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Oświadczenie kierującej pracą 

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że 

spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu  o nadanie tytułu zawodowego. 
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Oświadczenie autora pracy 

Świadomy odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana 

przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami. 

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur 

związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. 

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. 
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Streszczenie 

Przyjmując założenie, że istnieje fundamentalna różnica między pornografią sensu stricto a tą 

wprzęgniętą w ramy filmu fabularnego, w pracy analizuję mechanizmy konstruowania pornografii 

w kinie francuskiego brutalizmu na przykładzie Gwałtu. Rozpatrując ciało jako podstawowe 

medium „pornograficzności”, rekonstruuję formę filmową, a zwłaszcza narrację i dowodzę, że 

pornografia nie przynależy bynajmniej wyłącznie do porządku fabularnego, ale jest 

wypracowywana skomplikowanym warsztatem, który nie pozostaje bez wpływu na ontologiczny 

status reprezentacji ciała. W pracy proponuję całościową interpretację Gwałtu jako dzieła 

autotematycznego, kwestionującego to, co tradycyjnie uznawane jest za pornograficzne. 
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filmoznawstwo, pornografia, narratologia, gender studies, francuski brutalizm, przemoc, Gwałt 
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WPROWADZENIE 

Praca jest poświęcona analizie Gwałtu (Baise-moi, reż. Virginie Despentes, Coralie Trinh 

Thi, 2000) jako reprezentatywnego przykładu nurtu, który nazywam francuskim brutalizmem. 

Definiuję ów nurt jako filmy powstałe pod koniec lat dziewięćdziesiątych i na początku 

dwutysięcznych, które połączyło zainteresowanie ciałem jako podstawowym medium filmowej 

narracji. Eksperymenty formalne skorelowane zostały z granicznymi doświadczeniami ciała — 

śmiercią, kanibalizmem, gwałtem, samookaleczeniem z jednej strony i brutalnym seksem, orgiami, 

sadomasochizmem z drugiej — a w warstwie wizualnej reżyserzy i reżyserki często posługiwali 

się estetyką pornografii, a nawet, jak w przypadku autorek Gwałtu, wywodzili się z przemysłu 

porno. Istotną cechą filmów brutalizmu jest również ich autotematyzm, krytyczny namysł nad 

ograniczeniami i afordancjami medium, a także eksponowanie filmowego warsztatu. Za 

przedstawicieli nurtu uznaje się w skromnej literaturze Brunona Dumonta , Gaspara Noé , 1 2

Philippe’a Grandrieux , Claire Denis  czy Catherine Breillat . 3 4 5

Szczególne miejsce w analizie zajmuje namysł nad technikami pornografii i implikacjami 

ich użycia — jak będę dowodzić, francuski brutalizm negocjuje granice klasycznej pornografii, a 

taże jej reprezentacji ciała i seksu oraz relacji, w jakie wchodzi z widzem. Ujęcie szerokiego 

spektrum sensualnych doznań rozpiętych między rozkoszą a bólem pozwala francuskim filmowcom 

na pokazanie złożoności i wieloznaczności ciał, które w pornografii używane są jako 

jednowymiarowe instrumenty przyjemności. 

  

Francuski brutalizm 

Duża część rozpoznań zawartych w pracy nie opiera się na istniejącym konsensusie 

dotyczącym terminologii, chciałbym zatem zakreślić możliwie szczegółowo przedmiot badań. 

Zaznaczam, że „francuski brutalizm” jest terminem stworzonym na potrzeby tej pracy i nie są mi 

znane żadne opracowania jednoznacznie określające ów nurt filmowy przy użyciu słowa 

wywodzącego się zdecydowanie bardziej z historii architektury czy estetyki niż filmoznawstwa, 

dlatego też traktuję go raczej poglądowo i prowizorycznie, chociaż, jak mam nadzieję wykazać, być 
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 Szczególnie jego Twentynine Palms (2003) oraz Ludzkość (L’Humanité, 1999).1

 Autora jednego z najszerzej dystrybuowanych filmów brutalistycznych, Nieodwracalnego (Irréversible, 2

2002) ze słynną sceną gwałtu na bohaterce granej przez Monicę Bellucci.
 Reżyser jest jednym z najbardziej konsekwentnych brutalistów — mimo stopniowego wyczerpywania 3

formuły gatunku jego najnowszy film, White Epilepsy (2012), ma wiele cech analizowanego tu nurtu przy 
całkowitym zarzuceniu fabuły i klasycznej narracji.
 Autorkę m.in. Pięknej pracy (Beau travail, 1999).4

 Reżyserkę m.in. Anatomii piekła (Anatomie de l’enfer, 2004) i Mojej siostry (À ma sœur!, 2001).5



może jest bardziej trafny niż dotychczasowe sformułowania. Tych jednak wciąż nie jest dużo, 

a zwłaszcza w piśmiennictwie polskim. Jedynym polskim badaczem poruszającym temat 

francuskiego brutalizmu jest Rafał Syska, który w nowo wydanym Filmowym neomodernizmie 

wspomina o nurcie , chociaż pojawia się on zdecydowanie na marginesie rozprawy filmoznawcy o 6

meta-stylu współczesnego kina artystycznego, nawiązującym do modernizmu lat 50. i 60., tzw. slow 

cinema. Mimo że autor poświęca cały rozdział analizie twórczości Brunona Dumonta  oraz 7

powołuje się na Nowe życie (La vie nouvelle, 2002) i Jezioro (Un lac, 2008) Philippe’a Grandrieux , 8

Syska nie próbuje precyzyjniej zdefiniować zjawiska. Niemniej opisując główne tematy 

neomodernizmu, takie jak czas , epifania  czy pamięć , autor kończy wywód, wymieniając ciało 9 10 11

jako „zastępujące [w neomodernizmie — przyp. A.K.] konwencjonalny dialog […] i stające 

się podstawą nietypowego, bo opartego na mechanizmie indywidualizacji kontaktu widza z dziełem 

filmowym” . Wymienia także uwarunkowania reprezentacji ciała, z których wiele, moim zdaniem, 12

wywodzi się z doświadczenia francuskiego brutalizmu. Syska pisze: 

W warstwie fabularnej filmów wiąże się to [„indywidualizacja, personalizacja i 
unikatowość ciała” — przyp. A.K.] z kilkoma powtarzającymi się wątkami. Przede 
wszystkim z często eksplorowaną w neomodernizmie sferą doświadczeń 
granicznych: ze śmiercią […], z przemocą i zadawaniem bólu (co najpełniej opisał 
przywiązany do ekspresyjnego darwinizmu Philippe Grandrieux), a także z 
cierpieniem (co z kolei zanalizował na wszystkie sposoby Bruno Dumont). Do rangi 
przewodnich tematów urosły w neomodernizmie opisy ciała masakrowanego, 
poddawanego destrukcji i autodestrukcji, ukazywanego w agonii, a nawet w 
rozkładzie — innymi słowy, powiązanego ściśle ze sferą materialnie ujętej biologii.  13

!
Chociaż również będę posługiwał się „materialnie ujętą biologią” jako odniesieniem do 

fundamentalnej pornograficznej strategii wobec ciała francuskiego brutalizmu — przywracania 

ciału jego mięsa — kategoria ta wymaga ostrożnego sproblematyzowania. Nie wystarczy bowiem 

powiedzieć, że francuscy reżyserzy wymienieni przez Syskę „powracają” do natury czy, tym 

bardziej, jakoby był to po prostu element ich materialistycznej estetyki — przeciwnie, 
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sprowadzenie ciała do jego fizjologicznej mechaniki jest przyznaniem mu nowego kulturowego 

sensu. Dodatkowo nie jest to sens zawieszony w próżni — jak będę później argumentował, 

agresywna materia brutalizmu jest odpowiedzią na utopijną derealizację pornografii. 

Francuski brutalizm szerzej, chociaż wciąż niewystarczająco dogłębnie, opisany jest w 

literaturze anglojęzycznej. Pionierski na tym polu był opublikowany w „Artforum” esej Jamesa 

Quandta pod wymownym tytułem Flesh and Blood: Sex and Violence in Recent French Cinema  z 14

2004 roku. Napisany wkrótce po premierze Twentynine Palms Brunona Dumonta artykuł zadaje 

pytanie o odrębny status agresji i przemocy w ukształtowanym nurcie współczesnego francuskiego 

kina. Krytyk ów nurt nazywa New French Extremity i pozostaje wobec niego wyraźnie niechętny, 

nie dostrzegając w radykalnych propozycjach reżyserów niczego poza powierzchowną 

chęcią wpisania się w przebrzmiałą już tradycję épater les bourgeois czy amour fou . 15

Próbę syntetycznego opisu zjawiska podjął też filmoznawca Tim Palmer w książce o współczesnym 

kinie Francji, poświęcając jeden rozdział nurtowi, którego określa terminem cinéma du corps , 16

czyli „kino ciała”. Wychodząc z dużo bardziej afirmatywnej pozycji niż Quandt, autor analizuje 

dotychczasową recepcję filmów, wskazuje także na ich społeczne i kulturowe tło, w feerii przemocy 

i seksu dostrzegając sugestywny komentarz na temat samej współczesności. Co jednak bardziej 

interesujące, Palmer rozważa istniejącą w eksplicytnych, ale nie zawsze jednoznacznych obrazach 

możliwość redefinicji samego medium filmowego i sposobów reprezentowania w kinie . Autor 17

przywołuje refleksję Philippe’a Azoury, który cinéma du corps traktuje jako dzieło „kinofilskich 

purystów… kina i dzisiejszej sztuki nowoczesnej splecionych ze sobą” . Ten właśnie aspekt 18

francuskiego kina będzie mnie interesował najbardziej — brutalny seks i przemoc nie jako tematy 

kina, lecz raczej symptomy pewnego myślenia o filmie i jego możliwościach, elementy 

autotematycznej refleksji. Co więcej, refleksja ta wcale nie jest pozbawiona kontekstu 

historycznego, co w swoim artykule zdawał się zarzucać brutalizmowi Quandt. 

Mam świadomość, że wybór terminu „brutalizm” jest arbitralny i może budzić 

wątpliwości. Niemniej w moim przekonaniu lepiej oddaje istotę zjawiska niż bardzo szerokie 

„nowy ekstremizm”, „kino ciała” itp., samo słowo kładzie już bowiem nacisk na agresywny 

charakter omawianych filmów i to dwojako: na płaszczyźnie fabularnej (tematy morderstw, 
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gwałtów, okaleczeń) oraz narracyjno-wizualnej (dosłowność obrazów, elementy pornografii, 

ścieżka dźwiękowa). W opozycji do raczej niesprecyzowanego ekstremizmu artystyczno-

architektoniczne konotacje brutalizmu mogą być tu ciekawym naddatkiem wpisującym filmowe 

zjawisko w szerszą tendencję kulturową. 

!
Pornografia wobec teorii filmu 

Studia kulturoznawcze zainteresowały się pornografią stosunkowo niedawno, przede 

wszystkim jako wstydliwą gałęzią filmoznawstwa. Przełomowe okazały się, przetłumaczone na 

polski, książki Lindy Williams, amerykańskiej badaczki filmu, analizującej to, co za sprawą jej 

tekstów, stało się następnie kanonem filmów porno . Chciałbym pokrótce zrekapitulować status 19

pornografii w filmo- i kulturoznawstwie, jednak tylko po to, by następnie zaproponować nową i, 

mam nadzieję, bardziej adekwatną wobec przedmiotu badań teorię. Warto bowiem podkreślić na 

samym początku, że praca ta nie dotyczy pornografii sensu stricto, lecz prędzej jej wybranych 

mechanizmów i sposobów ich wypracowywania w szeroko pojętym kinie fabularnym. Zawężenie 

pola dociekań do jednego przykładu filmowego pozwoli na pogłębioną analizę i 

interpretację warsztatu i w efekcie dowiedzenie istnienia różnych, heterogenicznych pornografii. 

Williams w swoich książkach i esejach proponuje pionierską historię kina porno, budując 

jego typologię, strukturyzując unikatowe gatunki i przyglądając się zepchniętej na granicę prawnej 

widzialności produkcji. Chociaż jej celem nigdy nie było stworzenie monolitycznego kanonu 

pornografii, opublikowana po raz pierwszy w 1989 roku książka Hard Core przyczyniła się do 

usystematyzowania historii porno jako odrębnego i zasługującego na akademicką refleksję gatunku 

filmu . Podejmuje się warte uwagi próby, by pornografię przeczytać na nowo — proponuje to na 20

przykład w specjalnym numerze amerykańskiego kwartalnika „Porn Studies” David Church  — 21

pozostające pod przemożnym wpływem Williams filmoznawstwo nie tylko powraca jednak do 

omawianych przez nią dzieł, ale przede wszystkim eksploatuje metodologię. Psychoanaliza, 

zdominowawszy najpierw dyskusję o filmie w ogóle, pozostawała na długo podstawowym 

narzędziem badania także pornografii. Zwłaszcza jej inspirowany refleksją Jacques’a Lacana odłam 

trafił w teorii filmu na niezwykle podatny grunt, przyczyniając się do powstania klasycznych 
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 Zob. Linda Williams, Hard core. Władza przyjemność i „szaleństwo widzialności”, przeł. Justyna 19

Burzyńska, Irena Hansz, Miłosz Wojdyna, Gdańsk 2010; Linda Williams, Seks na ekranie, przeł. Miłosz 
Wojdyna, Gdańsk 2013.

 Call for papers do specjalnego numeru „Porn Studies” ogłoszony przez Davida Churcha. https://call-for-20

papers.sas.upenn.edu/node/58223 (dostęp: 05.05.2015 r.).
 Tamże.21
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już tekstów Laury Mulvey  czy Slavoja Žižka . Filmoznawstwo zorientowane na klucz 22 23

psychoanalityczny zadawało głównie pytania o to, co i jak film robi z widzem — jak wpływa na 

jego reakcje, jakie ideologiczne komunikaty imputuje, a także, by odnieść się do głównego 

zagadnienia myśli Žižka, jakie modele pożądania są w kinie dystrybuowane i jak 

wyglądają mechanizmy ich wtłaczania w umysły widzów . Pytania te z wielką łatwością zestawić 24

można z pornografią, której istotową i wyróżniającą cechą jest przecież wchodzenie w złożone 

interakcje z ciałem widza, wypracowanie wielowarstwowego procesu uwodzenia, ale i zwodzenia, 

przypisanie filmowemu obrazowi mocy, jakiej nie ma w żadnym innym gatunku filmowym. Magda 

Szcześniak pisze wręcz o pornografii jako o „rodzaju sztuki użytkowej” . Jak sądzę, 25

podatność przedstawień ciała i seksualności w filmie na snucie psychoanalitycznej spekulacji 

należy jednak traktować z tym większą ostrożnością, a łatwość w zestawieniu przedmiotu i metody 

badań poddać tym bardziej krytycznej modyfikacji. 

Chociaż problem komunikacji między diegezą a widzem będzie jednym z podstawowych 

zagadnień mojej pracy, chciałbym rozumieć ją w inny niż psychoanalityczny sposób, zresztą w 

odwrocie w polu refleksji filmowej . Odwołując się do tradycji myśli formatywnej i 26

formalistycznej, nie interpretuję dzieła filmowego jako prostego naśladownictwa rzeczywistości czy 

nawet jako matrycy mającej powielać (konserwatywne w kinie głównego nurtu) wzorce zachowań i 

stosunków społecznych, lecz jako jakościowo zupełnie odrębną rzeczywistość, nie oddziałującą na 

irracjonalną nieświadomość pasywnego widza, lecz właśnie włączającą go we współtworzenie 

filmowej opowieści. Jak już w 1916 roku pisał Hugo Münsterberg, autor jednej z najbardziej 

oryginalnych i wytrzymującej próbę czasu teorii filmu, „dramat kinowy jest posłuszny raczej 

prawom umysłu niż prawom świata zewnętrznego” . Myśl psychologa zostaje współcześnie 27

reinterpretowana w kognitywnej teorii filmu, łączącej refleksję filmoznawczą z psychologią. Zadaje 

ona podstawowe pytanie: „co widz robi z filmem?”  i jak wypracowywane są środki jego 28

zrozumienia. Odwołując się z drugiej strony do dorobku rosyjskich formalistów, kognitywna teoria 
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 Zob. Laura Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, przeł. Jolanta Mach, w: Panorama 22

współczesnej myśli filmowej, red. Alicja Helman, Kraków 1992.
 Zob. Slavoj Žižek, Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkowski, Lynch, przeł. Kuba Mikurda, 23

Grzegorz Jankowicz, Paweł Mościcki, Julian Kutyła, Warszawa 2007.
 Teresa Rutkowska, Slavoj Žižek o filmie, „Kwartalnik Filmowy” 46 (106), 2004, s. 7.24

 Magda Szcześniak, Ciało i przyjemność kobieca w filmach pornograficznych, nieopublikowana praca 25

magisterska, komputeropis w posiadaniu autora i Archiwum Prac Dyplomowych UW, Instytut Kultury 
Polskiej UW 2008, s. 5.

 Teresa Rutkowska, dz. cyt., s. 23.26

 Hugo Münsterberg, Dramat kinowy, przeł. Alicja Helman, Łódź 1989, s. 75.27

 Alicja Helman, Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej. Podręcznik, Gdańsk 2010, s. 311.28



filmu akcentuje podział na fabułę, uporządkowany schemat wątków i motywów, oraz sjużet, jej 

ekspozycję . „Fabuła jest statycznym związkiem wydarzeń, które mogą zostać przedstawione w 29

ramach dzieła na różne sposoby, a więc za pomocą odmiennych sjużetów” . Rozróżnienie to 30

zwraca uwagę, że film jako opowieść nie jest tylko wytwarzany przez prostą ramę ujętej w czasie 

historii, ale podstawowe znaczenie ma sposób jej opowiedzenia i środki filmowe do tego użyte. 

Problematyka ekspozycji jako podstawowego motoru filmowej narracji powróci, kiedy będę 

proponował analizę i intepretację filmu pornograficznego głównie na poziomie sjużetu. Jestem 

bowiem przekonany, że „pornograficzność” filmu nie musi być koniecznie związana z 

eksplicytnymi obrazami, warto natomiast rozważyć alternatywną możliwość istnienia narratora-

pornografa. 

Odrzucając psychoanalityczny koncept widza idealnego, teoria kognitywna koncentruje 

się na niepowtarzalnym doświadczaniu filmu i reakcjach widza na jego środki. To, co dla mojej 

pracy szczególnie ważne, to także jej związki z postklasyczną narratologią będącą niezwykle 

istotnym zapleczem teoretycznym. W świetle rozważań współczesnych teoretyków narracja 

filmowa nie jest immanentną, gotową strukturą, którą należy odkryć, jak przekonywali narratolodzy 

zorientowani strukturalistycznie, ale mentalnym obrazem czy kognitywnym konstruktem 

wytwarzanym dopiero w umyśle odbiorcy . David Bordwell twierdzi wręcz, że „film jest formą, 31

której znaczenie nadaje widz w procesie odbioru. Film sam z siebie nie ma żadnego znaczenia (tzw. 

treści), lecz jedynie jest konfiguracją «chwytów» formalnych” . Założenia amerykańskiego 32

filmoznawcy są szczególnie interesujące dla badań nad pornografią, ponieważ dokonują 

przemieszczeń w intuicyjnych schematach komunikacji filmowej. Jeśli zasadnicza treść filmu nie 

jest zewnętrzna wobec jego odbiorcy, nie można już tak samo mówić o mocy pornograficznych 

obrazów — pozbawiony fundamentu zostaje zwłaszcza wywód wobec nich krytyczny, sugerujący 

najczęściej, że pornografia „sprawuje skuteczną władzę podobną do boskiego performatywu” , 33

albo jest wręcz komunikatem „Zrób to!” . Jak będę starał się wykazać, ma ona więcej wspólnego z 34

desperackim przywołaniem fantazmatu niż mimetyczną reprodukcją rzeczywistości. 
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Poprzez swoją koncentrację na narracji i estetycznej recepcji kognitywna teoria filmu 

stanowi obiecującą perspektywę dla analizy warsztatu filmowego. Wykorzystuję dostrzeżone przez 

formalistów i przejęte przez Bordwella „chwyty filmowe”, aby zwrócić uwagę, że nie rekonstrukcja 

fabuł, lecz analiza struktur ich opowiadania jest najefektywniejszym sposobem mówienia o filmie 

w ogóle. Nie sposób nie zauważyć bowiem, że pornografia jako być może najbardziej 

wykorzystujący narzędzia par excellence filmowe gatunek jest w stanie rzucić nowe światło na 

odczytanie możliwości i statusu samego medium. Zwłaszcza problem miejsca widza w diegezie jest 

jednocześnie punktem, w którym splatać powinny się studia nad pornografią z meta-refleksją o 

filmie. W pracy będę także analizował komunikację między obrazem a widzem w modelu 

pornografii opartej na ekonomii wspólnej przyjemności bohaterów filmu i obserwatora. Co w filmie 

musi się stać, by przyjemność przekroczyła barierę ekranu? Czy jest to w ogóle możliwe? W pracy 

będę chciał przyjrzeć się paradoksalnemu obrazowi pornograficznemu, który jednocześnie musi i 

nie może pokazać wszystkiego, tworząc bardzo kruchy fundament odczucia przyjemności. 

Kolejną istotną zaletą kognitywnej teorii filmu jest jej koncentracja na samej materialności 

i nieprzejrzystości filmu. Jak powołując się na Waltera Onga, pisze Marie-Laure Ryan, media nie są 

„wydrążonymi rurami” , neutralnymi wobec przekazywanych informacji, nie są też jedynie ich 35

nośnikami. Podobne tezy głosił Marshall McLuhan, twierdząc, że „środek przekazu sam jest 

przekazem”  istotowo wpływającym na komunikat — który, co warto podkreślić, nie istnieje w 36

odseparowanej od medium, czystej formie. Przekaz jest spleciony z medium na zasadzie 

nieskończonej wstęgi Möbiusa i żadnej z tych dwóch kategorii nie można analizować zupełnie 

oddzielnie. Niemniej, korzystając z dorobku kognitywnej teorii filmu i narratologii postklasycznej, 

chciałbym większą uwagę zwrócić na swoiste afordancje medium i sposoby, na jakie 

przekazują informacje, dlatego dużą część pracy poświęcam warsztatowej analizie wybranych scen, 

natomiast fabułę traktuję raczej pobieżnie i pretekstowo. 

!
Pornografia wobec francuskiego brutalizmu 

Jak zaznaczałem już wcześniej, w pracy pornografia interesuje mnie w bardzo szerokim, 

może nawet nieortodoksyjnym rozumieniu, jeśli przyjąć, że obscena w ogóle wytwarza własną 

ortodoksję. Dotychczas rozważałem teorię filmu, mając na uwadze klasyczne filmy pornograficzne. 

Analizując francuski brutalizm, trzeba jednak skorygować i dopowiedzieć niektóre elementy teorii, 
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ponieważ, jak sądzę, w jego przypadku nie będziemy mieli do czynienia z typową pornografią, lecz 

z jej autotematyczną i autokrytyczną wersją. Podczas gdy film porno ukrywałby zabiegi filmowe, 

niemal bezwiednie naśladując narrację tzw. klasycznego kina hollywoodzkiego , analizowane 37

przeze mnie filmy często specjalnie podkreślają własną „filmowość” przy użyciu środków z 

różnych porządków: albo niedbałe prowadzenie kamery zdradzające tym samym jej obecność, albo 

dowolne przeplatanie trybów narracji obiektywizowanej i subiektywizowanej , albo w końcu przez 38

eksponowanie w filmie scen, w których bohaterowie sami oglądają filmy. Rzecz jasna, wtrącenie 

tego typu nie musi zaburzać czwartej ściany diegezy, niemniej, jak spróbuję pokazać, w Gwałcie 

scena ta ma dla narracji szczególne znaczenie, a oglądanie filmu nie jest tylko przypadkową 

czynnością, lecz rodzajem autoreferencyjnego komentarza do wydarzeń z zerowego poziomu 

opowieści. Owa nieprzezroczystość pornografii francuskiego brutalizmu, jej stałe podkreślanie 

własnej obecności przekonują, że istnieje fundamentalna różnica między nią a pornografią sensu 

stricto. Była już mowa o tym, że pornografia jak żaden inny gatunek filmowy (obok science-fiction) 

zależy od użytej techniki i wprowadzonych narzędzi opowiadania historii. Jak postaram się jednak 

wykazać, „pornograficzność” we francuskim brutalizmie jest wygrywana zupełnie odmiennymi 

środkami, pozornie pozostającymi w sprzeczności z samą istotą pornografii — mam tu na myśli 

m.in. niedoświetlenie, wytracanie głębi ostrości, „niepoprawnie” skadrowany obraz. Dlatego 

też pornografia będzie mnie interesować nie tylko jako konkretny porządek widzialności opierający 

się na seksualnie eksplicytnych obrazach , lecz przede wszystkim jako porządkowanie materiału 39

filmowego. Z tego samego powodu najbardziej wydajnymi narzędziami metodologicznymi będą w 

pracy teorie formalistyczne kina, zwracające uwagę, jak pokazałem w poprzedniej części 

$12

 David Bordwell, Kristin Thompson, Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, przeł. Bogna Rosińska, 37

Warszawa 2011, s. 110. Jak piszą autorzy: „Narracja w klasycznym kinie hollywoodzkim wykorzystuje 
całą gamę możliwości, jednak przede wszystkim przejawia silną tendencję do bycia obiektywną (…). 
Zazwyczaj świat opowiadania przedstawiony jest w sposób obiektywny, z nielicznymi odstępstwami na 
rzecz percepcyjnej lub mentalnej subiektywności. W klasycznym kinie dominuje także narracja 
nieograniczona. Nawet jeżeli podążamy za pojedynczym bohaterem, pewne fragmenty filmu i tak 
przedstawiają nam sytuacje, których bohater nie widział, o których nie słyszał i o których nie wie.”

 Za George’em Wilsonem nie przyjmuję istnienia trybów „czystych” — obiektywnego i subiektywnego. 38

Zamiast przeciwstawnych trybów Wilson proponuje raczej spektrum, w granicach którego każdy tryb ma 
cechy zarówno tego pierwszego, jak i drugiego. Nawet tzw. ujęcia POV (point-of-view), czyli prowadzone z 
punktu widzenia bohatera, będące, wydawałoby się, przykładem narracji zdecydowanie subiektywnej, 
są według badacza jedynie „nacechowane subiektywnie” (subjectively inflected mode), jako że punkt 
widzenia kamery zbiega się z punktem widzenia bohatera diegezy, ale nie musi być z nim bynajmniej 
tożsamy. Pokazanie na ekranie snu lub halucynacji, najbardziej według Wilsona subiektywizowanego typu 
ujęcia, nazywa z kolei trybem narracji „nasyconej subiektywnie” (subjectively saturated mode). Zob. George 
Wilson, Transparency and Twist in Narrative Fiction Film, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 
2006, nr 1 (64), s. 81-95.

 W proponowanej tu terminologii można to rozumienie nazwać wąskim, jako że odnosi się do tego, co 39

najbardziej intuicyjnie wiązane jest z pornografią. 



niniejszego rozdziału, że treść filmu wypracowywana jest przede wszystkim przez sposób 

ekspozycji historii, a nie ją samą. 

Zróżnicowanie funkcji pornografii w kinie porno i w kinie fabularnym musi pociągać za 

sobą pewną zmianę w samej reprezentacji ciała, której także będę się przyglądał. W tym przypadku 

szczególnie interesować mnie będą nieraz trudne do wyznaczenia i niejednoznaczne granice — 

między ciałem widza, ciałem bohatera a Sobchackowskim „ciałem filmu”  służącym jako medium 40

komunikacji między dwoma pierwszymi. Należy także zadać pytanie, jak na status tych ciał 

wpływa ekstremalna przemoc, jakim zostają poddane w filmach — dlaczego i jak doszło akurat do 

zestawienia seksu i przemocy? Czy chodzi tylko o wypróbowanie dwóch skrajnych punktów osi 

przyjemność-ból? Będę argumentować, że seks bezpośrednio w y w o ł u j e  przemoc. 

Teraz postaram się więc zarysować teorię pornografii, z której będę korzystać w dalszych 

częściach pracy. Być może wbrew intuicyjnemu rozumieniu interpretuję pornografię jako obraz z 

rejestru fantazji i urojenia. Jak pisze Judith Butler: 

pornografia ani nie przedstawia, ani nie ustanawia tego, czym są kobiety, a tylko 
podsuwa alegorię męskiej chuci i kobiecego ulegania (choć oczywiście nie są to jej 
jedyne tematy) — alegorii, która niespokojnie wciąż na nowo odgrywa 
własną niemożność realizacji[.] Moża w rzeczy samej argumentować, że pornografia 
przedstawia nierzeczywiste, niemożliwe do zajęcia pozycje, k o m p e n s a c y j n e  
f a n t a z j e  [podkreślenie — A.K.], które nieustająco odtwarzają rozdźwięk między 
tymi pozycjami a pozycjami należącymi do społecznej rzeczywistości. Można wręcz 
wskazać, że pornografia jest zapisem nierzeczywistości płci, niewykonalności norm, 
które dyktują jej scenariusz i w obliczu których wciąż ponosi ona porażkę […] A 
jeśli tym, co obrazowane, jest szereg kompensacyjnych ideałów, wyolbrzymionych 
norm płci, to pornografia stanowi mapę dziedziny niewykonalnych pozycji, które 
władają społeczną realnością upłciowionych pozycji, ale jej, ściśle rzecz biorąc, nie 
tworzy. W istocie to właśnie ich niepowodzenie w ustanawianiu rzeczywistości 
obdarza pornograficzny obraz fantazmatyczną władzą.  41

!
Traktując o problematycznej kwestii penalizacji pornografii, badaczka próbuje 

pogodzić własną pozycję queerowego feminizmu z afirmatywnym podejściem do pornografii 

poprzez dostrzeżenie podstawowej różnicy między normami płci a społecznymi praktykami, dzięki 

którym płeć jest odgrywana. Tym samym filozofka obnaża fałszywą redukcję i oparte na nim 
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zrównanie kategorii z odrębnych i nieprzystających poziomów, które znalazło wyraz w popularnym 

i szeroko obecnym sloganie: „pornografia jest teorią, gwałt — praktyką” . Podstawą argumentu 42

Butler broniącej pornograficznych przedstawień jest spostrzeżenie, że uznanie ich opresyjnej 

władzy byłoby równoznaczne z przyznaniem, że odzwierciedlają one p r a w d z i w e  płcie, 

seksualności i relacje między nimi. Tymczasem, jak przekonuje Michel Foucault, tożsamości 

płciowe i seksualne zawsze są owocem aktualnego normotwórczego dyskursu , a nie gotowym 43

faktem społecznym. Butler komentuje: „ciało nie jest w żadnym istotnym sensie «określone ze 

względu na płeć», zanim wejdzie w obręb dyskursu, gdzie obdarzone zostaje «ideą» płci, 

wyrażającą jego naturę bądź istotę. Ciało nabiera sensu w obrębie dyskursu tylko w kontekście 

stosunków władzy” . Zatem pornografia próbująca za wszelką cenę oddać za pomocą 44

skomplikowanych środków filmowych naturalność i dosłowność ciała, nie odwołuje się do niczego, 

co obiektywnie istnieje, a raczej jest kopią drugiego rzędu — kopią kopii bez żadnego stałego 

odniesienia do ontologicznie pewnego porządku przeddyskursywnego, a więc dosłownym obrazem 

koncepcji symulakrów Jeana Baudrillarda . Według teoretyków queer „[płeć biologiczna] jest 45

tylko naturalizowana, by ukryć procesy wytwarzania norm społecznych” , zatem bynajmniej nie 46

poprzedza płci kulturowej, lecz wręcz jest jej wytworem, zapewniającym pozór stabilności . Co 47

więcej, wpisywanie płci w porządek natury jest zarówno skutkiem, jak i przyczyną umacniania 

heteroseksualnej matrycy, „obowiązkowej heteroseksualności” . Całe spektrum alternatywnych 48

seksualności jednak jednak wpisaną w normę aberracją: „Odmieńcy produkowani są przez 

heteroseksualną matrycę: służą wzmocnieniu granicy między tym, co normatywne, zdrowe i 

idealne, a tym, co nienormatywne, chore i nieczyste” . Tym samym status pornografii, jako 49

jednego z dyskursów tyleż reprodukującego, co konstruującego seks, przesuwa się w 

stronę fantazmatycznej utopii kompensującej braki i pęknięcia w rzeczywistości społecznej. 
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Także w oparciu o teorie gender i queer wypowiada się Linda Williams, zauważając, że 

wywodzi się ona z rejestru mitycznego, konstruuje uwodzące i sugestywne, ale fundamentalnie 

nierzeczywiste sytuacje . Śledząc genealogię niejednorodnego gatunku filmowego, Williams 50

opisuje utopijny i rekompensacyjny charakter filmów pornograficznych będący ich konstytutywną 

cechą od początków istnienia. Badaczka powołuje się na stag films, czyli prymitywną 

pornografię przełomu XIX i XX wieku, w której mimo rudymentarnej narracji i małego 

skomplikowania wizualnego twórcy podejmowali już starania, choć oczywiście dopiero 

narratywizacja kina pornograficznego była w stanie im to w pełni umożliwić, aby 

zasugerować (męskiemu) widzowi, że po pierwsze, w czasie penetracji mężczyzna odczuwa 

przyjemność, a po drugie, przyjemność ta jest t o ż s a m a  z przyjemnością widza filmu . Należy 51

zaznaczyć, że sam stosunek seksualny już w początkowym okresie rozwoju kina musiał być ujęty w 

ramy spektaklu, aby spełniał swoją uwodzącą funkcję. Wprowadzenie dźwięku i zaawansowanych 

technik filmowych paradoksalnie nie doprowadziło do wierniejszej  naturalizacji aktu, lecz wręcz 

przeciwnie — tym silniej ujęło go w derealizującą narrację. Zwróćmy uwagę, że złożoność aparatu 

filmowego towarzyszącego pornografii — mam tu na myśli system zbliżeń kamery, zachowanie 

odpowiedniej głębi ostrości, oświetlenie, selektywną rejestrację dźwięku — w istotowy sposób 

zmienia sam akt seksualny, budując przedstawienie z perspektywy, która poza filmową 

rzeczywistością zupełnie nie byłaby możliwa. Dochodzi więc do paradoksalnej sytuacji, w której 

utopijne przedstawienia seksualności właśnie przez swoją utopijność — obietnicę absolutnej 

eksplicytności i niezafałszowanej ekspresji lub, jak chce Linda Williams, „szaleństwo widzialności” 

— dążą do przekonania widza o własnej prawdziwości i adekwatności oraz zaangażowania go w 

ekranową ekonomię przyjemności. Zatem pornografia oscyluje zawsze między dwiema 

niemożliwymi pozycjami, w których musi dążyć do uwiedzenia widza fantazją uczestnictwa, a 

jednocześnie przy użyciu estetyki nadmiaru i hiperbolizacji odroczyć świadomość, że 

przyjemność nigdy nie będzie w stanie przekroczyć granicy ekranu. Stawiam zatem tezę, że istota 

„pornograficzności” sprowadza się do seksualnego kampowania obrazu przy jednoczesnym 

budowaniu „narracji maskującej”, która ów kamp przesłania i aktywnie przekonuje widza, że 

fantazmatyczne, bezmięsne ciała są autentyczne, niemożliwa perspektywa obserwacji jest 

prawdziwa, przyjemność — wspólna, a oparta na maksymalizacji utopia — werystycznym 

oddaniem rzeczywistości. W pornografii nie chodzi jednak o symulację świata rzeczywistego, a 

bardziej o jego „hiperrealną” wersję, w której nie ma już miejsca na opozycję przedmiotu i 
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podmiotu, ale o wytworzenie materialnej — odczuwanej przecież fizycznie — iluzji spojenia. 

Obraz, parafrazując słowa Krzysztofa Loski i Andrzeja Pitrusa, „zyskuje status zmaterializowanej 

wizji, jest czymś namacalnym (taktylnym), zmysłowym, zaś podmiot (czy raczej to, co z niego 

zostało) staje się jego częścią — zamkniętym obwodem” . 52

Powróćmy do kwestii epistemologicznego statusu pornograficznych obrazów w kinie 

francuskiego brutalizmu. Sądzę, że nurt ten jest wyjątkowo dobrym materiałem badawczym, 

ponieważ do pewnego stopnia może być interpretowany jako próba podjęcia dyskusji z wizualnymi 

tradycjami i technikami pornografii. Chociaż twórcy i twórczynie dochodzą w swoich filmach 

nieraz do zupełnie rozbieżnych wniosków, łączy ich zainteresowanie możliwościami twórczego 

wykorzystania pornografii jako filmowego narzędzia. Na przykład w awangardowym Sombre (reż. 

Philippe Grandrieux, 1998) reżyser posłużył się jedynie strukturą filmu pornograficznego i 

powielając jego narracyjny schemat, zbudował komunikat zupełnie inny od tego z kina porno. 

Stosunek reżyserów i reżyserek do pornografii nie jest wewnątrz brutalizmu bynajmniej spójny — 

podczas gdy niektóre filmy można czytać według klucza afirmatywnego, inne mają wymowę 

zdecydowanie krytyczną w sensie, jaki proponują niektóre odłamy feminizmu. Niemniej już samo 

użycie tej estetyki jest świadectwem dostrzeżenia w pornografii możliwości rozszerzenia 

artystycznego języka kina oraz podejmowanej stale do dziś próby sproblematyzowania wcześniej 

upraszczanych albo zupełnie ignorowanych relacji między pornografią a kinem głównego nurtu. 

Sama pornografia natomiast zyskała status pełnoprawnego depozytariusza odrębnego i wartego 

uwagi języka filmowego, którego tak długo jej odmawiano.  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ROZDZIAŁ 1 

PORNOGRAFICZNE STRATEGIE W GWAŁCIE 

Seks w kinie francuskiego brutalizmu nieraz pokazywany był z pornograficzną dosłownością. 

Przykładami mogą tu być Intymność (Intimacy, 2001, reż. Patrice Chéreau), Pornograf (Le 

pornographe, 2001, reż. Bertrand Bonello) czy wspomniana już Anatomia piekła. Chociaż we 

wszystkich tych filmach widz może zaobserwować niesymulowane stosunki płciowe, obrazom 

daleko do pornografii — będąc seksualnie eksplicytnymi, rezygnują bowiem ze skrupulatnego 

warsztatu filmowego, który w przedstawieniach pornograficznych ma nasycić obraz, nadać mu 

możliwość afektowania widza: radykalnych zbliżeń na genitalia, odpowiedniego oświetlenia i 

wykadrowania zapewniającego maksymalną widzialność. Chociaż niesymulowany seks jest obecny 

na ekranie, jego przedstawienia nie są ujęte ramami spektaklu, nie są wpisywane w złożony dyskurs 

pornografii, a więc tracą potencjał podniecania widza, co jest dowodem na to, jak nieoczywisty jest 

status scen seksu, które koniecznie uzupełnione muszą być szerokim wachlarzem „filmowych 

chwytów”. Rozróżnienie odrębnych rodzajów scen erotycznych jest też kolejnym argumentem za 

narratologiczną interpretacją pornografii, jako że istotne okazuje się pytanie nie o przedmiot 

przedstawienia, lecz o sposób jego pokazania. 

Na tle wyżej wspomnianych filmów Gwałt (Baise-moi , 2000, reż. Virginie Despentes, 53

Coralie Trinh Thi) wyróżnia się otwartym pornografizowaniem scen seksu oraz co więcej, jawną 

ich brutalizacją. Zestawienie seksu i przemocy — obu wyreżyserowanych z pornograficzną 

precyzją i dosłownością — sprawiło, że film jeszcze przed premierą wzbudził liczne kontrowersje, 

a jego światowe rozpowszechnianie bywało ściśle ograniczane i nawet w rodzimej Francji 

dystrybucja filmu napotkała poważne przeszkody . Kontrowersje wzmagał fakt, że Despentes i 54

Trinh Thi wywodziły się ze przemysłu porno jako aktorki i reżyserki — doszło więc do 

bezprecedensowej sytuacji, w której głos o pornografii zabrały podmioty stereotypowo najbardziej 

przez nią ciemiężone i eksploatowane, mianowicie kobiety w skierowanej do heteroseksualnych 

mężczyzn pornografii. Jest to tym bardziej znaczące spostrzeżenie, o ile zauważymy, jak złożone 

jest podejście reżyserek do pornografii, a także jak budowa filmu sugeruje ukaranie widza za 

czerpanie przyjemności z oglądania niektórych jej rodzajów. 
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Film opowiada historię dwóch kobiet, Manu i Nadine, z których pierwsza jest bezrobotną 

narkomanką, druga — prostytutką. Akcja zawiązuje się w scenie brutalnego gwałtu na Manu i jej 

koleżance, w czasie którego zostają pobite i upokorzone. Jednocześnie jest to wydarzenie 

katalizujące bunt i gniew młodej dziewczyny skierowane przeciwko społeczeństwu, w którym 

kobiety z jej klasy społecznej są marginalizowane i wykorzystywane. Wkrótce potem zaopatrzone 

w broń kobiety rozpoczynają podróż w głąb kraju wypełnioną seksem z przypadkowymi 

mężczyznami, brutalnymi morderstwami, rabunkami i pobiciami. Anarchistyczna wendetta 

bohaterek szybko przestaje nosić znamiona jakiegokolwiek uporządkowania, ofiarami Manu i 

Nadine stają się bowiem i kobiety, i mężczyźni, przypadkowi przechodnie itd., co rzecz jasna, jest 

ewokacją ich wściekłości wymierzonej przeciwko całemu światu, a nie tylko konkretnym 

sprawcom. Bezkompromisowa postawa bohaterek zdobyła uznanie w niektórych feministycznych 

interpretacjach filmu jako dosłowne zobrazowanie tego, co teoria nazywa female empowerment , 55

czyli wywalczenia przez kobiety prawa do samostanowienia oraz dowartościowania własnej 

podmiotowości. Jedną z wariacji tego odczytania jest dostrzeżenie subwersji w przekazie Gwałtu, 

który brutalnej i wyzyskującej rzeczywistości heteroseksualnej przeciwstawia lesbijską utopię 

będącą dla bohaterek drogą wyjścia z opresyjnych realiów— utopię, w której seksualność jest 

oparta na wzajemnym zrozumieniu, solidarności i przyjaźni, a ciała oddają się sobie zawsze na 

zasadzie obopólnej zgody. 

Rekonstrukcja budowy scen seksu w Gwałcie jest jednocześnie próbą podjęcia pytania, 

dlaczego to przemoc stała się tematem tego szczególnego rodzaju dyskursu o seksie, jakim jest kino 

francuskiego brutalizmu. Jakie pełni ona funkcje w strukturze filmu? Co oznacza dla historii w nim 

przedstawionej? W końcu: dlaczego przemoc wydaje się widmowym rewersem seksu, a ból i 

cierpienie — rewersem przyjemności? Jak będę argumentować, nie chodzi o prostą relację opozycji 

ani nawet o nierozerwalne złączenie Erosa i Thanatosa; wręcz przeciwnie — spróbuję pokazać, że 

agresja i przemoc są wykorzystywane przez reżyserów, aby tę przyjemność dopiero wyzwolić, 

znieść pornograficzne zadowolenie nie wynikające bynajmniej z obcowania z ciałem, lecz jego 

spektakularnym, ale pustym fantomem. Pytania zadawane przez reżyserów zawsze będą, moim 

zdaniem, oscylować wokół „urealnienia” doświadczenia pornografii i pokazania w filmie ciała na 

tyle mięsnego, na ile pozwala medium, a przemoc będzie narzędziem konstruującym alternatywną 

wobec pornograficznego seksu interpretację ciała. 

!
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Uwodzenie i odraczanie 

O statusie „pornograficzności” w Gwałcie dużo mówi już pierwsza scena, poprzedzająca 

nawet rozpoczęcie właściwej akcji filmu, w czasie której na ekranie pojawią się napisy początkowe. 

Tłem dla nich jest bowiem długie ujęcie zbliżenia na twarz jednej z bohaterek (il. 1) — jak 

się dowiemy z dalszej historii, prostytutki Nadine. Słabe doświetlenie sceny nie pozwala widzowi 

zorientować się, w jakiej przestrzeni znajduje się kobieta, reszta kadru, poza ciałem Nadine, ginie w 

mroku. Czerwone światło oraz czarny lateksowy strój, którego elementem jest obroża wybijana 

bardzo długimi ćwiekami, jasno sugeruje seksualny kontekst sceny, odnosząc się do standardowego 

zestawu wizualnych cech stereotypowo przypisywanym prostytucji czy domom publicznym. Nie 

tylko na tym zasadza się jednak erotyczne napięcie początkowej sceny, tworzy je też zachowanie 

bohaterki — pochyla się, to podnosi głowę, ułożenie jej ciała sugeruje pozycję klęczącą. 

Opuszczona głowa czasem znika z kadru, po czym pojawia się znowu, prezentując kpiący uśmiech 

kobiety i wzrok utkwiony gdzieś poza kadrem. Mimika Nadine zdradza zniechęcenie czy nawet 

irytację, co podkreśla też wybijająca złowrogi, basowy rytm muzyka towarzysząca scenie. Mimo 

długości nieprzerwanego ujęcia  i jego wizualnej złożoności nie zostaje ono w żaden sposób 56

rozwiązane lub zaczepione w dalszej akcji. Konstrukcja filmu nie daje żadnej odpowiedzi, dlaczego 

akurat ta scena rozpoczyna film — dlaczego akurat ta bohaterka? Dlaczego akurat w takim stroju? 

Dlaczego seks zostaje wyraźnie zasygnalizowany, ale jednocześnie jest w ujęciu nieobecny? 

Pozycja Nadine i sposób jej zaprezentowania w kadrze wyraźnie odnoszą się do 

tradycyjnej kompozycji obrazu seksu oralnego w filmach porno: punkt widzenia kamery jest mniej 

więcej zbieżny z punktem widzenia osoby przyjmującej — nie przez przypadek częściej to 

mężczyzna przyjmujący fellatio — natomiast wzrok kamery skierowany jest ku osobie wykonującej 

— najczęściej kobiecie. Momenty, w których głowa Nadine znika za dolną granicą kadru, są 

zdecydowanie trawestacją ruchu, jaki wykonują aktorki porno w trakcie seksu oralnego na 

mężczyźnie. W Gwałcie nie chodzi jednak o neutralne powidoki estetyki pornografii, ponieważ jak 

zdradza lekceważące i kpiące zachowanie bohaterki, tradycyjna poetyka wizualności pornografii 

jest w tej scenie przedmiotem żartu albo nawet zostaje sparodiowana. 

Seksualny potencjał sceny zostaje zdecydowanie osłabiony przez jej raczej niespieszne 

tempo (pozostające w dużym kontraście z resztą pospiesznie zmontowanego filmu) i wycofanie 

dosłownego przedstawienia seksu poza ramy obrazu. Chociaż cała ikonosfera odnosi się na różne 

sposoby do skojarzeń z seksualnością, do niczego nie dochodzi, nie może mieć nawet pewności, 
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czy Nadine ktoś towarzyszy. Każdy wątek podjęty przez to, co widoczne w otwierającym film 

ujęciu, wydaje się radykalnie przerwany i w pozostałej części filmu już nie kontynuowany. Jeśli 

wziąć pod uwagę tezę, jakoby Gwałt próbował kwestionować klasyczną pornografię, pierwsza 

scena byłaby wówczas jednoznaczną deklaracją wrogości wobec oczekiwań przyzwyczajonego do 

pornografii widza. Sugerowane wieloma środkami seksualne napięcie nie znajduje żadnego 

wyraźnego potwierdzenia, nie mówiąc już o jakiejkolwiek jego eskalacji. Nie jest pewnie 

przypadkiem, że film jeszcze przed premierą uznany za kontrowersyjny ze względu na dosłowne 

przedstawienia seksu rozpoczyna się niemal minutowym ujęciem, w którym seks jest zapowiadany, 

ale w bardzo pośredni i poszlakowy sposób. Wydaje się to grą z przyzwyczajeniami, jakie 

mogą być efektem obcowania z pornografią — jej obietnicą maksymalnej widzialności i 

niezapośredniczonego charakteru rozkosznych doznań, niemal wniknięcia w ciała aktorów/

bohaterów  w celu doświadczenia tego, czego nie sposób pokazać — wizualnego świadectwa 57
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Il. 1: Scena odroczenia przyjemności — zasugerowany akt seksualny nie znajduje spełnienia (Gwałt, 2000, reż. 
Despentes, Trinh Thi)



przyjemności . Mimo że pornografia również opierałaby się na stałym odraczaniu eskalacji 58

przyjemności — spełnienie nie jest możliwe ze względu na barierę ekranu, która zawsze będzie 

izolować dwie rzeczywistości — jednocześnie podejmuje wszelkie trudy, by przekonać widza, że 

eskalacja jest możliwa i nastąpi; jest to element systemu, który wcześniej nazwałem 

„narracją maskującą”, przekonującą, że to, co przedstawione w pornograficznym obrazie, jest 

rzeczywiste. Tymczasem Gwałt obnaża tę strukturę odraczania przyjemności, wskazując, że jest ona 

w istocie retardacją w nieskończoność, wyczekiwaniem niemożliwego. O ile pornografia w dużej 

mierze sprowadza się do przekonywania o realności obietnicy seksualnego spełnienia, film 

Despentes i Trinh Thi zdradza, że za każdym razem jest to obietnica bez rzeczywistego pokrycia, 

pochodząca z porządku abstrakcyjnej utopii przyswajanej w czasie filmowania jako symulacja 

naturalnego porządku. 

Negocjacja z oczekiwaniami widza — wyraźnie dająca o sobie znać już w omawianej 

scenie — wraz z filmem będzie stawać się coraz to bardziej okrutna. Owszem, seks zapowiedziany 

niejako pierwszym ujęciem zostanie wkrótce bardzo dokładnie pokazany, jednak zdecydowanie nie 

będzie to seks, jakiego widz pornografii mógłby się spodziewać. Co więcej, sam widz zostaje 

uobecniony w filmowym opowiadaniu, jako że Manu i Nadine często kierują wzrok prosto w 

kamerę. Jak można się jednak szybko zorientować, zabieg ten służy czemuś zgoła innemu 

niż nawiązaniu kontaktu w ramach ekonomii przyjemności, jak ma to miejsce w pornografii. 

Spojrzenie bohaterek zdradza bowiem prędzej fałsz owej przyjemności i jej ufundowanie na 

krzywdzie i wykorzystaniu. Dlatego też proponuję, aby już tę pierwszą scenę widzieć jako sposób 

karania widza poprzez jednoczesne uwodzenie i zaniechanie, pobudzanie oczekiwań i ich 

odrzucenie. Zwłaszcza że jak pokażą następne analizowane sceny, stosunek reżyserek do 

pornografii nie jest jednoznacznie afirmatywny, a następujące sceny seksu do pewnego stopnia 

poniżają przyjemność wypływającą z jej doświadczenia. Powielając strukturę i estetykę filmów 

porno, Despentes i Trinh Thi uzupełniają je treścią rozbijającą od wewnątrz „pornograficzność” 

obrazów; w pierwszej scenie tym elementem byłoby przedłużające się czekanie na wydarzenia, 

które — przynajmniej w otwierającym ujęciu — nigdy nie następują. 

!
„To jakbym posuwał zombie!”, czyli pornograficzne (nie)przyjemności 

Po kilku scenach wprowadzających postaci i otoczenie Manu i Nadine następuje 

sekwencja zapowiadająca kluczową dla rozwoju fabuły scenę gwałtu. Istotne, że w każdej scenie 
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ją poprzedzającej na różne sposoby zaznaczane są wykluczenia i degradacja, jakimi naznaczone 

są obie kobiety. Nadine poznajemy, gdy masturbuje się, oglądając brutalny film porno, w czym 

przeszkadza jej współlokatorka zarzucająca Nadine lenistwo i bezczynność. Później, kiedy 

koleżanka zwierza się jej z problemów z chłopakiem, Nadine milczy i snuje się po mieszkaniu, 

wyciągając z lodówki piwo, tylko po to, by w końcu zapytać, czy współlokatorce nie zostało 

jeszcze trochę marihuany, którą obie palą. Kobieta pyta z niedowierzaniem, czy Nadine wypaliła 

już wszystko, co miała, oraz wykrzykuje: „Jesteś naprawdę beznadziejna!”, na co tamta tylko 

wzdycha i poirytowana wstaje od stołu, znikając jednocześnie z kadru. Kilka tych scen daje pojęcie 

o codzienności bohaterki — pozbawionej pomocy ze strony państwa, zdemotywowanej do podjęcia 

jakiejkolwiek aktywności, której zainteresowania ograniczają się do palenia skrętów i zaspokajania 

potrzeb seksualnych („Idź do kuchni, dobrze? Chciałabym się tutaj masturbować, mam 

dość robienia tego w swoim pokoju” — mówi Nadine). 

W podobnej sytuacji znajduje się Manu. Okazjonalnie aktorka porno, na co dzień pozostaje 

bezrobotna. Obraca się wśród dilerów, nieraz będąc między ich brutalnymi porachunkami. W jednej 

ze scen początkowej sekwencji Manu rozmawia z mężczyzną pytającym ją o Radouana — 

rozmowy bohaterów sugerują, że jest zamieszany w handel narkotykami i naraził się zwierzchnikom. 

Zdenerwowany mężczyzna zaczyna coraz agresywniej zwracać się do kobiety, aby na samym 

końcu i jej zagrozić śmiercią tylko dlatego, że nie podobał mu się ton, w którym Manu 
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odpowiadała. Budowa tej krótkiej, pozornie niewiele znaczącej sceny może jednak być odczytana 

jako zapowiedź brutalnego gwałtu, a nawet metafilmowy gest skierowany ku widzowi. Rozmowa 

pokazana jest początkowo mniej więcej w planie amerykańskim, kręconym zza pleców bohaterki 

(il. 2), po czym następuje cięcie na twarz kobiety odpowiadającej mężczyźnie (il. 3). Jest to więc 

standardowe ujęcie, po którym spodziewać by się można odpowiadającemu mu kontrujęcia twarzy 

mężczyzny, jak to często ma miejsce w narracji klasycznego Hollywood. Taka struktura ma 

odpowiadać „naturalnej” reprezentacji rozmowy, w której na ekranie pokazana jest postać, która 

akurat mówi, ma też za zadanie uspójniać przestrzeń i uczynić ją bardziej wiarygodną . To też ma 59

miejsce w Gwałcie, ponieważ po ujęciu skadrowanym na twarz kobiety następuje cięcie i zbliżenie 

na twarz mężczyzny. Jednak operator nie powiela schematu ujęcie-kontrujęcie dosłownie, ponieważ 

o ile twarz Manu w poprzednim ujęciu pokazana była ze standardowej pozycji (z przodu, nieco z 

boku), o tyle mężczyzna pokazany jest już inaczej, choć różnica jest subtelna. W drugim ujęciu 

wzrok kamery jest bowiem o wiele wyraźniej zestawiony ze wzrokiem samej Manu i 

choć rzucający groźby mężczyzna nie patrzy bezpośrednio w obiektyw kamery, trajektorie tych 

spojrzeń są sobie bardzo bliskie (il. 4). Nie przez przypadek twarz mężczyzny uchwycona jest też w 

większym zbliżeniu niż twarz Manu. Budowa tej sceny, a zwłaszcza kontrastowe potraktowanie 
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Il. 3: Ujęcie na twarz Manu kręcone ze standardowej pozycji — z przodu, nieco z boku



schematu ujęcie-kontrujęcie sugerują pozycję widza, na którego niemal pada wzrok oprawcy i 

wobec którego rzucane są groźby. Niemniej, nie jest to prosty gest solidarności z 

zastraszoną kobietą, lecz paradoksalnie wskazanie, że widz znajduje się raczej w pozycji kata 

niż ofiary. W późniejszych scenach wzrok oprawcy zostanie skierowany na widza dopiero wtedy, 

kiedy stanie się nim para głównych bohaterek. Agresja mężczyzny jest zatem tyleż 

zapowiedzią gwałtu na Manu, ile komunikatem kary dla widza, jednak będzie ona zależeć tylko od 

kobiet. Tutaj widziałbym podstawę dla twierdzeń, jakoby Gwałt był w istocie filmem o female 

empowerment. Nie chodzi bynajmniej o to, że kobiety ostatecznie decydują się na odwet i 

dokonują krwawej zemsty na społeczeństwie, lecz o coś zdecydowanie bardziej złożonego — tylko 

Manu i Nadine przekraczają barierę ekranu i tylko one bezpośrednio wymierzają widzowi karę. W 

filmie pojawiają się ujęcia bohaterek mierzących w kamerę bronią (il. 5) lub okładających leżące 

ofiary, w których widz zostaje umieszczony na pozycji atakowanych. Dlatego też w scenie 

rozmowy Manu i mężczyzny ten drugi nie patrzy prosto w kamerę — tym zabiegiem różnicuje 

się systemową przemoc patriarchatu, w którym widz pornografii zajmuje pozycję uprzywilejowaną, 

od anarchistycznej przemocy zemsty wymierzonej w posiadających władzę. 
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Bezpośrednio przed gwałtem Manu spotyka koleżankę, z którą siada na wybrzeżu i 

spożywa alkohol . Przez krótki czas rozmawiają o filmie pornograficznym, w którym Manu 60

zagrała, jej towarzyszka podreśla natomiast, że obraz był widziany przez znajomych mężczyzn oraz 

zaznacza: „Te wszystkie piękne szczegóły… Dla mnie to obrzydliwe”. Główna bohaterka kontruje 

tę wypowiedź, mówiąc o swoim lekceważeniu mężczyzn i ich potrzeb. Nie są to puste słowa — jak 

okaże się w scenie gwałtu, Manu opiera się własnej wiktymizacji, w milczeniu znosząc krzywdę, 

ale jednocześnie nie poddając się oprawcom. Ważne, że scenę gwałtu dopowiada ta krótka 

rozmowa, pornografia jest w niej bowiem częściowo, choć nie bezpośrednio, obarczona winą za to, 

co wydarzyło się Manu i jej koleżance. Reżyserki Gwałtu zdają się cytować przytaczany wcześniej 

slogan o pornografii jako teorii, a gwałcie jako praktyce — być może właśnie spojrzenie na owe 

„szczegóły” wywołało w mężczyznach potrzebę „prawdziwego” doświadczenia? Może film 

posłużył jako swego rodzaju zachęta do dalszych działań? A może sugerował, że kobieta jest 

zawsze gotowa do podporządkowania się męskiej chuci? Chociaż bez większych wątpliwości 

można przyjąć, że na wszystkie te pytania można odpowiedzieć twierdząco, reżyserki są w 

rzeczywistości dalekie od prostej deklaracji antypornograficznych przekonań, jak zaś spróbuję 
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pokazać, przekonują o różnorodności i bogactwie wizualnego języka pornografii — w tym i 

takiego, który nie jest oparty na krzywdzie kobiety. Despentes i Trinh Thi nie są zatem 

ikonoklastkami, co potwierdza następna sekwencja gwałtu — zobrazowana za pomocą poetyki 

twardej pornografii. To zestawienie pokazuje, jak wielopoziomowo traktuje się możliwości 

pornografii, która nawet w feministycznym filmie ma swoją rolę do odegrania — nawet jeśli jest to 

rola wyjątkowo dwuznaczna. Argumentowałbym więc, że świadome złożoności i heterogeniczności 

pornografii reżyserki nie wypowiadają się przeciwko pornografii w ogóle, lecz przeciw niektórym 

jej społecznym uwarunkowaniom. Jak pokazuje bowiem przykład Manu, nie jest tak, że pornografia 

automatycznie pozbawia kobiet prawa do samostanowienia, ponieważ to zachowanie 

mizoginicznych mężczyzn jest bezpośrednim powodem ich nieszczęścia. Istotne, że później 

pojawia się kolejna scena seksu — tym razem jednak wyjątkowo niezwiązana z przemocą, a 

właśnie z satysfakcją i przyjemnością wynikającymi ze zbliżenia — utrzymana również w estetyce 

pornografii. Zestawiając z nią scenę gwałtu, mam na celu wykazanie, że w przeciwieństwie do 

tradycyjnego porno francuski brutalizm nie używa tego akurat porządku wizualnego, aby 

portretować cały czas to samo protetyczne ciało, które „zniesie każdą dawkę przyjemności” , lecz 61

właśnie przedstawić jego zróżnicowane reakcje i uwikłania. 
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Il. 6: Brutalny gwałt na pobitej koleżance głównej bohaterki



Samą scenę gwałtu buduje wyraźne skontrastowanie ujęć przedstawiających Manu i jej 

koleżankę. Dynamiczna praca kamery w czasie gwałtu na drugiej kobiecie zostaje zestawiona z 

wciąż ruchliwą, ale zdecydowanie bardziej statyczną pracą operatora kręcącego gwałt na Manu. 

„Pornograficzność” sceny została wyraźnie skondensowana w ujęciach przedstawiających 

koleżankę głównej bohaterki — użyte zostają bowiem takie narzędzia jak zbliżenia, wyraźnie 

podkreślone odgłosy towarzyszące uderzeniom i samej penetracji, a także krzyki. Równie często co 

zadowolona twarz oprawcy czy jego penis siłą wkładany do pochwy kobiety w kadrze pojawiają się 

zbliżenia na zakrwawioną ofiarę i zadawane jej ciosy (il. 6). Szczególnie mocne w wymowie jest 

długie ujęcie zbliżenia na poturbowaną twarz kobiety (il. 7), po którym — bez cięcia montażowego 

— wzrok kamery prześlizguje się po jej ciele w stronę genitaliów i w końcu dociera do twarzy 

gwałciciela (il. 8). Niewielka — jak na tak dynamiczną scenę — częstotliwość montażu i 

filmowanie bez statywu nadaje pornografii Gwałtu osobliwego pozoru dokumentalności, która, 

rzecz jasna, pozostaje w nie dającej się pogodzić sprzeczności z samą istotą pornografii. Praca 

operatorska w scenie gwałtu jest więc prześmiewczym potraktowaniem „prawdy” filmu 

pornograficznego, którą ten jednocześnie usilnie symuluje i skrzętnie ukrywa. Despentes i Trinh Thi 

zaznaczają, że to nie jakkolwiek pojętej prawdy szuka widz fimów porno, ale właśnie pięknej i 

uwodzącej umowności tak nierozerwalnie związanej z tym, czym w istocie jest pornograficzność. 

Dodatkowo, ten fragment sceny wydaje się bardzo trafną definicją francuskiego brutalizmu, w 

którym jednym z podstawowych zabiegów opowiadania jest owo wpatrzenie, niemal bezmyślne 

zawieszenie wzroku. Co ważne, w filmie nie dokonuje się rozróżnień — w innych przypadkach 

istotnych — przedmiotem wnikliwej obserwacji staje się bowiem zarówno seks i przyjemność, jak 

przemoc i ból. Reżyserki Gwałtu po raz kolejny negocjują oczekiwania widzów, eksponując równie 

explicite to, co sprawia rozkosz, i to, co bolesne. Pornograficzna oprawa sceny skontrastowana z 

przedstawioną historią sugeruje wieloznaczną etycznie płynność granicy między tym, z czego widz 

pornografii czerpie przyjemność, a tym, co powinno spowodować jego opór. Zabieg ten ma w 

filmie dwojakie znaczenie: po pierwsze, jest kolejną deklaracją Despentes i Trinh Thi 

wskazujących, jak problematyczna jest satysfakcja płynąca z oglądania pornografii, po drugie 

natomiast, jest kolejnym świadectwem jej wewnętrznej niespójności i heterogeniczności. Czyż nie 

jest bowiem tak, że jej status ulega zmianie w momencie, w którym przestaje ilustrować seks? Albo 
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— kiedy nie dotyczy już zadowalającego, konsensualnego zbliżenia? Sądzę, że estetyka i 

konstrukcja sceny gwałtu są znakami istotnego przesunięcia w stronę autotematycznej refleksji, 

kolejnym przekroczeniem filmowej umowności i bezpośrednim gestem wykonanym w 
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Il. 7: Zbliżenie na twarz gwałconej kobiety…

Il. 8: …i zbliżenie na twarz gwałciciela w ramach tego samego ujęcia



stronę widza. Pornografia przemocy we francuskim brutalizmie nie dopuszcza onanistycznego 

samozadowolenia, lecz implikuje krytyczną refleksję nad modi operandi pornografii w ogóle. 

Należy jednak zaznaczyć, że autorki Gwałtu nie grzęzną na prostym wskazaniu, jak 

eksploatacyjna jest sama pornografia, ponieważ reszta filmu podążać będzie raczej ścieżką 

fabularną wyznaczoną w tej scenie przez główną bohaterkę, która milcząco znosi wykorzystanie, a 

na jej twarzy bardziej niż przerażenie maluje się wściekłość i zniecierpliwienie. Chociaż Manu 

gwałcona jest analnie, a więc w sposób najbardziej kontrowersyjny kulturowo i — przez 

skojarzenie z męską homoseksualnością i zagrożeniem HIV/AIDS — bezpośrednio powiązany z 

autodestrukcją , wciąż stawia gwałcicielowi opór, trwając w bezruchu i nie wydając dźwięku (il. 62

9). Zirytowany mężczyzna uderza ją, wymuszając na kobiecie jakąkolwiek reakcję, po czym 

wykrzykuje: „To jakbym posuwał zombie!”. Odezwawszy się po raz pierwszy od czasu 

uprowadzenia, Manu odpowiada: „A ty myślisz, że co masz między nogami, dupku?”. Rzecz jasna, 

zakwestionowanie seksualnej sprawności mężczyzny, a więc istotnie jego męskości, jest atakiem na 

gwałciciela, jak i całą patriarchalną władzę opartą na kulcie fallusa, jednak o wiele bardziej 

interesująca wydaje się w tej scenie inna strategia oporu, a mianowicie milczenie i bezruch głównej 

bohaterki, które wynoszą przedstawione w filmie wydarzenia na metapoziom. Linda Williams 

pisze: 
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Il. 9: Pasywna i nieruchoma Manu — strategie oporu przeciw oprawcy rozbijają też pornograficzność sceny



[…] główną męską fantazję, która stoi za kinem hard core, można określić jako 
(skazaną na porażkę) próbę wizualnego przedstawienia szaleństwa widzialności, 
jakie rodzi się w ciele kobiety, której orgazm wymyka się próbom obiektywnego 
opisu. Nie dziwi więc fakt, że wiele z wczesnych produkcji hard core porusza 
się wokół sytuacji, w których przyjemność seksualna pojawia się mimowolnie lub 
wbrew woli kobiety — wokół aktów gwałtu lub zniewolenia. W takich wypadkach 
objawy wymuszonej przyjemności, jakiej doznaje ofiara, służą za dowód 
prawdziwości gatunku, o który trudno by było w innych okolicznościach . 63

Innymi słowy, przemoc jako swego rodzaju dopełnienie seksu była obecna w pornografii od 

początku i choć Williams nie pisze o tym explicite, można uznać, że służyła nie tylko jako pretekst  

skonstruowania wizualnego ekwiwalentu przyjemności, lecz wręcz jako jej katalizator lub siła, 

która ją dopiero wyzwalała. Jeśli ból uwypuklił przyjemność, dając jej wizualną wiarygodność, w 

pornografii jest to równoznaczne z jej stworzeniem, jako że dopóki niewidzialna, rozkosz nie może 

zaistnieć. Obietnica maksymalnej widzialności spycha wszystko, co niewidoczne, w niebyt, 

skazując kobiecą przyjemność na obowiązkową teatralizację, bez której jej status ontologiczny 

wyraźnie się chwieje. Właśnie tej spektakularyzacji, umożliwiającej w istocie zaistnienie 

pornografii jako takiej, opiera się główna bohaterka Gwałtu. Jej mało atrakcyjna pasywność, a 

wręcz obojętność na to, co z jej ciałem robi mężczyzna, rozbija od wewnątrz sens pornograficznego 

obrazu. Jej uparte milczenie i zaciekły wyraz twarzy wybrzmiewają z tym większą siłą, im bardziej 

zostaną skontrastowane z tradycyjnymi przedstawieniami seksu, w których kobiety — symulując 

odruchowość, a więc wedle Williams sprowadzającą się do fizjologicznych reakcji prawdę — wiją 

się w spazmach rozkoszy, jęczą, a nawet krzyczą. Charakter sceny gwałtu na Manu jest zatem 

„quasi-pornograficzny”, ponieważ kompozycja reprezentacji ciała skutecznie wymyka się 

utopijnym fantazjom pornografii. Należy znowu podkreślić, że alternatywą dla antyrealistycznej 

pornografii  nie musi być bynajmniej powrót do prawdy ujętej w naturalistycznym przedstawieniu 64

— ta pozycja jest bowiem w równym stopniu utopijna i niewykonalna, co sama pornografia — lecz  

prędzej byłby nią nowy, odrębny od „fałszu” pornografii i „prawdy” natury sposób interpretacji 

ciała, którego reprezentacja w filmie nie jest przecież oparta na prostej, binarnej opozycji. Ciało we 

francuskim brutalizmie „nie jest artystyczną kompozycją, ale samym życiem” . 65
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Jak zauważa Paulina Kwiatkowska: „Funkcją ciała w obrazie filmowym nie jest bowiem 

tylko reprodukcja, czyli potwierdzanie realności czy materialności ciała, ale kompozycja, która 

umożliwia konceptualizowanie ciała, ujęcie go jako zarazem środka ekspresji i refleksji” . Ciało w 66

filmie nie tylko pochodzi więc z rejestru estetyki, ale wprawia w ruch mentalny proces, który 

jednocześnie jest weń wpisany, jak i konstruowany przez widza w trakcie seansu, co więcej — 

każda reprezentacja ciała jest też wpisaniem go w konkretny porządek ideologiczny. Momentem w 

historii kina, który być może najwyraźniej uwidocznił takie jego uwikłanie, był opisywany przez 

Gilles’a Deleuze’a rozpad formacji, jaką nazwał kinem obrazu-ruchu, i powstanie kina obrazu-

czasu opierającego się na „sytucjach czysto dźwiękowych i optycznych” , które nie były 67

już jednoznacznie motywowane fabularnie, ale służyły bardziej mentalnej intensyfikacji obrazu 

f i lmowego . Rozpad t r adycy jnych s t ruk tu r na r r ac j i m ia ł wed ług De leuze ’a 

odzwierciedlać powojenną dezintegrację dotychczasowego świata i rozkład spójnych historii, w 

jakich zanurzona była rzeczywistość. Kwiatkowska, analizując Przygodę Michelangelo 

Antonioniego, dostrzega wręcz „nieludzkie piękno” , jakie w swoich oderwanych od 68

zaangażowania, chłodnych filmach podejmował włoski reżyser. Ta metamorfoza rzeczywistości, jej 

spękanie i fragmentaryzacja dotyczyły także przedstawienia ciała, które przestało być elementem 

reżimu działania kina obrazu-ruchu, a stało się wyizolowanym z akcji medium szczególnego 

zagęszczenia mentalnego. 

Ciało Manu w scenie gwałtu nie jest więc tylko wizualnym znakiem oporu przeciw 

przemocy, lecz staje się właśnie „środkiem refleksji” na temat istoty pornograficznych 

przedstawień. Bierny protest bohaterki staje się ważną dla całego filmu deklaracją, a także 

świadectwem autotematycznej refleksji wpisanej w Gwałt. Tę rolę podkreśla szczególnie zgryźliwy 

komentarz rzucony mężczyźnie przez Manu, zadający kłam „prawdzie” pornografii, jak opisuje 

ją Williams (il. 10). Film Despentes i Trinh Thi wymaga zresztą doprecyzowania teorii badaczki — 

jeśli celem pornografii jest przedstawienie wizualnego dowodu kobiecej przyjemności, nie jest to 

podyktowane troską o tę akurat rozkosz. Dowód zostaje bowiem przedłożony mężczyźnie, dla 

którego staje się on potwierdzeniem własnej sprawności i — co za tym idzie — męskości. Bez tego 

świadectwa męskie samozadowolenie pozostaje zawsze podszyte niepewnością i obawą przed 

porażką. Dlatego też tak wielkie znaczenie ma w scenie gwałtu ciało Manu, które nie tylko tego 

dowodu nie dostarcza, ale wręcz go ośmiesza. Nie bez powodu używam tego słowa — zdradza ono 
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bowiem kampowy charakter pornografii, której wzniosłość i marzenie o hiperrealizmie są właśnie 

— śmieszne. Ten aspekt osobliwej „śmiesznej wzniosłości”  dostrzegła też Susan Sontag, 69

zaliczając do przykładów kampu „filmy pornograficzne oglądane bez podniecenia” . Na to 70

podniecenie nie pozwala sprzeciwiające się poetyce spektaklu ciało głównej bohaterki, tym samym 

zdradzające chwiejne fundamenty pornograficznego przedstawienia i jego reprezentacji ciała. Tak 

że zarówno rozmowa o pornografii w poprzedniej scenie, jak i sam obraz gwałtu na kobietach 

negocjują granice pornograficznej przedstawialności i przyjemności, jaka ma z niej płynąć — 

oczywiście, jest to przyjemność bardzo wątpliwa na płaszczyźnie etycznej, niemniej jak sądzę, 

właśnie na tej niespójności opiera się w dużej mierze poetyka całego brutalistycznego kina.  

Chociaż wydaje się, że scena gwałtu jest otwartym atakiem na pornografię samą w sobie, 

chciałbym wykazać, że twierdzenie to nie jest wcale oczywiste. Owszem, użycie pornograficznych 

narzędzi akurat w tej scenie wydaje się wyjątkowo ironiczne, stoi bowiem w wyraźnej sprzeczności 

z tym, co ukazane na ekranie, jednak Despentes i Trinh Thi nie zawężają wykorzystania pornografii 

tylko do tej funkcji. Dokładnie w połowie filmu, w czasie, kiedy Manu i Nadine są już w trakcie 
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Il. 10: Manu pyta: „A ty myślisz, że co masz między nogami, dupku?”, ośmieszając gwałciciela i jego potrzebę 
reakcji



podyktowanej zemstą podróży przez Francję, pojawia się scena będąca bardzo szczególnym 

rewersem brutalnej i odrzucającej sceny gwałtu. W przydrożnym barze kobiety zauważają dwóch 

mężczyzn, z którymi — w następnym ujęciu — zaczynają uprawiać seks w pokoju motelowym (il. 

11). Scena zbudowana jest bardzo podobnie do obrazu gwałtu — po raz kolejny przeplatają się ze 

sobą perspektywy obu bohaterek, jednak tym razem w sposób o wiele bardziej harmonijny, jako że 

kobiety nie tylko czerpią przyjemność ze stosunku, lecz czerpią ją w równym stopniu. Plany ogólne 

dopełniają zbliżenia na genitalia, twarze całujących się bohaterów, ręce posuwające się po ciałach 

czy inne gesty wyrażające czułość i zaangażowanie. Martwą ciszę ze sceny gwałtu, 

podkreślaną jeszcze krzykami ofiary i mało atrakcyjnymi odgłosami seksu, zastępuje transowa, 

elektroniczna muzyka z zapętlonym motywem kobiecego jęku — tym razem ewidentnie dającego 

dowód przyjemności. Warto podkreślić, że obok typowych ujęć przedstawiających fellatio czy 

penetrację w scenie pojawia się cunnilingus (il. 12) i powoli następujący po nim — w ramach 

jednego ujęcia — najazd kamery na twarz Nadine. Poza tym, że dowartościowana zostaje kobieca 

przyjemność, zabieg ten usprawiedliwia też samą pornografię. Stanowiąc refleks bardzo podobnego 

ujęcia ze sceny gwałtu, w którym kamera wykonuje ruch od zakrwawionej twarzy kobiety ku 

zadowolenemu oprawcy, ten fragment filmu zdaje się jasno pokazywać, że pornografia nie musi 

opierać się na przemocowych relacjach ani wyrastać z niesprawiedliwej i krzywdzącej reprezentacji 

ciała, lecz równie dobrze może pokazywać oparty na wzajemności i zgodzie, dający przyjemność 
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Il. 11: Scena seksu — plan ogólny



seks. Z powodu tej właśnie sceny należy uznać, że Gwałt nie jest tak antypornograficzny, za jaki 

uchodzi, ani nawet nie rekonstruuje krytycznie przemysłu stojącego za pornografią, jak sugeruje na 

przykład interpretacja Moiry Sullivan , lecz opowiada się za jej wieloznacznością i — co jeszcze 71

ważniejsze — możliwościami, jakimi wzbogaca medium filmowe. Zderzenie sceny gwałtu i seksu 

dowodzi, że pornografia nie sprowadza się do jednej, immanentnej konceptualizacji ciała, ale że 

pozwala na dużą twórczą dowolność, a nawet przeciwstawienie jego różnych wizualnych 

intepretacji. W Gwałcie female empowerment nie jest zatem protestem przeciw pornografii samej w 

sobie, ale przeciw jej stereotypowemu użyciu — jako gatunku przeznaczonego przyjemności 

mężczyzn — ponieważ to właśnie ono, a nie przedstawienia, daje podstawy dla mizoginicznych 

prerogatyw mężczyzn. 

To zaspokojenie kobiety i jej samostanowienie jest zresztą najistotniejszym przesłaniem 

sceny seksu — nie bez powodu zdecydowanie najbardziej afirmatywnej i budującej w całym filmie 

— męskość i jej rozkosze, które pod postacią sztucznego zainteresowania przyjemnością kobiety 

stanowią podstawowy temat filmów porno, są w niej bowiem przewrotnie dewaluowane. Takie 

ujęcia jak przedstawienie fellatio, a więc najbardziej stereotypowego obrazu przeważająco męskiej 

przyjemności, nie tylko nie dominują czasowo nad resztą materiału filmowego, lecz są jedynie 
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wizualnymi pauzami bez większego narracyjnego znaczenia, ponieważ istotną osnowę sceny 

stanowią ujęcia przedstawiające obie pary uprawiające seks na osobnych łóżkach, ale także 

wymianę spojrzeń między głównymi bohaterkami. Nie zawsze są to spojrzenia odwzajemnione, 

jednak gra aktorska kobiet wyraźnie sugeruje, że dopiero ta nić kontaktu lub spojrzenie na 

kobietę daje Manu i Nadine rzeczywistą rozkosz, co potwierdzają uśmiechy, jakimi 

obdarzają się bohaterki (il. 13). Mimo że scena pozornie przedstawia heteroseksualny, dwuosobowy 

seks uprawiany przez dwie niezależne pary, w rzeczywistości dochodzi tu do lesbijskiego zbliżenia, 

w którym przypadkowi mężczyźni są jedynie instrumentami osiągnięcia przyjemności, a nie jej 

źródłem. Voyeurystyczny układ podglądania i bycia podglądaną ma tutaj homoseksualną podstawę, 

niweczącą wymóg heteroseksualnej przyjemności wypływającej z jedynego społecznie 

akceptowanego rodzaju seksu. Najlepiej dowodzi do ujęcie, w którym na pierwszym planie 

obserwujemy zbliżenie na Manu, z kolei w dalszym — mężczyznę pożądliwie wpatrzonego w 

Nadine, która nie odwzajemnia spojrzenia, lecz odwraca głowę w kierunku swojej przyjaciółki (il. 

14). Na jej twarzy także maluje się zadowolenie. Takie rozmieszczenie przyjemności potwierdza 

też scena zamykająca sekwencję seksu, w której ironicznie uśmiechnięta Manu bez wyraźnego 

powodu wyrzuca z pokoju jednego z mężczyzn. Następnie głaszcząc młodego chłopaka, który 

pozostał z bohaterkami, wskazuje na Nadine, sugerując seksualną wymianę (il. 15) — mężczyzna 

uśmiecha się, spoglądając na drugą kobietę, podchodzi do niej i zaczyna całować. Manu, na której 
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Il. 13: Kobiety uśmiechają się do siebie, ignorując mężczyzn



zawieszony został wzrok kamery, puszcza w kierunku pary porozumiewawcze mrugnięcie, po czym 

kładzie się na łóżku i z zadowoleniem patrząc na seks przyjaciółki, błogo uśmiecha (il. 16). 
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Il. 14: Wpatrzona w Manu Nadine nie odwzajemnia spojrzenia mężczyzny, zdradzając tym samym lesbijski charakter 
własnej przyjemności

Il. 15: Manu sugeruje seksualną wymianę



Kompozycja tej sceny jest świadectwem rozbijającej usankcjonowaną patriarchalnie 

władzę mężczyzn przez homoerotyczną relację dwóch kobiet, nawet jeśli kamera nie obrazuje 

explicite ich lesbijskiego zbliżenia. Jak analizuje Luce Irigaray, fundamentem patriarchatu jest 

homoerotyczna lub nawet homoseksualna relacja dwóch mężczyzn . Opiera się ona na rytualnej 72

wymianie kobiet, które jako przedmioty transakcji pozbawione są własnej podmiotowości, prawa 

do samostanowienia, a nawet społecznego istnienia — przynajmniej dopóki nie znajdą się między 

dwoma mężczyznami. W dystrybucji kobiet nie chodzi jednak tyle o ich zawłaszczenie, co o 

zacieśnianie więzi między mężczyznami . Sebastian Jagielski pisze w tym kontekście o budowaniu 73

i umacnianiu homospołecznych relacji między mężczyznami, wewnątrz których niewypowiedziana 

homoerotyka staje się zasadą, a homoseksualizm — obscenicznym tabu, w opozycji do którego 

homospołeczne więzi w ogóle powstają . W Gwałcie ten porządek zostaje radykalnie odwrócony 74

— to rola mężczyzny zostaje sprowadzona do nośnika homoseksualnego pożądania między 

kobietami, to one także wymieniają się nim jak towarem. Podobnie jak w teorii Irigaray w filmie 

nie chodzi o seks z mężczyzną, lecz o zbliżenie z kobietą; nie jest ono jednak zakazane lub 

nienazwane, ponieważ — choć w Gwałcie nie ma eksplicytnej sceny lesbijskiego seksu — znajduje 
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Il. 16: Manu błogo się uśmiecha



swój wyraz w przecinających się spojrzeniach i uśmiechach, będących komunikatem czułości 

przekraczającej cielesną przyjemność. 

Zestawiając scenę gwałtu z sekwencją przyjemnego seksu, zwracam uwagę na 

zastosowanie pornograficznych obrazów w obu przypadkach, świadczy to bowiem o braku 

spójności konstruktu, jakim jest monolityczna pornografia, a pewnie i nawet o tym, że konstrukt 

taki nie istnieje — pornografia jako środek wizualnego wyrazu może pokazywać całe spektrum 

seksualności i cielesności. Niemniej nie oznacza to, że ona sama pozostaje neutralna wobec tego, co 

pokazuje, wręcz przeciwnie — na poziomie filmowej formy ściśle splata się z konstruowaniem 

historii, a reżyserki decydując się na pornograficzne ujęcie, wykorzystują niezwykle szeroką 

gamę „filmowych chwytów”, które w rzeczy samej zmieniają status filmowanej rzeczywistości. 

Takie skonstruowanie scen seksu i przemocy jest przykładem tego, jak francuski brutalizm 

w ogóle traktuje pornografię i jej reprezentację ciała. Wizualne podobieństwo scen pełnego agresji, 

wymuszonego seksu i stosunku dającego przyjemność i poczucie bliskości jest równoznaczne z 

zastawieniem pułapki na widza — czerpiąc przyjemność z obserwacji drugiej sekwencji, powinien 

równie dobrze odczuwać ją oglądając scenę gwałtu. To zawstydzenie oczekiwań wobec 

pornograficznego filmu jest bardzo częstym motywem kina francuskiego brutalizmu. Jest ono o tyle 

ważniejsze, o ile pokazuje, że nurt ten konstruuje własny rodzaj pornografii — autotematycznej i 

krytycznej wobec własnego przedmiotu obrazowania. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywa 

ciało — pozbawiane w filmowej narracji bagażu znaczeń, których wymagałaby pornograficzność 

obrazu, zostaje sprowadzone do oczywistego, fizjologicznego faktu stawiającego opór utopijnemu 

spektaklowi pornograficznego seksu, nie ma w sobie nic z teatralnego rekwizytu ani tym bardziej z 

wirtualnego ciała zawsze i wszędzie gotowego do zbliżenia, ale — jak zostało to dobitnie pokazane 

w scenie gwałtu — ciałem nieruchomym i niewrażliwym, wobec którego film nie czyni starań, aby 

ukryć jego niedoskonałości czy nawet brzydotę, a nawet pewien kampowy komizm — śmiertelny 

wobec pornografii. Nie jest jednak tak, że jest to ciało pozbawione sprawczości — jest bowiem 

również zdolne do egzekwowania własnej przyjemności i budowania uczuciowych relacji, 

szczególnie zaś takich, które nie mieszczą się w porządku normatywnym. Despentes i Trinh Thi 

rozszerzając dotychczasową definicję pornografii, muszą jednak najpierw zaproponować strategię 

zmiany tradycyjnej reprezentacji ciała, która dla istoty pornograficzności jest najważniejsza — 

stawiam tezę, że strategią tą jest m a s a k r o w a n i e  ciała, zadawanie mu skrajnego bólu, aby 

przekonać się, jak stabilny jest jego ontologiczny status, wyraźnie zachwiany przez pornografię 

wpisującą je w rejestr mitu, marzenia, fantazmatu. To właśnie rozumiem, twierdząc, że seks 

bezpośrednio wywołuje przemoc — tam, gdzie pornografia użyje seksu, aby przekonać o 
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wiarygodności ciała, tam francuski brutalizm wprowadzi przemoc, aby dowieść, że dopiero 

zakrwawione i pokawałkowane może być „prawdziwe”. Nie twierdzę, że francuski brutalizm to po 

prostu zawoalowana apologia przemocy, przykład Gwałtu pokazuje bowiem, że spustoszenie, jakie 

sieje agresja, pozostawia jednocześnie miejsce na nowe, budujące doświadczenia ciała. 

Dwubiegunowa interpretacja seksualności jest stałym motywem francuskiego brutalizmu. 

W wielu innych filmach pojawiają się sceny „zacierające różnicę między sferą rozkoszy a obszarem 

cierpienia” . W Nowym życiu Philippe’a Grandrieux bohaterka, Melania, trafia w ręce handlarzy 75

ludźmi, by dostać się w końcu w posiadanie Boyana, właściciela klubu nocnego, który 

przemocą zmusza ją do prostytucji i występów. Sceny upokorzeń dziewczyny są bardzo dosłowne i 

brutalne, zestawione co więcej z niemal pornograficznymi przedstawieniami seksu. Jednocześnie 

rozwijany jest wątek Seymoura, chłopaka zakochanego w Melanii, który stara się ją odkupić od 

coraz bardziej agresywnego i sadystycznego Boyana, jednak bezradny wobec mafii handlarzy 

ludźmi w finale filmu gwałci i bije dziewczynę. Końcowa przyjemność okupiona jest cierpieniem 

bohaterki, a defetystyczna wizja rzeczywistości miażdży w filmie przejawy miłości. Ważne, że 

Grandrieux nie wartościuje jednak zachowań bohaterów — w swoich behawioralnych, niespójnych 

narracyjnie filmach z taką samą uwagą przygląda się przemocy i bliskości, nieraz preparując je do 

poziomu wizualnych kompozycji pozbawionych emocjonalnego ładunku. Do minimum ogranicza 

także językową ekspresję bohaterów, „zastępując wyszukany dialog serią półsłówek, jęków, 

szlochów i okrzyków” . Na tym też poziomie Grandrieux często dyskutuje z filmami 76

pornograficznymi, w których dźwięki wydawane mimowolnie przez bohaterów mają być ostatecznym 

dowodem na rzeczywisty charakter ich przyjemności — u francuskiego reżysera natomiast 

stają się wyrazem izolacji i wyobcowania, co do pewnego stopnia koresponduje z postawą biernej i 

milczącej Manu z Gwałtu. Nawet odpowiednie zakomponowanie warstwy dźwiękowej staje 

się więc we francuskim brutalizmie sposobem na wykreowanie rzeczywistości, w której „podział na 

seks i horror kompletnie zanikł” . 77

Jeszcze bardziej brutalne sploty seksu i przemocy odnaleźć można w drugiej połowie 

filmu. Ilustruje to na przykład scena uwiedzenia mężczyzny przez Manu, a później wyjątkowo jego 

dotkliwego pobicia — doprowadzającego do śmierci, jak można się domyślić — przez obie 

bohaterki. Scenę rozpoczyna ujęcie na dzielenie kresek kokainy, które zaraz potem zażywa Nadine i 
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już to otwarcie wydaje się znaczące — sugeruje bowiem, że vendetta bohaterek, początkowo 

przynajmniej pozornie racjonalizowana, przestaje mieć jakikolwiek obiektywny sens, lecz 

sprowadza się do zaspokojenia morderczej żądzy i, co jest niejako praktycznym skutkiem 

ubocznym, zdobycia środków na dalszą podróż w stronę Paryża. Alkohol i narkotyki — obecne od 

pierwszych scen i powracające w wielu późniejszych sekwencjach — podkreślają ekstatyczny, a 

nawet dionizyjski charakter zemsty bohaterek. Nie chodzi w niej więc jedynie o zadawanie 

kolejnych ciosów patriarchalnie ustrukturyzowanemu społeczeństwu, lecz o przyjemność samą w 

sobie, o akty odsączone niejako z ich społecznych implikacji. Dlatego też policyjny pościg 

towarzyszący Manu i Nadine jest w filmie ledwo zaznaczony, przywołany jednym nagłówkiem w 

gazecie, którą czyta Nadine, zdaje się przynależeć do innej rzeczywistości, która nie ma wielkiego 

wpływu na poczynania bohaterek . Realne konotacje zbrodni kobiet są odsuwane w filmie na drugi 78

plan — najważniejszą rolę odgrywa bowiem samo działanie, poruszanie, aktywność podjęta przez 

bierne dotychczas protagonistki. 

W scenie uwiedzenia obok narkotyzującej się Nadine stoi wyzywająco ubrana Manu, na 

pierwszym zaś planie widać odwróconego plecami do kamery mężczyznę. Młodsza bohaterka 

podchodzi do niego, przytula do swoich piersi, gładzi po głowie, w powtarzającym się przez cały 

film geście rozrywa rajstopy, eksponując swoje krocze. Podniecony mężczyzna drżącymi rękoma 

wyciąga prezerwatywę, na którą nie zgadza się Manu. Kiedy tamten próbuje przekonywać o 

bezpiecznym sensie, znudzona kobieta siada koło niego i deklaruje, że straciła chęć na cokolwiek, 

ponieważ mężczyzna nie może osiągnąć erekcji. Zdesperowany proponuje więc seks oralny, na co 

Manu figlarnie przystaje. Rozmowie z zainteresowaniem przygląda się Nadine, śledząc zachowanie 

przyjaciółki. Kiedy do zbliżenia ostatecznie dochodzi, kamera wykonuje najazd na 

wykrzywioną twarz mężczyzny — prezentuje ona tyleż grymas rozkoszy, co bólu, zdecydowanie 

nie atrakcyjny ani tym bardziej podniecający, lecz właśnie deformujący i odpychający (il. 17). W 

następnym rozdziale przyjrzę się bliżej męskiej mimice i spróbuję wskazać, że jej komiczne niemal 

przerysowanie sytuuje mężczyzn w Gwałcie na pozycji bardziej podatnych na doznania i słabszych 

bohaterów. Bezpośrednio po tym obrazie następuje montażowe przejście do Manu, która 

zakrztusiwszy się, wymiotuje na penis. Obrzydzony mężczyzna wybiega do łazienki, obrzucając 

dziewczynę obelgami i klnąc, natomiast Manu jedynie zanosi się śmiechem — śmieje się także 

Nadine. Kiedy mężczyzna chce wyjść z pokoju, kobieta, zażywszy dawkę kokainy, atakuje go, 
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wykrzykując, że jeszcze nie pozwoliła mu wyjść. Okładanie leżącego jest przez Manu 

usprawiedliwiane tym, jakoby był „kondomofiutem”, a plan użycia prezerwatywy sugerował jego 

rozwiązłość, co znajduje wyraz w rzucanych przez  bohaterkę zarzutach: „Nie możesz po prostu się 

kręcić i posuwać nieznanych dziewczyn. Nigdy nie wiesz, z kim masz do czynienia, kolego.” Po 

tych słowach obie kobiety zaczynają bezlitośnie bić nieznajomego, kopiąc go w głowę, brzuch i 

krocze. Nasycony przemocą obraz zmienia się — tempo zostaje zwolnione, pojawiają się coraz 

dosłowniejsze zbliżenia na rany i rozbryzgującą krew. Obrazy kobiet przeplecione są z ujęciami 

filmowanymi z poziomu podłogi, a więc z perspektywy ofiary pobicia (il. 18). Scenę kończy 

niezwykle sugestywnie skomponowany kadr, w którym na pierwszym planie leży zakrwawiony, 

martwy, jak można przypuszczać, mężczyzna, na drugim z kolei Manu i Nadine 

wciągają resztę kokainy i wychodzą z pokoju (il. 19). 

Bestialstwo zbrodni, ironicznie argumentowane osobliwą logiką wywodu głównej 

bohaterki, jest niepodważalne, zwłaszcza że zostaje podkreślone warsztatem filmowym. 

Pornografia przemocy w wizualnym języku Despentes i Trinh Thi nie ustępuje w niczym 

tradycyjnej pornografii seksu. Obrażenia i ciosy są celebrowane na równi z cunnilingus i 

wytryskiem. To też szczególny rys filmów brutalizmu, w których reżyserzy i operatorzy 

zdają się obojętnie zapatrzeni w przedmiot obrazu, nie różnicując przedstawień przemocy, seksu 

czy śmierci. Rafał Syska w rozdziale poświęconym twórczości Dumonta, nomen omen 
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Il. 17: Groteskowy grymas mężczyzny sytuuje go na pozycji słabszego



zatytułowanym Wpatrzenie , autor opisuje taktykę konstruowania filmów przez francuskiego 79

reżysera za pomocą materialistycznie ujętego zła, które immanentnie tkwi w świecie i jest wyrażane 

$42
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Il. 19: Kadr z usytuowanymi na pierwszym planie charakterystycznymi elementami estetyki gore: rozlewem krwi, 
ranami i zwłokami

 Rafał Syska, dz. cyt., s. 385-421.79



przez kompulsywne gesty bohaterów Dumonta — seks, zadawanie bólu i cierpienia — ale także 

przez ich fizjonomię — brzydota, tiki nerwowe. Dlatego, argumentuje Syska, detal w twórczości 

reżysera jest najistotniejszy, detal, na którym bezwiednie spoczywa wzrok kamery zmuszający 

widza do podobnego wpatrzenia czy kontemplacji. Nie bez powodu Dumont świadomie wybiera 

często to, na co widz patrzeć nie chce, co jest odpychające lub przykre, jest to bowiem stała 

strategia francuskiego brutalizmu, widoczna także w dziele Despentes i Trinh Thi, mająca 

wytrącić obserwatora z dotychczasowej, wygodnej pozycji. Kwestii tej dotyczy szczególnie 

wyraźnie zestawienie angażującej widza pornografii z odrzucającymi scenami brutalnej przemocy 

— nie dająca się pogodzić wewnętrzna sprzeczność filmu, która demaskuje równie wewnętrznie 

niespójną pozycję widza. 

Związana z tymi rozważaniami jest kwestia samej monstrualności zbrodni. Andrzej Pitrus 

twierdzi, że monstrualność zawsze wymierzona jest w istocie w podstawową komórkę konserwatywnie 

rozumianego społeczeństwa — białą, heteroseksualną  monogamiczną parę i reprezentowane przez 

nią wartości . O ile starcie z wrogiem w klasycznym horrorze byłoby ostatecznie afirmacją owych 80

wartości, a pokonanie monstrum — potwierdzeniem ich słuszności, o tyle gore, czyli film 

koncentrujący się na eksplicytnym i jak najbardziej plastycznym przedstawieniu tortur, morderstw 

czy okaleczeń, byłby wobec tych wartości wywrotowy, pokazywałby ich tymczasowość, umowność 

albo, ogólnie, fałsz, jako że wygrana „dobra” nad „złem” nie jest w tym gatunku nigdy 

permanentna . Wobec tych rozważań jasny staje się anarchistyczny chaos zemsty bohaterek, jej 81

przypadkowy, odruchowy wręcz charakter. Stawką nie jest bowiem alternatywny wobec 

dotychczasowych zestaw wartości ani nowa wizja świata — gest Manu i Nadine zaświadcza raczej 

w ogóle o jego rozkładzie, braku możliwości komunikacji czy wreszcie rozpadzie struktur władzy. 

Chociaż Gwałt nie jest filmem gore w pełnym znaczeniu tego słowa, podobieństwa między 

statusami ciała, przemocy i seksualności są w obu przypadkach uderzające — służą bowiem 

wyrażeniu bezładu, sensów, które są wyczerpane lub, po prostu, pozorne. Dlatego też w Gwałcie 

osobliwie odległy wydaje się poziom rzeczywistości symbolizowany m.in. przez policyjny pościg 

— jest on w rzeczywistości tak samo fałszywy i umowny jak utopijna masakra, ponieważ nie 

istnieją żadne fundamentalne stałe, do których mógłby się on odnosić. Z kolei ciało rozerwane 

między rozkoszą a potwornym bólem nie jest zdolne do ekspresji stabilnych i trwałych znaczeń. 

Jeśli „ukazanie nagiego lub prawie nagiego ciała hamuje jakikolwiek potencjał narracyjny” , 82
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tę samą właściwość wykazuje w kinie francuskiego brutalizmu ciało masakrowane, którego 

pornografizacja unieważnia do pewnego stopnia fabularne uwikłania, na pierwszy plan wysuwając 

wizualną obecność. Zauważa to też Catherine Russell, pisząc, że bardzo dosłowne przedstawienia 

przemocy przeciążają filmową narrację , z kolei śmierć, jako „zintensyfikowana forma 83

przemocy” , jest narzędziem całkowitego zatrzymania narracji, uniemożliwienia kontynuowania 84

opowiadania, unicestwieniem „ciała, podmiotu, a nawet filmu” . Ten wizualny naddatek 85

reprezentacji przemocy znajduje ujście w „mięsie” przedstawionego ciała — mięsie, od którego jak 

najbardziej dystansuje się pornografia. 

!
Seks w elipsie, kastracyjne fantazje i zamiana ról 

Bezpośrednio po scenie gwałtu w filmie następuje przeskok do pokoju klienta Nadine. 

Sekwencja rozpoczyna się zasłonięciem okien, liczeniem pieniędzy, by później przejść do 

eksplicytnego przedstawienia samego seksu. Z pozoru błaha, dwuminutowa scena zasługuje jednak 

na uwagę ze względu na swoją niezwykłą konstrukcję. Poza tym, że daje ona dowód znudzenia i 

zniesmaczenia kobiety, mówi też coś istotnego o samej reprezentacji seksu, pokazując kolejną — 

po scenach gwałtu i przyjemnego seksu — jego wariację. Jeszcze dwa powody decydują o wadze 

sekwencji: po pierwsze, typowe dla pornografii włączanie widza w obieg przyjemności na ekranie 

(w Gwałcie status tej przyjemności jest na tyle niepewny, że może lepszym określeniem byłaby 

„(nie)przyjemność”), a po drugie, przeformułowanie opisanego przez Lindę Williams elementu 

struktury filmowej, nazwanego przez nią seksualnym interludium . 86

Najbardziej uderzającym zabiegiem zastosowanym w scenie jest częste nakładanie 

perspektywy kamery na perspektywę uprawiającej seks bohaterki. W terminologii filmoznawczej 

zjawisko to nazywane jest za Mieke Bal fokalizacją  lub, bardziej precyzyjnie, okularyzacją, jeśli 87

chodzi przede wszystkim o podkreślenie aspektu wizualnego. Najpopularniejszym i najszerszym 

określeniem jest szczególnie zakorzenione w literaturze anglosaskiej ujęcie POV (point-of-view), 

które można zdefiniować jako ujęcie „przynajmniej do pewnego stopnia oddającego 

wizualną perspektywę, zakotwiczoną w implicytnym punkcie widzenia konkretnego bohatera w 
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danym czasie” . Chociaż w Gwałcie jasno sugeruje się, że widz patrzy oczami głównej bohaterki, 88

chciałbym dowieść, że nie służy to wcale budowaniu narracji pierwszoosobowej, wobec której 

aktywizowałaby się empatia widza, ale nałożenie obu tych właśnie spojrzeń byłoby gestem 

oskarżającym i wywołującym poczucie winy, a więc prędzej wyobcowaniem obserwatora i 

zarzuceniem iluzyjności świata diegetycznego. 

W scenie kamera zdecydowanie koncentruje się na głównej bohaterce. Podczas gdy leżący 

na łóżku nagi mężczyzna pokazany jest tylko raz w planie ogólnym, Nadine pojawia się w wielu 

ujęciach, często w bardzo dużych zbliżeniach. W jednym z nich wzrok kamery powoli przesuwa 

się z jej twarzy, przez piersi, aż do nóg i stóp. Nawet w czasie stosunku twarz Nadine jest nieraz 

jedynym, co pokazane na ekranie. Taki zabieg dywersyfikuje przedstawienie ujednoliconego i 

spłaszczonego przez pornografię ciała — bohaterka jest bowiem w scenie zarówno przedmiotem 

erotycznie nasyconego spojrzenia, ale i postacią z rozbudowanym życiem wewnętrznym. Obrazy 

nie mają dawać jedynie wzrokowej przyjemności, lecz pobudzać krytyczną refleksję nad jej 

źródłem — dlatego też sensualne ujęcia zbliżeń na ciało bohaterki dopowiedziane są przez zbliżenia 

na jej nie wyrażającą rozkoszy twarz. Nie bez powodu Nadine nie pozwala się pocałować przez  

klienta, odwracając od niego głowę (il. 20) — przywodzi to na myśl odczytanie pocałunku jako 
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Il. 20: Obrzydzona Nadine odwraca twarz od próbującego ją pocałować klienta



manifestacji emocjonalnego zaangażowania, którego wypalona bohaterka nie może i nie chce z 

siebie wykrzesać. 

Najciekawsze jest jednak zastosowanie ujęć POV w czasie, kiedy znudzona bohaterka w 

trakcie stosunku ogląda telewizję. Nie przez przypadek wyświetlane tam obrazy są brutalne 

(wystrzały z broni, zadawanie ciosów) — gorzko korespondują tym samym z mechanicznym i 

wymuszonym seksem Nadine i klienta. Jej spojrzenie jest zasygnalizowane dynamicznymi ruchami 

kamery, imitującymi ruchy frykcyjne, oraz odwrócenie obrazu o 180 stopni, kiedy bohaterka 

zmienia pozycję z leżącej na klęczącą. W tym przypadku włączenie widza w diegezę nie ma jednak 

na celu dystrybucji pornograficznej przyjemności, ale prędzej jej pobudzenie i, zaraz potem, 

gwałtowne zdławienie. Dlatego też oczami Nadine widz ogląda najpierw absurdalną telewizyjną 

scenę krojenia kiełbasy (il. 21), następnie zaś — po cięciu montażowym — zbliżenie na penetrujący 

penis (il. 22). Wizualne analogie między dwoma obrazami sugerują oparty na przemocy charakter 

tego zbliżenia, nawet jeśli nie dochodzi w nim do jej fizycznej manifestacji. Interesujące, że w 

sploty narracyjne, skutecznie neutralizujące erotyczną siłę pornograficznych obrazów, wikłany jest 

tu widz, któremu tym samym odbiera się przyjemność płynącą z oglądania seksu. Despentes i Trinh 

Thi budują scenę, w której w typowy dla pornografii sposób włączają widza w świat przedstawiony, 

jednak z zasadniczo innym celem — stłumienia jego przyjemności i pobudzenia krytycznej refleksji 

na temat seksu z przymusu. Znowu jednak, co chciałbym podkreślić, nie jest to atak wymierzony 

bezpośrednio w pornografię, ponieważ reżyserki udowadniają, że w jej ramach jest miejsce na 

subwersywny, a przede wszystim zróżnicowany przekaz, który bynajmniej nie musi 

sprowadzać się do fantazji na temat wiecznego seksu.  

Ujęcia zestawiające penis z krojoną kiełbasą są oczywistym zamachem na nienaruszalność 

męskiej nagości zajmującej w kulturze europejskiej szczególną pozycję od czasów antycznej 

Grecji . Jest ona bowiem paradoksalną konstrukcją jednocześnie wyrażającą majestat patriarchatu i 89

ucieleśnienie „politycznych ideałów i wartości”  oraz ten patriarchat obnażającą i osłabiającą. Ze 90

względu na erotyczny aspekt aktu, leżący u podstaw artystycznej reprezentacji , męska nagość jako 91

symbol władzy jest szczególnie narażona na fetyszyzację, sprowadzenie do roli pasywnego obiektu 

pożądliwego spojrzenia, jaką w historii sztuki tradycyjnie zajmowało ciało kobiece. W Gwałcie 

męska nagość nie ma nawet resztek swojej usankcjonowanej godności, a także, co więcej, nie 

wydaje się nawet na tyle interesująca, aby stać się przedmiotem erotycznej obserwacji.  
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Charakterystyczne dla francuskiego brutalizmu przemoc i agresja mogą być 

zatem odczytane jako strategie „anty-erotyzacji” męskiego ciała. Jak pisze Steve Neale: 

$47

Il. 21: W telewizji wyświetlana jest scena krojenia kiełbasy…

Il. 22: …a bezpośrednio po cięciu montażowym następuje zbliżenie na penetrujący penis



Przyjemności te [widza oglądającego męskie ciało — przyp. A.K.] opierają się na 
tłumionym, homoseksualnym veyeuryzmie [sic], voyeuryzmie „nie bez jego 
problemów” […]. Za tymi komentarzami zdaje się stać teza (nie postawiona), że w 
heteroseksualnym i patriarchalnym społeczeństwie męskie ciało nie może być wprost 
oznaczone jako erotyczny obiekt innego męskiego spojrzenia: spojrzenie to musi 
zostać umotywowane w odmienny sposób, tłumiący aspekt erotyczny. Okaleczenie i 
sadyzm […] są znamionami zarówno obecnej w nich represji, jak i środków, za 
pomocą których męskie ciało może zostać zdyskwalifikowane, by tak rzec, jako 
obiekt erotycznej kontemplacji i pożądania . 92

Chociaż dystansuję się od tezy Neale’a, jakoby stłumienie erotyzmu męskiego ciała służyło w 

istocie zahamowaniu potencjalnych homoseksualnych praktyk — sądzę bowiem, że 

kwestię tę należałoby nieco bardziej sproblematyzować — dostrzegam te same co badacz możliwe 

wpływy przemocy na reprezentację ciała. „Erotyczna kontemplacja i pożądanie” konstruują w 

rzeczywistości filmowej ciało-fetysz, ciało-protezę, a w filmowym poddawaniu go torturom i 

sadyzmowi nie chodzi tylko o wykluczenie pierwiastka erotycznego, jak chciałby Neale, lecz o 

nadanie ciału pozoru prawdziwości — we francuskim brutalizmie dotyczy to zresztą ciała męskiego 

i kobiecego. W scenie seksu Nadine i mężczyzny nie mamy jednak do czynienia z 

uwiarygodnieniem reprezentacji ciała, lecz raczej z ośmieszeniem pewnej jej wersji. Podkreśla to 

nie tylko kastracyjne zestawienie członka i kawałkowanej kiełbasy, ale także obraz kończący 

tę sekwencję. Po długim ujęciu przedstawiającym twarz Nadine w filmie następuje cięcie i zbliżenie 

na usta mężczyzny — jak można się domyślić, w trakcie ejakulacji — wydającego następujące po 

sobie jęki rozkoszy (il. 23). Ujęcie to jest pomyślane jako osobliwy ekwiwalent money shot, czyli 

obrazu wytrysku mężczyzny zwyczajowo wieńczącym scenę seksu. Ważne jest, że ejakulacja 

zostaje w nim niejako wyabstrahowana ze stosunku, przebiega bowiem na zewnątrz ciała partnera 

lub partnerki, często na jego/jej twarz, piersi czy pośladki. Takie podkreślenie wytrysku ma 

oczywiście „zamienić przyjemność cielesną na wizualną”  oraz przekazać „prawdę” na temat 93

istoty rozkoszy. Jako takie jest gestem wykonywanym w całości ku widzowi jako obserwatorowi 

spektaklu seksualności. Williams podkreśla perwersyjny charakter money shot, pisząc o nim jako 

„odejściu od bardziej «bezpośrednich» form czynności seksualnych” , a także ironicznie analizuje 94

karkołomne próby twórców pornografii, aby związać to świadectwo wyłącznie męskiej 
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przyjemności z rozkoszą kobiet, które w filmach same domagają się zewnętrznej ejakulacji . 95

Tymczasem w Gwałcie zamiast zbliżenia na wytrysk pojawiają się usta mężczyzny i wyjątkowo 

mało atrakcyjne jęki. Odczytuję to wtrącenie jako odwrócenie tradycyjnej hierarchii — podczas gdy 

w filmach pornograficznych to kobiecym bohaterkom przypadają typowe gesty ekscesu, jak na 

przykład groteskowa mimika podkreślająca przyjemność albo bardzo częste wydawanie 

egzaltowanych dźwięków, w Gwałcie rola ta przypadła mężczyźnie. Nadine, przeciwnie, jest 

prawie bezgłośna, jej mimika jest z kolei raczej ograniczona, podobnie jak Manu w scenie gwałtu. 

Tym razem nie kobiety reagują histerycznie na własną rozkosz. Umieszczenie w tej pozycji 

mężczyzny jest nadaniem mu roli irracjonalnego, słabszego, bardziej wrażliwego i podatnego na 

doznania. Jeśli wytryskujący penis we wzwodzie jest jednym z najbardziej fundamentalnych 

fetyszy pornografii, otwarte usta mężczyzny i wydobywający się z nich głos w Gwałcie 

są prześmiewczym portretem braku, impotencji i wyczerpania dotychczasowej władzy. Zamiana 

money shot na rozwarte usta — nota bene przypominające kobiece narządy płciowe — to gest 

protestu wobec „fikcji fallicznej dominacji”  przepełniającej pornografię, konstytuujący nowe 96

rodzaje doznań i przyjemności, a jednocześnie ośmieszający tradycyjne role, jakie w seksualności 

przypisywane są płciom. 
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Il. 23: Osobliwy ekwiwalent money shot — ośmieszenie fallicznej dominacji



Należy też zwrócić uwagę na warstwę dopowiadającą narrację — ścieżkę dźwiękową. 

Całej sekwencji towarzyszy głośna, dynamiczna rockowa muzyka, korespondująca z szybkim 

montażem i ruchliwą kamerą, w efekcie czego budowa sceny przypomina nieangażujący fabularnie, 

ale wizualnie rozbudowany teledysk. Na tego typu przedstawienia seksu zwraca 

uwagę już Williams, dostrzegając, że „teledyskowy nawias” w historii kina często służył jako 

wyminięcie seksualnie eksplicytnych obrazów . Na przykładzie Absolwenta (The Graduate, reż. 97

Mike Nichols, 1967) pisze ona, że quasi-realistyczny wymiar scen seksu — ich przeplecenie z 

odgrywającą ważną rolę muzyką, montażowe przemieszczenie różnych porządków miejsca i czasu 

— zamyka zakazaną scenę seksu w eleganckiej elipsie, którą Christian Metz określił „syntagmą 

nawiasową” . Zobrazowanie diegezy w teledyskowej konstrukcji odbiera jej rzeczywisty charakter, 98

a także służy konformistycznemu wobec Kodeksu Produkcyjnego przemilczeniu spraw 

seksualności, chociaż jednocześnie budowa filmu nie pozostawia wątpliwości, co w owej syntagmie 

nawiasowej się mieści. Tymczasem Despentes i Trinh Thi wykorzystują podkład muzyczny i 

dynamiczny montaż, a więc podstawowe elementy jeśli nie narracyjnej elipsy, to już na pewno 

przyspieszenia akcji w filmie, aby właśnie podkreślić to, co zostaje tym samym w pewien sposób 

pominięte. Reżyserki znowu ironicznie traktują filmowe narzędzia, używając ich wbrew 

klasycznym funkcjom. Seks, najistotniejszy element kina pornograficznego, zostaje w Gwałcie 

ujęty w przyspieszającą go sekwencję, nie pozwalającą widzowi pod żadnym względem się nim 

cieszyć. Nie ma tu mowy o przyjemności płynącej z obserwacji. W momentach, w których byłaby 

ona najbardziej spodziewana według tradycyjnej konstrukcji, jest ona gwałtownie przerywana, 

kompromitowana i ośmieszana. 

Podobna, choć osiągana innymi środkami eliptyczność charakteryzuje filmy Philippe’a 

Grandrieux, a najlepszym tego przykładem jest zdecydowanie Sombre — obraz opowiadający o 

gwałcicielu i mordercy przemierzającym Francję szlakiem Tour de France. Zbliżenia Jeana, 

głównego bohatera, z przypadkowo spotkanymi kobietami zilustrowane są charakterystycznym 

językiem filmowym reżysera — sceny są skrajnie niedoświetlone, kamera często wytraca 

głębię ostrości, duże zbliżenia utrudniają rozpoznanie przedmiotu przedstawienia, a kadry nieraz 

prezentują nie ten fragment świata przedstawionego, jakiego mógłby się spodziewać widz 

oczekujący trwania akcji. Status scen seksu wobec takich chwytów filmowych jest u Grandrieux 

bardzo niejasny — chociaż są bowiem eksplicytne, większość z nich jest zaledwie zasugerowana. 

Obrazy te zanurzone są w szczególny rytm eliptycznej narracji w Sombre, w której sceny seksu i 

$50

 Linda Williams, Seks na ekranie, dz. cyt., s 97.97

 Tamże, s. 96.98



przemocy przeplecione podróżą Jeana przez francuskie bezdroża noszą znamiona największego 

zagęszczenia wizualnego. Styl reżysera w tych momentach wydaje się wymykać spod kontroli, 

dosłownie utrudniając widzowi podążanie za akcją. Wizualne dopracowanie obrazu — w 

przewrotny sposób — pozostaje w relacji z dyskursem pornograficznych przedstawień. O ile w 

filmie porno sceny seksu podkreślane są bowiem reżimem maksymalnej widzialności, o tyle u 

Grandrieux zasada ta jest odwrócona. W scenach, które dla jego filmu są najistotniejsze, 

widzialność i czytelność obrazu zostają radykalnie zredukowane, dlatego nie może tu być mowy o 

prostym przeniesieniu estetyki pornografii. Być może jednak sama struktura filmu i rytm jego 

narracji noszą znamiona „pornograficzności”. W produkcjach pornograficznych umowna fabuła 

spełnia raczej funkcję ornamentu wypełniającego jak najkrótszy czas między scenami seksu — 

sytuacja ta jest nie do pomyślenia w filmie fabularnym, w którym wedle klasycznych zasad akcja 

musi zachować stałe, raczej szybkie tempo, a ekspozycja — koncentrować koniecznie na 

elementach znaczących, zamykając w elipsie te znaczeniowo puste lub, inaczej, dla rozwoju historii 

obojętne. Odwrotnie jest w pornografii, gdzie „ukazanie nagiego lub prawie nagiego ciała hamuje 

jakikolwiek potencjał narracyjny” , a obraz przeistacza się w czystą wizualność. Opowiadanie 99

historii zostaje tym samym odroczone, jako że narracja jest zawieszona na czas seksu. Po tym 

rozprzężeniu następuje kolejna krótka narracyjna kompensacja, po niej zaś — kolejna feeria obrazu. 

To ciekawe odwrócenie znaczeń z kina fabularnego, gdzie najważniejszy element stanowią 

fragmenty narracyjne, a „wizualne przerywniki” (mam na myśli na przykład ujęcia krajobrazów i 

miast) są niczym więcej niż zazwyczaj kilkusekundową pauzą. W Sombre dostrzec można podobne 

struktury. Uspokojone i doskonale wyważone kadry z „pośrednich” fragmentów filmu posuwają 

historię najbardziej do przodu, te momenty też najbardziej, choć wciąż w relatywnie niewielkim 

stopniu, opierają się na standardowym scenariuszu i dialogach. Nie ma jednak wątpliwości, że to 

sceny seksu i przemocy są najistotniejszymi dla filmu, co zaświadcza też mistrzowski język 

filmowy Grandrieux, specjalizujący się w przesłanianiu obiektu własnego opisu. Mimo potężnego 

ładunku scen należy zaznaczyć, że nieczęsto posuwają akcję do przodu, koncentrując się na 

spektaklu ciał. Tutaj właśnie widziałbym podstawę porno-narracji — owo rozproszenie trybu 

opowiadania historii, przesunięcie ciężaru fabularnego na poboczne osi filmowe. Ten rodzaj narracji 

decentralizowałby filmową historię, rozbijając ją na części odgrywające wobec siebie różne role i 

wyłuskując epizodyczność i nielinearność jej struktury. Wariacją takiej elipsy jest teledyskowa 
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sekwencja seksu w Gwałcie proponująca widzowi paradoksalną pozycję uczestnika (ujęcia POV) i 

wykluczonego („nierealistyczna” budowa sceny), podminowując symulującą empatię recepcję pornografii. 

!
Seksualna rzeź 

Wzbierająca zemsta bohaterek osiąga w końcowych scenach apogeum brutalności i 

okrucieństwa. Manu i Nadine docierają do lokalu proponującego m.in. usługi prostytutek i udział w 

orgiach. Rekonesans kobiet staje się filmem pretekstem kolejnych pornograficznych sekwencji — 

tym razem jednak w bardzo niewielkim stopniu skomplikowanych, zazwyczaj są to bowiem plany 

ogólne na parę lub troje osób w trakcie seksu. Pewnym urozmaiceniem jest obecność starszej 

kobiety uprawiającej seks oralny — wydaje się, że jest to, prosty co prawda, gest sprzeciwu wobec 

hegemonii młodości w przemyśle pornograficznym. W pewnym momencie z Manu w niewybredny 

sposób zaczyna flirtować mężczyzna, a kiedy ten mimo jej protestów nie przestaje, dziewczyna bije 

go w twarz, następnie uderza głową o blat baru, aby na końcu wyciągnąć broń i wymierzyć w inne 

obecne w lokalu osoby. W czasie, kiedy rozpęta się rzeź zakończona śmiercią wszystkich gości, 

zmienia się też muzyka — jazzową, spokojną melodię zastępują metalowe akordy i growl 

wokalisty. W następnym ujęciu Nadine niepostrzeżenie wchodzi do kolejnej sali i wyciągnąwszy 

dwa pistolety zaczyna strzelać. Budowa tej sceny dużo mówi o statusie przemocy i jej 

pornografizacji, kamera koncentruje się bowiem na rozlewie krwi, dosłownych przedstawieniach 
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ran postrzałowych czy konwulsyjnych ruchach ciał (il. 24). „Filmowe chwyty” zastosowane w tej 

scenie to rzucające się w oczy zwolnienie tempa i repetycje, ponieważ szczególnie urozmaicone 

wizualnie momenty pokazywane są z różnych perspektyw kamery. To wyraźna analogia języka 

pornografii, w którym na przykład money shot bywa zwielokrotniony, aby pokazać „prawdę” i 

totalność wytrysku. Nie wystarczy jednak skonstatować, że pozostająca na skrzyżowaniu 

pornografii i gore estetyka sceny pornografizuje przemoc, ponieważ jak powołując się na Paula 

Virilio zauważa Catherine Russell, widzialność sama w sobie możę stać się formą przemocy . 100

Brutalna nie jest zatem jedynie fabularna zawartość obrazów, lecz agresywne stają się one same. To 

też być może jedno z największych odkryć brutalistycznych twórców, którzy zestawiając w swoich 

filmach skrajną przemoc z pornograficznym seksem wskazują na ich głębokie ontologiczne 

pokrewieństwo. Nie chodzi też o prosty wniosek, że pornografia jest oparta na realnie istniejącej 

przemocy, lecz raczej, że sam obraz obdarzony jest niespotykaną mocą, władzą czy rodzajem 

sprawstwa. Model recepcji pornografii pokazuje, że zacierają się w niej granice na obserwujący 

podmiot i obserwowany przedmiot, a pornograficzny obraz tętni wewnętrznym życiem, z którego 

bierze się niezwykła siła, z jaką wciąż działa, stając się tematem dyskusji nie tylko na polu 

filmoznawstwa, lecz prawa, socjologii, w końcu także religii. Być może należałoby 

samą „pornograficzność” widzieć jako formę przemocy, uwolnioną jednak od etycznego 

wartościowania, jak przekonuje bowiem jej różnorodność i niespójność, niemożliwe byłoby 

przyznanie jej jednoznacznego statusu jako dobrej lub złej. 

Sekwencję rzezi kończy zdecydowanie najbardziej spektakularna śmierć. Znęcając się nad 

mężczyzną, który uprzednio zaczepiał Manu, dziewczyna każe mu klęczeć, opuścić spodnie i 

bieliznę, a w końcu — kwiczeć, do czego nakłania go agresywnymi okrzykami. Zakrwawiony 

mężczyzna płacząc z przerażenia, spełnia rozkazy, naprzemiennie się krztusi i zanosi rozpaczliwym 

szlochem. Jego żywa mimika uchwycona jest w dużym zbliżeniu, co pozwala na wyeksponowanie 

groteskowych grymasów (il. 25), pełniących w filmie tę samą funkcję, co opisane w poprzednich 

rozdziałach. Upokorzenie mężczyzny sięga w tej scenie granic, uwypuklając jego pozycję jako 

słabszego, a nadmierna ekspresja tylko podkreśla histerię, która w Gwałcie jest zdecydowanie 

domeną mężczyzn. W końcu ginie od strzału oddanego z broni wetkniętej w jego odbyt (il. 26). 

Znieważenie męskości ma tu nie tylko rytualno-symboliczny charakter, lecz odnosi się także jasno 

do poetyki charakterystycznej dla kina gore. Andrzej Pitrus wyróżnia nawet filmy podgatunku 

revenge gore, „których treścią jest zemsta kobiety za krzywdę doznaną ze strony płci 
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przeciwnej” , w czasie której bohaterka sięga po coraz to bardziej spektakularne narzędzia 101
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Il. 25: Zbliżenie na wykrzywioną twarz mężczyzny potwierdza jego upokorzoną pozycję

Il. 26: Strzał z broni wetkniętej w odbyt mężczyzny — rytualna kompromitacja stereotypowej męskości przez 
naruszenie jej naintymniejszych granic



zadawania śmierci, często też budzące falliczne skojarzenia . Zabieg ten ma 102

służyć symbolicznemu zwielokrotnieniu ran i podkreślić aspekt obrabowania z męskości, którą w 

efekcie w revenge gore ma przejmować będąca u władzy kobieta . 103

Dualizm płci w Gwałcie nie ma jednak tak stabilnych podstaw. Jak była już mowa, 

ofiarami Manu i Nadine są bowiem zarówno mężczyźni, jak kobiety. W klubie bohaterki 

dokonują rzezi tak na klientach, jak prostytutkach — interpretacja filmu zgodna z kluczem 

feministycznej vendetty znajdzie tu więc tylko częściowe zastosowanie. Jak jednak przekonują 

paralelne analizy stylistyki gore, wizualna eskalacja rozkoszy i bólu jest wyrazem degradacji 

dotychczasowych kategorii porządkujących rzeczywistość, w tym także dychotomii legitymizującej 

seksualną różnicę . Pochłaniająca wszystko na swojej drodze zemsta bohaterek wymyka się zatem 104

spójnym ramom interpretacyjnym, wydaje się bowiem nihilizmem samym w sobie. Pornografia 

seksu i przemocy jest jedynym wizualnym kodem, który z taką precyzją może wyrazić komunikat 

ostatecznego chaosu w filmie Despentes i Trinh Thi, ponieważ jak przekonują teoretyczne 

rozważania, w istocie pornografii leży fantazja unicestwienia świata, zastąpienia rzeczywistości 

pornograficznym obrazem. Posunięta do granic autoreferencyjność przedstawienia ma 

sprowadzić świat do poziomu bariery ekranu — poza którym nie ma już miejsca na nic innego. 

Dlatego też pornografia koncentrująca się na wizualnym uobecnieniu ciała niejako 

wyabstrahowanym z rzeczywistości tak dobrze ilustruje rozpad stabilnych sensów z nim 

związanych. 

!
Lesbijska utopia 

Od czasu rozpoczęcia straceńczej podróży przez kraj reżyserki dają wiele świadectw coraz 

głębszego uczucia, jakim darzą się kobiety. Najwyraźniej mówi o nim scena tańca w motelowym 

pokoju. Wyrwana z narracji pojawia się raczej niespodziewanie, kiedy bohaterki uzgadniają, że 

będą współpracować. Prawie nagie Manu i Nadine tańczą coraz bliżej siebie w rytmie 

optymistycznej, funkowej muzyki. Krążąca wokół nich kamera koncentruje się na pokazaych w 

dużych zbliżeniach twarzach kobiet; co więcej, zastosowano też długie ujęcia, w czasie których 

wzrok kamery prześlizguje się po ich ciałach, zatrzymując nieraz na pozostających w bliskiej 

odległości genitaliach kobiet (il. 27). Podkreślenie uśmiechów i niezobowiązującej atmosfery 
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zabawy buduje niezwykłą jak na Gwałt scenę, w której Manu i Nadine wydają się w pełni 

szczęśliwe (il. 28). Przyjazne okoliczności i filmowe środki pokreślające bardziej emocjonalne 

zaangażowanie niż ekscesywną żądzę korespondują z konstrukcją gatunku nazywanego femme 

porn, czyli pornografii produkowanej przez kobiety dla kobiet. Femme porn ma wyróżniać odrębne 
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Il. 27: Bohaterki splecione w uścisku tańczą — praca kamery uwydatnia homoerotyzm sceny

Il. 28: Zbliżenie na twarze bohaterek — roześmiane Manu i Nadine bliskie są pocałunku



od pornografii głównego nurtu przedstawienie kobiecego ciała i przyjemności — twórczynie nieraz 

odnoszą się do kategorii „prawdy”, która ma wyrażać się m.in. w nieprzekłamanej reprezentacji 

ciała niemieszczącego się w tradycyjnych kanonach pornograficznej estetyki . Podobne cele 105

przyświecają pornografii lesbijskiej podkreślającej na przykład wytrysk kobiecy jako, jak chciałaby 

Linda Williams, ostateczny, bo widzialny, dowód przyjemności  — przyjemności, do zaistnienia 106

której mężczyzna jest niepotrzebny lub nawet niepożądany. Chociaż w scenie z Gwałtu nie ma 

mowy o lesbijskim seksie ani tym bardziej pornografii, twierdziłbym, że wymiana czułych spojrzeń 

buduje płaszczyznę alternatywnej erotyki, która nie byłaby koniecznie związana z seksem, lecz 

właśnie z emocjonalnym zaangażowaniem, poczuciem bliskości i przyjaźni. Nie bez powodu to też 

stałe motywy femme porn sprzeciwiającego się „bezduszności” pornografii głównego nurtu, która 

ignoruje uczucia na rzecz cielesnych doświadczeń. Ta alternatywna erotyka zostaje potwierdzona 

przez późniejszą scenę seksu omówioną w drugim rozdziale — heteroseksualizm zostaje w Gwałcie 

do pewnego stopnia wyparty przez homoerotykę, ponieważ to obcowanie dwóch kobiet jest w 

filmie podstawowym źródłem ich przyjemności. 

Związek Manu i Nadine jest dodatkowo umocniony w finale filmu. Manu wdaje się w 

strzelaninę na stacji benzynowej, w wyniku której ginie. Usłyszawszy niepokojące odgłosy, Nadine 

wbiega za przyjaciółką i odruchowo oddaje serię strzałów w stronę właściciela, patrząc to ze 

smutkiem na niepokazane w kadrze ciało Manu, to z niedającą się opanować wściekłością na 

mężczyznę. Kiedy tamten już nie żyje, Nadine na granicy płaczu wciąż strzela. Następnie zabiera 

zwłoki przyjaciółki do samochodu, gdzie po raz pierwszy zostają pokazane w kadrze — co istotne, 

zestawione montażowo z załamaną i zakrwawioną Nadine, która z bezradnością na nie spogląda. 

Kobieta wyjeżdża w pobliże jeziora, gdzie na jego brzegu układa ciało Manu, całuje jej usta (il. 29), 

po czym podpala. W sekwencji kończącej film Nadine siada przy kolejnym zbiorniku wodnym, 

wyciąga broń i przykłada sobie do skroni (il. 30). Przed wystrzałem na ekranie pojawiają się krótkie 

przebitki przedstawiające roześmianą Manu ze sceny ich wspólnego tańca (il. 31). Znaczące, że 

sekwencję ilustruje głośna muzyka rockowego zespołu, którego wokalista powtarza: „sois la clé de 

mon âme”, czyli „bądź kluczem do mojej duszy”. Nadine jednak nie zdąży popełnić samobójstwa 

— po cięciu montażowym przedstawiającym leżącą na ziemi kobietę następuje ujęcie oddalającej 

się kamery, zdradzające stopniowo, że bohaterka została ostatecznie zatrzymana przez policję. 

Konstrukcja tej sceny nie pozostawia wątpliwości, że Nadine decyduje się umrzeć nie z powodu 

ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości, lecz z powodu utraty ukochanej. Montaż kontrastujący 
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zbolałą, bliską płaczu twarz Nadine z wesołą i pełną życia Manu potwierdza lesbijską interpretację ich 

relacji.  

Warto podkreślić, że relacji aseksualnej, chociaż zdecydowanie erotycznej. Takie 

potraktowanie związku kobiet jest kolejnym gestem dystansującym Gwałt od kina twardej 

pornografii, jako że przepaść między instrumentalnym, odruchowym seksem a głęboką relacją wzajemnej 

troski wydaje się w filmie tym większa. Oczywiście, tę idealizację należy potraktować z 

odpowiednią podejrzliwością — uciekając od pornotopii heteroseksualizmu, Despentes i Trinh Thi 

konstruują wizję wywrotowej, ale równie utopijnej lesbijskiej rzeczywistości, w której 

przypadkowe i kompulsywne zbliżenia zostają zastąpione przez budowanie opartej na bliskości 

więzi. Od tego zagrożenia nie udało się uciec wielu twórczyniom femme porn przedstawiającym w 

swoich filmach spłaszczone do poziomu stereotypów postaci kobiece szukające „prawdziwego” 

uczucia i skontrastowanych z nimi mężczyzn skoncentrowanych na zaspokajaniu seksualnej 

potrzeby. W Gwałcie nie jest to rzecz jasna tak proste, a Manu i Nadine daleko do archetypicznych 

kobiet. Lesbijską utopię filmu czytałbym nie według klucza pasywności i eskapizmu, lecz kolejnej 

strategii oporu. Potwierdza to obraz przygwożdżonej już do ziemi przez żandarmerię Nadine z 

nieruchomym, martwym wzrokiem, po którym następuje cięcie i kolejna krótka wstawka ze 

wspomnieniem tańca kobiet i śmiejącej się Manu. Bohaterka nie chroni się przed 

odpowiedzialnością w świecie przeszłości, lecz pokazuje, że jest wobec tej odpowiedzialności 
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gruntownie obojętna. Podobnie jak znieruchomiała i milcząca Manu w scenie gwałtu opierała się w 

ten sposób władzy gwałciciela nad jej ciałem, tak tu Nadine deklaruje swoją autonomię opartą na 

zasadach rozbrajających tradycyjny porządek płci i seksualności. Taka jest też być może stawka 

utopii Gwałtu — jak sądzę, zupełnie usprawiedliwiająca jej przesadnie idealizowany charakter. 
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Il. 30: Ujęcie usiłującej popełnić samobójstwo Nadine…

Il. 31: …zestawione montażowo ze wspomnieniem o Manu



ZAKOŃCZENIE 

UTOPIA AFIRMATYWNA 

W pracy próbowałem przedstawić możliwie szeroki zakres strategii wobec ciała — i 

bohatera, i widza — w Gwałcie, który czytam jako metonimię francuskiego brutalizmu. Co więcej, 

wskazywałem, jak owe strategie pozostają w relacji z pornografią seksu i przemocy, a także 

modelem jej recepcji. 

Parafrazując słowa Krzysztofa Loski i Andrzeja Pitrusa, ciało staje się problemem, kiedy 

zaczynamy odczuwać jego obecność . Pornografia jako narzędzie służące par excellence 107

uobecnieniu ciała, staje się jego paradygmatyczną reprezentacją. Jednak jak argumentowałem, 

hiperrealizm pornografii nie pozostaje bez wpływu na sam przedmiot przedstawienia, a mianowicie 

ujęte w ścisłe ramy kampowego spektaklu ciało zostaje przesunięte w stronę fantazmatu, 

przeistacza się w teatralny, sprowadzony jedynie do warstwy widzialności fantom. Dlatego tak 

interesujący jest epistemologiczny status pornografii, której siła polega do pewnego stopnia na 

symulacji własnej prawdziwości, a także szczególnie pojętej interakcji — ponieważ w spektaklu 

seksu przewidziane jest zawsze miejsce na cielesne doznania widza. Jednocześnie twórcy 

pornografii odraczają niewykonalną obietnicę uczestnictwa przez przytłoczenie widza impulsami 

zawartymi w obrazach, mających wyrażać całość ludzkiej seksualności, ostateczną prawdę o 

rozkoszy. 

Na czym jednak polega szczególny charakter pornografii francuskiego brutalizmu? Jakim 

narzędziem staje się w niej przemoc? Na jakiej pozycji stawiany jest w niej widz? Według 

podstawowej tezy pracy francuscy filmowcy w odpowiedzi na derealizującą pornografię 

wybierają przemoc jako radykalną drogę na sprowadzenie ciała do rejestru rzeczywistości — 

specjalnie nie używam sformułowania „z powrotem”, ponieważ można mieć poważne wątpliwości, 

czy ciało kiedykolwiek w tym rejestrze funkcjonowało. W kinie brutalizmu widzę namysł nad tym, 

jak zastosować eksplicytne obrazy i maksymalną widzialność pornografii, ale przeformułować jej 

izolującą utopijność, a w przemocy i agresji — przeciwwagę dla paradoksalnego hiperrealizmu 

pornografii. Bicie i zadawanie ran jest wedle tego klucza testowaniem realności ciała, 

negocjowaniem jego anektowanych przez pornografię granic, odpowiedzią na ontologiczną słabość, 

którą wymusza na nim hard core’owe przedstawienie seksu. Podstawowa pornograficzna strategia 

wobec ciała we francuskim brutalizmie polegałaby więc na jego masakrowaniu — po to, żeby 

przekonać się, na ile jest ono jeszcze żywe, na ile jest rzeczywiste. To właśnie, co rozumiem pod 
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pojęciem odzyskiwania mięsa — sprowadzaniem poprzez agresję do poziomu fizjologii i 

automatycznych odruchów; nie bez powodu tak właśnie przedstawiony jest seks w brutalistycznych 

filmach. 

Jak pisze Vivian Sobchack, doświadczenie cielesne jest podstawą zrozumienia filmu w 

ogóle . Zanim zostanie on poddany władzom poznawczym, pozostaje źródłem doznań, na które 108

ciało odpowiada na poziomie fizjologii. Samo przebywanie w sali kinowej jest sytuacją, w której 

cielesność poddawana jest rygorystycznej redukcji — zatopiony w ciemnej i wyciszonej sali widz 

ma zapomnieć o własnym ciele, a stać się idealnym odbiorcą, uchem, ale nade wszystko okiem 

samym w sobie odsączonym od reszty zmysłów. Tymczasem jak argumentuje Sobchack, 

doświadczenie filmowe jest istotne właśnie ze względu na jego bezpośredniość i cielesność; sposób, 

w jaki angażuje ciało widza . Co więcej, chociaż rzeczywistość filmowa nie istnieje materialnie, 109

musi zostać „ucieleśniona”, aby zaistnieć w umyśle widza , jej artykulacja nie jest zatem 110

domeną ani filmowej techniki, ani kognitywnych możliwości widza, ale właśnie jego cielesnych 

relacji z filmowym materiałem i „cielesnych myśli” wdrukowywanych w umysł w trakcie seansu . 111

Myśli te mają swoje źródło w medium, które zapośrednicza filmowe doświadczenie, stojąc niejako 

między diegezą a ciałem widza, a które Sobchack nazywa ciałem filmowym . Filmy 112

pornograficzne wytwarzają bardzo specyficzną komunikację między światem przedstawionym a 

widzem, włączając go w odpowiednich momentach na narracyjnym poziomie — na przykład w 

ujęciach POV, w których wzrok kamery skierowany jest ku osobie wykonującej fellatio. Nałożenie 

spojrzenia widza i mężczyzny pełni funkcję protetyczną — przenosi widza tam, gdzie nie ma 

dostępu. W Gwałcie natomiast ta komunikacja staje się tematem samym w sobie, dochodzi do 

zdemaskowania nieuświadomionego filmowego ciała. Widz filmu ma bowiem uświadomić sobie 

własną obecność w diegezie, ale także jej niemożliwość czy paradoksalność, a jego miejsce w 

filmowej narracji eksponowane jest za każdym razem wtedy, gdy negocjowana jest także struktura 

przedstawienia porno. Dlatego też zamiast perspektywy penetrującego mężczyzny widz przyjmuje 

perspektywę bohaterki, która z kolei ogląda wystrzały z broni i krojenie kiełbasy. Nie tylko jest to 

zapowiedź kary, jaka spotka widza za czerpanie przyjemności z tego, co powinno raczej wzbudzać 

protest, ale i zachwianie jego pozycją bezpiecznego voyeura. Despentes i Trinh Thi deklarują, że 
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udział widza — idealizowany w pornografii — może także obejmować zdecydowanie mniej 

wygodne, ale za to bogatsze poznawczo pozycje, które w tradycyjnych produkcjach porno są 

przemilczane, jak na przykład pozycja prostytuującej się — zapewne nie z własnej woli — Nadine. 

Sprzeciw wobec uproszczonej recepcji pornografii wypracowywany jest w Gwałcie zabiegami 

ściśle związanymi z reprezentacją ciała, ale i grą z ciałem widza. Dlatego na ekranie w omówionej 

przeze mnie wcześniej scenie pokazywane są „bolesne” zestawienia ostrego noża i penisa czy 

ujęcia filmowane z perspektywy bitej, leżącej na ziemi ofiary — wszystko to sugeruje, że aktywnie 

odbierające film ciało widza, tak jak widzi je Sobchack, musi otworzyć się na całe spektrum 

możliwości pornografii — w tym także takich, które będą dla widza nieprzyjemne lub niewygodne. 

Jak pokazują jednak też inne filmy francuskiego brutalizmu, rozszerzanie granic pornograficznego 

przedstawienia może przynieść nieznaną wcześniej wiedzę i zrozumienie dla granic, jakie dla 

reprezentacji stawia samo medium filmu. 

Film Despentes i Trinh Thi nie pozostawia jednak złudzeń, że wykroczenie poza 

pornograficzną utopię nie jest możliwe, ponieważ wszystkie strategie oporu wobec niej — przemoc, 

alternatywne seksualności — same w sobie stają się zaczynem nowych utopijnych rzeczywistości, 

co pokazywałem na przykładzie idealizowanej w Gwałcie miłości lesbijskiej. Nawet nihilistyczny 

rozpadający się świat gore, w którym nie ma już granic między rozkoszą a bólem, jest w istocie 

filmową utopią. Nie musi to jednak wcale oznaczać poznawczej bezradności, jak pisze bowiem 

Ewa Domańska, twórczy potencjał utopii powinien zostać odkryty na nowo, aby znaleźć takie 

kategorie, „które pozwolą na wzmocnienie idei podmiotu, wspólnoty i przekroczenie 

postmodernistycznej negatywności” . Przyjęcie perspektywy afirmatywnej pozwala w innym 113

kontekście widzieć najbardziej fundamentalne dla tej pracy zagadnienia, jak agresja i cierpienie. 

Przemoc nie musi bowiem być paraliżem sprawstwa, lecz może być „siłą mobilizującą do 

działania” , z kolei „bezsens bólu”  nie musi oznaczać traumy, lecz może zostać przekroczony . 114 115 116

Dlatego opowiadam się za wyzwalającym charakterem utopii Gwałtu, który wieloma sposobami 

zwraca uwagę widza na problematyczność pornograficznego przedstawienia i jego w nim pozycji, 

znacznie poszerzając pole poznawcze. Różnicując pornografie w liczbie mnogiej, Despentes i Trinh 

Thi wskazują też na możliwości, jakie filmowi daje wizualna poetyka pornografii, wynosząc na 

zupełnie inny poziom kwestię maksymalnej widzialności, recepcji i bariery ekranu. Z tego 
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też powodu pornografia powinna stać się niezbędnym elementem refleksji nad kulturą wizualną, 

jako że jak niewiele innych rodzajów przedstawień jest afirmacją samej mocy obrazu, który nie jest 

biernym przedmiotem oglądu, lecz aktywnym aktorem w złożonej sieci. 

Prace nad analizą dorobku francuskiego brutalizmu należy uważać dopiero za rozpoczęte 

— mimo swojej złożoności i wieloznaczności Gwałt nie wyczerpuje rzecz jasna problematyki 

całego nurtu, którego niezwykle interesujący autotematyczny namysł nad medium filmu zdaje 

się czytelny z perspektywy czasu. Pornografia i reprezentacja ciała — choć bardzo istotne — są 

jedynie wyznacznikami mojej ramy interpretacyjnej i mam świadomość, że jak każde ramy i te 

mają swoje poważne ograniczenia, zwłaszcza że istnieją inne konteksty, w których należałoby 

odczytywać francuski brutalizm — jak sądzę, byłyby to analizy nie mniej trafne. Szczególnie 

ciekawe i twórcze wydaje mi się odczytanie nurtu z perspektywy postsekularnej, które 

umożliwiłoby spojrzenie na przemoc jako na materialistyczną, sprofanowaną wersję religijności — 

tyleż dzielącą, co łączącą podmioty w duchowych relacjach. Aspekt ten jest szczególnie widoczny 

w filmach Brunona Dumonta (Poza Szatanem, Hors Satan, 2011; Żywot Jezusa) czy Philippe’a 

Grandrieux (zwłaszcza Jezioro i Sombre). 

Niezależnie jednak, jaka perspektywa zostanie przyjęta w analizach i interpretacjach, 

podkreślam afirmatywny potencjał, jaki dostrzegam we francuskim brutalizmie, a który wydaje mi 

się odpowiadać za szczególny i niepowtarzalny charakter filmów należących do nurtu. 

Przełamują one bowiem negatywizm tradycyjnie wiązany z przedstawieniami przemocy albo 

społeczne fatum obciążające pornografię i opowiadając się za niejednoznacznością kategorii 

związanych z reprezentacją ciała, podkreślają nieraz emancypacyjny charakter, jaki mogą mieć jego 

obrazy.  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