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SKUTECZNOSÖ SYMEOI.ICZNA

1

Ogloszony niedawno przez pp. Wassdna i Holmera pierwszy
wielki tekst magiczno-religijny z obszaru kultur poludniowoamerykariskich rntca wiele nowego Swiatla na pewne aspekty
kuracji szamanistycznej i stawia problemy teoretlrczne, ktörych
nie wyczerpal doskonaty komentarz wydawcöw. Chcieliby$my
podjqö tu badanie tego tekstu nie z perspektyvyy lingwistycznej
czy amerykanistycznej te jego aspekty byly dot4d omawiane
przede wszystkim (Holmer 1947) lecz po to, by pokusiö sig

-

-

o wydobycie na jaw pewnych wniosköw ogölnych.

Chodzi o dtugie zamawianie, ktörego wersja fribylcza zajmuje osiemna5cie stron rozbitych na pigöset trzydzieici piqö
wersöw; tekst zostal spisany przez Indiarrina Cuna, Guillermo
Hayg, ktöry uzyskal informacje od starca ze swego plemienia.
Wiadomo, 2e Cuna zarnieszktjqna obszarze Republiki Panamskiej i 2e Erland Nordenskjöld poSwigcil im wiele uwagi, zdolal

nawet wyksztalciö sobie wspölpracowniköw wSröd tubylcöw,
a jednyrn z nich byl Haya. JuZ po Smierci Nordenskjölda Haya
przekazal jego nastqpcy doktorowi Wassdnowi tekst zredagowany w jqzyku oryginafu i zaopatrzony w przeldadhiszpanski, ktörego troskliwqredakcj4zalat sie p. Holmer.
Celem pieSni jest dopomoZenie w trudnym porodzie. Jej zastosowanie jest wiqc doSö wyj4tkowe, gdyL tubylcze kobiety
Ameryki Srodkowej rodzqlatwiej ni2 kobiety ze spoleczeristw
zachodnich. Interwencje szamanöw sqzatem rzadÄe i wystgpuj4
w pr4padku niepowodzenia na pro6bg potoZnej. PieSfi zaczyna
siq od opisu rozterki polohnej, przedstawia jej wizytg rt szamana,
1 Arrykul
ten, dedykowany Raymondowi de Saussure, ukazal siq pod
tym samym tytulem w ,,Rewe de l'histoire des religions", t. 135, nr l,

1949, s. 5-27.
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jego udanie sig do chaty poloZnicy, przybycie, przygotowania
polegaj4ce na odymianiu palonymi ziamami kakao, na zaklpciach i sporzedzaniu SwiEtych obraz6w, czyli nuchu. Obrazy te,
rzetbione w przepisanych gatunkach drewna, co zapewnia im
skutecznoSö, przedstawiaj 4 duchy opiekuricze, z kt6ry ch szaman
czyni swych pomocniköw, staj4c na ich czele, by doprowadziö
ich do siedziby Muu, mocy odpowiedzialnej za formowanie siq
plodu. Trudny poröd tlumaczy sig bowiem tym, Ze Muu przekro-

czyla swe uprawnienia i pochwycila purba, czyli ,,duszg,, przyszlej matki. Cala pie5ri polega wiqc na poszukiwaniu; posiukiwaniu zagubionego purba, ktöry bpdzie zwröcony po licznych
perypetiach, takich jak burzenie przeszkld, zwycigstwa nad
dzikimi zwierzqtami i, ostatecznie, wielki pojedynek, wydany
przez szamana i jego duchy opiekuricze Muu i jej cörkom, za
pomocq magiczny ch czapek, ktörych ciq?ant nie s4 one w stanie
udävignqö. ZwycipäonaMuu pozwala odkryö iwyzwoliö purba
chorej; odbywa siE poröd, a pie$ri koficzy sip wyliczeniem Srodkdw maj4cych zapobiec ucieczce Muu po odejSciu goSci. Walka
byla bowiem prowadzona nie przeciw samej Muu, nieodzownej
do poczgcia, lecz tylko przeciw jej naduZyciom; po ich usuniqciu stosunki staj4 sig przyjazne, a poZegnalne slowa skierowane
przez Muu do szamana brzmi4 prawie jak zapros zenie: ,,przyjacielu, nele, kiedy powröcisz,by mnie odwiedziö?,' (412).
TtumaczyliSmy dotqd termin nele przez slowo ,,szaman,',
ktöre moZe byö uznane za niewlaSciwe, poniewal, jak siq zdaje,
ku.racja nie wymaga od tego, kto jq prowadz| ekstazy ani przqScia do jakiegod innego stanu. Niemniej jednak dym kakäo ma
przede wszystkim,,wzmocniö jego ubiör" i,,wzmocniö" jego samego, ,,tJczyniö go odwaZnym przy spotkaniu z Muu" (65-66);
nadto zaS klasyfikacja Cuna, ktöra odrlinia wiele t1pöw lekarzy, pokazuje j asno, 2e wladza ne I e ma Lrddla nadprzyrodzone.
Lekarze tubylcy dzielq sig na nele, inatuledi i absogedi. Dwie
ostatnie nazwy odnoszq sig do ludzi znajqcychpieSni i leki dzigki uczeniu siE sprawdzonemtJprzez egzaminy natomiast talent
nele jestuwalany zawrodzony i polega nadarze widzenia, ktöre
odkrywa bezpo$rednio przyczyne choroby, tzn. miejsce, dokqd
zle duchy porwaty szczegllne lub ogölne sily Zywotne. Nele
mo2e bowiem nnobilizowaö te duchy, by byty jego opiekunami
czy pomocnikami (Nordenskjöld 1938, s. 80 i nast.). Chodzi tu
wigc wlaSnie o szamana, chociaZ jego interwencja przy porodzie
nie ukazuje wszystkich cech, jakie zazwyczaj towarzyszq tej
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funkcji. Nuchu, duchy opiekuricze,ktlte na wd2wanie szamana
wcielaj4 siq w v,ryrzeäbione przezehfigurki, otrzymuj4 odefr niewidzialno6ö, dar widzenia oraz r6wnie2 niga, tzn.,,21rwotno3ö",
,,odporno6ö" (tamZe, s. 360 i nast.; Holmer 1947, s.78-79), czyni4c z nich nelegan (t.mn. od nele), czyli,,w sh-rzbie dlaludzl",
,,byty na obraz ltdzi" (235-237), ale obdarzone wyj4tkowymi
wladzami.
Streszczona przez nas pobieZnie pie6ri wydaje siq oparta na
wzorcu nader pospolitym: chora cierpi, gdy? stracila swöj dublet
duchowy, abardziej SciSle - jeden ze szczegllnych dubletöw,
ktörych zesplLsklada sig na jej silq zyciow4(powröcimy do tego
punktu); szaman, wspomagany przez swoje duchy opiekufcze,
przedsiqbierze podr62 do Swiata nadprzl,'rodzonego, aby wyrwaö
öw dublet zlemu duchowi, ktöry go porwal, i przez przywrdcenie go wlaScicielce zapewniö jej wyleczenie. Wyjqtkowa donioslo6ö naszego tekstu nie bierze siq z formalnego obramowania,
lecz z odkrycia - wynikajqcego zapewne z lektury, pozostaj4cego jednak bezspomym osi4gniqciem pp. Wassdna i Holmera - 2e
Mu-Igala, tzn. ,drogaMuu" oraz siedziba Muu nie s4dla mySli
tubylczej mitycznqsiedzib4 i drogq ale reprezentuj4 literalnie
pochwg i macicq kobiety brzemiennej, ktöre szamani nuchubadaj 4 i w kt6rych najwiqkszej glqbinie staczajq zwyciqsk4 walkg.
Interpretacja ta opiera siq przede wszystkim na analizie pojgcia purba. Purba jest zasad4 duchow4 r62nqod okreSlonej
wyhej niga. Niga nie mohebyö odebrana swemu posiadaczowi,
a wyposaZone se w ni4 tylko istoty ludzkie i zwierzEta- RoSli-

naczy kamieri majypurba, ale nie majqniga; podobnie zwloki,
niga rozw1a siE dopiero z wiekiem. Wydaje siE zatem, 2e maZna by bez zbytniej niedokladnoSci oddaö niga przez
,,silg 2ywoür {' , a purba przez ,d.ublet" lub ,,dusz q" , przy czym
naleLry pamigtaö, 2e slowa te nie zalJadajqroztl2nienia tego, co
ma duszE, i tego, co jej nie ma- gdy?dlaAtnakazdy przedmiot
ma duszp - lecz odpowiadajqraczej platoriskiemu pojEciu,,idei"
czy ,,archetyptu", ktörego kaldy byt czy przedmiot jest realizacj4
a u dziecka

zmyslow4.

Otöz chora znaszej piesni stracila coS wiEcej ni? swqpurba;
tekst tubylczy przypisuje jej gor4czkg, ,,cieply ströj choroby"
(I i passim) oraz utratE lub oslabienie wzroku ,,zblqkanego ...
uSpionego na ScieZce Muu Puklip" (97); przede wszystkim zaS
oSwiadcza ona zapytujqcemu jq szamanowi: ,,Muu Puklip przyszla do mnie i chce zachowaö na zawsze m6j nigapurbalele"
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(98). Holmer proponuje, by tltmaczyö niga ptzez ,,slla fizyczna", epurba (lele) przez,,dusza" lub ,,istota"; stqd ,,dusza jej zycia" (Holmer 1947, s. 108, przp.44). PosunplibySmy siq moZe
zbyt daleko, sugeruj4c, 2e niga, atrybut istoty oZywionej, wynika z istnienia w niej nie jednego, lecz wielu purba zespolonych
funkcjonalnie. Aprzecie2kalda czqiö ciala ma wladciwy sobie
purba, a niga wydaje siE odpowiednikiem pojqcia organizmu na
plaszczyänie duchowej. Podobnie jak 2ycie jest nastqpstwem
zgody narzqdöw, tak,,sila 2ywotna" nie bylaby niczym innym,
niZ harmonijn4 wspölpracq wszystkich purba, z ktlrych kaLdy
rz4dzi funkcj onowaniem okreSlone go narz4du.
Szaman odnajduje nie tylko nigapurbalele;po rym odkryciu
nastEpuje natychmiast, umieszczone na tej samej plaszczy2nie,
odkrycie innych purba, kt6re rzqdzq sercem, koSömi, rqkami,
wlosami, paznokciami, stopami (401-408 i 435-442).. Mo2na
by siq dziwiö, 2e na liScie tej nie pojawia sig purba kieruj4cy
narz4dami r ozrodczymi, ktöre sq przecieZ najbardziej dotknigte. Jak to podkreSlili wydawcy naszego tekstu, jest tak dlatego,
2e purba macicy jest uwaZany nie za ofiarg, Iecz za sprawcg
zaburzenia patologicznego. Muu i jej c6rki, muugory sq to, jak
wskazalju2 Nordenskjöld, sity, kt6re rzqdzq rozwojem plodu

i nadajq mu jego kurngin, ezyli zdolnoSci (Nordenskjöld 1938,
s.364 i nast.). Ot62 tekst nie powoluje siq wcale na te pozytywne atrybucje. Muu jawi sig w nim jako sprawczyni zaburzenia,
szczegolna ,dusza", ktöra pochwyclla oraz sparaliZowala inne
szczegllne,,dusze" i zniszczyla przeto wspÖlpracq gwarantuj4c4 calo6ciowoSö ,,glöwnego ciala" (cuerpo iefe po hiszparisku, 430, 435) i dostarczajqcqmu jego niga. Ale zatazemMwt
musi pozostaö na swoim miejscu; ekspedycja wyzwalajqca162ne purba grozi bowiem spowodowaniem ucieczki Muu przez
drogq, ktöra, chwilowo pozostaje otwarta. St4d Srodki zapobiegawcze szczegllowo przedstawione w ostatniej czqSci pie6ni.
Szaman przywotuje Panöw zwierzqt drapieZnych, aby strzegli
drogi, Slady zostajq zatarte, zastawia sig sieci ze zlota srebra, a nelegan przez cztery dni czuwaj4 uderzaj4c w swe laski
(505-535). Muu nie jest wigc sil4 calkowicie zLq;jest sil4 wykolejon4. Trudny por6d tfumaczy siq jako zawlaszczenie przez
,,duszE" pozostalych czgsci ciala. Po wyzwoleniu ich ,,dusza"
macicy moZe i powinna podjaö ponownie wspölpracq. hL Ie'
r az w arro p o dkre $ I i ö pr e cy zj q, z j akq i de o lo gi a tubylcza uj muj e
tu uczuc io w q zaw arto 3 ö zabur zenia fi zj olo gicznego w po stac i,

i
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ktöra moZe jawiö siq w niezwerbalizowany sposöb SwiadomoSci osoby chorej.

Szaman i jego pomocnicy, aby dotrzeö do Muu, muszqtrzymaö siq pewnej drogi, ,,drogi Muu", ktdr4liczne aluzje tekstu
pozwalajqokresliö w ten sam sposöb. Kiedy szaman, skulony
pod hamakiem chorej, skoriczy rzeibiö nuchu, ustawiaj4 siE one
,,przy wejSciu na drogq" (72,83), a szaman zuvraca siq do nich

tymi slowy:
Choralezy w hamaku przed wami;

jej biala tkanka jest wydtuZona, jej biala tkanka porusza sig lagodnie.
Slabe cialo chorej jest wyciqgpiqte;

gdy oSwietlajqdrogQ Muu, ocieka jakby krwi6
strumieri sptywa pod hamak, zupelnie czerwony, jak krew;
biala wewngtrznatkanka schodzi a2 do wngtrza ziemr;
poSröd biatej tkanki kobiety schodzi istota ludzka (84-90).
Znaczenie ostatnich dwöch zdah thtrnacze podqq jako w4tpliwe, röwnoczeSnie jednak odsytaj4do innego tubylczego tekstu ogloszonego przez Nordenskjölda; tekst ten nie pozostawia
Zadnej w4tpliwoSci co do tego, 2e ,,biala wewnEtrzna tkanka"
jest toZsama ze sromenf:

sibugua molul arkaali

blanca

tela

abriendo

sibugua molul akinnali

blanca

tela

extendiendo

sibugta molul abalase tulapurua ekuanali

blanca tela centro feto

caer haciendo.

Ciemna ,,droga Muu", zupelnie zakrwawiona przez trudny
poröd, droga, kt\rqnuchu majqrozpoznaö w Swietle ich ubioröw i magicznych czapek, jest wiqc bezspornie pochw4 chorej.
A,,siedlisko Muu", ,,mQtne är6dlo", gdzie ona ma dom, dokladnie odpowiada macicy, poniewaZ informator tubylczy komentuje nanvg tej siedziby Amukknpiryawila przez omegan purba
amurrequedi, ,,mqtna menstruacja kobiet", zwana röwnieZ ,,glE2

Nordenskjöld 1938, s. 607-608; Holmer 1947,s.38,prryp.35-39
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bokim ciemnym 2rodlem" (250-251) i ,,ciemnym miejscem wewnEtrznym" (32)3.
Nasz tekst ma wigc oryginalny charakter, ktöry zapewnia
mu szczegllne miejsce wSröd opisywanych zazwyczaj kuracji
szamanistycznych. Nale2q one do trzech typöw, kt6re zreszt4 nie wylqczajqsiq wzajemnie. Chory narz1d czy czlonek sq
przedmiotem oddzialywan ia fizy cznego, manipulacj i lub ssania, maj4cych na celu wydobycie przyazyny choroby, na ogöl
kolca, krysztafu lub piöra, ktöre pokazuje siq w odpowiednim
momencie (Ameryka tropikalna, Australia, Alaska), albo, jak
u Araukanöw, kuracja polega na symulowanej walce przeciw
szkodliwym duchom, toczonej naprzid w chacie, a pöZniej pod
gotym niebem, albo wreszcie, np. u Nawaho,lekarz wlpowiada
zaklgcia i zaleca dzialania (umieszczanie chorego na röZnych
czgdciach obrazu narysowanego na ziemi kolorowymi piaskami i pylkami), ktörych bezpo6redni zwiqzek ze szczegolnym
zaburzeniem, jakie ma byö wyleczone, pozostaje nieuchwytny.
OtöZ we wszystkich tych przypadkach metoda terapeutyczna,
o ktörej wiadomo, 2e czEsto okazuje sig skuteczna, z trudem
poddaje sig interpretacji; gdy stosuje siE bezpoSrednio do czqSci chorej. Jest zbyt wulgarnie konkretna (czEstojest zwyktym
osznstwem), aby moäna jej bylo przypisaö jakq6 szczegöln4
wartoSö; a kiedy polega napowtarzaniu obrzgdöw, czqsto nader
abstrakcyjnych, nie rozumie siE jej wptywu na chorobg . MoZna
pozbyö siE wygodnie tych trudnoSci, oSwiadczaj4c, Le chodzi
o kuracje psychologiczne. Ale ten termin pozostanie pusty, dopöki nie okreSli siq sposobu, w jaki okreSlone przedstawienia
psychologiczne sq wykorzystywane do zwalczania röwnie dobrz e okre 5 1o ny ch zabur zefr fi zj o lo g i c zny ch. Ot62 analizow any
przez nas tekst dostarcza wyj4tkowego wkladu do rozwiqzania
tego problemu. Stanowi terapiq czysto psychologicznq poniewaZ szaman nie dotyka ciala chorej ani nie podaje jej leköw,
ale zarazem dotyczy bezpoSrednio i jawnie stanu patologicznego i jego siedziby. PowiedzielibySmy chEtnie, 2e pie6ri stanowi
psychologicznqmanipulacjq chorego narzqdu i 2e wlaSnie od tej
iiranipulacji oczekuje siE uleczenia .

3 Tlumaczenie ti ip))aprzez,,wir" nie wydaje
siq Scisle. Dla niektörych
tubylcöw pohrdniowoamerykariskich, jak zreszt4 dla j gzyköw iberyj skich
(por. portugalskie olho d'apa),,,oko wody" to 2r6dlo.
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qp{bujemy ustätr{lä&L m9z:9 bi_ö-jqj c"f i iii stutecznoSö.
Uderza
priöd{wszysilä* to, ze fleJri, ttOrei tääatem
.
jest dramafy czna w alka o odzyskanie,,dusf'''äigdzy duchami
wspomagaj4cymi a duchami zloczynnymi, po5wiQca bardzo
llrastep_{lie-

malo miel'sca samemu dzialaniu: pojedynek zajmuje mnieffi
pdnqz osiemhastu stron tekSfu, ä spoikanie z Muu puklip tylko
dwie. Bardzo doktadnie opisane s4natomiast zabiegi wstQpne;
opis pqygotowania i wlposazeniqn_u.c-hu.,drogi i miejsc podany
jest z wielkim bogactwem szczegbL|w tät iamo p-oiratiöwanä
jest na pocz4tku wiryta polo2nej u szamana; r_ozmowa chorej
z polohn4 a nastgpnie poloZnej z szamanem ieit odtwarzanä
dwukrotnie, poniewaZ ka2dy roztnlwca przed. üäzielöniem öd:
powiedzi powtarza dokladnie zdanie, wypowiadane poprzgdnio:
Chora möwi polo2nej: ,,Zaprawdp, jestem odziana w cieply ströj

choroby";
Polo2na odpowiada chorej: ,,Zaprawdq,jeste5 odziana w cieply
ströj choroby, tak wladnie ciq zroztrnialam" (l-2).
MoZna zauwaLyö (Holmer 1947, s. 6546), 2e ten zabieg stylistyczny jest bardzo czEsto stosowany przez Cvna i Ze ttwnaczy

..

sip koniec,zloSci4dokladnego utrwalenia w pamigci tego, co zi-dlä
sjqlo p.gygdziane; j-es1 to Znamienne
lüdöw ograäiczonych

do trad5rcji üstnej. Jednakze zabieg ten stosuje sig nie tylko do
slöw, lecz röwnie2 do dzialan:
P

oloZna ott4Za wnptrze chaty ;

poloäna szuka perel;

polo2nakq"y;
poloLna stawia jedn4nogg przed d*gzu
polozna dotyka swoj q nogq ziemi ;
pololnawysuwa drug4nogg do przodu;
pololna otwiera drzwi swej chaty; drzwi
polo2na wychodzi ... (7-14).

jej chaty skrzypiq

Ten bardzo szczegdlowy opis wyjScia powtarza
-byciu
do si,zamaia,po powrocie do chorej, przy

sip po przywyruszeniu szä-
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mana i po jego przybyciu; niekiedy-terr sam opis powtarzany
jest dwukrotnie tymi samymi slowy (37:39 i 4547 powtarm
33. 35). Kuracja zaczyna siq wigö od historycznego opisu poprzedzajqcych jq zdarzeh, a pewne ich aspekty, ktöre mogtyby
achodziö za drugoplanowe (,,wejScia" i ,,wyj5cia"), s4 przedstawione z wielkim bogactwem szczegllow, jak gdyby byly sfilmowane w zwolnionym tempie. Technika ta odnajduje sig w calym
tekicie, ale nigdzie nie jest stosowana tak systematy czniÄ jakna
pocz4tku, przy opisie zdarzert o znaczenit retrospektywnym.

-

,
,

Wszystko dzieje siq zatem Iak, jak gdyby szaman usilowal skloniö chorq, ktörej zainteresowanie rzeczywisto$ciq jest
zmniejszone, a wraLliwoiö nazbyt wyostrzona na skutek cierpieri, doprze2ycia w sposöb bardzo dokladny ibardzo.inten-.,
sywny pewnej sytuacji wyjSciowej i do zmyslowego dostrzezenia jej najdrobniejszych szczegölöw. Sytuacja ta wpro_wadza
bOwiem serig zdarzeh. ktörych domnieman4 widowniq stanq siq
cialo chorej i jej narzqdy wewngtrzne. Dokona sig zatäm pizei-"
Scie od rzeczywistoSci najbardziej pospolitej do mitu, od Swiaia
fizycznego do Swiata fizjologicznego, od Swiata zewnqtrznego
do iwiata wewnQtrznego. Przebiegajqce wewnqtrz ciala zdarienia mityczne powinny zachöwaö'tE sam4 ZyvötnoSe, tön öää
charakter przeirytego doSwiadczenia, ktörego wärunki szaman
narzuca, korzystaj4c ze stanu patologicznego i techniki dostosowanej do wylw arzania obsesj i.

Dziesigö dalszych stron wypelnia dokonuj4ca sig w zmiennym rytmie, coraz szybsza oscylacja miqdzy tematami mitycznymi a tematami fizjologicznymi, jak gdyby chodzilo o obalenie
przegrody oddzielaj4cej je od siebie w umySle chorej i o unierno2liwienie zrl2nicowania wla6ciwych im cech. po obrazach
kobiety lehqcej w hamaku lub w tubylczej pozycji porodowej,
z rozsunigtymi kolanami i zwröconej ku wschodowi, jqczqcej,
krwawiqcej, o sromie rozszerzonym i poruszaj4cym siE (84-92,
123-124, 134-135, 152, t5g, r73, 177_779,202_204) _ nastQpuj4 imienne wezwania do duchöw: do ducha napojöw alkoholowych, wiatröw, wöd, lasöw, a nawet - cenne Swiadectwo
plastycznoSci mitu - do ducha ,,srebrzystego statku biakego czlowieka" (187). Tematy splataj4 siq; nuchu,jak chora, krwawi4
ociekaj4 krwiq a böle chorej nabieraj4wymiaröw kosmicznych:
,jejbiala tkanka wewnqtrzna rozci4ga siE a2 do wngtrza ziemi...
a2 do wnptrza ziemi, jej uplawy tworzqkalu2q, zupelnie jak
z krwi, zupelnie czerwon4" $9, 92). Wraz z tym kazdy duch,
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gdy siq zjawia,jest przedmiotem uwa2nego opisu; magiczne
wlposa2enie, jakie otrzymuje on od szamana,jest szczegölowo
wyliczane: perly czame, perly barwy ognia, perly ciemne, perly
okr4gle, koSci jaguara, koSci zaokrqglone, koSci gardla i wiele irurych ko$ci, kolie ze srebra, ko5ci pancemika, ko6ci ptaka
kerkettoli, ko5ci dziEciola, koSci do sporzqdzania fletdw, srebrne
perty (10a-118): pözriej ogölna mobilizacja jest przeprowadzona na nowo, jak gdyby te gwarancje jeszcze nie wystarczaly;
wszystkie zrane i nieznane sily chorej muszqzatem byö skupione do inwazj i (119-229).
W krdlestwie mitu pamigta siE jednak o realiach do tego stopnia,2e wejScie do pochwy, choö tylko mityczne, jest ukazywane
chorej w terminach konkretnych i znarrych- Zresztq,,muu" dwukrotnie oznacza bezpo6rednio macicq, a nie zasadE duchow4
kt6ra rzqdzi jej aktywno5ciq (,,muu chorej" 204, 453) (tamze,
s. 45, prryp. 279 ; s. 57, prryp. 53 9). Tutaj sq to ne le gan, kt6re,
by wkroczyö na drogE Muu, przyjmuj4postaö i udajqruch penisa

w stanie erekcji:
Kapelusze ne le gan blyszczq kapelusze ne I e gan staj 4 siE coraz
bielsze;
nelegan stajq siE plaskie i niskie (?), zupelnie jak &q2k| zupelnie proste;
ne I e g a n zaczy naj qby ö pr zer aZaj qc e (?),
wszystkie ne le gan staj4 sig przeraZajqce (?);
aby wybawiö nigapurbalele chorej (230-233).

Ini2e1
Nelegan

idq kolysz4c

siE,

ku

g6rze hamaka, id4 ku g6rze jak

nusupane (239)4.

--tr"*+ila-qp-ojviessiz-werzgza!erq--4e*9@srzetra-{2e"9?J*wistego do5wiadczenia; mit ogranicza sig tylko do dokonania
zmiany uczestniköw. Prz'enikaj4 oni do naturalnego otworu
i mo2na sobie wyobraziö, 2e po calym Iym przygotowaniu psychologicznym chorarzeczywiScie czuje ich przenikanie. Nie tyla Znaki zapytania pochodz4 od tlumacza cytowanego tekstu; nusupane
od nusu,,,robak", potocznie uZywane jako ,penis" (por. Holmer 1947, s.
47, prryp. 280; s. 57, prryp. 540

i

s. 82).
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ko czuje je,lecz nadto oni,,oSwietlaj4" drogp, ktlrqzamierzajq
przebyö,,,oSwietlaj4" j4zapewne dla siebie, aby odnaleZö kierunek, ale röwnie2 dla chorej, by uczyniö,jasnym', i osiqgalnym
dla jej mySli uSwiadomionej siedlisko doznart bolesnych i nie-

wyslawialnych.
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waj6 i wiele, wiele innych: Ten-ktörego-kapelusz-jest-miqkki,
Ten-ktörego-kapelusz-j est-czerwony, Ten-ktöre go-kapelusz-j est-

-wielobarwny itd.; dalej mvierzqta pilnuj4ce: Czarny-Tygrys,
Czervv one-z-tv ier zp, Zwierzg-dwubarwn e, Zw ierzp-barwy-kurzu;

ku2de przywiryane jest Zelaznym lafcuchem, kaZde wywiesza
ka2de pieni sig i Slini, ma plomienny ogon oraz groLne
zgby irozrywa wszystko, ,,wszystko jak krew, wszystko czerwone" (253-298).
Aby przeniknqö do tego piekla w stylu Hieronima Boscha
i dotrzeö do jego wlaScicielki, nelegan maj4 inne przeszkody
do zwalczania, tym tazem materialne: wldkna, wisz4ce sznury, przeciryniqte liny, kolejne zaslony: tQczowe, zlote, srebrne,
czerwone, czarne, brqzowe, biale, robakoksztahne, jak wstqgi",
Zölte, poskrgcane, ggste (305-330); w tym celu szaman wzywa
pos ilki : P anöw-zwi e r zqt- dziur awiqcych - las, ktör zy majq,,ci4ö,
zbieraö, zvvijaö, zmniejszaö" liny uto2samione przez Holmera
i Wassöna z pokrytymi Sluzem Sciankami macicy (tamZe, s. 85).
Inwazja nastqpuje po obaleniu ostatnich przeszkod- zaczyna
sig pojedynek kapeluszy, roztrzqsanie ktörego odci4gngloby nas
zby daleko od wlaSciwego celu tej rozprawy. po wyzwoleniu
nigapurbale le nastgpuje zejlcie röwnie niebezpieczne jak wznoszenie siq, albowiem celem calego przedsigwziqcia jest spowodowanie porodu, tzn. wlaSnie trudnego zejlcia. Szamai licza
swoj4 gromadq i dodaje odwagi swym wojskom, ale musi raz
j eszcze pr zyw otyw aö po s ilki :,,otw ier acza dro gi", p an6w-zwi
e rzqt-kopi4cych takich jak pancernik. Po czym wzywa siE niga,
by skierowaly siq do wyjScia:

jE yk,

N e I e g an vmieszczaj qw chorej dobre widze nie,

j4w chorej Swietliste

r

ne I e gan

otwiera-

oczy... (238).

To ,,rozjaSniajqce widzenie", by sparafrazowaö sformulowa.nie tekstu, pozwala im szczegolowo przedstawiö zawilqmapq,

prawdziw4 mityczn4 anatomiq odpowiadajqcq nie tyle rzeczywistej strukturze narzqdlw rozrodczych, ile swego rodzaju geografii uczuciowej, i identyfikuj4cqka2dy punkt oporu i kaldy

krok naprzöd.

Nelegan ruszajq w drogq, nelegan maszeruj4 gpsiego wzdlu?
ScieZki Muu tak daleko, jak Niska Gdra;
//. itd... tak daleko, jak Krötka Göra;
1/. itd... tak daleko, jak Dluga Göra;
N. itd... tak daleko, jak Yala Pokuna Yala (nieprzelo1one);
N. itd... tak daleko, jak Yala Akkwatallekun yala (ak wylej);
1/. itd... tak daleko, jak Yala Ilamisuikun Yala (jak wylej);
N. itd... a2 do irodka Plaskiej Göry;
Nelegan ruszajq w drogg, nelegan maszeruj4 ggsiego wzdlu2
Sciezki Mw(241^248).
Obraz Swiata macicznego zamieszkanego przez fantastyczne
i drapieZne zwierzgta podlega takiej samej interpretacji, bezpo6rednio potwierdzonej zresztqprzez tubylczego lnformatora; sq to, möwi on, ,,zwietzgta, ktöre zwiqkszajqcierpienia
rodz4cej kobiety", tzn. same böle upersonifikowane. Ftaz jeszcze
pie6ri zdaje siq mieö za glowny cel opisanie ich chorej i nazwanie, przedstawienie ich w postaci, ktöra moZe byö ujqta przez
mySl u6wiadamian4lub nieuSwiadamian4: wuj Aligator,
iego
wylupiastymi oczyma, z ciatem giEtkim i pokrytym plamami,
kt6ry rusza sig tu i tam, zatrzymuj4c sig i machaj4c-ogonem;
wuj Aligator Tiikwalele, o lsni4cyrn ciele, ktöry porusza srebrzy-

potwory

Twoje cialo leLry przed tob4w hamaku;
jego biala tkanka jest wyci4gniqta;
jego biala wewngtrzna tkanka porusza siq lagodnie;
twoja chora leLry przed, tob4 sqdz4c,2e stracila wzrok;
w jej ciele oni umieszczq ponownie jej nigapurbalele

i

stymi pletwami, ktörego pletwy wypelniaj4 miejsce, odpychaj4
wszystko, ci4gnq za sobqwszystko; Nele Ki(k)kirpanalele, OSmiomica, ktörej lepkie przyssawki kolejno wysuwaj4 sig i wsu-

(430-

43s).
Nastqpuj4cy teruz epizod nie jest jasny; mo2e sig wydawaö,
choranie zostala jeszcze.vq.rleczona. Szaman udaje sig w göry
z mieszkancami wioski, aby zebraö ziolalecznjcze, po czym powtarza natarcie w nowej formie: tym razem to on, naSladuj4c
penisa, przenika do ,,otworu muu" i porusza sig w nim ,jak nusupane... czyszczqc i osuszaj4c calkowicie miejsce wewnEtrzne,,
2e
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znajdujemy wezwanie do ludu luczniköw. PoniewaZ majqoniza
zadanie wzbiö oblok kurzu, ,,aby zaciemniö drogq Muu" (464),
i wystawiö sIraäe na wszystkich drogach Muu, na wszystkich
przejSciach okrE2nych i skrötach (468) - röwnieZ ich interwencjanale7y na pewno do zakoÄczenia.
Jest moZliwe, 2e poprzedni epizod odnosi sig do jakiejS drugiej techniki kuracji, pol4czonej z manipulowaniem narzqdami
i stosowaniem leköw, ale moZliwe jest teL, Ze stanowi röwnie
metaforyczny jak ona sama odpowiednik pierwszej podroly,
bardziej dokladnie rozwiniqtej w naszej wersji. Aby pomöc chorej, podjgte bylyby tedy dwie ofensywy: jedna podbudowana
mitologiq psychofizjologicznq" a druga mitologiq psychospoleczn4 sugerowanq przez wezw anie mieszkaricöw wioski, pozostawion4jednak w stanie szkicowyrn. Niezale2nie od tego trzeba
zauwaiyö,2e pieSri koirczy sig po porodzie tak, jak zaczqla sig
przed kuracjq; poprzedzajqce kuracjE i nastqpuj4ce po niej zdarzenia s4 pieczolowicie przypominane. Chodzi bowiem o zbudowanie systematycznej caloSci. Kuracj a wymaga,,zamknipcia"
przez drobiazgowe zabiegi nie tylko ze wzglEduna d4lenie Muu
do ucieczki; jej skuteczno6ö uleglaby naruszeniu, gdyby przed
osiqgnigciem rezultat6w nie dostarczyla chorej rozwi qzania, tzn.
sytuacji, w ktdrej uczestnicy odnaleLli swe miejsce iprzywolani
zostali do porzqdku, nad ktörym nie unosi sig juZ 2adna grotba.

zaburzen, powofuj4c siq na hormony, bakterie czy wirusy. Zaryzykujemy paradoks, gdy powiemy, 2e powodem tego jest fakt,
i2 bakterie istniejq a potwory nie istniejq. Jednak2e stosunek
migdzy bakteriq a chorob4 jest zewngtrzny wzglqdem umyslu
pacj enta, jest stosunkiem przy czynowo-skutkowlirn, natomiast
stosunek mipdzy potworem a chorobqjest usyhrowany Swiadomie lub nieSwiadomie w tym umySle; jest to stosunek symbolu
do rzeczy symbolizowanej, albo, by skorzystaö ze slownictwa
jEzykoznawcöw, stosunek znaczqcego do znaczonego. Szaman
. dostarcza chorej jqzyka, w ktörym daj4 siE bezpo5rednio wyraziö stany niesformulowane i niedajqce siE inaczej sformulowaö.
Wia6nie przejScie do tego wyrazu slownego (co pozwala przeZyö
w sposöb uporz4dkowany i zrozrmialy dodwiadczenie obecne,
leczbez tego anarchiczne i niewyrazalne), wla5nie to przejScie
powoduje odblokowanie procesu fizjologicznego, tzn. reorganizacjg w sprzyjajqcymkierunku sekwencji zdarzeh, ktöiej dozna-

je chora.
Pod tym wzglgdem kuracja szamanistyczna mie6ci sig w polowiedrogimiEdzynaszqme-d-ycy_n4organicznqaterapiamipsychologicznymi, ja\ psychoanaliza. Jej oryginalnoSö polega na
lym,2e stosuje do z'äburzeiäa oigaiicznego metodq baÄzo zbli2onq do tych terapii. Jak to jest moZliwe? Bardziej szczegölowe
poröwnanie szamanizmu i psychoanalizy (ktöre nie ma w naszej
intencj i p oniLry ö jej pöö j akffiölwie'k- iffi glpdem) pozuroli ujaS

*
{<*

podawala ich w w4tpliwo6ö. Tym, czego nie uznaje, sqniespöjne
ibezzasadne b6le, ktdre s4 skladnikiem niewchodz4cym do jej
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systemu; szatrtan, odwolujqc siE do mitu, umieszczaje jednak
w caloSci, w ktdrej wszystko jest ze sobqpowiqzane.
Ale chora, z chwilqgdy zrozttriala, nie poprzestaje na poddaniu siq, leczpowraca do zdrowia. Tymczasem nic takiego nie
zachodzi u naszych chorych, gdy wyttumaczyö imprzyczyny ich

(453454). A jednak zastosowanie Srodkdw goj4cych sugerowaloby,2e poröd juz siq odbyl. Wreszcie, przed opisaniem $rodköw
maj4cych zapobiec ucieczce Muu, ktöre omöwiliSmy .vqrilej,

Kuracja polegalaby wigc na tym, by udostgpniö mySli syruacjq
dp4qp_ogz4tkowo w terminach uczuciowych, uczyniö böle, ktörych cialo nie cliöe Zno'5i{-özymS,Tö fiöZb ZoStaö u2äbne piiöz

symboliczna
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'-

tg sprawq w sposöb SciSlejszy.

W obuprrypadkachzamierza sig doprowadziö do Swiadoqro-

konflikfy i opory-'k1öre dotqd pozostawaly nieuSwiadomione,
bqdl z powodu stlumienia ich pr2ez inne sily pg.ych<ilogiczne,
bAdL teZ, jak przy porodzie, z powodu wlaSciwej iqlpatqy, kt6ra nie jest psychiczna, lecz organiczna aibo po prostu mecha'riczna.
W obu przypadkach röwnie2 konflikty i opory znajdujq
roztviqzanie nie z powodu uzyskania przez chorqrzeczywistej
lub domniemanej wiedzy o nich, lecz dlatego, 2e wie{?a ta
umoZliwia szczegilne do5wiadczenie, w toku ktörego konflikty
trzeczywistniaj4 siq w takim porzqdku i na takiej plaszczyänie,
jakie pomvalaj1na ich swobodny przebieg i prowadzq do ich
Sci

'

.

t

-
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_rymiqzania. To doSwiadczenie przeZyte otrzymalo w psychoanalizie miano odreagowania. Wiadomo,2e ma ono za wamnek
niesprowokowan4 inierwencjE analityka; zjawia siq on w konfliktach chorego przez podwöjny mechanizm przeniesienia, jako
protagonista z krwi i koSci, a jego obecnoSö pozwala choremu
odtworzyö i wydobyö na jaw sytuacjq wyj6ciowq ktöra pozostawala niesformulowana.
" Wszystkie te cechy odnajduj4 sig w kuracji szamanistycznej.
Röwnie2 tu chodzi o pobudzenie pewnego doSwiadczenia, przy
czym w miarg jak to doSwiadczenie organizuje siq, mechanizmy
znajdujqce siq poza kontrolq podmiotu ulegaj4 spontanicznej
regulacj i doprowadzaj 4cej do normalnego ich funkcjonowania.
Szaman odgrywa tE samq podwöjn4 rolg co psychoanalityk.
Pierwsza rola - sluchacza dla psychoanalityka i möwi4cego dla
szamana - ustanawia bezpo6redni kontakt ze Swiadomo5ciq chorego, a poSredni z jego nieSwiadomodci4. Jest to rola zaklgcia
w Scislym sensie tego slowa. Ale szaman nie ogranicza siE do
zamawiania; jest jego bohaterem, poniewaZ to on przenika do
zagr oäony ch narzqdow na czele nadprzyr odzonej armii duchöw
i wyzwala zniewolon4 duszg. W tym sensie ucielednia siq, jak
psychoanalityk - przedmiot przeniesienia - aby dziEki przedstawieniom rozbudzonym w umySle chorej staö siq rzeczywistym
uczestnikiem konfliktu, ktörego chora do6wiadcza w pöl drogi
migdzy Swiatem organicznym a Swiatem psychicznym. Chory
w stanie nerwicy odrzuca indywidualny mit, przeciwstawiaj4c
sig rzeczywistemu psychoanalitykowi; tttbylcza pololnica przezwy

ciqla prawdziwe zaburzenie organiczne, utoZsamiaj qc siq

z mity cznie przetransponowanym szamanem.
Paralelizm nie wyklucza zatem r62nic. Nie powinno to dziwiö, jeSli uwzglgdni siq charakter zaburzenia, o ktörego wyleczenie chodzi: w jednym przypadku jest on psychic zny, a w drugim
organiczny. Kuracja szamanistyczna wydaje siE dokladnym
röwnowaZnikiem kuracji psychoanalitycznej przy röwnoczesnym odwröceniu wszystkich termindw Obie dqZq do spowodowania pewnego do6wiadczenia; obje osi4gaj 4 to, odtw arzajqc
mit, ktöry ch ory ma pr zeZlt ö lub pr zeLry ö ponownie. Ale w j ednym
przypadku jest to mit indywidualny budowany przez chorego ze.
sktadniköw, ktöre wydobywa on ze swej przeszloici, a w dru-

-

'

- mit spoleczny, otrzymywany przez chorego z zewnqtiz
i nieodpowiadajqcy doznawanemu ongiS osobiScie stanowi. Aby
przygotowaö odreagowanie, ktöre staje siE wtedy ,,doreagowagim

r
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niem", psychoanalityk slucha, a szaman möwi. Wigcej nawet,
gdy dokonuje sip przeniesienia, chory zmusza psychoanalityka
do möwienia, przypisuj4c mu domniemane uczucia czy intencje;
natomiast podczas zamawiania szaman m6wi za swoj4 chor4.
Zapyt"je jS"i wklada w jej usta odpowiedzi koresponduj qce z tq
interpretacjq swego stanu, jak4 winna ona pnyjqö:

Moje spojrzenie zablqdzilo, zasnglo na drodze Muu Puklip;
to Muu Puklip przybyla do mnie. Chce zabraö moje nigapurbalele;

Muu Nauryaiti przybyla do mnie. Chce zawladnqö na zawsze
moimi nigapur b ale le ; itd' (97- 1 0 1 ).
P

odob ieristwo staj e si E wszakZe j eszcze b ar dziej uder zaj qc e,

gdy poröwnaö metodg szamana z pewnymi od niedawna stosowanymi terapiami, wywodzqcymi sig z psychoanalizy. JuZ
Desoille podkre6lit w swych pracach o marzeniu na jawie,2e
zabrnzenie psychopatologiczne jest uchwytne tylko dIa jqzyka
symboli. Möwi on zatemdo swoich chorych symbolami, ale nadal s4 one tylko metaforami slownymi. W nowszej pracy, ktörej
nie znali$my, gdy rozpoczynali6my to studium, pani Sechehaye
idzie o wiele dalej (Sechehaye l9aT; wydaje siq nam, 2e wyniki osiqgniqte przez niqprzy leczeniu pr4rpadku schizofrenii,
uwaZanego dotqd, za nieuleczalny, w petni potwierdzaj4 wypowiedziane poprzednio pogl4dy o stosunkach migdzy szamanizmem a psychoanalizq. Pani Sechehaye zauwa2yLa bowiem,
2e mowa nawet najbardziej symboliczna,jak tylko byö moZe,
zderzala siE nadal z baier4 SwiadomoSci i 2e zbyt glEboko
ukryte kompleksy s4 osi4galne tylko dla czyn6w. Tak np. aby
rozwiqzaö kompleks odstawienia od piersi, psychoanality czka
p owinna zaj qö w zecryvvi stnionq p o st aw E macier zyrisk4 ale ni e
przez doslowne odtworzenie odpowiedniego zachow ania, lecz
dokonuj4c niejako kolejnych czyn|w nieci4glych, z ktlrych
kaZdy symbolizuje jeden podstawowy skladnik tej sytuacji; np.
przylo2enie policzka chorej do piersi psychoanalityczki*.Sym. .boliczny ladunek takich czynöw splqvia, ?9 !.4-,o!-g'W*_qtglle"
j
lekarz rieczyw ä;cle ToäÄaw ia . u .ze
f rygtZy_g .pewie-n 97yk;
swym pacientem, korzystaj4c nie ze slöW lecz z konkrgtny_c!"
opelacji, prawdziwych obrzgdöw, ktöre bez przeszköd prugbijaj4ekran SwiadomoSci, by dostarczyö swöj przekaz bezpo3rednio do nieSwiadomoSci.
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Analogia migdzy tymi dwiema metodami bylaby jeszcze pelniejsza, gdybySmy mogliprzyjqö to, co Freud zdawal sig dwukrotnie
sugerowaö5, a mianowicie, 2e opis psychoz i nerwic w terminach
s W Poza zasadqprzyjemnoici i w LTykladach ze wstqpu do psychoanaNowy cyfrl, odpowiednio s.79 i 198 wydari angielskich. Cy. w: Kris
1947, s.244.

liz1,.
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psychologicmych powinien kiedyd zniknqö i zostaö zastqpiony
przez poglqdy fizjologiczne lub nawet biochemiczne. EwentualnoSö ta moglaby byöbliZsza, niZ siq zdaje, poniewaZ najnowsze
badania szwedzkie6 odkryty röZnice chemiczne przejawiaj4ce siq
w odmiennej zawarloici polinukleotydöw w komörkach osobnika normalnego i w komörkach chorego umyslowo. Przy tym
zaloZeniu lub dowolnym innym zaloäeniu tego rodzaju kuracja
szamanistyczna i psychoanalityczna statyby sip Sci6le podobne zakaZdym razem chodziloby o pobudzenie przemian organiczny ch, polegaj qcych w i stoc i e na r e or ganiLaöj i ätrukturalnej,
plzez doprowadzenie chorego do intensywne'$ö prze;Lrycia mitu,
niekiedy otrzymanego, a niekiedy stworzonego przezeh, mittt,
ktörego struktura bylaby na poziomie nieSwiadomej akrywnoSci
psychicznej odpowiednikiem tej, jak4 pragnie sig uksztaltowaö
na poziomie ciala. Skuteczno5ö symboliczna polegalaby wlaSnie na tej ,,zdolno$ci pobudzania", ktör4 mialyQy wzglgdgm
siebie nawzajem struktury formalnie homologiczne wznoszone
z rolnych materialöw na rö2nych pigtrach Zywego organizmu:
"
proce söw or ganiczny ch, ni e5wi adomej aktywno Sc i psychicznej,
mySli refleksyjnej. Metafora poetycka dostarcza znanego dobrze
przytJadu tego zabiegu pobudzaj4cego, ale jej normalny uz1'tek
nie pozwala wykroczyö poza psychikE. Uznajemy tedy wartoSö

Odnajdujemy zatem pojqcie manipulacji, ktöre vznalü;my za
jednak,
istotnedlanozumieniakrnacjiszarnanistycznej;widzimy
2e tradycyjne okre$lenie tego pojqcia musi byö znacznie poszerzone, gdy2 niekiedy jest to manipulowanie ideami, a niekiedy
- narzqdami, prry czym wspölnym warunkiem pozostaje, by dokonywalo siq ono za pomoce symboli, tzn. znaczqcych röwnowamiköw znaczonego, nalelqcych do innego ni2 ono porz4dku
rzeczywistoS ci. G e s ty pani Sechehaye oddzialuj 4 na nieSwiadomy
umysl schizofreniczki tak, jak przedstawienia ewokowane przez
szamanawyznaczajqmodyfikacjgfunkciiorganicznych jegopoLohnicy. Por6d jest zahamowany na pocz4tku pieSni, rozttiryanie
nastEpuje pod koniec, a postgpy porodu odbrjajq sig na kolejnych
etapach mitu: pierwsze wnikniqcie nelegan do pochwy odbywa
siq ggsiego (241) i jest jak gdyby wznoszeniem siE za pomoc4cudownych kapeluszy, ktöre toruj4 i oSwietlaj4 drogE. Gdy dokonuje siE odwrdt (ktöry odpowiada drugiej fazie mitu, ale pierwszej
fazie procesu fizjologicznego, poniewa2 chodzi o spowodowanie

zejlcia dziecka), uwaga przesuwa siq ku ich stopom: wspomina
sig, 2e majq buciki (49M96). W chwili gdy zdobywaj4 siedzibg Muu, nie posuwaj4 sig juz rzqdem, ale ,,czwörka za czw6rk{'
(388), a gdy wydostajq siE na powierzchnie, id4,,w jednym szeregl' (248). To przeksztalcenie szczegülöw ma tu ma zapewne
pobudziö odpowiedni4reakcjq organiczn4 ale chora nie moglaby
przyswoiö jej sobie w formie doSwiadczenia, gdyby nie towarzyszyl jej rzecrywisty postQp rozu,arcia. p-tainig skutgcmg{f qym.- .
boliczna gwarantuje harmoniE paralelizmu miqdzy mitem a opera-öjami. Ämit i opeiacje tworz4parq, w ktörej zawsze odnajduje siq
d*oistoSö chorögo i lekarza. W toku leczenia schizofrenii lökarz
dokonuje operacji, a chory stwarza swöj rnit; w toku kuracji szamanistycznej lekarz dostarczamitt, a chory dokonuje operacji.

symboliczna

intuicji Rimbauda möwi4cego, 2e r6wnie2 ta metafora moZe slu2yö do zmieniania Swiata.

.

Poröwnanie z psychoanalizqpozw olilo nam r oziaSniö pewne
aspekty kuracj i szamanistycznej. Niepodobna wykluc zy ö mo?liwoSci, 2e badanie szamanizmu zostanie kiedyd wykorzystane do wyjaSnienia tych punktöw teorii Freuda, kt6re pozostaj4
ciemne. Mamy tu na my6li zwlaszczapojEcie mitu i pojqcie nieSwiadomoSci.

WidzieliSmy, ze nawet po ewentualnym odkryciu fizjologicznego podloha nerwic pozostalaby nadal jedna istotna rö2nica migdzy tyrni dwiema metodami; dotyczy ona Zrödel mitu,
w jednym przypadku odnalezionego jako skarb indywidualny,
w drugim za{ otrymanego od tradycji zbiorowej. Wielu psychoanalityköw nie zgodzi sig z pogl4dem, 2e konstelacje psychiczne qptywaj4ce na powierzchniE Swiadomo6ci chorego
moge stanowiö mit; s4 to, ich zdaniem, rzeczywiste wydarzenia,
ktöry,m moznaniekiedy przyporzqdkowaö daty i ktörych auten-

-

6 Caspersson i Hyden w Inst5rtucie Karoliriskim w Sztokholmie.
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tyczno!;ö mozna sprawdziö przezbadanie krewnych czy shüby
(Bonaparte 1945). Nie podajemy tych faktöw w w4tpliwo5ö. Pytanie dotyczy tylko tego, czy terapeutyczna wartoSö kuracji bierze sig z rzeczyw istego charakteru przypominanych syhracj i, czy
IeZ ich zdolnoSö traumatyzujqca nie pochodzi stqd, 2e z chwil4
gdy siE uobecniajq podmiot doSwiadcza ich natychmiast w postaciprzerywanego mitu. Mamy tu na my6li to, Ze zdolnoSö traumatyzujqca, przysluguj4ca dowolnej sytuacji, nie mo2e wynikaö
z wlaSciwych jej cech, lecz ze zdolnoSci pewnych zdarzeh, pojawiajqcych sig w odpowiednim kontekScie psychologicznym,

historycznym i spolecznym, do pobudzenia krystalizacji uczuciowej, ktörej formy dostarcza uprzednio istniejqca struktura. Te
struktury - lub Sci$lej: prawa strukturalne - sew poröwnaniu ze
zdarzeniem czy anegdot q rzeczyw iScie bezczasowe. U psychopaty cale Zycie psychiczne i wszystkie pöZniejsze doSwiadczenia organizuj4 siE w zaleZnoici od wyl4cznej czy dominuj4cej
struktury pod katalizujqcym wpt).wem wyrö2nionego mitu, ale

ta struktura i inne, u psychopaty zepchniEte na miejsce podrzqdne, odnajduj4siE u czlowieka normalnego niezaleänie od tego,
czy jest on pierwotny, c4 cywilizowany. Zespöl tych struktur
tworzylby to, czemu nadajemy miano niedwiadomoSci. W ten
sposöb znrktaby ostatnia riLnicamigdzy teori4 szamanizmu a teori4 psychoan alily czna,. Nie5wiadomoSö przestaje byö indywidualnym schronieniem osobliwoSci, siedliskiem unikalnej historii,
kt6ra czyni zkaädego z nas b1.t niepowtarzalny. Sprowadza sip
natomiast do terminu, ktdrym okreSlamy pewn4funkcjE: funkcjE
symboliczn4 niew4tpliwie specyfi cznie ludzk4 ale realizowan4
przezwszystkich ludzi zgodnie ztymi samymi prawami, a wlaSciwie utoZsamiaj4c4 sig z ogölem tych praw.
JeSli pogl4d ten jest sluszny, to mipdzy nie6wiadomoSci4
a podSwiadomoSci4 trzeba ustanowiö rozrihnienie mocniej sze
od tego, do ktörego przyzwyczalla nas wspölczesna psychologia.
Albowiem podSwiadomoSö - siedlisko wspomnieri i wyobraZeri
zgromadzonych w toku 2ycia1 - staje siq zwyklym aspektem pamiqci; aspiruj qc do pozaczasowoSci, ma zarazem ograniczania,
gdy? narwa,,podSwiadomoSö" wskazuje na fakt, Ze zachowane
wspomnienia nie s4 zawsze dostEpne. Natomiast nie5wiadomoSö
jest zawsze pusta lub, bardziel SciSle, jest rdwnie obca wyobra2e7 Ta wielokrotnie krytykowana definicja odzyslcuje sens dzigki radykalnemu rozrö2nieniu poddwiadomoSci i nieSwiadomoSci.

Skutecznoiö

symboliczna

.
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niom co Zotqdek pokarmom, kt6re przezef przechodz4. Narz4d
specyficznej funkcji, nieSwiadomoSö, ogranicza sig do narzrrcenia strukturalnych praw, w ktörych wyczerpuje siq jej rzec4rwistoSö, nieartykulowanym elementom przychodz4cym sk4din4d:
popqdom, emocjom, przedstawieniom, wspomnieniom. MoZna
by zatem powiedzieö,Ze podSwiadomoSö jest jednostkowym leksykonem, w ktörym kahdy z nas gromadzi slownik swojej osobistej historii, ale ten slownik zyskuje znaczenie dla nas samych
i dla innych tylko w tej mierze, w jakiej nieswiadomoSö organizttle go wedle swych praw i czyni zeh przeto mowQ. Poniewa2
za(prawate s4identyczne we wszystkich okoliczno6ciach, w jakich nie5wiadomoSö dziala, i dla wszystkich jednostek, problem
postawiony w poprzednim paragrafie mo2na latwo rozwiqzaö.
Slownikjest mniej wazny niZ struktura. Niezale2nie od tego, czy
mit zostaje odtworzony przez jednostkE, czy zapo|yczony z tradycji, czerpie on ze swych 2r6del, indywidualnego i zbiorowego
(miedry ktörymi dokonuje siE stale wzajemne przenikanie i wymiana), tylko uruchamiany przezeh material wyobraZeniowy;
ale struktura pozostaje takasama, a wlaSnie dziqki niej spelniana
jest funkcja symboliczna.
Dodaö trzeba,Ze struktury s4nie tylko takie same dla wszystkich ludzi oraz dla wszystkich tematöw, do ktörych stosuje siE
funkcja symboliczna, lecz ponadto sq nieliczne; rozumiemy teraz, dlaczego Swiat symboliki jest nieskofczenie zröZnicowany
treSciowo, ale ograniczony przez swe prawa. Jest wiele jgzyköw, lecz tylko bardzo nieliczne prawa fonologii stosuj4 siE do
wszystkich. Zbi6r znanych baSni i mitöw zajgby imponuj4cq
liczbq tomöw. Wszystkie one daj4 siE jednak sprowadziö do nielicznych prostych typöw uruchamiajqcych, przy calej r62norodno6ci bohateröw, kilka elementarnych funkcji; podobnie kompleksy, te mity indywidualne, röwnie2 sprowadzaj4 sig do kilku
prostych typöw, form, w ktdrych zaslyga plynna röZnorodnoSö

przypadk6w.

Z faktt,2e szaman nie przeprowadza psychoanalizy swego
chorego, moäna wigc wnosiö, 2e poszukiwanie czasu utraconego, uwaZane niekiedy za kfucz do terapii psychoanalitycznej,
jest tylko szczegolnymzastosowaniem (ktörego warto6ci i wynikdw nie molna pomin4ö) metody bardziej podstawowej; nalely
j4 okreSliö bez przywolywania indywidualnego czy zbiorowego
pochodzenia mitu. Albowiem mityczn a fo r m a göruj e nad. tre i c i q
opowieSci. Taka jest przynajmniej nauka plyn4ca z analizy jed-
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nego tubylczego tekstu. Ale, w intty- sensie, kaZdy mit jest, jak
dobrze wiadomo, poszukiwaniem czasu utraconego. Ja lvspölczesna forma techniki szamanistycznej, ktör4 j est psychoanaliza,
"özbrpie wigc swe cechy szczegölnie z faktu, Zi w iywllizacji
'mechanicznej miejsce dla czasu mitycznego znajduje sig tylko w samej jednostce. Psychoanaliza mo2e znale2ö w tym potwierdzenie prawomocnoici, a zarazem nadziejE na poglqbienie
'swych podstaw teoretycznych i na lepsze zrozlmienie mechanizmöw wlasnej skuteczno5ci dzigki konfrontacji swych metod
i celöw z metodami i celami wielkich poprzedniköw: czarowni-

Rozdzial
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köw i szamanöw. \

Chcialoby siq powiedzieö, 2e iwiaty mitologiczne
muszqulec rozbiciu, aby nowe iwiaty mogly narodziö siq z ich szczqtköw.
Franz Boas, wstEp do: James Teit, Traditions of the Thompson River Indians of
British Columäia, ,,Memoirs of the American Folklore Society", VI (1 898), s. 1 8.

Od dwudziestu lat, pomimo kilku odosobnionych pröb, antropologia stopniowo odchodzi, jak siq zdaje, od badania faktöw
religijnych. Wykorzystali to amatorzy wywodz4cy siE z r62nych
dyscyplin, ktürzy zawlaszczyli obszar etnologii religijnej. Ich
naiwne zabawy odbyvaj4 sig na gruncie, ktöry pozostawiliSmy
odlogiem, a ich ekscesy w polqczeniu z naszym niedowladem
gr o24 przy szloSci naszych prac.

Jakie jest 2r6dlo tej sytuacji? Twörcy etnologii religijnej:
Tylor, Frazer i Durkheim - zwracali zawsze uwagQ na problemy psychologiczne; poniewaZ jednak nie byli zawodowymi
psychologami, nie mogli Sledziö nabielqco szybkiego rozwoju
koncepcji psychologicznych, a tym bardziej nie mogli go rvy-

przedzaö.Ichinterpretacjezdezakfiializowalysigröwnieszybko

jak tkwi4ce u ich podstaw postulaty psychologiczne. Musimy
wszakhe przyznaö im tg zaslugE, 2e zrozumieli, i2 problemy
etnologii religijnej naleZq do psychologii intelektu. W Slad za
Hocartem, lct6ry zatwa2ylto na wstgpie swej poSmiertnie ogloszonej pracy, nale?y Zalowaö,2e wspolczesna psychologia zbyt
malo interesuje siE zjawiskami intelektualnymi, przedldadajqc

t

Przeklad z pewnymi uzupelnieniami i znianami artykulu The Structural Stu$t of lfyth,,,Joumal of American Folklore", t. 68, nr 270, pa,dziernik-grudzieir 1955, s. 428444.

