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dów, zachowañ i postaw. Wœród homoseksualistów znajdzie-
my powœci¹gliwego w sposobie bycia i nieodró¿niaj¹cego siê 
ubiorem od heteroseksualnych mê¿czyzn Pabla (Eusebio Pon-
cela) z Prawa po¿¹dania i kolorowego, histerycznego i eks-
centrycznego Roxy’ego (Fabio McNamara) z Pepi, Luci, Bom. 
Niektóre z transseksualnych postaci Almodóvara wygl¹daj¹ 
tak, jakby tkwi³y w pó³ drogi miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹, na 
przyk³ad Lola z Wszystko o mojej matce i Ignacio ze Z³ego 
wychowania. P³eæ innych transseksualistów, jak Tiny z Prawa 
po¿¹dania, nie budzi niczyich w¹tpliwoœci – wszyscy bior¹ j¹ 

za kobietê. Almodóvar podaje równie¿ w w¹tpliwoœæ powszechnie 
przyjmowane przekonanie, ¿e transwestytyzm to cecha homoseksuali-
stów. Transwestyta Letal z Wysokich obcasów jest mê¿czyzn¹ hetero-
seksualnym, w dodatku wykonuj¹cym zawód sêdziego i inspektora 

policji, uwa¿any za typowo mêski. O tym, ¿e przedstawicieli 
marginalnych seksualnoœci, zdaniem Almodóvara, nie nale¿y 
wrzucaæ do jednego worka, œwiadczy te¿ obsada jego filmów 
– heteroseksualni aktorzy graj¹ czêsto homoseksualnych mê¿-
czyzn i vice versa, prawdziwa kobieta – Carmen Maura – gra 

transseksualistkê, z drugiej strony zaœ – transseksualna Bibí Andersen 
w kilku jego filmach zagra³a naturaln¹ kobietê. Mniejszoœci seksualne 
(o czym by³a ju¿ mowa w rozdziale o stosunku Almodóvara do franki-

zmu) reprezentuj¹ w jego twórczoœci tak¿e ca³e spektrum 
moralne. Geje, lesbijki i transseksualiœci s¹ czêsto antybohate-
rami filmów Almodóvara, a szansa na stworzenie szczêœliwej 
i trwa³ej pary homoseksualnej jest równie ma³a jak na stworze-
nie heteroseksualnej rodziny. 

Almodóvar zdaje siê podzielaæ pogl¹d Judith Butler, ¿e p³eæ 
(gender) jest zawsze odgrywana czy kreowana (Butler u¿ywa 
okreœlenia performativity), a nie dana nam raz na zawsze przez 
Boga czy naturê5. Ta kreacja odbywa siê w okreœlonym 
kontekœcie spo³eczno-kulturowym, który podczas dojrzewania 
przyswajamy sobie i uznajemy w koñcu za oczywisty. Oczy-
wisty jest on jednak tylko dla tych, którzy dziel¹ te same wzor-
ce kulturowe, te same tradycje, poddaj¹ siê tym samym stereo-
typom, dlatego czym innym jest byæ kobiet¹ Eskimosk¹, a czym 
innym – Amerykank¹, co innego znaczy³o byæ gejem sto lat 

temu, co innego wspó³czeœnie. Ponadto kultura zmienia siê, co prowa-
dzi do zmiany indywidualnych zachowañ. Z drugiej strony jednostki s¹ 

Eusebio Poncela jako 
Pablo w Prawie po¿¹dania

Toni Cantó jako 
transseksualista Lola we 
Wszystko o mojej matce

Francisco Boira jako 
doros³y Ignacio w Z³ym 

wychowaniu
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w stanie odrzuciæ zastane stereotypy i je¿eli bêdzie 
wielu takich, którzy nie zgodz¹ siê na status quo, 
przemianie ulegnie ca³a kultura.

Re¿yser Prawa po¿¹dania odwo³uje siê do dwóch 
rodzajów stereotypów p³ci: specyficznie hiszpañskich 
i ogólnozachodnich. Te hiszpañskie to sterotypy skraj-
nie patriarchalne: mêskiego szowinisty, czyli macho6, 
i kobiety, która mu siê ca³kowicie podporz¹dko-
wuje i realizuje wy³¹cznie w ¿yciu domowym. Za-
cznijmy od kobiet, którym sam re¿yser i jego egze-
geci poœwiêcaj¹ najwiêcej uwagi7. Rosa Montero 
pisze: „A¿ do niedawna nasze tradycje kulturalne 
bardzo dyskryminowa³y kobiety. Wp³yw katolicy-
zmu, dla którego ró¿nica p³ci jest zrz¹dzeniem bo-
skim, po³¹czony z dziedzictwem oœmiu wieków 
arabskiej okupacji dostarczy³y fundamentu pod 
seksizm, który okres rz¹dów Franco jeszcze pog³ê-
bi³”8. Tradycyjnie kobieta hiszpañska jest albo matk¹ 
wzoruj¹c¹ swoje zachowanie na Matce Boskiej, albo 
pozbawion¹ jakichkolwiek wartoœci moralnych 
dziwk¹9. Odgrywanie tej pierwszej roli zapewnia kobiecie pewien 
stopieñ szacunku, ale ogranicza jej autonomiê. Dziwka z kolei mo¿e 
siê poszczyciæ wiêkszym zakresem niezale¿noœci, ale za swoj¹ wolnoœæ 
p³aci funkcjonowaniem na marginesie spo³eczeñstwa, czêsto w ukryciu, 
nara¿aj¹c siê na pogardê otoczenia. W sumie obie role wi¹¿¹ siê 
z cierpieniem i zajmowaniem podrzêdnej pozycji w spo³eczeñstwie. 
We wspó³czesnej kulturze zachodniej zakres ról, które mo¿e podj¹æ 
kobieta bez obawy o ostracyzm, jest szerszy, ale dalej ogranicza siê 
do bycia masochistk¹, podporz¹dkowan¹ patriarchalnym normom.

Jak zauwa¿a Mark Allinson, Almodóvar nie przyjmuje kulturowych 
stereotypów dotycz¹cych p³ci na wiarê, ale postrzega je jako problem10. 
Jeden ze sposobów problematyzowania stereotypów polega na przed-
stawianiu ich w krzywym zwierciadle, czynieniu ich tematem komedii. 
NajwyraŸniej widaæ to w Pepi, Luci, Bom, gdzie re¿yser odwo³uje siê 
do patriarchalnego stereotypu kobiety-masochistki. Cierpienia tych 
kobiet zwykle sprowadzaj¹ siê do cierpieñ duchowych. U Almodóvara 
natomiast Luci, ¿ona policjanta i gospodyni domowa, odczuwa rozkosz 
jedynie wtedy, gdy doœwiadcza bólu fizycznego: jest bita, ma ³amane 
rêce, ewentualnie gdy ktoœ poni¿a j¹ w najbardziej prymitywny sposób, 

Miguel Bosé jako 
transwestyta Letal 
w Wysokich obcasach 
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