Jesús Franco jest nadal niebezpieczny dla ustalonych regu" oceniania i klasyfikacji wytwórczo'ci kinematograficznej. Jego
splecione w nierozerwalny w$ze" filmografia, bibliografia i biografia twórcza ukazuj# dowodnie, &e jako'ciowa ocena praktyki kinematograficznej
i jej wytworów musi nieustannie si$ zmienia(, gdy& nieustannie zmieniaj#
si$ modele lektury i wci#& odradza si$ w nowej postaci – wielokrotnie ju&
przedwcze'nie pogrzebana – kultura filmowa.
________________
47 Za: Jesus Franco – Biography, http://www.imdb.com/name/nm0001238/bio, data
weryfikacji URL: 11.09.2011.
48 Za: http://robertmonell.blogspot.com, data weryfikacji URL: 11.09.2011.
49 P. Hall, Unvanquished Auteur..., op. cit.
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