
Filmy to dla mnie magiczne instrumenty. Dzięki nim można 

tworzyć nowe światy.

(Juan López Moctezuma)

Więcej krwi, krzyków i nagości niż w jakimkolwiek horrorze, 

który przychodzi mi do głowy.

(Michael Weldon o filmie Alucarda, córa ciemności)

W  jednej ze scen meksykańskiego filmu Alucarda, córa ciemności1 
(1977) złowrogi cygan przeprowadza satanistyczny rytuał, podczas 
którego dwie młode dziewczyny poddają się diabelskim mocom. Męż
czyzna dyryguje plugawą ceremonią, jakby reżyserował dziwaczne 
przedstawienie -  jednym gestem przywołuje deszcz i gromy, zrywa 
z dziewczyn ubrania, nacina ich piersi i każe spijać krew. Demoniczny 
wysłannik diabła wydaje się doskonałym porte parole reżysera Alu-

1 Według danych podawanych przez IMDb.com i Filmweb.pl film był dystrybuowany w  Pol
sce pod mniej efektownym tytułem Piekło, z którego jednak w  tym artykule rezygnuję, po
nieważ o najsłynniejszej produkcji Lópeza Moctezumy zwykło się u nas mówić po prostu 
Alucarda (w oryginale: Alucarda, la hija de las tinieblas).
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110 cardy, juana Lópeza Moctezumy – dla obu charakterystyczne było 
bowiem imponujące wyczucie spektaklu, cenili sobie przesyt, ekstra-
wagancję i efektowny rozmach.

Fantazja twórcy zachwycała, jego wyobraźnia onieśmielała, po-
mysły szokowały. Straszne opowieści Lópeza Moctezumy jednak 
nie tylko olśniewały rozmachem wizji, ale i zapisały się w histo-
rii jako produkcje przełamujące schematy krajowego kina fanta-
stycznego, które reżyser starał się wybudzić z apatii, torując tym 
samym drogę między innymi Guillermowi del toro. Filmy Lópeza 
Moctezumy są przy tym doskonałym świadectwem czasów, w któ-
rych powstały – wyrażają niepokoje ówczesnego meksykańskiego 
społeczeństwa, dotkniętego ogromną tragedią na placu tlatelolco 
w 1968 roku: krwawą pacyfikacją manifestacji studenckich przez siły 
rządowe. dwa najsłynniejsze dzieła reżysera, Alucarda oraz Posiad-
łość szaleńców (1971), to i produkcje satysfakcjonujące widzów prag-
nących po prostu kontaktu ze złowrogą fantastycznością, i niezwykle 
istotne świadectwa epoki, podejmujące polemiczny dialog z trady-
cjami meksykańskiego kina oraz promowanymi przez państwowe 
władze wartościami. jednocześnie López Moctezuma nadzwyczaj 
dobrze orientował się w tradycjach horroru – zarówno filmowego, 
jak i literackiego. czerpał z nich obficie, nasycając swoje produkcje 
nowatorskimi rozwiązaniami i prywatnymi obsesjami. z tych ostat-
nich najwyraźniej została zarysowana nieufność wobec idei nowo-
czesności i postępu, głoszonych przez polityków donośnie, ale nie 
zawsze szczerze.

ten tekst poświęcono najsłynniejszemu dziełu Meksykanina, czyli 
fantasmagoryczno-fantastycznej Alucardzie, córze ciemności. Reszta 
jego twórczości uległa zapomnieniu. W latach 1971–1993 López Moc-
tezuma nakręcił sześć filmów pełnometrażowych, lecz zapoznać się 
można tylko z czterema, dystrybuowanymi w ograniczonym zakresie. 
Reżyser niestety nie należy do tych twórców, którzy, odrzuceni przez 
autorów książek o historii filmu, regularnie są wyróżniani monogra-
fiami w jednym z fanowskich magazynów albo przeglądami na festi-
walach dziwacznego kina. Wśród widzów kojarzony jest zwykle jeden 
jego film, a nazwisko już niekoniecznie2.

2 kilka lat temu postać reżysera przypomniał meksykańskiej publiczności ulises Guzmán. 
dokumentalny film Alucardos: portret wampira (2011) opowiada o dwójce fanów Lópeza 
Moctezumy, którzy porywają swojego idola ze szpitala psychiatrycznego i starają się przy-
wrócić mu pamięć.
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111KiNO i cień MaSaKry

Gdy urodzony w 1932 roku López Moctezuma kończył 25 lat, meksy-
kańska kinematografia znajdowała się w głębokiej zapaści. złoty wiek, 
podczas którego z ekranów czarowała piękna dolores del Río, a emilio 
Fernández odbierał kolejne nagrody na międzynarodowych festiwa-
lach, odchodził w zapomnienie. kinami zawładnęły filmy nazywane 
pogardliwie churros – od tłustych przekąsek, szybkich w przyrządze-
niu i dających wątpliwą satysfakcję kubkom smakowym. kręcono je 
masowo i w takim tempie, że filmowcy czasem sami nie wiedzieli, nad 
którą produkcją właśnie pracują3. Bohaterami ekranów zostały wam-
piry, kosmici i zamaskowani luchadores4. Horrory oraz filmy science 
fiction i lucha libre powstające mniej więcej w latach 1957–1977 docze-
kały się miana mexploitation, ukutego najpierw przez fanów, potem 
przyjętego również przez badaczy5.

López Moctezuma ówczesnej meksykańskiej kinematografii szcze-
rze nie znosił, twierdząc, że przyczynia się ona do obniżenia kulturo-
wego poziomu obywateli6. tymczasem kino, mówił reżyser, powinno 
spełniać funkcję zupełnie odwrotną: wzbogacać swoich widzów inte-
lektualnie i duchowo, dostarczać autentycznych emocji i nieść istot-
ne przesłanie7.

W tym miejscu koniecznie należy dodać, że, jak zauważa doyle 
Greene, ówczesne meksykańskie kino wyrażało jednak bardzo wy-
raźną ideologię: przekaz historii o zamaskowanych zapaśnikach wal-
czących na przykład z karłami uzbrojonymi w broń laserową pokrywał 
się z działaniem propagandowym władz, starających się wypromo-
wać wartości, na których – według nich – opierać się miała meksy-
kańska tożsamość narodowa. zagrożenie w ówczesnych horrorach 
i science fiction – dracula, szaleni naukowcy, wilkołaki, szamani voo-
doo – nadzwyczaj często pochodziło spoza Meksyku, walka z nim była 
zatem jednocześnie walką o zachowanie państwowej i narodowej in-
tegralności. drugim źródłem niebezpieczeństwa była meksykańska 

3 zob. j. Salvador treviño, New Mexican Cinema, „Film Quarterly” 1979, nr 3, s. 26.
4 zawodnicy lucha libre, czyli meksykańskiej odmiany professional wrestlingu. o filmach 

z Santo, najsłynniejszym z meksykańskich zapaśników, więcej piszę w: B. Racięski, Zapaśnik 
bawi i uczy. Społeczne funkcje filmów o Santo, [w:] j. łuniewicz, F. nowak, B. Racięski (red.), 
Bękarty kinematografii, czyli rzecz o filmach nie(do)cenionych, kraków 2014, s. 113–125.

5 zob. d. Greene, Mexploitation Cinema: A Critical History of Mexican Vampire, Wrestler, 
Ape-Man and Similar Films, 1957–1977, jefferson 2005, s. 1.

6 zob. B.R. nevares, The Mexican Cinema: Interviews with Thirteen Directors, przeł. e. Gard, 
c.j. Mora, albuquerque 1976, s. 106–107.

7 zob. tamże, s. 110.
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112 przeszłość, narodowe mity i tradycje – straszyły więc między innymi 
mumie azteckich wojowników, wysysające mózgi potwory z czasów 
nowej Hiszpanii i La Llorona, bohaterka popularnej legendy8. Pro-
dukcje, które zła upatrywały w tym, co było dawniej, wpasowywały 
się w przekonanie rządzących, że nadrzędną wartością jest postęp, 
a pomyślana na wielką skalę modernizacja stanie się lekarstwem na 
wszystkie problemy dręczące Meksyk.

2 października 1968 roku te promowane przez elity wartości spłynę-
ły do kanałów razem z krwią meksykańskich obywateli mordowanych 
przez meksykańskie władze. na placu tlatelolco (zwanym też Placem 
trzech kultur) mundurowi, tłumiący demonstracje studentów protestu-
jących przeciwko rządowym represjom, aresztowali przynajmniej dwa 
tysiące osób i zabili – według danych „new york timesa” – około 200 
(dane podawane przez ówczesne władze mówią o 49 zabitych)9. W tle 
krwawej masakry majaczyły zakrojone na wielką skalę ostatnie przygo-
towania do XiX igrzysk olimpijskich (12–27 października), które miały 
być najlepszym testem realizacji modernizacyjnych postulatów mek-
sykańskiego rządu. tymczasem ponure wydarzenia z tlatelolco z całą 
bezwzględnością obnażyły niedostatki instytucji państwowych, podwa-
żyły zaufanie do władz i promowanych przez nie ideałów. Masakra na 
Placu trzech kultur „zniszczyła narodową psyche”10 i zapisała się w hi-
storii jako wydarzenie „trwale zmieniające meksykańską świadomość”11.

Między innymi z powodu tych wydarzeń oparte na banalnych i nie-
aktualnych już opozycjach horrory, science fiction i filmy lucha libre 
zaczęły odchodzić w zapomnienie, ustępując na pewien czas miejsca 
kinu wyrażającemu ducha nowych czasów. W latach siedemdziesią-
tych pojawiło się kilku reżyserów dotychczas niedopuszczanych za 
kamerę i pragnących wprowadzić meksykańskie kino w kolejną erę. 
juan López Moctezuma był jednym z twórców zrywających z trady-
cjami churros i wyrażających w swoich filmach aktualne niepokoje.

W pełnometrażowym debiucie, Posiadłości szaleńców (bardzo luźnej 
adaptacji komediowo-absurdalnego Systemu doktora Smoły i profesora 
Pierza edgara allana Poego), Meksykanin przebrał w szaty fantasmago-
rycznej niesamowitości ognisty traktat skierowany przeciw maniakal-
nemu dążeniu do postępu. Film Lópeza Moctezumy to dzieło, jakiego 
kinematografia jego kraju jeszcze nie widziała. Posiadłość… nie tylko 

8 zob. także: d. Greene, Mexploitation…, dz. cyt., s. 20–21.
9 zob. d.j. young, Mexican Literary Reactions to Tlatelolco 1968, „Latin american Research 

Review” 1985, nr 2, s. 72.
10 d. Greene, Mexican Cinema of Darkness, jefferson 2007, s. 105.
11 j. Salvador treviño, dz. cyt., s. 71.
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113łamała konwencje, ale i głośno wyrażała niepokoje tamtych czasów. 
López Moctezuma przedstawiał widzowi szalone wizje dyrektora ty-
tułowego zakładu, parodiując wszelkie wyobrażenia postępu. Władca 
Posiadłości… twierdzi, że jego wynalazki pozwolą na to, by „inteligencja 
pokonała wreszcie zwierzęce instynkty”. Meksykański reżyser wygrywa 
tutaj intrygującą sprzeczność – wywyższające racjonalne myślenie idee 
są głoszone przez człowieka, który w pewnym momencie okazuje się nie 
dyrektorem, a… jednym z pacjentów placówki. Postać ta jest połącze-
niem natchnionego demiurga, szalonego naukowca i postaci z absurdal-
nej komedii. jego dziwaczne wynalazki to odbite w krzywym zwierciad-
le idee modernizacji i postępu – także te promowane przez ówczesne 
meksykańskie władze, które cztery lata przed premierą Posiadłości… 
skompromitowały się na placu tlatelolco, dając upust „zwierzęcym in-
stynktom”. W kulminacyjnej scenie ubrany w efektowny mundur i ty-
tułujący się „imperatorem” dyrektor/pacjent staje do walki z głównym 
bohaterem filmu i gdy już ma przygnieść przeciwnika ogromnym żół-
wiem, zostaje zastrzelony przez jedną z pacjentek szpitala, wykrzyku-
jącą: „Vive la révolution!”. „dyrektor” zakładu po raz kolejny zostaje 
przedstawiony jako nieświadomy parodysta wielkich idei modernizacji.

Po sukcesie debiutu, który zdobył kilka nagród na międzynarodo-
wych festiwalach, López Moctezuma nakręcił amerykańsko-meksy-
kańską Mary, Mary, krwawą Mary (1975). Film z jednej strony obficie 
czerpał z niezmiernie w Meksyku (i nie tylko) popularnego tematu 
wampirów, z drugiej – był próbą potraktowania go w nowatorski spo-
sób, uzupełniając panteon monstrów o bohaterkę nietypową, wymy-
kającą się prostej kategoryzacji.

najsłynniejszym dziełem meksykańskiego twórcy okazała się jednak 
powstała w 1977 roku Alucarda, córa ciemności, która cieszy się (złą) 
sławą nunsploitation movie – opowieści o zakonnicach oddających 
się czynom niegodnym noszonego na obfitych piersiach krzyża. Film 
Lópeza Moctezumy rzeczywiście dostarcza wielu atrakcji charaktery-
stycznych dla tego typu produkcji, jest jednak także przykładem dowo-
dzącym wspaniałej wyobraźni reżysera, jego nadzwyczajnej umiejętno-
ści twórczego przetwarzania literackich tradycji, a wreszcie – kolejnym 
po Posiadłości szaleńców traktatem o pustych ideach postępu.

KreW W KlaSztOrze

Alucardę otwiera scena dziwacznej parodii narodzin jezusa chrystu-
sa – tytułowa bohaterka przychodzi na świat w tajemniczej komnacie, 
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114 pełnej wizerunków złowrogich monstrów. Matka oddaje dziewczyn-
kę w ręce tajemniczej staruchy, a sama – jak się wydaje – zostaje za-
mordowana przez nieludzkie siły. Przez cały film widzowie nie dowie-
dzą się, kim w istocie jest alucarda. Gdy bohaterka drugi raz pojawia 
się na ekranie, wątpliwości co do jej ontologicznego statusu tylko się 
mnożą – piętnastoletnia dziewczyna materializuje się w klasztornej 
komnacie, gdzie mieszka wraz ze swoją rówieśniczką justine. Przyja-
ciółki spotykają tajemniczego cygana, który wprowadza je w arkana 
satanicznych rytuałów, a wkrótce alucarda, z imieniem Belzebuba na 
ustach, doprowadza klasztor do zagłady.

imię głównej bohaterki – przeczytane od tyłu – prowadzi ku sko-
jarzeniom z Draculą Brama Stokera, ale wydaje się, że najważniejszej 
inspiracji Lópeza Moctezumy należy raczej szukać w Carmilli josepha 
Sheridana Le Fanu. Meksykański reżyser przedstawia swoje bohaterki, 
opierając się na podobnych opozycjach co irlandzki pisarz: demonicz-
na uroda alucardy jest przeciwstawiona łagodnej twarzy przyjaciół-
ki, a konserwatywne wychowanie justine nijak nie współgra z żądzą 
przygód, którą odczuwa jej rówieśniczka. tytułowa bohaterka czuje 
do justine miłość zdecydowanie wykraczającą poza uczucia przyja-
cielskie. jest zakochana i otwarcie o tym mówi, a jej podszyte grozą 
wyznania muszą się kojarzyć z apostrofami carmilli do Laury, w któ-
rych „wyrazy miłości mieszają się z okrucieństwem”12. Wampirzyca 
mówi ukochanej: „W upojeniu i niezmiernym poniżeniu żyję w tobie, 
twym gorącym życiem, a ty umrzesz, słodko umrzesz we mnie”13. alu-
carda tymczasem oświadcza: „Moja najdroższa justine, żyję w tobie, 
czy umarłabyś dla mnie? niedługo pokochasz mnie tak, jak ja kocham 
ciebie. Myślisz, że jestem okrutna i samolubna, ale miłość przecież 
zawsze jest samolubna”. Podobnie jak Laura, justine również reaguje 
na zaloty swojej przyjaciółki niczym na objawy obłędu, zbywając je  
życzliwym „jeżeli tego chcesz”. jej konserwatywne wychowanie nie 
pozwala bowiem zidentyfikować ich jako homoseksualnego pożąda-
nia. carmilli nie udaje się przemienić ukochanej w wampirzycę, alu-
carda natomiast osiąga – chwilowy przynajmniej – sukces, gdy w sa-
tanicznym rytuale łączy się z justine poprzez wymianę kropel krwi.

Warto zaznaczyć, że w Alucardzie widz ma do czynienia z kolejnym 
równie istotnym odwołaniem do klasyki literatury – justine dzieli imię 
z bohaterką jednej z najsłynniejszych powieści markiza de Sade’a Ju-
styna, czyli nieszczęścia cnoty. dziewczyna ta, przypomnijmy, „stara 

12 M. janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2008, s. 186.
13 j.S. Le Fanu, Carmilla, przeł. M. kozłowski, [w:] M. janion, dz. cyt., s. 379.
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115się realizować wskazania wiary i moralności chrześcijańskiej”, nie-
mniej „najlepsze intencje justyny obracają się na jej niekorzyść; dziew-
czyna nie jest zdolna do zbrodni i niegodziwości, przez całe życie musi 
być więc ofiarą”14. u Lópeza Moctezumy niewinna bohaterka również 
musi znosić największe cierpienia: gdy zostaje opętana, najpierw pod-
dawana jest okrutnym torturom, potem ginie w męczarniach. Wza-
jemne relacje alucardy i justine, wzorowane na stosunkach łączących 
carmillę i Laurę, przywołują też dalekie echa skonstruowanej przez 
de Sade’a opozycji między justyną a juliettą, jej złą do szpiku kości 
siostrą, zaspokajającą żądze za każdą cenę.

W scenie spowiedzi, podczas której alucarda jest zmuszana, by 
przyznać się do konszachtów z szatanem, dziewczyna zarzuca księ-
dzu, że podczas gdy ona wielbi życie, on czci śmierć i „wstydzi się swo-
jego ciała, które szczelnie odziewa w czarne łachy”. Bohaterka Lópeza 
Moctezumy otwarcie rzuca wyzwanie opresyjnemu klasztorowi, który 
ją wychował, i opowiada się po stronie nieskrępowanej niczym na-
miętności. William Veeder pisze, że Le Fanu odpowiedział twierdzą-
co na pytanie, które zadawało sobie wielu czytelników z epoki wikto-
riańskiej: czy kobiety czują pożądanie15. Maria janion zauważa z kolei, 
że carmilla jest przykładem podwójnego przekroczenia przypisanej 
kobiecie roli społecznej: „po pierwsze, (…) łamała zakaz aktywno-
ści seksualnej, która przysługiwała jedynie mężczyźnie; po drugie, 
pożądała kobiety jako kobiety właśnie, co przeciwstawiało się nor-
mie heteroseksualnej”16. Carmilla jest opowieścią – by powtórzyć za 
Veederem – „przede wszystkim o tłumieniu pragnień”17 i ten właśnie 
wątek López Moctezuma rozwija w swoim filmie: represja okazuje się 
tutaj rzeczywiście źródłem wszelkich cierpień.

Przedstawiając źródła owej represji – ekranowy klasztor i jego rezy-
dentów – meksykański reżyser rozwija nietoperze skrzydła swej nie-
samowitej wyobraźni. Wnętrze świętego przybytku to skrzyżowanie 
ponurego zamku z mroczną jaskinią, oświetlane słabymi płomienia-
mi nielicznych świec. zamieszkujące klasztor zakonnice nie noszą 
tradycyjnych habitów, zamiast tego ich ciała są skrępowane pasami 
białego materiału przybrudzonego czerwienią. to najprawdopodob-
niej czerwień krwi, gdyż siostry – razem z nadzorcą klasztoru, ojcem 
Lázaro – biczują się nawzajem. jak zauważa ernest jones, w wypadku 

14 j. łojek, Wiek Markiza de Sade, Warszawa 1996. s. 334.
15 W. Veeder, Carmilla: The Arts of Repression, „Studies in Literature and Language” 1980, 

nr 2, s. 198.
16 M. janion, dz. cyt., s. 184.
17 W. Veeder, dz. cyt., s. 198.
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116 represji normalnych zachowań seksualnych następuje regres do form 
mniej rozwiniętych – jedną z nich jest sadyzm, tutaj połączony z ma-
sochizmem18.

jeżeli zatem carmilla wychodziła naprzeciw konserwatywnym za-
sadom wiktoriańskiego porządku, alucarda walczy z ograniczeniami 
narzucanymi przez kościół katolicki. López Moctezuma nie sili się na 
subtelności, gdy kreuje opozycje między ideami wyznawanymi przez 
bohaterkę a wartościami właściwymi klasztorowi. Ponuremu domo-
stwu Boga przeciwstawia na przykład satanistyczny rytuał, podczas 
którego wyznawcy Belzebuba uprawiają nieskrępowany seks.

Guillermo del toro mówi, że w czasach, w których powstawała Alu-
carda, wśród inteligencji meksykańskiej dominowały nastroje anty-
klerykalne19. Film Lópeza Moctezumy wyraża je nad wyraz głośno, 
zwłaszcza w scenie kumulującej wszystkie złowrogie cechy klasztoru 
i jego mieszkańców. Gdy ksiądz Lázaro stwierdza, że bohaterki nie-
wątpliwie zostały opętane, decyduje się odprawić egzorcyzm. Rytuał 
odbywa się w przypominającym grotę pomieszczeniu, przy ołtarzu 
ozdobionym bardzo dużą liczbą krucyfiksów. Ów ołtarz – jak zauwa-
żyła Frances di Lauro – jest jawną kpiną z zasad watykańskich, naka-
zujących umieszczanie w kościołach umiarkowanej liczby świętych 
figur20. Bohaterki zostają przywiązane do desek w bluźnierczej paro-
dii ukrzyżowania, a sytuacja, w której znajduje się justine, przywodzi 
na myśl losy jej imienniczki z powieści de Sade’a. dziewczyna zostaje 
rozebrana do naga, a jeden z zakonników nakłuwa jej ciało szpikul-
cem. Święty przybytek z Alucardy może się kojarzyć w tym momencie 
z opisanym przez Markiza klasztorem Panny Marii Leśnej, w którym 
grupa braci zakonnych oddawała się najgorszym perwersjom. oni jed-
nak otwarcie odrzucali religię, a tymczasem ojciec Lázaro przeprowa-
dza to, co jedna z zakonnic określa mianem „świętego rytuału”. justine 
w tej scenie trzy razy jest ujmowana przez kamerę z góry, co buduje 
wrażenie boskiej obecności podczas egzorcyzmu. W końcu dziewczy-
na umiera w wyniku ran zadanych jej przez księdza, a zrozpaczone za-
konnice krwawią obficie i wiją się w konwulsjach, nadając scenie cha-
rakter diabolicznego koszmaru. egzorcyzm zostaje przerwany przez 
wtargnięcie doktora oszka – drugoplanowej, ale nadzwyczaj istotnej 

18 e. jones, On the Nightmare of Blood Sucking, [w:] R. Huss, t.j. Ross (red.), Focus on the Hor-
ror Film, englewood cliffs 1972, s. 60.

19 Interview with Hellboy director Guillermo del Toro, [za:] F. di Lauro, Moctezuma’s Revenge: 
Iconoclasm, Religion and Film, [w:] tejże (red.), Through a Glass Darkly: Reflections on the 
Sacred, Sydney 2006, s. 39.

20 zob. tamże, s. 38.
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117postaci filmu, dzięki której López Moctezuma ponownie, po Posiad-
łości szaleńców, podejmuje temat kryzysu racjonalnego myślenia.

doktor oszek z początku odgrywa rolę reprezentanta rozumu, który 
nie może się zgodzić na nieludzkie praktyki stosowane przez księdza 
Lázaro. to wykształcony w paryskich uniwersytetach lekarz, biegły 
w swoim fachu i sceptycznie nastawiony wobec tego, co nadnaturalne 
i niedające się objąć rozumem. uważny widz zauważy jednak sugestię 
Lópeza Moctezumy, by do tego wizerunku nadto się nie przywiązy-
wać. oto bowiem wcielający się w oszka claudio Brook odgrywa jed-
nocześnie rolę tajemniczego cygana, przewodnika po satanistycznym 
rytuale, w którym biorą udział bohaterki filmu. Meksykański reżyser, 
podobnie jak przy przedstawianiu alucardy i justine, korzysta tutaj 
z wyraźnej opozycji, wprowadzając napięcie między dwoma radykal-
nie odmiennymi poglądami na rzeczywistość. choć cygan i oszek 
ani razu się nie spotkają, lekarz będzie musiał w końcu otworzyć się 
na to, co niewytłumaczalne. Gdy na własne oczy widzi, jak martwe 
ciało jednej z zakonnic wije się w nienaturalnych konwulsjach, na-
tychmiast porzuca swój dotychczasowy światopogląd i przechodzi 
na stronę walczącego z demonami księdza Lázaro. Przejmuje rów-
nież jego metody, zupełnie nie zważając na brutalność, którą niedaw-
no czynił obiektem ognistej krytyki. W dzikim zapamiętaniu oblewa 
wodą święconą zmartwychwstałą justine, nie przejmując się tym, że 
sprawia dziewczynie nieludzki ból. López Moctezuma pokazuje, jak 
człowiek nowoczesny łatwo może porzucić ideały wyrastające z wiary 
w potęgę rozumu i oddać się pierwotnym instynktom21. W Alucardzie 
duchy masakry na placu tlatelolco powracają – nowoczesne poglądy 
„człowieka racjonalnego” okazują się zaledwie cienką powłoką, która 
opada przy pierwszym kontakcie z tym, co wymyka się przyjętym 
metodom tłumaczenia rzeczywistości. Bohater Posiadłości szaleńców 
(również grany przez claudia Brooka) ośmieszał wielkie idee moder-
nizacji, lekarz z Alucardy parodiuje tych, dla których są one wyłącz-
nie pustym sloganem.

Reżyser zdaje się zupełnie pozbawiony wiary w szczęśliwe zakoń-
czenia. W jego Posiadłości… główny bohater uciekł ze szpitala na 
stałe zainfekowany szaleństwem „dyrektora”, a tytułowa bohaterka 
Mary... niedługo po napisach końcowych najprawdopodobniej wy-
chłepce krew kolejnej niewinnej ofiary. ostatnie sceny Alucardy to mi-
kroapokalipsa, ponownie przywodząca na myśl wydarzenia roku 1968. 
dziewczyna za pomocą diabelskich mocy masakruje zakonnice, księży 

21 zob. także: d. Greene, Mexican Cinema…, dz. cyt., s. 88.
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118 i każdego, kto usiłuje ją powstrzymać. Rozpaczliwe, wysokie krzy-
ki kobiet całkowicie dominują ścieżkę dźwiękową. Bohaterka pada 
w końcu na ziemię i rozpływa się w powietrzu, ale ostatni kadr filmu 
nie ukazuje na przykład triumfującego ojca Lázaro, a płonący krucy-
fiks. Masakry i totalnej destrukcji nie udało się powstrzymać ani za 
pomocą religijnych rytuałów, ani dzięki sile rozumu.

López Moctezuma twierdził, że celem jego filmu jest podnoszenie 
kulturowego i duchowego poziomu widza22. Wydaje się, że w swo-
jej najsłynniejszej produkcji chciał to osiągnąć sposobami opisanymi 
przez antonina artauda. Francuski twórca postulował, by film przez 
swoje okrucieństwo odsłaniał między innymi pragnienie krwi, per-
wersje, sadyzm i hipokryzję społeczeństwa23. zastosowana w Alucar-
dzie estetyka szoku, który „sprawić ma, że widz ujrzy rzeczywistość 
w nowym świetle”24, pozwala stwierdzić, iż meksykański reżyser wy-
raźnie zbliżył się do surrealizmu25. nazwisko artauda prowadzi oczy-
wiście do skojarzeń z twórczością alejandra jodorowsky’ego, dla któ-
rego Teatr i jego sobowtór był, jak sam to określił, Biblią26, a z którym 
meksykański reżyser pracował na początku ich filmowej działalności. 
Histerycznie bluźniercza, niesłychanie krwawa, wypełniona obłąkań-
czymi krzykami Alucarda zdaje się krążyć po orbicie idei towarzy-
szących powstaniu Grupy Panicznej i przykazań jodorowsky’ego, by 
szokować publiczność27.

Alucarda to najbardziej znany z filmów Lópeza Moctezumy – re-
gularnie gości na listach najsłynniejszych satanistycznych horrorów 
wszech czasów, gdzie zwykle jest umieszczany obok Satánico pan-
demonium (1975, Gilberto Martínez Solares), innej meksykańskiej 
opowieści o diable odwiedzającym katolicki klasztor. Mimo niewąt-
pliwych walorów artystycznych Alucardy nie powstało wiele interesu-
jących tekstów na jej temat. najwidoczniej o wiele łatwiej film meksy-
kańskiego reżysera zakwalifikować wyłącznie jako produkcję, w której 
krew i seks służyć mają jedynie radości widzów nocnych seansów.

Wzmiankę na temat twórczości juana Lópeza Moctezumy można 
znaleźć w książce Midnight Movies. Seans o północy. j. Hoberman i jo-
nathan Rosenbaum wspominają o nim krótko przy okazji omawiania 

22 zob. B.R. nevares, dz. cyt., s. 110.
23 zob. n. Greene, Artaud and Film: A Reconsideration, „cinema journal” 1984, nr 4, s. 29.
24 tamże, s. 29.
25 antonin artaud, mimo rozstania z ruchem, ucieleśniał radykalne postulaty surrealizmu. 

zob. j. Hoberman, j. Rosenbaum, Midnight Movies. Seans o północy, przeł. M. oleszczyk, 
kraków 2011, s. 94.

26 zob. tamże.
27 zob. tamże.



119Fanda i Lis (1968, alejandro jodorowsky), przy którym Meksykanin 
pracował. Według nich López Moctezuma to po prostu „meksykański 
twórca awangardy”, który „miał później na własną rękę wyreżyserować 
tanie horrory w rodzaju Mary, Mary, Bloody Mary i Torture Garden”28. 
tymczasem reżyser – mimo tworzenia na obrzeżach przemysłu – był 
jednym z najciekawszych twórców w historii meksykańskiego kina. 
W Posiadłości szaleńców i Alucardzie uchwycił moment, w którym 
tamtejsze społeczeństwo zaczęło odczuwać „świadomość postmoder-
nistyczną”, odrzucającą teleologiczne spojrzenie na postęp i moderni-
zację29. o fascynacji Lópezem Moctezumą głośno mówi najsłynniejszy 
dziś meksykański twórca kina grozy, Guillermo del toro: „Pokazał, że 
horror można robić w Meksyku inaczej, nie tylko ze śmiesznymi za-
maskowanymi zapaśnikami”30. Alucarda była ponoć jedną z inspiracji 
Romana Polańskiego przy kręceniu Lokatora (1976)31. Filmy Lópeza 
Moctezumy to zarówno wspaniałe świadectwa przemian meksykań-
skiej kinematografii i części meksykańskiego społeczeństwa, jak i efek-
towne popisy nieposkromionej wyobraźni – takiej, która w głównym 
nurcie kina z pewnością nie znalazłaby dla siebie miejsca.

28 tamże, s. 96. Torture Garden to jeden z amerykańskich tytułów Posiadłości szaleńców.
29 zob. e. zolov, Refried Elvis: The Rise of the Mexican Counterculture, Berkeley 1999, s. 108–

109.
30 Interview with Hellboy director..., cyt. za: F. di Lauro, dz. cyt., s. 47.
31 zob. c. Huerta, El director de Alucarda vuelve a aparecer en la pantalla grande, http://

www.eluniversal.com.mx/espectaculos/96897.html [dostęp: 30.06.2013].


