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1.

Rytua³ jest filmem stworzonym jakby
mimochodem, obok, poza g³ównym nurtem, na
marginesie1. To �æwiczenie na kamerê i czte-
rech aktorów�2 zosta³o nakrêcone w ci¹gu
zaledwie dziesiêciu dni, wiêc z perspektywy
przemys³u kinematograficznego jest histori¹
niemal¿e nieistotn¹, epizodyczn¹ i pomijaln¹.
Rytua³ blednie i zanika na tle innych,
wa¿niejszych, bardziej rozbudowanych dzie³,
lecz w tej margi-nalo�ci tkwi tak¿e warto�æ �
chara-kteryzuj¹ca odrêczne notatki z obrze¿a
kartki. Przypomina glossê, przypis; dopowiada i
ujaw-nia tre�ci niekoniecznie widoczne w innym
kon-tek�cie.

Bergman t³umaczy okoliczno�ci powsta-
nia i jednocze�nie okre�la charakter filmu
w sposób nastêpuj¹cy:

Kiedy przesta³em byæ dyrektorem Drama-
ten, by³em pe³en g³uchej w�ciek³o�ci. [...]
Nie potrafi³em mojej w�ciek³o�ci opano-waæ.
Wybuch³a w Rytuale3.

Ma³gorzata Mostek

Gniew i ofiara
Rytua³ Ingmara Bergmana a Bachantki Eurypidesa

Konflikt rozgrywaj¹cy siê w �wiecie
rzeczywistym na linii artysta-administracja
(a wiêc, w szerszej perspektywie, w³adza) znaj-
duje swoje odzwierciedlenie w fabule: osi¹ Ry-
tua³u jest historia przes³uchania trojga artystów
� Hansa, Sebastiana i Thei � przez sêdziego
Abrahamssona. Seria spotkañ, które maj¹ pro-
wadziæ do wyja�nienia kontrowersji zwi¹zanych
z wykonywaniem przez cz³onków tria Les Riens4

numeru zatytu³owanego �Rytua³�, zamienia siê
ze �ledztwa w demonstracjê si³y, a rozmowy
pocz¹tkowo dotycz¹ce sztuki wkraczaj¹ na
intymne obszary ¿ycia wszystkich uczest-
nicz¹cych w tym procederze. Abrahamsson bez
skrupu³ów siêga do tematów, o których arty�ci
nie chc¹ pamiêtaæ, dopytuje o historie ich
zwi¹zków, �ledzi w przesz³o�ci wszelkie skazy.
W dziewiêciu scenach5 toczy siê wiêc ci¹g³e
zmaganie, a do napiêæ dochodzi nie tylko
w relacji arty�ci-sêdzia, ale tak¿e pomiêdzy
poszczególnymi cz³onkami grupy. Mo¿liwe,
¿e w³a�nie w ten sposób w Rytuale uwidacznia
siê niejawny lub te¿ niemo¿liwy do ujawnienia
w innych okoliczno�ciach konflikt twórca-w³adza,
prawdopodobnie zazwyczaj t³umiony.

Mo¿na to nazwaæ modlitw¹. Wie pan, arty�ci s¹ bardzo przes¹dni.
Taka nag³a chêæ wykonania rytua³u mo¿e nie ma sama w sobie wiêkszego znaczenia,

chêæ padniêcia na kolana, z³o¿enia r¹k w b³agalnym ge�cie.
Rytualna zabawa, zaklêcie, forma pewnej konwersacji.

[...] Zaczynamy, Sebastianie.

Ingmar Bergman, Rytua³

1 �Rytua³ (Riten) powsta³ na marginesie produkcji Hañby [...] tylko raz pokazano go w szwedzkiej telewizji (25 marca
1969 roku), a tak¿e na niektórych festiwalach filmowych (miêdzy innymi w Berlinie Zachodnim).� T. Szczepañski,
Zwierciad³o Bergmana, Gdañsk 2002, s. 298.
2 I. Bergman, Obrazy, prze³. T. Szczepañski, Warszawa 1993, s. 176.
3 Tam¿e, s. 177.
4 Rien w jêz. franc. znaczy �nic�.
5 Dwa razy spotykaj¹ siê wszyscy, raz wystêpuje monolog sêdziego, trzy sceny to sceny przes³uchañ poszczególnych
cz³onków zespo³u, a pozosta³e trzy sceny to spotkania aktorów w trzech ró¿nych kombinacjach.
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Rytua³ w oczywisty sposób wpisuje siê
w ci¹g autotematycznych filmów Bergmana
o roli artysty w �wiecie6, lecz film ten to nie tylko
osobiste porachunki ze �wiatem biurokracji,
artykulacja ura¿onej dumy, ale tak¿e
autonomiczna wypowied� artystyczna. By
przywróciæ sztuce nale¿yte jej miejsce, Berg-
man siêga daleko wstecz i w g³¹b � w przesz-
³o�æ, �do korzeni�, wskazuj¹c na archaiczny
rytua³ podniesienia jako na podstawow¹ i pier-
wsz¹ inspiracjê. Re-konstruuje7 jego przebieg
w nastêpuj¹cy sposób:

Widzowie gromadzili siê na d³ugo przed
wschodem s³oñca. O �wicie podchodzili
kap³ani z maskami na twarzach. Kiedy
s³oñce podnosi³o siê nad górami, o�wietla-
³o �rodek sceny, na którym wzniesiono ma-
³y o³tarz. Krew zwierz¹t ofiarnych zbierano
w wielkim naczyniu. Jeden z kap³anów,
nosz¹cy poz³acan¹ maskê boga, ukrywa³
siê za innymi. Kiedy s³oñce wznosi³o siê
wy¿ej, dwóch kap³anów w �ci�le okre�lo-
nym momencie unosi³o naczynie tak, aby
widzowie mogli zobaczyæ, jak we krwi od-
bija siê maska boga. [...] Po up³ywie kilku
minut celebrans opuszcza³ naczynie i pi³
krew8.

Bli¿sze, historyczne zidentyfikowanie
tego wydarzenia wydaje siê niemo¿liwe, bo-
wiem trudno okre�liæ mo¿liwy czas i miejsce
odgrywania9 rytua³u � Bergman pisze, ¿e dzia³o
siê to w �staro¿ytnej Grecji�, nie podaj¹c przy tym
¿adnych danych szczegó³owych. Niepokoj¹ce
jest tak¿e pomieszanie dwóch porz¹dków �
rytualnego i teatralnego � które siê tu mimo-
chodem dokonuje (choæ oczywi�cie wyra�na
granica miêdzy tymi dwoma przejawami ¿ycia
spo³ecznego jest nie do ustalenia).

Mo¿na by³oby wiêc uznaæ s³owa Berg-
mana za kreacjê, by nie powiedzieæ: manipula-

cjê. Jednak w historii kultury pojawia siê, odno-
towany przez historyka, filologa klasycznego
i mitografa Karla Kerényi�ego, rytua³ maski
Sylena:

[...] siedz¹cy Sylen podaje jednemu
z m³odych satyrów g³êbok¹ srebrn¹ miskê.
[...] Ch³opiec-satyr zagl¹da do niej z bliska,
ale jego usta nie dotykaj¹ brzegu, nie pije
z niej. Z matematyczn¹ dok³adno�ci¹
mo¿na natomiast okre�liæ, co widzi. [...]
A wbrew swoim oczekiwaniom ch³opiec
ogl¹da nie w³asn¹ twarz, ale przedmiot
znajduj¹cy siê poza jego polem widzenia.
Ten przedmiot to maska Sylena, któr¹
trzyma drugi z satyrów10.

Pokrewieñstwo obu obrazów tkwi g³ównie
w momencie odbijania siê twarzy/maski w winie/
krwi wype³niaj¹cej wklês³e naczynie. Jednak
u Bergmana mowa o do�wiadczeniu wspólnym
czy te¿ wspólnotowym (kielich skierowany jest
�na zewn¹trz�, w stronê widowni), u Kerényi�ego
jest to do�wiadczenie indywidualne, jednost-
kowe (miska skierowana jest �do wewn¹trz�, na
satyra); Bergman pisze o rytuale podniesienia
jako o sytuacji uobecniania boga, Kerényi � jako
o obrzêdzie inicjacji. Strukturalne (nie)podobieñ-
stwo nie pozwala za³o¿yæ genetycznego zwi¹zku
miêdzy tymi dwoma wydarzeniami, pozosta-
wiaj¹c nas dalej w sferze niedopowiedzeñ
i domys³ów.

Jednak nie zgodno�æ z faktami i auten-
tyczno�æ jest w s³owach Bergmana najistotniej-
sza. Nawet je�li mamy tu do czynienia z kon-
strukcj¹, kreacj¹, a mo¿e i przek³amaniem, nie
mo¿na odmówiæ fikcji mo¿liwo�ci produkowania
kolejnych obrazów i nadawania (im) sensu.
Je¿eli Bergman pos³uguje siê tak¹ �re-
konstrukcj¹�, oznacza to, ¿e jest mu ona do
czego� potrzebna, ¿e stwarza dodatkowe
znaczenia, którym nale¿y siê uwa¿nie przyjrzeæ.

6 Por.: T. Szczapañski, dz. cyt., s. 289.
7 W³a�ciwie bardziej �konstruuje� ni¿ �rekonstruuje�.
8 T. Szczapañski, dz. cyt., s. 176.
9 Pos³ugujê siê tym s³owem, choæ wiem, ¿e w odniesieniu do rytua³u nie jest ono odpowiednie (rytua³ siê dokonuje, a nie
odgrywa). Jednak opis Bergmana wskazuje na pewn¹ teatralizacjê (scena, widzowie), st¹d te¿ i u¿ycie kategorii gry.
10 K. Kerényi, Cz³owiek i maska, [w:] Antropologia widowisk � zagadnienia i wybór tekstów, opr. A. Cha³upnik, W. Dudzik,
M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 645.
11 I. Bergman, dz. cyt., s. 175.
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2.

Bergman pierwotny pomys³ na scenariusz
opisuje nastêpuj¹co:

Dwaj homoseksuali�ci, mniej lub bardziej
rozebrani, stoj¹ przy oknie, pamiêtaj¹c czy
te¿ nie pamiêtaj¹c o tym, gdzie stoj¹. [...]
Bawili siê. Markus, który jest rze�biarzem,
wymodelowa³ straszn¹ maskê, przedsta-
wiaj¹c¹ te�ciow¹ bezimiennego mê¿czyz-ny
i nagle zaczêli ma³powaæ antyczny rytu-a³
podniesienia. Czyta³em o rytuale pod-
niesienia w zwi¹zku ze swoimi studiami nad
Bachantkami Eurypidesa [...]11.

Umiejscowiony pocz¹tkowo w �archaicz-
nej Grecji� rytua³ podniesienia zostaje przenie-
siony w bli¿ej nieokre�lon¹ wspó³czesno�æ (?),
kap³an ostatecznie przemienia siê w aktora
odgrywaj¹cego, czy mo¿e raczej: parodiuj¹ce-
go, obrzêd. Uroczysto�æ zmienia siê w grê,
zabawê, ma³powanie, przedrze�nianie; traci
swoj¹ powagê, a przez to mo¿liwo�æ wp³ywania
na rzeczywisto�æ, staje siê tylko wykonywanym,
odtwarzanym, teatralnym, pustym gestem.

Bergman przywo³uje te¿ Bachantki Eu-
rypidesa, które jako tekst dramatyczny (a przy-
najmniej funkcjonuj¹cy jako taki obecnie) zdaj¹
siê tworzyæ pomost miêdzy rzeczywisto�ci¹
rytua³u a teatrem, zachowaniem odgrywanym.
Konteksty zaczynaj¹ niebezpiecznie siê nawar-
stwiaæ: bo jakie s¹ zwi¹zki � o ile s¹ � pomiêdzy
rytua³em podniesienia, antycznym dramatem,
pierwotnym pomys³em a koñcow¹ scen¹ filmu,
kiedy to w³a�nie nastêpuje inscenizacja numeru
o nazwie �Rytua³�?

By rozwi¹zaæ te sploty, nale¿y najpierw
rozsup³aæ kwestiê pojawienia siê Bachantek. Jan
Kott, pisz¹c o tym dramacie, pos³uguje siê
nastêpuj¹cymi s³owami:

Przed ostatecznym dope³nieniem ofiary
nastêpuje uroczysty liturgiczny gestus
podniesienia. Szybowanie ku niebu
Penteusa uwieszonego u wierzcho³ka jod³y
jest ekstatycznym lotem znanym zarówno
z relacji szamanów, jak i z pism mistyków
chrze�cijañskich12.

Podniesienie wydaje siê w tych s³owach
czym� innym, innego rodzaju gestem ni¿
w przypadku rytua³u opisywanego przez Berg-
mana. Jednak, pos³uguj¹c siê dalej t¹ propozy-
cj¹ interpretacyjn¹, mo¿na i tu odnale�æ
zbie¿no�æ i podobieñstwo. Kluczem do odczy-
tania Bachantek jest dla Kotta teza, ¿e �mieræ
Penteusa jest ofiar¹ w wykonywanym przez
Dionizosa rytuale � przy czym Penteus jest
przebrany za (i przez) Dionizosa:

Dionizos: Ja ciê ubiorê, wejd�my do pa³acu.
Penteus: Czy w strój kobiecy? Ale¿ ja siê

wstydzê!
[...] Jaki¿ jest strój, w który chcesz mnie

ubraæ?
Dionizos: Na g³owie twojej upnê d³ugi

warkocz13.

Niedowierzaj¹cy w³adca (!) musi zostaæ
ofiarowany w miejsce boga, zamiast niego, co
nie podwa¿a wcale znaczenia ofiary, bowiem
Penteus reprezentuje Dionizosa, w tym sensie:
uobecnia go14. Penteus oznacza/znaczy wiêc
Dionizosa, jest jego mask¹. Gdyby teraz po-
³¹czyæ w¹tki (interpretacja Kotta oraz opis
Bergmana), okazuje siê, ¿e Penteus mo¿e byæ
jednocze�nie mask¹ i kielichem, w którym
maska siê przegl¹da i w którym jest ogl¹dana
(by podkre�liæ widowiskowo�æ rytua³u). Ponie-
wa¿ krew, a wraz z ni¹ maska boga, musi zo-
staæ wypita przez kap³ana, cia³o Penteusa musi
zostaæ rozszarpane.

12 J. Kott, Zjadanie bogów i nowe eseje, Kraków 1999, s. 207.
13 Eurypides, Bachantki, w. 827-28, 830-31.
14 �[...] czasownik représenter oznacza dwie rzeczy: zast¹pienie tego, co nieobecne, czym� obecnym [...] oraz ukazanie,
prezentacjê, uobecnienie tego, co obecne. [...] reprezentacja, w wojskowym, ale tak¿e politycznym (a za chwilê zobaczymy,
¿e i religijnym) znaczeniu tego s³owa, to proces przenoszenia czy przekazywania w³adzy komu� innemu, oddelegowania
kogo� do sprawowania w³adzy pod nieobecno�æ rzeczywistego w³adcy.� M. P. Markowski, O reprezentacji, [w:] Kulturowa
teoria literatury. G³ówne pojêcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 310-311.
15 �Takim znakiem, który gra w dwóch ró¿nych planach jest [...] wyprostowuj¹ce siê drzewo z Penteusem, o symbolice
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Zdaje siê, ¿e zwi¹zki miêdzy gestem
podniesieniem w Bachantkach a scen¹ przy
oknie, która by³a podstaw¹ Rytua³u, nie s¹ ja-
ko� szczególnie rozbudowane. Dwaj homosek-
suali�ci dokonuj¹ profanacji � maska boga staje
siê mask¹ te�ciowej, powaga rytua³u zamienia
siê w zabawê (choæ zaznaczyæ trzeba, ¿e zabawê
podszyt¹ lêkiem towarzysz¹cym grze ze sfer¹
sacrum). Jedyne wyra�niejsze podobieñstwo
miêdzy tymi scenami to niewyra¿ony wprost, lecz
wyczuwalny podtekst seksualny15.

Natomiast koñcowa sekwencja filmu, gdy
�Rytua³� wykonywany jest przez trójkê aktorów,
nie ma ju¿ wymowy parodystycznej � jest
powa¿ny, niebezpieczny, odwo³uj¹cy siê do
pierwotnych ludzkich potrzeb sakralno�ci
i �padniêcia na kolana�. Obrzêd przebiega dwu-
torowo: w sferze gestów i (tautologicznie) w sfe-
rze s³ów, wydarzenia s¹ równolegle relacjono-
wane/t³umaczone przez Hansa:

Thea, siedz¹ca na wysokim krze�le, bije
w bêbenek. Jest ciemno, przed wschodem
s³oñca. Ju¿ �wita. [...] Stojê z naczyniem
zwrócony ku wschodowi. Za mn¹ stoi
Sebastian Fisher. Na krótko przed �witem
zaczyna wiaæ od morza. Gdy �wiat³o jest
wystarczaj¹co mocne, w okre�lonej chwili,
Thea zak³ada na twarz maskê bogów. [...]
Sebastian Fisher odchyla rêce do ty³u.
Chwyta ramiona Thei i powoli j¹ unosi.
Równocze�nie unoszê naczynie nad g³o-
w¹. �wiat³o pada teraz na maskê, która od-
bija siê we krwi. [...] Teraz pijê z naczynia.
Wypijam odbijaj¹cy siê obraz. Potem Thea
opada powoli za plecami Sebastiana.

Maska te�ciowej na powrót sta³a siê
�mask¹ bogów�, rytua³ odzyskuje powagê
i blask, lecz nie staje siê przez to bardziej kon-
kretny � nadal nie odsy³a do ¿adnego wierzenia,
do ¿adnego (boskiego) imienia. Stanowi
spotkanie z si³ami nadprzyrodzonymi, a mo¿e
lepiej by³oby powiedzieæ: wyra¿a têsknotê za
ponadludzk¹ potêg¹, a jednocze�nie jej nie
nazywa, wiêc nie mo¿e jej przywo³aæ. Kabare-

towe trio ma po prostu potrzebê zrobienia cze-
go� powa¿nego, odtworzenia prostych, suro-
wych gestów, które przywróc¹ ich dzia³aniu
nale¿yty status, odnowi¹ �ród³a ich sztuki �
w ten sposób mo¿ wróci sakralno�æ i zniknie
poczucie, ¿e to, co robi¹, jest tylko produkowa-
niem rozrywki, jest profanacj¹ na kszta³t
ma³powania dokonywanego przez homoseksua-
listów przy oknie.

Numer zatytu³owany �Rytua³�, wykony-
wany przez Les Riens odzyskuje te¿ wymiar
ofiary16: sêdzia Abrahamsson zostaje ukarany za
brutalno�æ w czasie �ledztwa, za szanta¿e,
za demonstrowanie potêgi w³adzy, za gwa³t na
Thei � pora¿ony �archaiczn¹, rytualno-mistycz-
n¹ ekspresj¹�17 umiera na atak serca. Okazuje
siê, ¿e niewinna zabawa staje siê rzeczywistym
dzia³aniem, wraca wiarê w sprawcz¹ moc sztuki,
podnosi j¹ z b³ota poni¿enia i klaunady, jeszcze
raz wpisuje w odwieczny/archaiczny porz¹dek.
Lecz nie ocala, niesie bowiem �mieræ.

W ostatniej scenie Rytua³u ujawniaj¹ siê
ponownie obie wymienione wcze�niej inspira-
cje. Z jednej strony pojawia siê sam gest pod-
niesienia kielicha wype³nionego winem/krwi¹,
w którym odbija siê maska boga noszona przez
Theê, z drugiej, �mieræ sêdziego przypomina
�mieræ Penteusa ukaranego w ten sposób za
odrzucenie bosko�ci Dionizosa. Je¿eli wp³yw
Bachantek na film nie znajduje siê na poziomie
powierzchownych obrazów, lecz siêga a¿ do
struktury, powstaje pytanie, czy wp³yw dramatu
na Rytua³ ogranicza siê tylko do koñcowej sek-
wencji? Zdaje siê, ¿e inspiracje te s¹ silniejsze
i uwidaczniaj¹ siê w ca³ej konstrukcji dzie³a
Bergmana, a odczytywanie go przez pryzmat
tekstu Eurypidesa ujawnia pewne relacje i nowe
mo¿liwo�ci interpretacyjne.

3.

Ju¿ w samej kompozycji filmu mo¿na
zauwa¿yæ pewne podobieñstwo do Bachantek �
nastêpuje ca³kowite przewarto�ciowanie sytu-
acji pocz¹tkowej, potencjalny zwyciêzca oka-
zuje siê przegranym:

podwójnej, mistycznej i seksualnej.� J. Kott, dz. cyt., s. 209.
16 Której nie ma w opisywanym przez Bergmana rytuale podniesienia, lecz jest w Bachantkach.
17 T. Szczepañski, dz. cyt., s. 300.
18 Tam¿e, s. 299-300.
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[...] pierwsza i ostatnia scena telewizyjnego
spektaklu Bergmana ukazuje spotkanie
sêdziego z ca³ym zespo³em: na pocz¹tku,
kiedy Abrahamsson jest panem sytuacji, bo
budzi paniczny, choæ starannie maskowany
lêk u podejrzanych, i w zakoñczeniu, gdzie
uk³ad ulega odwróceniu � prezentuj¹c
w biurze sêdziego, za zamkniêtymi drzwia-
mi, inkryminowany wystêp, zatytu³owany
�Rytua³�, [...] �miertelnie wystraszony
biurokrata umiera na atak serca18.

Jak podaje Jan Kott, równie diametralna zmiana
pojawia siê tak¿e w tek�cie Eurypidesa,
w³a�ciwie jest g³ówn¹ osi¹ porz¹dkuj¹c¹ tekst:

Cz³owiek i Bóg, Król i Obcy, Zastêpca
i Zast¹piony wymieniaj¹ nawzajem swoje
role i jak w doskona³ym modelu kombina-
toryki wszystkie znaki zostaj¹ kolejno od-
wrócone i wszystkie permutacje wy-
czerpane19.

Wykorzystanie wszystkich mo¿liwych kombinacji
ma miejsce tak¿e w Rytuale: ka¿dy spotyka siê
z ka¿dym (zob. przypis 5).

Wprawdzie nie ma dos³ownej przemiany
Dionizos-Penteus20, nie ma sceny �zamieniania
siê rolami� jak w przypadku przebierania
niepokornego w³adcy za boga, jednak opozycja
miêdzy aktorami Les Riens a sêdzi¹ Abraham-
sonnem, która zarysowuje siê ju¿ przy ich
pierwszym spotkaniu, nosi pewne znamiona
relacji miêdzy Dionizosem a Penteusem. Arty�-
ci przybywaj¹ do miasta (s¹ obcy, s¹ z zew-
n¹trz), które nie rozpoznaje i nie docenia ich
sztuki, lecz poddaje ich pod s¹d �pewnym
instancjom� (nienazwanym wprost, lecz mo¿na
siê domy�laæ, ¿e chodzi o jakie� instytucje
stoj¹ce na stra¿y moralno�ci). Sêdzia traktuje ich
z pogard¹ i stara siê upokorzyæ � wykorzystuje
do tego swoj¹ w³adzê i pozycjê. Zachowanie
Abrahamssona odzwierciedla zachowanie
Penteusa: dystans, niewiarê, próbê wt³oczenia
w schemat i zracjonalizowania, stosowanie
przemocy. Spotyka siê to z ostr¹ reakcj¹:

Do diab³a, jaki pan jest �mieszny z t¹ swoj¹
pewno�ci¹ siebie! Z t¹ proletariack¹,
prymitywn¹ ciekawo�ci¹! Z brakiem taktu,
wykszta³cenia i zwyk³ej przyzwoito�ci! [...]
Nie ma pan kwalifikacji by oceniaæ nasze
dzia³ania! Jest pan têpym, g³upim
biedakiem!21

Jednocze�nie cz³onkowie trupy teatralnej
przejawiaj¹ pewne dionizyjskie cechy:
wszystkich troje ³¹czy uk³ad mi³osny (Sebastian
zabi³ swojego partnera, który by³ jednocze�nie
mê¿em Thei, po tym zaj�ciu Thea wysz³a za m¹¿
za Hansa...), s¹ pe³ni namiêtno�ci i twórczego
potencja³u. Bosko�æ tria zdaj¹ siê podkre�laæ ich
wypowiedzi. Sebastian w rozmowie z Abrahams-
sonem mówi o sobie:

Nie nale¿ê do ¿adnego Boga, ¿adnego
zbawienia, czy wiecznego ¿ycia. Sam
jestem dla siebie Bogiem. Sam dogl¹dam
moich anio³ów i demonów. [...] Nigdy pan
mnie nie przestraszy! ¯adna ludzka istota
nie zdo³a tego uczyniæ! Mam jedn¹
modlitwê, któr¹ wypowiadam do siebie
w absolutnej ciszy.

�Dowodem� na jego bosko�æ jest koniec drugiej
sceny, kiedy to Sebastian podpala ³ó¿ko,
na którym siedzi � p³omienie trawi¹ po�ciel, lecz
nie dotykaj¹ cia³a, nie pozostawiaj¹ nawet �ladu
na jego bia³ym ubraniu. Thea opisuje siê
w podobnych kategoriach:

Wyobra¿am sobie, ¿e jestem �wiêt¹ albo
mêczennic¹. To dlatego przybra³am imiê
Thea. Godzinami mogê siedzieæ przy
wielkim stole w przedpokoju i patrzeæ na
wewnêtrzn¹ stronê d³oni. Kiedy� pokaza³o
siê tam zaczerwienienie, w lewej rêce. Ale
nie pojawi³a siê krew.

Hans tymczasem wydaje siê byæ
uciele�nieniem porz¹dku i ³adu. Lecz w nim
tak¿e jest co� niepokoj¹cego, na przyk³ad,

19 J. Kott, dz. cyt., s. 208-209.
20 Choæ mo¿na mówiæ o przemianie symbolicznej: ten, który s¹dzi³, zostaje os¹dzony, kto mia³ wymierzaæ karê � sam
podlega ukaraniu.
21 Analogiczne s³owa wypowiada Dionizos o Penteusie: �Tu w³a�nie z niego szydzê. S¹dzi³, ¿e mnie spêta³ � /Nie
dotkn¹³ mnie, nie musn¹³, karmi³ siê z³udzeniem.� w. 616-617.
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rozliczaj¹c siê z Sebastianem, daje mu niedwu-
znacznie do zrozumienia, ¿e jego los zale¿y w tej
chwili jedynie od kaprysu Hansa. Kilkakrotnie
powtarza, ¿e ufa swojemu rozumowi � lecz
rozum ten wydaje siê byæ nieludzki, ch³odny,
nieustannie kalkuluj¹cy bilans zysków i strat.

Na to �cieranie siê dwóch si³: pe³nych
namiêtno�ci, przesyconych bosko�ci¹ artystów
i skrupulatnego urzêdnika, który próbuje
sprowadziæ dzia³ania Les Riens do poziomu
rzeczy oswojonych i dobrze sobie znanych,
mo¿na spojrzeæ z jeszcze innej perspektywy �
psychoanalitycznej, sugerowanej przez Berg-
mana, lecz odbiegaj¹cej22 od bezpo�redniego
zwi¹zku z Bachantkami Eurypidesa. Niemniej
taka mo¿liwo�æ wydaje mi siê na tyle intrygu-
j¹ca, ¿e sk³onna jestem porzuciæ na trochê
antyczny dramat, by zaj¹æ siê g³êbiami
�wiadomo�ci.

4.

Jak ju¿ widaæ choæby z opisu Hansa,
opozycja miêdzy artystami a sêdzi¹ nie zasadza
siê na prostej zale¿no�ci rozpêtany ¿ywio³
namiêtno�ci kontra ch³odny, racjonalny umys³.
Jeszcze wiêksze zamieszanie wprowadza
Bergman gdy pisze: �Mniej lub bardziej rozsz-
czepi³em siê na trzy postacie�23. Trop psychoa-
nalityczny jest tak samo fascynuj¹cy, jak
ryzykowny � perspektywy, które siê dziêki temu
otwieraj¹, mami¹, lecz niesprawdzalno�æ
interpretacji ka¿e pozostawiaæ je w sferze

intelektualnego eksperymentu, nie roszcz¹cego
sobie praw do wypowiadania jakichkolwiek
pewnych zdañ. By nie gmatwaæ sprawy ponad
to, co konieczne, bêdê odwo³ywa³a siê do
podstawowej i klasycznej psychoanalizy
Freudowskiej, zdaj¹c sobie jednocze�nie
sprawy z wielokrotnego przewarto�ciowania tej
perspektywy.

O ile w oczywisty sposób mo¿na uznaæ
Hansa za nad-ja (uporz¹dkowanie, normy,
opanowanie), a Sebastiana i Theê za to (chaos,
impulsywno�æ, nadwra¿liwo�æ, seksualno�æ,
namiêtno�æ), o tyle pojawia siê problem z ja.
Mo¿na by³oby ewentualnie uznaæ, ¿e Hans pe³ni
podwójn¹ funkcjê, bo to on kontaktuje siê ze
�wiatem zewnêtrznym24 (pertraktowanie z sê-
dzi¹, rozmowy z agentami), lecz wtedy zostaje
zaburzona pewna równowaga: nad-ja i ja zostaj¹
umieszczone w jednej osobie, a to rozbite na
dwie.

Nie pozostaje nic innego jak w³¹czyæ do
tego trój-organizmu jeszcze czwarty element i za
ja uznaæ � zdawa³oby siê paradoksalnie �
sêdziego. Tak¹ mo¿liwo�æ potwierdza³oby
niejednoznaczne zachowanie sêdziego, który
znajduje siê pod presj¹25 konieczno�ci stania na
stra¿y prawa, a jednocze�nie odczuwa
fascynacjê zespo³em Les Riens (�Mo¿e mia³em
jak¹� pod�wiadom¹, diabelsk¹ chêæ by móc
tak¿e uczestniczyæ�). Je¿eli uznaæ to twierdze-
nie za co najmniej prawdopodobne w per-
spektywie interpretacji psychoanalitycznej, to
w³a�ciwie ca³e napiêcie znajduje siê w obrêbie

22 Choæ mo¿e nie do koñca. O aspekcie psychoanalitycznym Bachantek mówi³ Pawe³ Majewski w czasie zajêæ z historii
kultury antycznej, stwierdzaj¹c, ¿e rozmowa Penteusa z Dionizosem jest doskona³ym przyk³adem rozmowy
psychoanalityka z pacjentem:
Dionizos: A! Pragniesz zobaczyæ, jak tam siedz¹ w górach?
Penteus: Ogromnie � da³bym za to mnóstwo z³ota.
Dionizos: A sk¹d to twoje przemo¿ne pragnienie?
Penteus: Okropnie chcia³bym ujrzeæ je pijane.
Dionizos: Wiêc chêtnie ujrza³by� to, co ci przykre? (w. 810-815)
23 I. Bergman, dz. cyt., s. 179. Jakby na potwierdzenie tych s³ów Hans mówi o sytuacji odwrotnej, o scaleniu trzech osób
w jedno: �Tak wiele rzeczy robimy razem. Czêsto tak samo my�limy i mamy te same pomys³y. Czujemy podobnie.
Rozumiemy w³asne reakcje. Zreszt¹ nic dziwnego je�li wystêpuje siê ze sob¹ dzieñ po dniu, rok po roku, czêsto
w sytuacjach napiêtych wymagaj¹cych szybkich reakcji i maksymalnej koncentracji. Z czasem tworzy siê z tego jeden
pracuj¹cy organizm.�
24 �Relacja ze �wiatem zewnêtrznym zyska³a dla ja decyduj¹ce znaczenie, przejê³o ona zadanie reprezentowanie wobec
tego, zreszt¹ dla dobra tego, gdyby bowiem, kieruj¹c siê �lepym d¹¿eniem do zaspokojenia popêdowego, ja wcale siê
nie liczy³o z ow¹ wszechpotê¿n¹ si³¹ zewnêtrzn¹, szybko uleg³oby zniszczeniu. Wype³niaj¹c tê funkcjê, ja musi
obserwowaæ �wiat zewnêtrzny, daj¹c jego wierne odzwierciedlenie w obrêbie �ladów pamiêciowych w³asnych postrze¿eñ
[...].� Z. Freud, Wyk³ady ze wstêpu do psychoanalizy. Nowy cykl, prze³. P. Dybel, Warszawa 1995, s. 87-88.
25 �Biedne ja znajduje siê w znacznie gorszej sytuacji, bowiem s³u¿y trzem surowym panom, stara siê zharmonizowaæ
ich roszczenia i wymagania. Owe roszczenia zawsze id¹ w ró¿nych kierunkach, czêsto zdaje siê, ¿e nie mo¿na ich
pogodziæ; nic dziwnego, ¿e ja tak czêsto nie mo¿e sprostaæ swemu zadaniu. Owymi trzema w³adczymi panami s¹: �wiat
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jednej osoby. �mieræ sêdziego nie jest ju¿
zabiciem niewygodnej osoby, lecz u�mierce-
niem siebie � znienawidzone ja ginie, bo nie
mo¿e opanowaæ nad-ja i to; si³y, które na nie
napieraj¹ okazuj¹ siê nie do wytrzymania. Zna-
cz¹co przesuwa to akcenty � w³adza postrze-
gana dot¹d jako wroga i zewnêtrzna staje siê
czê�ci¹ psychiki, cenzor zostaje uwewnêtrznio-
ny, system staje siê czê�ci¹ osobowo�ci, pry-
watnym kontrolerem pilnuj¹cym nie przekra-
czania wytyczonych, zewnêtrznych granic.

Dopiero taka interpretacja t³umaczy,
dlaczego ca³a czwórka niszczy siê wzajemnie.
Sebastian i Thea nie s¹ w stanie opanowaæ
swoich namiêtno�ci i emocji, wiêc nieustannie
�cieraj¹ siê ze sob¹ (jak mówi Sebastian:
�Odgrywamy jakie� przedstawienia, w których
obydwoje jeste�my i aktorami, i obserwatorami.
D³ugie przedstawienia�), prowadz¹c do wza-
jemnego wyczerpania. Hans stara siê nad nimi
panowaæ, robi im wymówki, ka¿e, upomina,
czasem szanta¿uje � a jednocze�nie ma �wia-
domo�æ, ¿e nie mo¿e bez nich funkcjonowaæ,
¿e bez tej neurotycznej dwójki straci swój status
jako artysta. Sêdzia pozornie dobrze porozumie-
wa siê z Hansem (pocz¹tkowo przyjmuje od
niego ³apówkê), lecz zaraz potem odrzuca jego
pro�by i wraca do wykonywania swoich s³u¿bo-
wych obowi¹zków. W relacji z Sebastianem jest
na przemian potulny i agresywny, jakby nie
potrafi³ siê okre�liæ, a Thea interesuje go jako
obiekt seksualny � poci¹gaj¹cy i jednocze�nie
niedostêpny, bo zakazany.

T³umaczy³oby to tak¿e przeczucia
i intuicje, które towarzysz¹ sêdziemu Abraham-
ssonowi. Ju¿ w trzeciej scenie, w rozmowie
z Sebastianem, gdy ten staje siê agresywny,
mówi: �Nie mam rodziny. Nie mam po co ¿yæ.�
Zaraz potem nastêpuje epizod w konfesjonale �
jedyna sytuacja, gdy sêdzia jest bez którego�
z aktorów, a jednocze�nie pojawia siê obca
osoba, spowiednik (co ciekawe, postaæ tê gra
Ingmar Bergman). Abrahamsson mówi wtedy:

Wydaje mi siê, ¿e umieram. Dziwne, ale
bojê siê. Wczoraj wyszed³em z rozprawy
i musia³em odpocz¹æ na ³awce. Zdawa³o mi
siê, ¿e ju¿ nie ¿yjê. Poczu³em odór swego
cia³a, na który wcze�niej nie zwraca³em
uwagi.

Tak¿e i w ostatniej scenie, choæ nie wie
przecie¿, ¿e umrze (arty�ci maj¹ jedynie
zainscenizowaæ jeden numer ze swojego
repertuaru), mówi:

[...] jestem cz³owiekiem z imieniem i naz-
wiskiem. Urodzony, doros³y, wykszta³cony.
¯y³em ile� dni i spa³em ile� nocy. Czu³em
rado�æ, ból, �mia³em siê, p³aka³em.

Uwagê zwraca czas przesz³y nadaj¹cy ca³ej
wypowiedzi ton rozliczenia z tym, co by³o. Ale
mo¿e przeczucia te s¹ usprawiedliwione (je¿eli
oczywi�cie przyjmie siê psychoanalityczn¹
interpretacjê), gdy zauwa¿y siê, ¿e ju¿ w pierw-
szej scenie Sebastian mówi: �A co by�cie powie-
dzieli gdyby�my zamordowali doktora? Potem
spokojnie st¹d wyjdziemy, nikogo tu nie ma.�

Te niejednoznaczne granice miêdzy
poszczególnymi osobami w pewien sposób
uprawomocniaj¹ s³owa Freuda, który t³umaczy³,
¿e nie mo¿na dok³adnie wyodrêbniæ tych trzech
obszarów:

Maj¹c do czynienia z podzia³em osobowo�ci
na ja, nad-ja i to z pewno�ci¹ nie macie na
my�li jakich� ostrych granic, jakie sztucznie
przeprowadza siê w geografii politycznej.
Nie sposób uczyniæ zado�æ specyfice tego,
co psychiczne, kre�l¹c linearne kontury, jak
na rysunku czy w malarstwie prymitywnym,
raczej nale¿a³oby tu zastosowaæ technikê
zamazanych plam barwnych, jak¹ stosuje
siê w malarstwie nowoczesnym26.

Mimo to psychoanaliza nie wraca
sakralno�ci, nie przywraca ³adu i równowagi, nie
oczyszcza � wrêcz przeciwnie, jest pêkniêciem
w osobie i miêdzy osobami, potêguj¹cym jej/ich
wewnêtrzne rozdarcie, nieuchronnie prowadz¹-
cym do konfliktu (w tym przypadku na granicy
twórca-w³adza). Jedyne, co mo¿e ocaliæ, to
odtworzenie rytua³u, przekroczenie podzia³ów
przez i dziêki ofierze. Lecz rytua³ nie niesie ju¿
ocalenia dla jednostki, ratuje jedynie (?) wiarê
w co� poza, w �wiat nadprzyrodzony, choæ
bezimienny, potê¿ny i nienazwany �wiat
prawdziwej sztuki maj¹cej moc przekszta³caæ
rzeczywisto�æ � tak jak archaiczny rytua³, które-
go �lady znajduj¹ siê jeszcze w Bachantkach.

zewnêtrzny, nad-ja i to.� Tam¿e, s. 90.
26 Tam¿e, s. 91.


