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W KRĘGU MITÓW ZAŁOŻYCIELSKICH
– (PRZED)HISTORYCZNE1 KINO PIERRA PAOLA
PASOLINIEGO2
Trudno byłoby nazwać kino Pierra Paola Pasoliniego kinem historycznym. W przeciwieństwie do swych uznanych kolegów: Bernardo Bertolucciego, reżysera monumentalnych fresków historycznych jak Wiek XX (Novecento, 1975), czy Luchino
Viscontiego śledzącego w swych ﬁlmach historię Włoch (Lampart, Il Gattopardo,
1963), Pasolini skupiony był przede wszystkim na obrazie świata współczesnego,
zaludnianego przez „włóczykijów” i „niewinnych” – „innocentich”, których życie
stanowiło alternatywę dla społeczeństwa konsumpcyjnego. A jednak szczegółowa
analiza ﬁlmów Pasoliniego ukazuje ﬁlmy tego reżysera w szczególnym zespoleniu
z historią. Historią nie tyle samych Włoch – choć i tutaj, np. w adaptacji Dekameronu Giovanniego Boccaccia (Il Decameron, 1971) czy w Salò, czyli 120 dni Sodomy
(Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975), włoski twórca odtworzył z detalami epizody z historii Półwyspu Apenińskiego (w pierwszym ﬁlmie czasy renesansu, w drugim
faszystowskie rządy w republice Salò) – ile bardziej historią ogólnie pojętej ludzkości, ze szczególnym zaznaczeniem cywilizacji zachodniej. Można byłoby ułożyć
ze wszystkich ﬁlmów Pasoliniego historiozoﬁczną narrację na temat tworzenia się
kultury („mityczne” ﬁlmy Pasoliniego: Król Edyp, Edipo re, 1967; Medea, Medea,
1969; ale też Teoremat, Teorema, 1968), jej rozwoju „Trylogia życia” (Dekameron,
Il Decameron, Opowieści kanterberyjskie, I racconti di Canterbury, 1972), a na koniec jej ostatecznej erupcji i degrengolady, związanej z totalitarnym zawłaszczeniem
(Chlew, Porcile, 1969 i Salò), znaczonej procesem uniﬁkacji, kondensacji i odhumanizowania ﬁlozoﬁcznych i estetycznych wzorców.
Rzecz jasna ów „historyczny dyskurs” Pasoliniego rozciągnięty był na całe jego
twórcze życie, znamionowane ﬁlmami, które dopiero z perspektywy skończonego
dzieła, przerwanego tragiczną śmiercią reżysera (w 1975 roku), układają się w ca-

1
Termin „(przed)historyczne” w tytule pracy, jak również w toku wywodu ma za zadanie podkreślić
uniwersalny charakter ﬁlmów Pasoliniego pojmowanych jako „teksty o przeszłości”, związany nie tyle
z konkretnymi (jeśli chodzi o szczegółowe daty) wydarzeniami z dziejów, ile z ich antropologicznym
wyobrażeniem – oddającym ich istotę, choć dowolnie traktującym ich osadzenie w czasoprzestrzennym
uniwersum.
2
Tekst jest częścią projektu badawczego K/PBH/000050 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
dotyczącego ﬁlmowej twórczości Pierra Paola Pasoliniego.
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łość. Z pewnością najważniejszymi z owych „historycznych”3 ﬁlmów Pasoliniego
są jego ﬁlmy „mitologiczne”, w których postanowił on ukazać nie tylko przedhistoryczną genezę śródziemnomorskiej cywilizacji, ale także, posługując się uniwersalnymi kategoriami antropologii strukturalnej Claude’a Lévi-Straussa, całej ludzkości.
Odwołanie się do mitu było więc w przypadku Pasoliniego sięgnięciem po źródło
kulturowej aktywności.
Spora część dorobku Lévi-Straussa jest poświęcona analizie mitów. Mit to opowieść
o przeszłości, mająca uzasadniać teraźniejsze postępowanie lub instytucję. Odnosi się do
wydarzeń, które rozegrały się dawno temu. W micie nie liczą się słowa, lecz historia [...].
Przed Lévi-Straussem mity analizowano niemal wyłącznie w powiązaniu z kontekstem
kulturowym. Panowała opinia, że nie można zrozumieć mitu, jeśli pominiemy społeczeństwo, w którym ten mit występuje. Zdaniem Lévi-Straussa taki sposób interpretowania
mitów jest błędny, ponieważ ten sam mit można spotkać w kilku zupełnie różnych od siebie społeczeństwach. Należy zatem analizować mity same w sobie, nie odwołując się do
kontekstu społecznego, by wyłonić stały schemat [...]. Zdaniem Lévi-Straussa mit jest jedną z kategorii umysłu ludzkiego, jednym ze środków wyrazu. Ten sam temat – na przykład
wynalezienie ognia – pojawia się w mitach wielu społeczeństw. Lévi-Strauss twierdzi, że
wszystkie te rozmaite opowieści powinny być traktowane jako różne wersje tego samego
mitu. Odmiany mogą być przydatne wyłącznie po to, by wyłonić wspólną strukturę4.

Sam Pasolini w swych naukowych (bądź jak kto woli quasi-naukowych) poszukiwaniach uważał się za strukturalistę, pojmując tekst ﬁlmowy jako strukturę, czerpiącą elementy konstrukcji z innych struktur (zwłaszcza z rzeczywistości, będącej
strukturą nadrzędną). W centrum owej „konstrukcji” znajdował się właśnie mit –
mit założycielski – będący fundamentem społeczno-kulturowej aktywności danego
społeczeństwa. Kierując się w stronę mitu, włoski reżyser nie tylko starał się zrekonstruować proces tworzenia się zrębów kultury, ale także próbował odnaleźć kulturowe toposy, sprawdzając ich „aktualność”, „przystawalność” do współczesnych
uwarunkowań i dylematów współczesnego człowieka. Jak świetnie ujął to biograf
Pasoliniego Maurizio Viano:
mamy więc do czynienia z człowiekiem, który u progu swych 50 lat życia nie wierzy
już w możliwość historycznej zmiany, lecz przekornie zaczyna szukać źródeł odnowy
w historii. To, co wyróżnia Pasoliniego od innych ludzi, innych twórców w szczególności,
to możliwość „szerszego widzenia”, ujmowania rzeczywistości w głębszej perspektywie.
Potwierdzenie tej perspektywy jest wzmocnione poprzez świadomość wszechobecnej
cielesności. W poszukiwaniu nowej wizji Pasolini sięga po Freudowską teorię współwystępowania Erosa i Thantosa, meta-historyczne elementy zawarte w micie Chrystusa,
w teoriach Lévi-Straussa (dotyczących trwałych struktur ludzkiego umysłu). Lecz przede wszystkim jego humanistyczne poszukiwania wiodą go ku „sile przeszłości” zawartej
w greckich mitach. Jak wielu przed nim (Nietzsche, Heidegger, Freud, żeby wymienić
3
Celowo piszę w tym miejscu „historyczny”, używając cudzysłowu, by podkreślić specyﬁkę zastosowania terminu „historia” w odniesieniu do oryginalnej, opartej na metadyskursie, ﬁlmowej historiozoﬁi
Pasoliniego.
4
R. Deliege, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, przeł. K. Marczewska, Warszawa 2011,
s. 232–233.
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tych najbliższych samemu Pasoliniemu), którzy dokonali podobnych ekspiacji, Pasolini
wraca do Grecji, gdzie kultura zachodnia miała swój początek. Dochodzi do konstatacji,
że współczesny świat można wyjaśnić za pomocą obrazów, które ukonstytuowane zostały
przez starożytnych Greków, wyjaśniających sobie, poprzez mit, mechanizmy istnienia.
Innymi słowy, Pasolini postanowił udowodnić, że historyczne zmiany mogą być wyjaśnione przez specyﬁkę greckich mitów. Pomocny w odkrywaniu mitu stał się dla Pasoliniego Jung, z jego koncepcją syntezy mitów, dającej początek Pasoliniowskiemu myśleniu
o syntezie mitu, realizmu i kina5.

Kierując swą atencję w stronę historii, Pasolini chciał odtworzyć terra incognita
kina i terra incognita ludzkości – czasoprzestrzeń, od której „czas rozpoczął swoją
pracę”, odtworzyć dramatyczne aktywności towarzyszące konstytuowaniu się społeczeństwa, ukazać jego – utraconą dziś bezpowrotnie – więź z przyrodą i z bytami
metaﬁzycznymi, których wyrazem jest natura, pokazać wreszcie oﬁarę jako podstawową „instytucję” konstytuującą aktywność społeczno-kulturową człowieka, bez
której owa aktywność nie miałaby jakiegokolwiek sensu.
Swej twórczej, ﬁlmowej analizie poddał Pasolini trzy ﬁgury wywiedzione ze
świata antycznych mitów (w tym jedną związaną z ﬁgurą znamionującą już formację kultury nowożytnej): Edypa (uwiecznionego przez tragedię Sofoklesa), Medeę
(której tragedię najpełniej opisał Eurypides) oraz postać boga upojenia – Dionizosa
(złączonego w jedną ﬁgurę retoryczną z Chrystusem, co stanowiło emanację wyższego bytu metaﬁzycznego niż ludzki). Tym trzem postaciom Pasolini poświęcił trzy
łączące się przez zastosowanie podobnej poetyki ﬁlmowej obrazy: Króla Edypa, Medeę i Teoremat.

Król Edyp – świadomość człowieka (przed)historycznego
Zrealizowany częściowo w Europie, częściowo w Afryce Król Edyp składa się
z trzech części. W pierwszej, na poły autobiograﬁcznej, inspirowanej freudowskim
odczytaniem mitu Edypa (Wstęp do psychoanalizy Zygmunta Freuda, obok Kapitału
Karola Marksa i Ewangelii według św. Mateusza, Pasolini uznał za najważniejsze
książki swego życia), utrzymanej w poetyce kina niemego, widzimy włoską prowincję lat 20. XX wieku, gdzie na świat przychodzi mały chłopiec. Jego narodziny burzą harmonijne współżycie rodziny młodego karabiniera i jego żony. Odtąd bowiem
mężczyzna nie może się cieszyć wyłączną miłością ukochanej kobiety, musi dzielić
swe miejsce z synem – „uczuciowym uzurpatorem”, wzbudzającym tkliwość swej
matki. Brutalny gest wyjęcia dziecka z kołyski wprowadza w drugą część ﬁlmu –
właściwą – przenoszącą widza w świat antyczny6, gdzie poznaje losy Edypa, księcia
5

M. Viano, A Certain Realism. Making Use of Pasolini’s Film Theory and Practice, Berkeley–Los
Angeles–London 1993, s. 239.
6
Właściwie paleolityczny, wszak mit Edypa może być traktowany jako echo wydarzeń z wczesnego
okresu paleolitu, kiedy tworzyły się zręby ludzkiej społeczności, złożonej z jednostek zmuszonych porzucić
własne, egoistyczne cele na korzyść interesów wspólnoty, zob. P.G. Bahn, Archeologia – Przewodnik,
przeł. E. Cander, Warszawa 2006, s 140–148.
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Teb, który jako dziecko zostaje skazany na śmierć (według proroctwa ma bowiem
zabić własnego ojca i pojąć za żonę własną matkę). Uratowany przez pasterza zostaje usynowiony przez władcę Koryntu, lecz osiągając wiek męski, powraca do Teb,
by po rozwiązaniu zagadek Sﬁnksa spełnić co do joty zapowiedziane przez bogów
proroctwo. W brutalnej potyczce zabija swego ojca i jego orszak, żeni się z własną
matką, płodzi z nią dzieci-potwory i sprowadza na Teby klęski żywiołowe. Dopiero
wyrzuty czynione mu przez niewidomego wieszcza Terezjasza i zrozumienie nakazów wyroczni delﬁckiej powodują, że Edyp ustępuje z zajomowanego stanowiska,
po czym – na znak pokuty – odbiera sobie wzrok. Niewidomy bohater opuszcza królewski pałac, by (w ﬁnałowej części trzeciej) kroczyć po ulicach współczesnej Bolonii, wygrywając na ﬂecie robotniczą piosenkę. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
okazują się jednym, niekończącym się nigdy continuum, w którym tragedia króla
Teb okazuje się tragedią współczesnego człowieka niepotraﬁącego rozpoznać swego
przeznaczenia. Rozpoznaje je dopiero w momencie hamartii – egzystencjalnej trwogi, w której jest już za późno, by coś zrobić, ale jest jeszcze czas, by to zrozumieć.
To, co interesuje Pasoliniego jako „historyka” to dwie ważne rzeczy: po pierwsze,
uniwersalność ludzkiego, historycznego doświadczenia, wszędzie takiego samego,
zmiennego jedynie powierzchownie, po drugie, owa „współczesność” doświadczenia historycznego, którego świadomość pozwala człowiekowi na wpisanie swojej
osoby w czasoprzestrzenne continuum. Stąd niezwykła forma „antycznej” części
Króla Edypa, jak pisze Jerzy Kossak:
Fantasmagoryczność, halucynacyjny charakter części antycznej Króla Edypa podkreślają
wymyślone stroje bohaterów, cała zresztą oprawa kultury materialnej, kultury plastycznej.
Sztuka aztecka i sumeryjska sąsiaduje tam ze współczesnym folklorem Czarnej Afryki.
Prehistoria – tłumaczy Pasolini – była wszędzie taka sama. Jest to wspólna pamięć historyczna kultury ludzi współczesnych. „W tym właśnie punkcie – mówi w wywiadzie dla
»Cahiers du Cinema« – chciałem pójść jeszcze dalej, uczynić kostiumy jeszcze bardziej
arbitralne i prehistoryczne. Ale nie miałem już czasu, by sprawę tę jeszcze pogłębić”. Idea
ta jednak musiała powracać, skoro zmaterializowała się w sposób tak radykalny w Medei7.

Uniwersalność doświadczenia historycznego, które rekonstruuje w swym ﬁlmie
Pasolini, to uniwersalność zdobycia świadomości przez jednostkę, zmuszoną do życia w ludzkiej społeczności, niemogącej w pełni żyć poza grupą społeczną. Jednakże
to zespolenie zawsze niesie z sobą cierpienie. Jednostka zmuszona jest niejako „złożyć oﬁarę” z samej siebie (nie chodzi tutaj o życie, ale np. część swojej wolności osobistej, posłusznej od teraz społecznym, niekiedy surowym i restrykcyjnym prawom),
by w pełni funkcjonować w „świecie kultury”, sankcjonującej liczne tabu (zwłaszcza natury seksualnej). Edyp – jednostka, która rozpoznaje swoją tragiczną sytuację
w świecie – jest „nam współczesnym” człowiekiem zmuszonym do wyrzeknięcia się
(świadomego bądź nie, to sprawa drugorzędna) własnych, wynikających niekiedy
z biologicznych uwarunkowań praw, na korzyść „sprawy uniwersalnej”, „społecznej
umowy”, stającej na straży społecznego status quo.

7

J. Kossak, Kino Pasoliniego, Warszawa 1976, s. 32.
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Jest jednak podstawowa różnica między Edypem a człowiekiem współczesnym –
zdaje się mówić przez swój ﬁlm Pasolini. Człowiek przedhistoryczny miał duchowy
kontakt ze światem metaﬁzycznym, rozumiał wyższy sens swego poświęcenia. Działania Edypa warunkowane są przez proroctwa i nakazy wyroczni delﬁckiej (ukazanej
w ﬁlmie jako gigantyczny baobab – przedmiot kultu afrykańskich Zulusów), symbolizującej świat natury „głosu” boga. Dziś poświęcający się dla społeczności „współczesny Edyp” utracił bezpowrotnie tę wieź, dlatego jego życie (i poświęcenie) jawi
mu się jako beznadziejnie absurdalne. Dlatego też kiedy Edyp pojawia się we współczesnej Bolonii, oślepiony mija schody tamtejszej katedry. Utrata przez człowieka
łączności ze światem natury (światem bóstwa, rozumianego przez Pasoliniego w duchu panteistycznym) w jakieś mierze wytrąca go z owego historycznego continuum,
pozostawiając na pastwę absurdu i podważania istoty ﬁgury samopoświęcenia.
Część „antyczna” ﬁlmu, choć „ulepiona” z różnych, historycznych i kulturowych
artefaktów, zdaje się wizją niezwykle autentyczną, dojmująco okrutną i brutalną, skąpaną we krwi i przemocy. Ta krew i przemoc są nieodłącznym i tragicznym warunkiem kulturowego postępu. Pasolini, jak inni włoscy reżyserzy zainspirowani historiozoﬁą Antonio Gramsciego, widzą historię zawsze jako dialektyczny spór między
dwoma antagonistycznymi siłami: jednostką i społeczeństwem, światem natury i kultury, światem nieskrępowanej wolności i światem zakazów. Dopiero konfrontacja
tych nieprzylegających do siebie części i wyprowadzenie z niej syntezy może zrodzić
ład. Owa synteza dokonuje się zawsze, ale i ona ulega rozpadowi, by znów się połączyć. Tylko w dzisiejszych czasach, czasach ideologicznego bądź konsumpcyjnego
faszyzmu, zrywającego kontakt człowieka z Absolutem – zdaje się mówić Pasolini
– ponowne zespolenie świata natury i (wynikającej z niej, ale niezaprzeczającej jej)
kultury nie jest już możliwe, co staje się przyczyną wyalienowania współczesnego
człowieka i tragedii pogrążonej w materializmie zachodniej cywilizacji.

Medea – od matriarchatu do patriarchatu
W kolejnym swoim „mitologicznym” ﬁlmie Pasolini ponownie re-kreuje świat
przedhistoryczny8, w którego centrum główną bohaterką jest kolchidzka księżniczka
Medea (w tej roli charyzmatyczna Maria Callas). W przeciwieństwie do Króla Edypa, w Medei pozostajemy cały czas w archaicznej przestrzeni mitu. Zanim Pasolini
wprowadza na scenę Medeę, poznajmy losy Jazona – wychowanka centaura, który
udaje się do Kolchidy, by zdobyć złote runo. Tam poznaje swoją ukochaną i zarazem
swoje nemezis – Medeę – która zakochuje się w pięknym młodzieńcu. Jej miłość
wiedzie ją do zdrady swego ojca i poświęcenia swego brata, którego rozczłonkowane
przez księżniczkę ciało spowalnia pościg za Jazonem (żołnierze zmuszeni są bowiem
zbierać porzucone na trakcie członki księcia). W końcu Medea przybywa na ziemię
8
Tym razem wydarzenia opisane w historii Medei są odbiciem przejścia społeczeństwa rolniczego
z matriarchatu do patriarchatu, związanego z obaleniem religii Wielkiej Matki, zob. P.G. Bahn, dz. cyt.,
s. 140–148; E. Naumann, Wielka Matka. Fenomenologia kobiecości. Kształtowanie nieświadomości, przeł.
R. Reszke, Warszawa 2008.
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swego ukochanego, zrzekając się swej pierwotnej, czarodziejskiej mocy (w pierwszej sekwencji ﬁlmu widzimy Medeę jako kapłankę agrarnego kultu, która przewodzi
krwawemu misterium, podczas którego zabity zostaje młody mężczyzna, a jego krew
opłukuje życiodajne rośliny), by żyć w Grecji, jako zwyczajna kobieta. Do czasu jednak, kiedy Jazon zdradza Medeę z córką króla Koryntu. Medea najpierw zabija swoją
rywalkę, później, by zemścić się na swym ukochanym, uśmierca jego dzieci. Film
kończy obraz triumfującej, zakrwawionej Medei, której twarz znika w promieniach
wschodzącego słońca.
Jeszcze bardziej niż w Królu Edypie dochodzi w Medei do podkreślenia uniwersalnego wymiaru procesów historycznych ujętych (zapamiętanych) w formie mitu.
Jak pisze Alicja Helman:
W jednym z wywiadów Pasolini powiedział, że prehistoria była wszędzie taka sama,
a więc my, ludzie współcześni, odwołujemy się do wspólnego dziedzictwa. Ta nader kontrowersyjna, zdaniem krytyków, teza nie jest jednak pozbawiona racjonalnego uzasadnienia. Antropologowie zwracali uwagę na fakt, że mity pochodzące z różnych stron świata
mają nie tylko wiele wspólnych elementów, ale wręcz powtarzają się. Władimir Propp na
przykład pisze, że fabuła Edypa nie jest tylko własnością antyku. Występuje w folklorze
w formie bajki, legendy, pieśni epickiej i lirycznej. Znają ją wszystkie nagrody europejskie
oraz niektóre afrykańskie i mongolskie. Fabuła ta „nie stanowi bezpośredniego odzwierciedlenia ustroju społecznego. Zrodziła się z napięć, ze sprzeczności między zmieniającymi się warunkami życia”. Nie inaczej – dodajmy – jest w przypadku historii Medei i Jazona, odzwierciedlającej dramat przejścia od matriarchatu do patriarchatu (tak na przykład
traktuje tę fabułę Robert Graves w powieści Herkules z mojej załogi)9.

Mamy więc do czynienia jeszcze w większym stopniu niż w przypadku Edypa
z próbą historycznej rekonstrukcji, która nie tyle ma dokładnie odtwarzać jakiś moment z historii, ile bardziej oddać istotę jego zaistnienia przez plastyczną rekreację,
zbudowaną z historycznych, kulturowych artefaktów, wyjętych z różnych, zwykle
prymitywnych aktywności religijnych. Ponownie jak w historii Edypa uwypuklona
jest instytucja „oﬁary”, tak ważna i podstawowa dla zaistnienia społecznej, kulturowej aktywności10. W pierwszej, szokującej scenie (która miała być jeszcze powtórzona w dwóch innych, równie ekspresyjnych sekwencjach, m.in. w zakończonej krwawą oﬁarą rytualnej orgii, którą Pasolini sﬁlmował, ale ostatecznie odrzucił w czasie
montażu11) zabicie młodego człowieka staje się „zaczynem” nowego życia – życia
całej społeczności, której egzystencja uwarunkowana jest przez obﬁtość plonów
(zsyłanych przez bóstwa złaknione krwi oﬁarnej). Królestwo Medei jest więc królestwem irracjonalnym, królestwem opartym na łączności człowieka i metaﬁzycznego
kosmosu. Kraj krwi, ale też i życia, którą owa krew gwarantuje. Kraina Jazona, do
9

A. Helman, Pasolini w kręgu mitów śródziemnomorskich, [w:] Pasolini. Tak pięknie jest śnić,
A. Pitrus (red.), Kraków 2002, s. 62.
10
Co ciekawe, obsesja na temat ﬁgury „oﬁary” zdaje się podstawowa w przypadku życia i twórczości Pasoliniego, który sam zakończył życie w dość „oﬁarniczych” okolicznościach – na ten temat zob.
A. Maggi, The Resurrection of the Body. Pier Paolo Pasolini – from Saint Paul to Sade, Chicago–London
2010, s. 1–20.
11
Zob. B.D. Schwartz, Pasolini Requiem, New York 1992, s. 558–559.
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której wchodzi Medea, jest krajem ratio, w którym śmierć niewinnego człowieka
nie ma już wymiaru sakralnego, lecz stanowi rezultat okrutnych międzyludzkich relacji, którym podlega sama Medea, w akcie zemsty dokonująca mordu na własnych
dzieciach. Świat, w którym kobieta dyktowała swe prawa, był światem brutalnym
i okrutnym, ale życiodajnym przez kontakt z naturą (bóstwem), świat patriarchatu
jest światem równie okrutnym i brutalnym, a łączność z sacrum, poczucie pełni zostały bezpowrotnie utracone, podporządkowane partykularnym interesom władców
i kreatorów nowego porządku publicznego.
Historyczna konkretność opowieści o Medei była odczytywana – nie bez racji
– w kontekście szerzących się na fali kontrkultury feministycznych ruchów, próbujących podważyć panujący, zwłaszcza w zachodnim świecie, fallocentryczny, patriarchalny porządek. Ale Pasolini, ukazując krwawą tragedię kolchidzkiej księżniczki,
próbuje ponownie zuniwersalizować mityczne, historyczne doświadczenie człowieka przedhistorycznego (tym razem, co znamienne, kobiety), ukazując dialektyczną
wizję losów ludzkości, w której jednostkowe, osobiste wybory, w sposób świadomy
bądź nie, warunkowane są przez społeczno-polityczno-kulturowe czynniki, wobec
których jednostce pozostaje albo całkowite posłuszeństwo, albo gest zaprzeczenia
(związany zwykle z destrukcją bądź autodestrukcją), ostatecznie jednak potwierdzające ważność i nienaruszalność zbiorowego status quo.
Medea Pasoliniego jest więc, bardziej nawet niż Król Edyp, z jednej strony ﬁlmem ahistoryczym, ponieważ zuniwersalizowanym, zbudowanym z różnokulturowych elementów, lecz z drugiej strony – w swej istocie ﬁlmem „arcyhistorycznym”,
przez swoje „zuniwersalizowanie” odtwarza bowiem główny punkt w dziejach człowieka i ludzkości. Zdobywanie przez człowieka już nie świadomości społecznej
(Król Edyp), ale wyłanianie się (na powrót) świadomości indywidualnej – bezradnej
jednak w starciu z racjami społeczności.

Teoremat – Dionizos/Chrystus zstępujący
Uzupełnieniem „mitologicznych” dzieł Pasoliniego jest, zrealizowany między Królem Edypem a Medeą, obraz Teoremat, zrazu nie traktowany jako ﬁlm „mitologiczny”, ale – po uważnej analizie – stanowiący ważne ogniwo w „miologicznym”
dyskursie Pasoliniego, który ﬁlmem tym przeniósł mityczny dyskurs bezpośrednio
w przestrzeń doświadczenia człowieka współczesnego, już nie przedhistorycznego,
lecz jak najbardziej historycznego, ponieważ tworzącego historię „tu i teraz”. Włoski
reżyser wyciągnął jednak z mroków przedhistorii postać mitycznego bóstwa – Dionizosa, boga winnego upojenia i artystycznej kreacji, patrona nieustających zmian
i odkrycia przez człowieka tego, co w nim mroczne i prawdziwe12.
12
Na temat znaczenia postaci Dionizosa zob. K. Kerenyi, Dionizos, przeł. I. Kania, Warszawa 2008,
zwłaszcza s. 120–210. Kwestia wykładni mitu dionizyjskiego mówiącego o dziejach Dionizosa – boga
rozszarpanego przez Tytanów – który zmartwychwstał, by wybawiać duszę zmarłych z Hadesu, jak
również boga zrodzonego ze śmiertelnej kobiety zob. M. Pietrzykowski, Mitologia starożytnej Grecji,
Warszawa 1983, s. 149–151.
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Film rozgrywa się we współczesnym Mediolanie, gdzie mieszka burżuazyjna rodzina właściciela fabryki samochodów. Pewnego dnia syn głowy rodu przyprowadza do domu swego przyjaciela ze studiów – enigmatycznego, pięknego młodzieńca
(Terence Stamp), który nic nie mówiąc, oczarowuje swym wdziękiem wszystkich
domowników. Wkrótce, korzystając z okazji, gość zamieszkuje w domu potentata,
nawiązując intymne relacje ze wszystkimi członkami rodziny: ojcem, synem, córką
i matką oraz z ich wierną służącą, po czym odchodzi. Jego wizyta i nagłe odejście
powodują u bohaterów przemianę. Służąca zaczyna uzdrawiać chorych, syn odkrywa w sobie artystyczne talenty, matka rzuca się najpierw w wir seksualnej ekstazy,
by później zamknąć się w kościele, córka popada w katatonię, a ojciec oddaje cały
majątek robotnikom. Dotknięcie „absolutu” uruchamia całkowitą transformację ludzi śmiertelnych poddanych działaniom sacrum. Mit, którego podstawą jest właśnie
kontakt człowieka z sacrum, staje się dla współczesnego człowieka czymś koniecznym, jego brak – prowadzi do erupcji indywidualnych i społecznych wartości. Jak
podkreśla Ewa Modrzejewska:
Mity traktuje reżyser jak tkwiące w nich doświadczenie, domagające się nieustannych
przemyśleń i interpretacji. Mit jest czymś żywym, istnieje w naszej pamięci, w naszych
snach i doświadczeniach – to dobrze znany krąg myśli Gustawa Junga i Claude’a Lévi-Straussa, krąg, w który wpisuje się także Pasolini. Jakby dla zilustrowania tego twierdzenia można przywołać Teoremat, ﬁlm, który ukazuje funkcjonowanie mitu w rzeczywistości, uświadamia jak pewne gesty i zdarzenia są powtórzeniem „innych” gestów i zdarzeń13.

Po premierze ﬁlmu na festiwalu w Wenecji Teoremat uzyskał nagrodę Stowarzyszenia Młodej Krytyki Katolickiej, która widziała w postaci gościa personiﬁkację nie
tyle Dionizosa, ile Chrystusa, wychodzącego do człowieka z przesłaniem bezwarunkowej miłości. Choć samo zestawienie obu mitycznych postaci wzbudziło kontrowersje (co przyczyniło się ostatecznie do odebrania ﬁlmowi nagrody), zwłaszcza że
ingerencja bóstwa w ﬁlmie odbywa się przede wszystkim na płaszczyźnie miłości
cielesnej, to z dzisiejszej perspektywy widać wyraźnie, że „seksualność” relacji między bohaterami może być odczytywana symbolicznie: jako znak najbardziej intymnego wniknięcia bóstwa w ludzką aktywność. (Współczesny człowiek może być dziś
poruszony jedynie przez ingerencję cielesną – zdaje się mówić przez swój ﬁlm Pasolini – ale akt seksualny jest tu tylko symbolem „wejścia” boskiej siły w człowieka). Zresztą zestawienie Dionizosa i Chrystusa w wymiarze eschatologicznym – jako
bóstw pochylających się nad człowiekiem – nie wydaje się aż tak rażące. Nie widział
w tym zestawieniu sprzeczności Fryderyk Nietzsche, który, bodajże jako pierwszy,
podkreślał podobieństwo Dionizosa – boga składającego z siebie oﬁarę dla śmiertelników – z Chrystusem – oddającym życie za grzeszników14. Chodzi tu jednak przede
wszystkim o ingerencję „bóstwa” w ludzkie życie, ingerencję „bytu metaﬁzycznego”
w ﬁzyczny byt człowieka i całkowite przewartościowanie ludzkiej egzystencji pod
13

E. Modrzejewska, Chrystus Pasoliniego, rewolucjonista, psychoanalityk i...?, [w:] Pasoliniego
kino śmierci, L. Czapliński (red.), Kraków 1992, s. 124.
14
K. Löwith, Fryderyk Nietzsche (1844–1900), przeł. A. Górnisiewicz, „Kronos. Metaﬁzyka, Kultura,
Religia” 2 (2010), s. 156–157.
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wpływem owej ingerencji. W tym kontekście Teoremat jest niejako dopełnieniem zrealizowanego w 1966 roku ﬁlmu Ewangelia według Mateusza (Il Vangelo secondo
Matteo), w którym Pasolini sﬁlmował swoją wersję historii Mesjasza, czyniąc z niego
nowoczesną ﬁgurę buntownika występującego przeciwko możnym tego świata (kreację tę podkreślał wybór baskijskiego aktora Enrique Irazoqui do głównej roli).
Dzieje Chrystusa widzimy także jako paradygmat, jako podstawową strukturę mitu, mitu
„rozumianego diachronicznie jako historyczna opowieść o przeszłości” i synchronicznie
jako instrument objaśniania teraźniejszości, a nawet przyszłości. Opisane w Ewangelii
wypadki w stosunku do późniejszej empirii historycznej mają charakter zdarzeń początkowych i sakralnych, zachowując siłę paradygmatu deﬁniującego normy moralne i formy
kultu. Dla następnych pokoleń paradygmat zyskuje wartość ogólnoludzką. Pasolini powie:
„Pozostawałem trochę na zewnątrz mitu Ewangelii, jeśli przez mit ten rozumiemy, że
Chrystus jest synem Boga. Nie jestem wierzący i to zupełnie oczywiste, że wobec takiej
idei pozostawałem niejako na zewnątrz. Z drugiej strony mit Ewangelii był mi bardzo bliski, jeżeli będziemy go rozumieli jako mit religijny w najszerszym znaczeniu tego słowa”.
Według Pasoliniego jesteśmy zanurzeni w przeszłość i on do tej przeszłości sięga, ale dla
niego mity to nie tylko daleka przeszłość, to także możliwość objaśniania teraźniejszości.
Sądzę, że ilustracja muzyczna Ewangelii – przypomnijmy utwory J.S. Bacha, W.A. Mozarta, A. Weberna, S. Prokoﬁewa, L. Bacalowa, kongijska „Miss Liuba” i „negro spirituals” – służy właśnie owej możliwości objaśniania teraźniejszości15.

Na kilka lat przed realizacją ﬁlmów „mitologicznych”, odnoszących się do mitów
greckich, Pasolini szukał uniwersalnych struktur mitycznych w historii stającej się
toposem kultury nowożytnej. Ale „cień zbawiciela” pada również na Teoremat – ﬁlm
bardziej wieloznaczny i tajemniczy niż ascetyczna i ilustracyjna w swym wyrazie
Ewangelia. Teoremat jest dziełem daleko bardziej złożonym, mimo również swej pozornej formalnej prostoty (składa się dokładnie z 34 ujęć – najmniej w całej ﬁlmowej
twórczości Pasoliniego), nie daje łatwych rozwiązań, niepokoi, pokazuje rozdacie
człowieka pragnącego wpisać swoje życie w „żywy mit”, jakiego doświadcza. Podobnie jak w Ewangelii, na ścieżce dźwiękowej ﬁlmu dominuje sakralne Requiem
Wolfganga Amadeusza Mozarta, pobrzmiewające nawet w najbardziej trywialnych,
codziennych momentach życia bohaterów – to oczywiście motyw ukazujący „uświęcenie” prozaicznego życia współczesnych ludzi przez obecność/nieobecność tajemniczego „gościa”, który prowokując przebudzenie, kenozę – oczyszczenie duszy
z tego, co niepotrzebne – przywołuje w człowieku potrzebę powtórzenia religijnej
oﬁary. Tę oﬁarę powtórzą tak naprawdę wszyscy członkowie ﬁlmowej rodziny, w ten
czy inny sposób oﬁarując swoje życie dla idei (matka – Kościół, syn – sztuka, ojciec
– altruizm) lub po prostu rezygnując z niego (służąca zasypana żywcem na własne
życzenie, córka popadająca w katatonię).
Teoremat jest więc, mimo pozornej rozbieżności, ﬁlmem wpisującym się wyraźnie w kontekst (przed)historycznych, „mitycznych” ﬁlmów Pasoliniego i stanowi
wraz z Ewangelią według Mateusza główny nurt w twórczości włoskiego reżysera,
próbującego tworzyć własny, głęboko autorski dyskurs „historyczny”. W dyskursie
15
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tym chodziło przede wszystkim o zwrócenie współczesnemu człowiekowi utraconej,
w wyniku dominacji społeczeństwa zmechanizowanego, konsumpcyjnego, masowego, egzystencjalnej pełni. Jak doskonale wyraził to Sam Rohdie:
Lament Pasoliniego nad zagubioną w realności współczesnego świata „przedhistoryczną”
racjonalnością był konsekwencją odhumanizowanego postępu i nowoczesności, w których cieniu mijał XX wiek, czego świadkiem był Pasolini. Reżyser celebrował „utracony
raj”, przywołując jego echo w tym, co nieświadome, ﬁkcyjne, mitologiczne i mistyczne
– przede wszystkim w sensie antropologicznym, ale także poetyckim – wyrażanym przez
język symboli. Była to w swej istocie aﬁrmacja tego, co jednak człowiek bezpowrotnie
utracił [...]. Lévi-Strauss, podobnie jak Pasolini, ubolewał nad niszczeniem prymitywnych
społeczności przez nowoczesne społeczeństwo. W końcu – konkludował – brak postępu
jest mniejszym złem niż kulturalna destrukcja. Lepiej być ubogim, ale w sensie duchowym kompletnym, niż ekonomicznie rozwiniętym, ale duchowo pustym. Pasolini mówił
dokładnie to samo. Kapitalizm był dla niego przejawem kulturowego ludobójstwa16.

„Historyczne”, „mityczne” ﬁlmy Pasoliniego były próbą ponownego otwarcia
człowieka na zbawienną siłę mitu, w którym nawet unicestwienie człowieka staje się
czymś sensownym, ponieważ wpisanym w sakralne continuum.

16
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