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W pewnym momencie przenosimy się na tor wyści-
gów konnych, gdzie Uczeń zostaje napadnięty przez 
płatnych zbirów, którzy w ramach kary za oszustwo 
wybijają mu wszystkie zęby. Bohater trafia do ga-
binetu dentystycznego. Tam zdejmuje ubranie, pod 
którym nosi kostium Akolity Masońskiego Pierw-
szego Stopnia. Ma na sobie cielisty fartuszek, po-
dobny do fartuchów z jagnięcej skóry, które kandy-
daci na masonów nosili jako symbol stanu czystości 
poprzedzającego Upadek.
Konfrontacja Architekta z Uczniem następuje w ga-
binecie dentystycznym, gdy ten pierwszy montuje 
sprasowane resztki Chryslera Imperial New Yor-
ker w ustach swego przeciwnika niczym sztuczną 
szczękę. W tym samym momencie jelita Ucznia 
wypadają mu przez odbyt. To ceremonialne wy-
patroszenie symbolicznie oddziela go od jego nie-
czystości. Za pychę spotyka go z rąk Architekta 
jednocześnie kara i odkupienie. Jednakże pycha 
Architekta także nie zna granic.
Po powrocie do biura Architekt, poirytowany wol-
nym tempem prac budowlanych, konstruuje dwa 
słupy, nawiązujące do kolumn Joachima i Boaza 
zaprojektowanych przez Abiffa do Świątyni Salo-
mona. Tymczasem Uczeń ucieka z gabinetu denty-
stycznego i wspina się na szczyt budynku. Architekt, 
posługując się swymi kolumnami niczym drabiną, 
wychodzi przez świetlik w suficie. Następna scena 
to apoteoza – Architekt scala się ze swym projek-
tem, a sam budynek przeistacza się w udekorowany 
kwiatami słup.
W tym momencie widzimy próbę masońskiego 
rytuału inicjacyjnego, ukazaną przez alegoryczne 
reprezentacje cyklu Cremaster. Całość przybiera 
formę zawodów sportowo-muzyczno-rzeźbiarskich 
na terenie Muzeum Guggenheima. Jedynym uczest-
nikiem gry, która nazywa się „Porządek”, jest baj-
kowa inkarnacja Ucznia. Na kolejnych poziomach 
muzeum musi on pokonywać przeróżne przeszkody. 
W zwieńczeniu tej sceny, która przenosi nas z po-
wrotem na szczyt wieży Chryslera, Uczeń morduje 
Architekta, sam zaś zostaje zamordowany przez 
budynek. Obaj otrzymują karę za swą pychę, a kon-
strukcja pozostanie niedokończona. Film kończy się 
legendą o stworzeniu wyspy Man, gdzie rozgrywać 
się będzie kolejna część cyklu.


