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Prowincje po³udniowych W³och s¹
regionem, gdzie przed prawie szeœcioma
wiekami zacz¹³ siê kszta³towaæ specyficzny
fenomen kulturowy, jakim jest tarantyzm.
Zjawisko to, choæ niezwykle proste w swojej
warstwie wydarzeniowo-fabularnej, nie daje siê
³atwo zaklasyfikowaæ. Jego osi¹ jest taniec
i swoisty rytua³, jakiemu poddaje siê uk¹szo-
nego przez tarantulê cz³owieka. DŸwiêki muzyki
oraz wywo³any przez nie trans ma pomóc
choremu wyzwoliæ siê spod dzia³ania jadu, a tym
samym – prze¿yæ.

Tarantyzm jest fenomenem kulturowo-
religijnym nierozerwalnie zwi¹zanym ze specy-
ficznym tañcem – tarantell¹. Zróde³ obu tych
zjawisk nale¿y poszukiwaæ tak na po³udniu
W³och (zw³aszcza zaœ w konserwatywnej
religijnie Apulii), jak i poprzez odwo³ywanie siê
do znacznie szerszego kontekstu kulturowego.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwie tradycje:
grecka, zw³aszcza przynale¿na jej mitologia,
oraz biblijna ze szczególnym uwzglêdnieniem
postaci œw. Paw³a i jej kultu.

W tym artykule nie chcia³abym zajmowaæ
siê stron¹ historyczn¹ tego zjawiska, zw³aszcza
zaœ rozstrzyganiem kwestii, czy fenomen
tarantyzmu warunkowany by³ wy³¹cznie przez
uk¹szenie symboliczne czy te¿ (jak sugeruje
czêœæ badaczy, zw³aszcza dawniejszych, np.
Kircher) ma równie¿ pod³o¿e medyczne. Wydaje
siê jednak, ¿e uzasadnione bêdzie nakreœlenie,
na czym interesuj¹ca nas tradycja polega³a.
Impulsem, z którego zrodzi³ siê ruch tarantys-
tyczny, by³y uk¹szenia przez jadowitego paj¹ka,
jakim ulegali mieszkañcy Apulii, zw³aszcza
m³ode kobiety. Wkrótce po uk¹szeniu popada³y
one w rodzaj transu, warunkowanego przez
muzykê – tarantellê. Wierzono, ¿e melodia,
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dobierana w zale¿noœci od gatunku paj¹ka, który
uk¹si³ chorego i tego, jak uk¹szony reaguje na
dŸwiêki, jest w stanie zneutralizowaæ jad, a tym
samym – zachowaæ cz³owieka przy ¿yciu.
Tarantella by³a zatem sposobem leczenia
wpisanym w rozbudowany ceremonia³, którego
istotn¹ czêœci¹ by³y równie¿ rekwizyty (kostiumy,
kolorowe wst¹¿ki, lustra, woda, elementy
roœlinne) u¿ywane przez tarantystów, nierzadko
tañcz¹cych do granej muzyki przez wiele godzin
(rytua³ trwa³ najczêœciej kilka dni z przerwami).

Rozstrzyganie kwestii, czy uk¹szenie,
jakiemu podlegali tarantyœci, by³o rzeczywiste
i w jaki dok³adnie sposób muzyka mia³a
neutralizowaæ jad, wydaje siê o tyle trudne,
¿e same uk¹szenia mo¿na podzieliæ na dwie
klasy. O ile w wypadku pierwszej œwiadkowie czy
poszkodowani optowali za ca³kowicie realnym
wymiarem uk¹szenia, o tyle taka klasyfikacja
stawa³a siê niemo¿liwa w przypadku nawra-
caj¹cych objawów uk¹szenia niepowodowanych
ju¿ ¿adn¹ przyczyn¹ organiczn¹ (objawy
uk¹szenia u tarantystów bardzo czêsto pow-
raca³y rokrocznie niesprowokowane zetkniêciem
siê z paj¹kami). Ca³y obrzêd mia³ bowiem
charakter cykliczny, raz uk¹szeni mogli mu
podlegaæ wielokrotnie. Z drugiej jednak strony
nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e przyczyn¹ powstania
rytua³u by³o rzeczywiste zagro¿enie uk¹sze-
niami a wp³yw na tak¹ akurat metodê leczenia
mia³ nie tylko tradycjonalizm, ale i niski standard
¿yciowy spo³ecznoœci.

Nieco bardziej interesuj¹ce s¹ inne
zagadnienia, takie jak choæby niew¹tpliwe
zwi¹zki tarantyzmu z greckimi mitami oraz
kultem œw. Paw³a (jego dzieñ jest g³ównym
œwiêtem tarantystów), a tak¿e sam obrzêd
z niezwykle istotn¹ symbolik¹ uk¹szenia.

1 Praca ta bardzo wiele zawdziêcza interesuj¹cym wyk³adom „Tarantelle i tarantyzm” prowadzonym przez dr. Dariusza
Czajê w roku 2006/2007 w Instytucie Etnologii UJ.
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Obecnie trudno mówiæ o funkcjonowaniu
tarantyzmu jako obrzêdu magicznego, niemniej
zjawisko to przetrwa³o w zmienionej formie do
czasów wspó³czesnych. Tarantelle s¹ przed-
miotem zainteresowañ muzyków, próbuj¹cych
przekonstruowaæ (we wczeœniejszych aran¿ac-
jach zbyt u³adzone) wersje tañców tak, by by³y
interesuj¹ce dla nowoczesnego odbiorcy,
a zarazem nie straci³y swojego ekspresyjnego,
nierzadko wrêcz frenetycznego charakteru.
Specyfik¹ tarantyzmu jest zatem pewna jego
ambiwalencja – z jednej strony uznaæ go mo¿na
ze fenomen kulturowy, pewien rodzaj odwo³ania
do historii danego regionu, z drugiej jednak nie
sposób zdegradowaæ go jedynie do roli folkloru
czy pewnego rodzaju tradycji.

Zmiany, jakim podlega³, s¹ niezwykle
istotne, ale wydaje siê, ¿e wa¿niejsze dla próby
interpretacji tego zjawiska jest wskazanie
pewnych cech sta³ych, które przetrwa³y od
pierwszych znanych nam relacji na jego temat
do czasów wspó³czesnych. Przyjêcie takiej
perspektywy badawczej jest jednak uprawnione
tylko przy za³o¿eniu obrzêdowego, mitycznego
charakteru tego rytua³u.

I. Tarantyzm jako przejaw myœlenia
mitycznego

Taka interpretacja tarantyzmu wskazuje,
¿e mimo licznych przekszta³ceñ wynikaj¹cych
zw³aszcza ze zderzenia z doktryn¹ chrzeœci-
jañsk¹ i jej ceremonia³em, zjawisko to zachowa³o
cechy typowe dla œwiadomoœci mitycznej. Próba
interpretowania tarantyzmu jako mitu rodzi
jednak spore problemy zwi¹zane z trudnoœciami
definicyjnymi samego pojêcia mitu. Wydaje siê,
¿e w tym przypadku najlepiej bêdzie skupiæ siê
nie tyle na jego definicji, co na funkcjach:

[...] mit mo¿na potraktowaæ jako kategoriê
elementarn¹, której znaczenie celniej daje
siê utrafiæ, analizuj¹c jej funkcje, zamiast
próbowaæ tworzyæ kolejne wyrastaj¹ce
z fabulacji przesz³oœci definicje lub zaklinaæ
siê na „prawdê”2 .

Pomocne mo¿e byæ jednak rozró¿nienie,
opowiadaj¹ce siê za stanowiskiem Józefa
Ni¿nika, uznaj¹cego mit za formê ekspresji
okreœlonego stosunku do rzeczywistoœci, a wiêc
przyznaj¹cej mu zdecydowanie szersze granice
ni¿ te, które proponuje wiêkszoœæ klasycznych
definicji:

Przyjêcie wiêc szerszej p³aszczyzny
pojmowania mitu pozwoli nie tylko znaleŸæ
mit w tych zjawiskach kultury, w których by³
on dot¹d niedostrzegalny, lecz tak¿e
rozwi¹¿e rozterki dotycz¹ce dookreœlania
gatunkowego narracji sakralnych, czyli
mitów sensu (w wê¿szym sensie)3 .

Za³o¿enie to jest konieczne, jeœli chcemy
dopuœciæ mo¿liwoœæ funkcjonowania tak mitu, jak
i myœlenia mitycznego w œwiecie wspó³czesnym.
Tylko na jego gruncie mo¿na próbowaæ
interpretowaæ dalsze wystêpowanie, choæ
zdaniem np. De Martino ju¿ zdegenerowanych,
form tarantyzmu w dwudziestym wieku. To tak¿e
umo¿liwia pogodzenie racjonalnego obrazu
œwiata z obserwowalnymi w nim przejawami
œwiadomoœci mitycznej, co bardzo d³ugo by³o
uznawane za sprzecznoœæ nie do pogodzenia:

Œwiadomoœæ mityczna, podobnie jak mo¿e
w³asne regu³y rozumienia nak³adaæ na œwiat
racjonalnie zorganizowany i tej racjonalnej
formy organizuj¹cej nie kwestionowaæ,
mo¿e równie¿ sam¹ siebie – jako fakt –
uznaæ za sk³adnik œwiata dostêpnego
naukowej eksploracji, zachowuj¹c zarazem
samorozumienie genetyczne wewn¹trz
w³asnego porz¹dku [...]4 .

Zagadnienie specyfiki funkcjonowania
mitycznej œwiadomoœci jest szczególnie istotne,
gdy próbujemy fenomen tarantyzmu inter-
pretowaæ poprzez symbolikê tarantuli, któr¹ De
Martino charakteryzowa³ w nastêpuj¹cy sposób:

Taki jest w swej istocie symbol tarantuli jako
mityczno-rytualnego œrodka ujawniania,
wy³adowywania i rozwi¹zywania nie

2 S. Klemczak, Szaleñstwo prób definiowania mitu, [w:] Mit w badaniach religioznawców, red. J. Drabina, Kraków 2006,
s. 48.
3 A. Szyjewski, Granice mitu, [w:] Mit w badaniach... , s. 10.
4 L. Ko³akowski, Obecnoœæ mitu, Wroc³aw 1994, s. 136-137.
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rozwi¹zanych konfliktów psychicznych,
które tkwi¹ w mrokach podœwiadomoœci.
Symbol ten narzuca mityczno-rytualny
porz¹dek w celu z³agodzenia konfliktów
i ponownego w³¹czenia poszczególnych
jednostek do grupy. [...] Umo¿liwia widzenie,
s³yszenie i wyobra¿anie sobie tego, na co
brakuje s³uchu, wzroku i wyobraŸni, co
jednak s³uchania, ogl¹dania i wyobra¿ania
natarczywie siê domaga5 .

Obrzêd tarantystyczny mia³by wiêc s³u¿yæ
wydobyciu i wy³adowaniu nieœwiadomych treœci
psychicznych w formie, której rytualny charakter
umo¿liwia³by poddanie tarantysty kontroli
i wykluczy³by aspo³eczne cechy indywidu-
alnego kryzysu. Jednostka po przebyciu tego
obrzêdu mog³aby nadal pe³niæ swoj¹ funkcjê
spo³eczn¹ w niezaburzony – a¿ do powtórnego
uk¹szenia – sposób, a zatem nastêpowa³oby
przejœcie z powrotem do czasu codziennego.

Nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ taka
interpretacja symbolu uk¹szenia przez tarantulê
podporz¹dkowana jest œciœle freudowskiej teorii
podœwiadomoœci, a zw³aszcza przekonaniu,
i¿ t³umione popêdy (przy czym okreœleniu temu
nale¿y tutaj przypisaæ bardzo szerokie zna-
czenie), jeœli nie zostan¹ roz³adowane, ujawniaj¹
siê w stanach chorobowych. W podobny sposób
próbowano interpretowaæ równie¿ samo pojêcie
mitu i myœlenia mitycznego. Zgodnie z za³o¿e-
niami psychoanalizy Ÿróde³ religii, obyczaju
i sztuki, a co za tym idzie: mitu, nale¿y szukaæ
w³aœnie w nieuœwiadomionych popêdach.
Przeciwko takiemu definiowaniu mitu wystêpuje
chocia¿by Maria Bal-Nowak, twierdz¹c i¿ jest to
„kolejna interpretacja redukcjonistyczna
o charakterze przedmiotowym”6 .

Równie kontrowersyjne jest za³o¿enie,
¿e myœlenie mityczne opiera siê tylko na
roz³adowywaniu nieœwiadomych popêdów
a roz³adowanie to ma charakter obrzêdowy, przy
czym jego uczestnicy nie s¹ œwiadomi
prawdziwego oddzia³ywania ani te¿ przyczyn
rytua³u. Tymczasem wydaje siê, ¿e w³aœnie
œwiadomoœæ mityczna zawiera elementy
myœlenia refleksyjnego, uprzedmiotawiaj¹cego:

Mit wprowadza nowy etap œwiadomoœci –
czyni refleksyjnym to, co przedtem by³o
jedynie prze¿ywanym. Jednak¿e [...] mit nie
uprzedmiotawia w pe³ni. Nadal tak bardzo
uczestniczy w prze¿ywanej rzeczywistoœci,
¿e jego znaczenie musi byæ raczej
odczuwane ni¿ racjonalnie rozumiane.7

Teoria psychoanalizy stosowana do
badania tarantyzmu jest swoistym ekstremum,
które sp³yca to zjawisko, zmuszaj¹c do
interpretowania wszystkich przypadków wed³ug
tego samego schematu, nie uwzglêdniaj¹c ani
zmian w samym ceremoniale, ani te¿ nastê-
puj¹cych przemian kulturowych. Wbrew tej
teorii, wydaje siê, i¿ u podstaw myœlenia
mitycznego stoi w³aœnie sytuacja niezrozumienia
samego siebie, która z jednej strony jest efektem
postrzegania siebie jako przedmiotu dziêki
w³asnej œwiadomoœci, z drugiej zaœ koniecznoœci
wyjaœnienia i zinterpretowania œwiata zewnêtrz-
nego jako czegoœ obcego, a nawet wrogiego.

Z tej racji, i¿ sta³ siê dla w³asnej œwiado-
moœci przedmiotem, cz³owiek sta³ siê sobie
niezrozumia³y jako podmiot. Podmiotowoœæ
w podwojeniu przesta³a byæ czêœci¹
przyrody i równie¿ okreœlonoœci biologiczne,
o ile s¹ sk³adnikami samoprze¿ywania,
przesta³y byæ naturalne; wymagaj¹ interpre-
tacji rozumiej¹cej8 .

Tymczasem w interpretacji De Martino
najwa¿niejszym elementem tarantyzmu jest
zapewnienie osobie „uk¹szonej” mo¿liwoœci
bezpiecznego pozbycia siê niewygodnych treœci
psychicznych, które t³umione mog³yby doprowa-
dziæ do trwa³ego rozstroju i byæ dla jednostki
niebezpieczne; z drugiej strony natomiast, gdyby
wy³adowanie ich by³oby zbyt gwa³towne
i pozbawione z góry okreœlonego ceremonia³u,
to doprowadzi³yby do trwa³ego wyeliminowania
jednostki ze spo³ecznoœci lokalnej. Doskona³¹
ilustracj¹ takiego sposobu myœlenia jest
przypadek tzw. Marii z Nardo, którego istotê De
Martino okreœla w nastêpuj¹cy sposób:

5 E. De Martino, Ziemia zgryzoty, Warszawa 1971, s. 82.
6 M. Bal-Nowak, Mit jako forma symboliczna w ujêciu Ernsta A. Cassirera, Kraków 1996, s. 74.
7 L. Dupre, Inny wymiar, Kraków 1991, s. 189.
8 L. Ko³akowski, dz. cyt., s. 131.
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W mitycznym porz¹dku „tarantuli”,
„uk¹szenia”, „jadu” i œw. Paw³a Maria dawa³a
wyraz konfliktowym i frustracyjnym treœciom
psychicznym [...]. Owe treœci by³y ujawnione
w okreœlonym miejscu i czasie [...].
Jednoczeœnie Maria dawa³a ujœcie
nagromadzonej w sobie niechêci i agresji
skierowanej na mê¿a [...] i g³oœno zwraca³a
uwagê publicznoœci na swój dramat
osobisty, który w normalnych warunkach
zosta³by niezauwa¿ony9 .

Taka interpretacja, choæ niew¹tpliwie
naœwietla przypadek Marii z Nardo, jest jednak
bardzo ograniczana przez konkretne, zmienne
warunki historyczne i spo³eczne. Nie jest
mo¿liwe efektywne badanie t¹ sam¹ metod¹
tarantyzmu i z po³owy dwudziestego wieku,
i z jego pocz¹tków czy nawet doby œrednio-
wiecza, które wyj¹tkowo mocno wi¹za³o niektóre
elementy tarantyzmu ze zjawiskami charaktery-
stycznymi dla dzia³alnoœci trubadurów.
Mo¿liwoœæ wy³adowania podœwiadomych treœci
psychicznych w sposób akceptowalny spo³ecz-
nie to jedna z wa¿nych cech tarantyzmu,
jednak¿e wydaje siê, ¿e nie musia³a ona wcale
byæ jego cech¹ sta³¹. Za tak¹ natomiast mo¿na
uznaæ sam ceremonia³ i symbol, zarówno
tarantuli, jak i uk¹szenia. To one umo¿liwia³y wyj-
œcie poza dostêpn¹ tarantystom rzeczywistoœæ.
Wydaje siê, ¿e w³aœnie odwo³anie do rzeczy-
wistoœci niedostêpnej zmys³owo jest niezby-
waln¹ cech¹ funkcjonowania symbolu,
wa¿niejsz¹ nawet ni¿ jego treœæ:

Jeszcze wa¿niejsza ni¿ treœæ symbolu jest
jego transcendentalna intencjonalnoœæ.
Symbol jest jedynym sposobem, w jaki
umys³ przekracza to, co jest czysto
empiryczne. Natura transcendencji zmienia
siê wraz ze zmian¹ charakteru symbolu10 .

Sam obraz nie jest tu zatem wcale
najwa¿niejszy, co zreszt¹ zauwa¿a i De Martino,
wskazuj¹c na ja³owoœæ prób jasnego zdefinio-
wania, jakiemu zwierzêciu dok³adnie (z punktu

widzenia biologii) ma odpowiadaæ opisywany
w podaniach paj¹k. Jedna z odmian tarantyzmu
opiera³a siê na przyk³ad na reakcjach
wywo³anych uk¹szeniem nie paj¹ka, lecz
skorpiona, co w niczym nie zmienia interpretacji
ca³ego obrzêdu. Z tych powodów przypisywanie
zbyt du¿ego znaczenia samemu wizerunkowi
tarantuli mo¿e wydawaæ siê nieuzasadnione,
gdy¿ jak ka¿dy symbol ma on zastêpowaæ coœ
innego, niedostêpnego zmys³owo:

Cz³owiek religijny ucieka siê do obrazów,
poniewa¿ nie potrafi powiedzieæ bezpo-
œrednio tego, co chce powiedzieæ. Obrazy
pozwalaj¹ mu uciec od rzeczywistoœci danej
empirycznie, ale nie jest on sk³onny do przy-
pisywania samym obrazom rzeczywistoœci
ostatecznej11 .

Œwiadomoœæ mityczna w równym stopniu
jest nastawiona refleksyjnie wobec œwiata,
pozwalaj¹c na jego interpretacjê, co jest
narzêdziem s³u¿¹cym wyemancypowaniu siê
z niego. Umo¿liwia stworzenie rzeczywistoœci
innej ni¿ ta, która jest poznawalna zmys³owo,
pozwala na oswojenie nieprzystêpnego œwiata.
W takim wypadku trudno jest jednak zak³adaæ,
¿e obrzêdem rz¹dz¹ nieœwiadome wprawdzie,
lecz w ca³oœci wyniesione ze œwiata rzeczy-
wistego prawa i uwarunkowania spo³eczne.

Naprzeciw rzeczywistoœci (absolutnej), zbyt
„twardej”, by ¿yæ w jej „bliskoœci” i „bezpo-
œrednioœci”, pojawi³y siê w rzeczywistoœci
rozproszone, przez tysi¹ce lat „potwier-
dzane” w opowiadanych historiach, które nie
zosta³y zanegowane przez jedn¹ „historiê” –
„rzeczywistoœæ”12 .

Cytowany powy¿ej fragment mo¿na
traktowaæ jako polemiczny tak¿e wobec innego
przekonania De Martino, który wskazuje na
rosn¹c¹ degeneracjê tarantyzmu pod wp³ywem
zmieniaj¹cych siê warunków, zw³aszcza zaœ za
spraw¹ rosn¹cego wp³ywu chrzeœcijañstwa oraz
przenikania i nak³adania siê jego ceremonia³u na

9 E. De Martino, dz. cyt., s. 95.
10 L. Dupre, dz. cyt., s. 130.
11 Tam¿e, s. 135.
12 S. Klemczak, dz. cyt., s. 51.
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rytua³ tarantystyczny. Wydaje siê raczej,
¿e s³abniêcie tarantyzmu nale¿y wi¹zaæ
z ogólniejsz¹ tendencj¹ do niechêci wobec
przejawów jakiegokolwiek myœlenia mitycznego
we wspó³czesnym œwiecie. Obserwowane
przypadki dowodz¹, ¿e nawet przez czêœæ
uczestników, w tym i samych uk¹szonych,
tarantyzm zaczyna byæ traktowany jako rodzaj
przedstawienia czy dawnego, mêcz¹cego
zwyczaju, któremu poddaj¹ siê wy³¹cznie
z powodu presji otoczenia. Mo¿na jednak
zak³adaæ, ¿e to samo zjawisko, zale¿nie od
okolicznoœci, mo¿e byæ uznawane za przejaw
myœlenia mitycznego albo nie:

W konsekwencji tego, ¿e te same narracje
mog¹ w okreœlonych okolicznoœciach byæ, a
w innych nie byæ mitami, definicje mitu mog¹
opieraæ siê nie tyle na odrêbnoœci treœci, ile
np. na funkcji czy kontekœcie. [...]
Z ró¿norodnych funkcji mitu [...] wspó³czeœni
mitoznawcy akcentuj¹ szczególn¹ zdolnoœæ
narracji mitycznych do wp³ywania na
spo³eczeñstwo, co jest zwi¹zane z jego
sakralnym statusem13 .

Z tego powodu mo¿emy mówiæ o dal-
szym trwaniu tarantyzmu, chocia¿ nie pe³ni on
ju¿ wskazywanej przez De Martino funkcji
roz³adowywania napiêæ psychicznych. Wspó³-
czesny ruch tarantystyczny jest w wiêkszym
stopniu œwiadomie podtrzymywanym oby-
czajem, którego ceremonia³ nie odbywa siê
w przestrzeni ¿ycia codziennego, lecz jest
swoist¹ gr¹, osadzon¹ w przestrzeni bardziej
przypominaj¹cej teatr. Cen¹ za tak¹ transfor-
macjê tarantyzmu jest jego nieusuwalna
sztucznoœæ, niemniej sztucznoœæ ta jest cech¹
ka¿dej aktywnoœci ludzkiej, która zostaje
przeniesiona z przestrzeni ¿ycia codziennego
i staje siê czymœ w rodzaju przedstawienia,
poddanego nie tylko œcis³ej kontroli poprzez
nakazy rytua³u, ale i odbywaj¹cego siê wobec
niezaanga¿owanej publicznoœci:

Gra, zabawa by³aby wiêc najprostsz¹
ekspresj¹ tendencji, która ujawnia siê

w potrzebie rytualizacji ¿ycia, a nawet
w tym, co wspó³czesny cz³owiek uwa¿a za
czynnoœci religijne. Tak jak ryty, gry
przenios³y siê w sferê niezale¿n¹, oddalon¹
od codziennego ¿ycia. Przeciwstawiaj¹c siê
twardemu œwiatu faktów tworz¹ one œwiat
fikcyjny. Pomimo to graj¹cy bardzo
powa¿nie traktuje swój œwiat gry14 .

II. Cechy indywidualne tarantyzmu
a jego zwi¹zek z kultem œw. Paw³a

Mimo tych wszystkich uwag dotycz¹cych
³¹cznoœci sposobów funkcjonowania tarantyzmu
oraz mitu, nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na te
cechy, które s¹ dla omawianego fenomenu
ca³kowicie specyficzne. Nie bez znaczenia jest
choæby rzeczywiste nara¿enie na uk¹szenie
paj¹ka, zw³aszcza w okresie ¿niw, które musia³o
w mocny sposób wp³yn¹æ na powstanie symbolu
k¹saj¹cej tarantuli. Cechy indywidualne tego
zjawiska doskonale charakteryzuje De Martino:

[...] uwolnienie od niego pewnych obszarów,
coroczne powtarzanie kryzysu, a wiêc
i egzorcyzmu, o przewadze kobiet, „dystry-
bucji” rodzinnej, zbie¿noœci kryzysu z okre-
sem dojrzewania p³ciowego, rozmaitych
symbolizmach, które ³¹czy³y siê z faktem
„pierwszego uk¹szenia”15 .

Niezwykle istotny dla fenomenu taran-
tyzmu jest jego zwi¹zek z kultem œw. Paw³a.
Obok pokrewieñstwa symboliki tarantuli
i uk¹szenia z symbolik¹ greckich mitów jest on
elementem, którego wp³yw na przemiany taran-
tystycznych obrzêdów by³ najwiêkszy. Mimo
swojej niew¹tpliwej oryginalnoœci i indywidu-
alnoœci, tarantyzm nigdy nie by³ zjawiskiem
rozwijaj¹cym siê w odosobnieniu, a w dobie
œredniowiecza to w³aœnie wp³ywy chrzeœci-
jañskie mia³y dla niego najwiêksze znaczenie:

Zwi¹zek tarantyzmu z kultem œw. Paw³a
œwiadczy wymownie, ¿e losów tarantyzmu
w ³onie cywilizacji zachodniej nie mo¿na
oddzielaæ od wielorakich powi¹zañ

13 A. Szyjewski, dz. cyt., s. 25.
14 L. Dupre, dz. cyt., s. 138.
15 E. De Martino, dz. cyt., s. 142.
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z hegemonicznymi formami ¿ycia kulturo-
wego, od ich kszta³tuj¹cych lub destruk-
cyjnych wp³ywów16 .

Zdaniem De Martino okres, w którym
kszta³towa³ siê tarantyzm apulijski, przypada na
czas pomiêdzy dziewi¹tym a czternastym
wiekiem, a wiêc obejmuje epokê pomiêdzy
szczytem ekspansji muzu³mañskiej na Po³udniu
a powrotem na te ziemie kultury chrzeœci-
jañskiego Zachodu. Na omawiane zjawisko móg³
mieæ wp³yw nie tylko kult œw. Paw³a, ale tak¿e
specyficzna liryka prowansalskich trubadurów.
Najprawdopodobniej to w³aœnie pod jej wp³ywem
kszta³towa³a siê czêœæ ceremonia³u, zw³aszcza
ta dotycz¹ca charakterystyki miejsca, w którym
odbywa³ siê rytua³.

Na pierwszy plan wysuwa siê jednak
po³¹czenie obrzêdów tarantystycznych z kultem
œw. Paw³a. Jak zauwa¿a De Martino, bywa³o ono
tak du¿e, ¿e nie tylko uwa¿ano, ¿e to œwiêty
mo¿e zsy³aæ uzdrowienie (co owocowa³o
degeneracj¹ obyczaju, gdy¿ w czêœci przypad-
ków ca³kowicie rezygnowano z obrzêdu
muzycznego), ale tak¿e, ¿e uk¹szenie mo¿e byæ
kar¹, jak¹ zsy³a on za z³amanie przysiêgi.

Szczególne powi¹zanie tarantyzmu z tym
akurat œwiêtym jest zas³ug¹ jednego epizodu
opisanego w Dziejach Apostolskich:

Kiedy Pawe³ nazbiera³ wielk¹ narêcz
chrustu i na³o¿y³ do ognia, ¿mija, która
wype³z³a na skutek gor¹ca, uczepi³a siê jego
rêki. Gdy tubylcy zobaczyli gada, wisz¹cego
u jego rêki, mówili jeden do drugiego: „Ten
cz³owiek jest na pewno morderc¹, bo choæ
wyszed³ ca³o z morza, bogini zemsty nie
pozwala mu ¿yæ”. On jednak strz¹sn¹³ gada
w ogieñ i nic nie ucierpia³. Tamci spodziewali
siê, ¿e opuchnie albo nagle padnie trupem.
Lecz gdy d³ugo czekali i widzieli, ¿e nie sta³o
mu siê nic z³ego, zmieniwszy zdanie mówili,
¿e jest bogiem17 .

Mimo i¿ w tym opisie nie ma wzmianki
o jakimkolwiek obrzêdzie muzycznym ani te¿
samego uk¹szenia dokona³ nie paj¹k, lecz w¹¿,

to na jego podstawie mniemano, ¿e œwiêty jest
patronem osób uk¹szonych, zdolnym wyjednaæ
im uzdrowienie. Ta sytuacja czêœciowo t³umaczy,
dlaczego na zupe³nie odmienny od chrzeœci-
jañskiego ceremonia³ œw. Pawe³ wywar³  tak
wielki wp³yw. Nie zmieni³ tego fakt, ¿e w¹¿ by³
zwierzêciem maj¹cym dla chrzeœcijañstwa
zupe³nie inne symboliczne znaczenie ni¿
tarantula. Jest on bowiem zwierzêciem nie-
czystym, starotestamentowym kusicielem,
za którego poœrednictwem natura ludzka zosta³a
ska¿ona grzechem. Jego uk¹szenie bywa³o wiêc
interpretowane jako kuszenie, na które œwiêty
by³ odporny. W¹¿ symbolizowa³ z³o moralne,
które nie jest mu w stanie uczyniæ krzywdy.

Z drugiej jednak strony, nie sposób nie
zauwa¿yæ pewnych powi¹zañ miêdzy symbolik¹
przypisywan¹ tarantuli, a t¹ zwi¹zan¹ z rajskim
wê¿em. Przywo³ajmy jej charakterystykê
opisan¹ przez De Martino:

Tarantula, jeœli ma spe³niaæ funkcjê symbolu
musi przede wszystkim ewokowaæ i symbo-
lizowaæ, ujawniaæ i odprowadzaæ na
zewn¹trz ciemne bodŸce podœwiadomoœci,
które mog¹ zagroziæ œwiadomoœci sw¹
nieopanowan¹ ¿ywio³owoœci¹18 .

W takiej interpretacji powraca omawiany
ju¿ wczeœniej kontekst psychoanalizy, niemniej
funkcja, jak¹ tutaj pe³ni, jest zasadniczo
odmienna. W próbach rozumienia tarantyzmu
(a dok³adniej jego szczególnego aspektu, jakim
jest funkcja ceremonia³u – czyli wed³ug De
Martino roz³adowanie nieœwiadomych napiêæ
psychicznych w akceptowalny spo³ecznie
sposób, a tym samym powtórne w³¹czenie do
wspólnoty, z której by³o siê wykluczonym) ta
metoda powodowa³a jego zubo¿enie, nie
uwzglêdniaj¹c praktycznie ¿adnych cech
specyficznych fenomenu. Zastosowanie jej jako
narzêdzia interpretacji symboliki mitycznych
zwierz¹t wydaje siê nie tylko o wiele bardziej
uprawnione, ale nade wszystko dostarcza pojêæ,
które pozwalaj¹ na stworzenie p³aszczyzny
porównania miêdzy symbolami biblijnymi
i pogañskimi.

16 Tam¿e, s. 255.
17 Dz 28, 3-6.
18 E. De Martino, dz. cyt., s. 80.
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W obrêbie takiego dyskursu tarantula ma
obrazowaæ to, co w cz³owieku podœwiadome
i konfliktowe. W¹¿ natomiast jest zwierzêciem,
które za spraw¹ kuszenia nie tylko doprowadzi³o
do wydobycia wczeœniej nieodczuwanej przez
cz³owieka pokusy, by staæ siê równym Bogu, by
tak jak on rozró¿niaæ dobro i z³o, ale tak¿e do
trwa³ego rozdŸwiêku miêdzy sk³onnoœciami
cz³owieka a jego powo³aniem do dobra. Efektem
tego kuszenia sta³a siê zarówno œwiadomoœæ,
jak i podœwiadomoœæ. W¹¿ zatem równie¿ mo¿e
byæ uznany za zwierzê odwo³uj¹ce siê do
ukrytych uczuæ i myœli cz³owieka, a zatem
wydobywaj¹ce to, co w nim ciemne i konfliktowe.

Mimo nakreœlenia takiej p³aszczyzny
odniesienia powi¹zanie postaci œw. Paw³a
z tarantyzmem mo¿e budziæ powa¿ne zastrze-
¿enia, zw³aszcza, jeœli weŸmiemy pod uwagê
stanowisko ówczesnego Koœcio³a do rytua³ów
uznawanych za pogañskie.

Pojawienie siê i ekspansja chrzeœcijañstwa
spowodowa³y kryzys mityczno-rytualnych
instytucji œwiata staro¿ytnego, przede
wszystkim zaœ zniszczy³y kulty orgiastyczne
i menadyzm jako regularnie funkcjonuj¹ce
instytucje, integralnie zwi¹zane z hegemo-
nicznymi formami kultury19 .

De Martino wydaje siê odrzucaæ taki
zarzut, wskazuj¹c jednoczeœnie, i¿ to w³aœnie ten
aposto³ najlepiej uœwiadamia³ sobie sprzecz-
noœæ, jak¹ zrodzi³o pojawienie siê chrzeœci-
jañstwa. Rozbicie dawnych form religijnych
³¹cz¹cych w jedno ró¿nego rodzaju wierzenia
i ceremonia³y spowodowa³o powstanie prze-
paœci, której likwidacjê umo¿liwi³oby dopiero
powstanie form religijnych poœrednich, a od nich
przejœcie do obyczajów ukszta³towanych wed³ug
nowych wzorców:

Do czasu ostatecznego ukszta³towania
nowych form, winny byæ ustalone rozs¹dne
kompromisy, ogniwa mog¹ce po³¹czyæ stare
z nowym bez burzenia jednoœci procesu
kszta³towania20 .

Badacz wskazuje na jeszcze jedno sym-
boliczne uk¹szenie, jakiemu uleg³ œw. Pawe³,
a które zaowocowa³o jego nawróceniem na sze-
rz¹c¹ siê ówczeœnie wiarê chrzeœcijañsk¹: „i on
zosta³ ugodzony przez bóstwo i doœwiadczy³
«w po³udnie» nieoczekiwanego «uk³ucia»
(kentron)”21 .

III. Wp³yw greckiej tradycji na
symbolikê uk¹szenia w tarantyzmie

Tarantyzm nie by³ fenomenem, który
kszta³towa³ siê w oderwaniu od innych zachowañ
religijno-spo³ecznych. Zarówno cechy formalne
obrzêdu, jak i jego wydŸwiêk oraz wydarzenie
prze¿ywane za jego pomoc¹, wykazuj¹ pewne
podobieñstwa do konkretnych greckich mitów.
Skojarzeniem, które nasuwa siê w pierwszej
kolejnoœci, jest mit o Io, kochance Zeusa, któr¹
Hera zamieni³a w ja³ówkê. Pilnowana pocz¹t-
kowo przez stuokiego Argosa, nimfa zostaje
wyzwolona dziêki intrydze Hermesa – uœpi³ on
jej stró¿a bajkami. Nawet to nie przynios³o jej
spokoju. W zwierzêcej postaci gnana by³a a¿ do
brzegów Nilu przez owada, który j¹ k¹sa³
i zarazem zsy³a³ szaleñstwo. Tam dopiero,
za spraw¹ modlitwy do Zeusa, zosta³a jej
przywrócona ludzka postaæ. Narodzony wtedy
syn, Epafos, zosta³ królem Egiptu.

Tyle na temat Io, dziewczyny, której imiê
jest krzykiem, krzykiem szaleñstwa, jak mówi
nam mitologia. Nasuwaj¹ siê liczne podo-
bieñstwa z obrzêdem tarantystycznym. Zacz¹æ
trzeba ju¿ od sposobu, w jaki Hermes pokona³
Argosa – opowiadaniem, dŸwiêkiem. Uœpi³ on
idealnego stró¿a, oszuka³ go dŸwiêkiem swojego
g³osu. Podobnie muzyka mia³a nieœæ ulgê
uk¹szonym przez tarantulê. Nie bez znaczenia
jest te¿ fakt, ¿e w staro¿ytnej Grecji nie opo-
wiadano bez akompaniamentu, praktycznie ca³a
literatura z tamtego okresu by³a wykonywana
wokalnie, od tragedii, które przecie¿ pocz¹tkowo
by³y „pieœni¹ koz³a", elementem obchodów œwi¹t
na czeœæ Dioni-zosa, po Iliadê  i Odysejê,
najprawdopodobniej dzie³o aojdów, wykony-
wane do wtóru muzyki i nie bez przyczyny
podzielone na pieœni.

19 Tam¿e, s. 263.
20 Tam¿e, s. 263.
21 Tam¿e, s. 263.
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Charakter greckich mitów nie mieœci siê
jedynie w opowiadanej przez nie historii, ale
przede wszystkim w tym, jak s¹ one inter-
pretowane i jak¹ wartoœæ nadaje im odbiorca.
Cesare Pavese zwraca uwagê, ¿e istot¹ mitów
nie jest nadprzyrodzony charakter opisywanych
przygód czy wydarzeñ, lecz ich ³¹cznoœæ
z uniwersalnym wzorem. Symboliczne trakto-
wanie sprawia, ¿e dany mit mo¿e i powinien byæ
ci¹gle wyjaœniany na nowo jako opowieœæ, która
zawiera treœci przekraczaj¹ce te, które jawi¹ siê
w powierzchniowym, fabularnym jego odczy-
taniu:

Wyprawa mitycznego bohatera nie dlatego
jest taka, jaka jest, ¿e nada³y jej rozg³os
przygody przekraczaj¹ce prawa natury [...],
ale jest taka dlatego, ¿e czerpie wartoœæ
absolutn¹ z niezmiennego wzoru, który
w³aœnie dziêki swej niezmiennoœci nieu-
stannie chce byæ wyjaœniany ex novo, chce
zawrzeæ w sobie wartoœci niezliczone, chce
byæ, s³owem, symboliczny22 .

Greckie mity tworz¹ pewnego rodzaju
ca³oœæ, która nie mo¿e ulec rozbiciu, nie pozwala
na interpretacjê jedynie poszczególnych
elementów. Sytuacja taka powodowana jest
samym charakterem mitu, nakazuj¹cym ³¹czyæ
wszystkie jego czêœci w jednoœæ, której nie da
siê interpretowaæ w odniesieniu do tego,
co zewnêtrzne.

Albowiem to jest istot¹ mitu: ¿ycie, które nie
zna niczego ponad sob¹ i pod sob¹, które
nie zna w³adaj¹cych bogów ani rzeczy,
którymi siê w³ada. Czyste ¿ycie w sobie,
którego nosicielami mog¹ byæ bogowie,
ludzie lub rzeczy23 .

Szczególnie wa¿nym toposem, powra-
caj¹cym w greckich mitach, jest motyw
wêdrówki. Wystêpuje nie tylko w tzw. mitach
bohaterskich, ale i tych, których charakter
wydaje siê zasadniczo odmienny, jak chocia¿by
opowieœæ o Io. Jednak i w jej historii pojawiaj¹
siê – i to wyra¿one dos³ownie – elementy typowe
dla mitu bohaterskiego:

Bohater dlatego rozpoczyna sw¹ podró¿, ¿e
wydarza siê coœ zagra¿aj¹cego porz¹dkowi
jego ¿ycia. Objawia mu ono inny, „granicz-
ny”, by u¿yæ okreœlenia Jaspersa, wymiar
egzystencji [...]. Ratunek ostatecznie daæ
mo¿e jedynie przyjêcie wyzwania, polega-
j¹ce na spotkaniu z Transcendencj¹, tote¿
podejmuje on, chc¹c nie chc¹c, ten
wysi³ek24 .

Przemiana Io sta³a siê czynnikiem, który
wymusi³ na niej podjêcie wêdrówki, wy³¹czaj¹c
j¹ z normalnego porz¹dku spo³ecznego. Dopiero
po dotarciu do Nilu, uznawanego wówczas za
granicê cywilizowanego œwiata, odzyska³a
postaæ kobiety. Mit o Io mo¿na zatem interpre-
towaæ jako mit bohaterski, jego trzy zasadnicze
elementy wystêpuj¹ bowiem w tej opowieœci. Nie
sposób równie¿ nie zauwa¿yæ zwi¹zku z obrzê-
dami tarantystycznymi.

Wa¿nym aspektem interpretacyjnym,
zarówno dla greckich mitów, jak i dla tarantyzmu,
jest sposób funkcjonowania i odbioru tragedii.
Pewne elementy obrzêdu wskazuj¹ na istotne
podobieñstwo z konstrukcj¹ tragedii. Uk¹szony,
bez wzglêdu na to, czy uwa¿amy samo uk³ucie
za rzeczywiste czy symboliczne, jest miotany
swego rodzaju szaleñstwem wywo³anym – co
podkreœlali zw³aszcza dawniejsi badacze –
przez zaburzenie naturalnej harmonii organiz-
mu. Pierwszym bodŸcem do powstania tragedii,
a dok³adniej obrzêdów ku czci Dionizosa,
z których siê wykszta³ci³a, by³ w³aœnie stan sza³u,
jakiemu podlega³y zarówno bachantki, jak
i osoby wykonuj¹ce tzw. pieœni koz³a.

Aspekt muzyczny w obu wypadkach mia³
zasadnicze znaczenie. Dla uk¹szonego bardzo
wa¿ny by³ dobór muzyki, za pomoc¹ której mia³
byæ leczony – zale¿a³a od gatunku tarantuli,
która go uk¹si³a. Równie istotny by³ fakt,
¿e chory nie umia³ rozpoznaæ sam siebie
(bardzo czêstym rekwizytem, jakiego uk¹szony
¿¹da³, by³o lustro), traci³ kontakt z rzeczywis-
toœci¹ a jego przywrócenie mia³o byæ dopiero
efektem tarantystycznych obrzêdów, podobnie
jak i przywrócenie harmonii wewnêtrznych si³
organizmu. Tym samym taniec mia³ byæ metod¹
odzyskania utraconej równowagi, rytmiczny

22 C. Pavese, O micie, o symbolu i o czymœ innym, [w:] Dialogi z Leukote¹,Warszawa 1975, s. 148.
23 F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, Kraków 1998, s. 96.
24 £. Trzciñski, Mit bohaterski w perspektywie antropologii filozoficznej i kulturowej, Kraków 2006, s. 121.
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porz¹dek dŸwiêków odpowiada³ przejawom
¿ycia, umo¿liwia³ nie tylko przywrócenie
harmonii, ale i osadza³ istnienie pojedynczej
osoby w szerszym uniwersum:

W ten sposób porz¹dek muzyczno-taneczny
staje siê szeroko pojêtym symbolicznym
œrodkiem ewokacji, szerszym ni¿ ten, jakim
dysponuje tarantysta, tak prawie szerokim
jak pomost miêdzy Scyll¹ a Charybd¹, tj.
miêdzy stanem bez³adu i apatii a frene-
tycznej eksplozji si³y witalnej. Tarantyzm
jako rytua³ powsta³, istnia³ i koñczy swe
dzia³anie w okreœlonych warunkach histo-
rycznych; charakteryzuje siê rytmiczn¹
powtarzalnoœci¹, pewn¹ i daj¹c¹ siê
przewidzieæ, jak orbita, po której porusza siê
planeta25 .

Istot¹ tarantyzmu nie jest zatem powód
uk¹szenia czy – rozumiej¹c je symbolicznie –
wina, ale sposób oczyszczenia, sam przebieg
rytua³u. Uwarunkowania samego ugryzienia s¹
niejasne – dotyczy ono wprawdzie zdecydo-
wanie czêœciej kobiet, i to m³odych, dokonuje siê
w miesi¹cach letnich, ale wszystkie te prawid³o-
woœci nie pozwalaj¹ na udzielenie odpowiedzi,
czemu akurat dana osoba obci¹¿ona jest
zarówno uk¹szeniem, jak i dyspozycj¹ do tego,
by jego skutki przez muzykê mog³y byæ zlikwi-
dowane. Inaczej jest ju¿ z samym obrzêdem –
jego funkcjonowanie mo¿na wyjaœniæ o wiele
efektywniej, gdy¿ posiada on sta³¹ strukturê.

Pierwszy impuls przychodzi z zewn¹trz:
muzyka, czy – jak w micie o Io – opowiadanie,
jest elementem, który umo¿liwia podmiotowi
rozpoczêcie obrzêdu. O ile jednak samo zaini-
cjowanie obrzêdu nie zale¿y od uk¹szonego,
to dalszy jego przebieg – tak. Wywo³ywany
muzyk¹ frenetyczny taniec, pokrewny opêtañ-
czemu biegowi Io, jest swoist¹ prób¹ oczysz-
czenia. Nie bez znaczenia jest pojawiaj¹cy siê
w obu przypadkach symbol wody. To nad Nilem,
rzek¹ uznawan¹ nie tylko za œwiêt¹, ale
i graniczn¹, Io doznaje ³aski przemiany.

Tak samo uk¹szeni przez jadowitego
paj¹ka znajdowali ukojenie nad wod¹. Wod¹,
która nie tylko oczyszcza, ale i pozwala na
przegl¹danie siê, ponowne rozpoznanie, tak

siebie, jak i w³asnej sytuacji w œwiecie. Poznanie
jest wiêc niezbêdnym warunkiem przywrócenia
naruszonego porz¹dku, zarówno w tragedii, jak
i  tarantyzmie. Tak przynajmniej t³umaczy³
dzia³anie jadu (a tak¿e jego neutralizacjê) De
Martino:

Dzia³anie jego znika dopiero wtedy, gdy
tarantysta w agonistycznej identyfikacji
w trakcie tañca „zdepcze” jadowit¹ bestiê.
Tarantula k¹sa w miesi¹cach letnich, lecz
zdarza siê, ¿e uk¹szenie doznane podczas
jednego lata powraca w latach nastêpnych,
„gryz¹c na nowo”. Oznacza to, ¿e tarantula
¿yje jeszcze lub ¿e przekaza³a swe
dziedzictwo siostrom, córkom czy
wnuczkom [...]26 .

Osoby poddane temu obrzêdowi wracaj¹
do swoich poprzednich ról spo³ecznych – ale
tylko pozornie i czasowo, bowiem w relacjach na
temat tarantyzmu powtarzaj¹ siê wskazania,
¿e stan analogiczny do uk¹szenia odnawia siê
w podobnych porach roku, nie wywo³ywany ju¿
uk¹szeniem. Tym samym status uk¹szonego,
tak jak i status Io, zmienia siê na zawsze – s¹ to
osoby nale¿¹ce ju¿ do innego porz¹dku
ontologicznego.

Powtarzalnoœæ i cyklicznoœæ wskazuj¹ na
jeszcze jedno wa¿ne podobieñstwo miêdzy
tarantyzmem a histori¹ Io. Uk¹szenia najczê-
œciej spotyka³y m³ode kobiety, wchodz¹ce
dopiero w doros³oœæ. Obrzêd by³by wiêc nie tylko
swoist¹ inicjacj¹, ale i wpisywa³by los uk¹-
szonych w szerszy porz¹dek natury, p³odnoœci
i cyklicznoœci.

Podobieñstwo strukturalne miêdzy mitami
a tarantyzmem nie dotyczy jedynie opowieœci
o Io. Mitycznych bohaterów, dla których
uk¹szenie lub uk³ucie stanowi wyznacznik i oœ
losów, jest wielu. Spoœród tych, którzy w sposób
najtrwalszy funkcjonuj¹ w œwiadomoœci
kulturowej na uwagê zas³uguje Orion, jedyny
ukochany Artemidy, uk¹szony przez jadowitego
Skorpiona, wraz z którym uzyska³ nieœmiertel-
noœæ jako konstelacja na nocnym niebie.
Znacz¹ce jest, ¿e Artemida – w³adczyni nie tylko
³owów i dziewic, nie tylko ksiê¿yca, ale przede
wszystkim œmierci i p³odnoœci, sprowadza³a

25 E. De Martino, dz. cyt., s. 157.
26 Tam¿e, s. 198.
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œmieræ na wszystkich mê¿czyzn, którzy w jakiœ
sposób siê ni¹ interesowali (np. na Akteona).
Symbolika p³odnoœci i œmierci, cyklicznoœci
(wyobra¿anej chocia¿by przez cykl ksiê¿yca,
kojarzony œciœle z pierwiastkiem ¿eñskim) jest
z t¹ bogini¹ nierozerwalnie zwi¹zana – tak samo
jak z ka¿dorazowo rozpoczynanymi przez
uk¹szenia obrzêdami tarantyzmu.

Du¿e znaczenie ma równie¿ motyw
uk¹szenia w micie o Orfeuszu i Eurydyce. W nim
równie¿ mamy do czynienia z wêdrówk¹
bohatera, wêdrówk¹ do Hadesu, krainy
umar³ych, by odzyskaæ zmar³¹ w wyniku uk¹-
szenia kobietê. Herosowi udaje siê uzyskaæ
przychylnoœæ zarówno bogów, jak i mar Hadesu
za pomoc¹ œpiewu, to on chroni go przed
atakami i œmierci¹. Warto jeszcze przypomnieæ,
¿e po zakoñczonej klêsk¹ próbie wypro-
wadzenia ukochanej, bohater ginie z r¹k
bachantek, w³aœnie podczas obchodów œwiêta
Dionizosa, do których siê nie przy³¹czy³.

Wystêpowanie tych samych elementów
strukturalnych odwo³uje siê do podobnej inter-
pretacji konstrukcji œwiata. Uk¹szenie b¹dŸ
uk³ucie ma wydŸwiêk znacznie szerszy, jest
dope³nieniem nieuniknionego losu danego
bohatera, po którym nastêpuje swoiœcie
rozumiana przemiana. Orion nie umiera prze-
cie¿ ca³kowicie, Artemida zapewnia mu wieczne
trwanie jako gwiazda, jego historia bêdzie znana
tak d³ugo, jak d³ugo ludzie bêd¹ patrzeæ w niebo.
Tak samo dzieje siê z Eurydyk¹ i Orfeuszem,
których historia jest jednym z najstarszych
romansów, wyznaczaj¹cym w póŸniejszym
czasie elementy charakterystyczne gatunku.

S³owa tarantelli odwo³uj¹ siê zatem nie
tylko do wzorców œredniowiecznej liryki
prowansalskiej, z typow¹ dla niej sceneri¹
i rekwizytami, lecz tak¿e do wczeœniejszych
utworów antycznych. Uk³ucie, niejednokrotnie
obrazuj¹ce stan zakochania, symbolizuje nie
tyle œmieræ, co raczej przemianê, przejœcie
z ludzkiego œwiata w kr¹g bogów, trwa³¹ zmianê
statusu ontologicznego. Nie bez znaczenia jest
tak¿e utrwalenie, jakiemu podlega stan
œwiadomoœci podmiotu, a tak¿e jego los. Orion
jest niejako „zastyg³y” w momencie uk¹szenia.

Leonardo, badacz tarantyzmu, twierdzi³, ¿e jad
tarantuli blokuje (jako cia³o ziemiste) myœli
cz³owieka, zatrzymuj¹c je dok³adnie w tym
momencie, w którym zosta³ uk¹szony:

Jedynie na p³aszczyŸnie mityczno-rytualnej
symboliki tarantyzmu mo¿na odnaleŸæ
¿yciowe przyczyny symbolicznej treœci
uk¹szenia, które „utrwala w cz³owieku to,
o czym myœla³ w chwili uk¹szenia”.
„Uk¹szenie tarantuli” i „jad” s¹ w rzeczy-
wistoœci mitycznymi wyobra¿eniami, za
poœrednictwem których tarantyzm daje
symboliczne ujœcie podœwiadomym
konfliktom psychicznym27.

Interpretacja symboliki tarantyzmu przez
pojêcia typowe dla psychoanalizy, mimo ¿e
dobrze t³umaczy skalê jego wystêpowania
i trwa³oœæ, nie jest i nie mo¿e byæ jedynym
odczytaniem tego fenomenu. Przyjêcie tylko
jednej perspektywy interpretacyjnej by³oby zbyt
radykalnym uproszczeniem, sprowadza³oby
bowiem sposób funkcjonowania symboli do
funkcji charakterystycznych dla alegorii.
Tymczasem to w³aœnie symboliczne traktowanie
obrazów i przedstawieñ pojawiaj¹cych siê
w danym kulcie umo¿liwia powi¹zanie ich ze
sfer¹ sacrum:

W aktach wiary, w rytuale zw³aszcza,
symbole religijne nie s¹ konwencjonalnymi
znakami czy obrazami: pe³ni¹ rolê realnych
przekaŸników energii, która pochodzi
z innego œwiata. Sens s³ów tworzy siê zatem
przez odniesienie do caej przestrzeni
Sacrum, obejmuj¹cej zarówno rzeczy-
wistoœæ mityczn¹, jak akty kultu28 .

IV. Odmiennoœæ symboliki
chrzeœcijañskiej i jej wp³yw na
tarantyzm

Symbolika uk¹szenia w tradycji chrzeœci-
jañskiej jest zasadniczo odmienna od greckiej.
Próby jej porównywania za pomoc¹ pojêæ
typowych dla psychoanalizy wskazuj¹,

27 E. De Martino, dz. cyt., s. 202.
28 L. Ko³akowski, Jeœli Boga nie ma... O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, Londyn
1987, s. 111.
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¿e odmiennie postrzegany jest nie tylko sam
proces uk¹szenia, ale nade wszystko jego
skutki:

Kentron i oistros Io lub bachantek ró¿ni od
tego uk³ucia nie tylko inny charakter
pocz¹tkowego kryzysu, lecz tak¿e reinte-
gracja, jak¹ siê dziêki temu osi¹ga,
charakter wartoœci kulturowych tkwi¹cych
w pojêciu bóstwa, które daje znaæ o sobie,
a przede wszystkim œwiadomoœæ, ¿e jak-
kolwiek te wartoœci rodz¹ siê w kryzysie [...],
to jednak zwi¹zane s¹ œciœle z energi¹
moraln¹ agape, hegemoni¹ nous, które je
buduje i przekazuje innym29 .

Wydaje siê, i¿ elementarna ró¿nica tkwi
w pojêciu, jakie stanowi podstawê chrzeœci-
jañstwa. Jest ni¹ bowiem idea osobowego,
transcendentnego Boga, podtrzymuj¹cego œwiat
w istnieniu. Bóg ten nie jest dla cz³owieka
ca³kowicie niedostêpny, mo¿na go poznawaæ
zarówno przez objawienie jak i za pomoc¹ ³aski
wiary oraz rozumu. Takie postrzeganie organi-
zacji œwiata ró¿ni siê zatem zasadniczo od
greckiego, co wp³ywa na ocenê miejsca, jakie
ma w nim zajmowaæ cz³owiek. Nie bez
znaczenia dla przemian, jakim uleg³ tarantyzm
pod wp³ywem chrzeœcijañstwa, jest ogromna
ró¿nica w traktowaniu przez tê religiê ró¿nego
rodzaju ceremonii, zw³aszcza zaœ misteriów:

Podczas gdy w misteriach przedchrzeœci-
jañskich k³adziono akcent na tajemniczoœæ,
misteria chrzeœcijañskie ukazywa³y to,
co przedtem by³o ukryte. I tak dla œw. Paw³a,
który czêsto u¿ywa tego terminu, misterium
oznacza przede wszystkim objawienie
ukrytego ¿ycia Boga i jego planu zbawienia
w Jezusie Chrystusie, w szczególnoœci
powo³ania pogan wraz z ¯ydami30 .

Coraz wiêksze znaczenie zaczê³a
zyskiwaæ wiara niewi¹zana œciœle ani z obrz¹d-
kiem, ani z prawem. G³ównym celem ¿ycia

cz³owieka mia³o byæ osi¹gniêcie zbawienia,
dzia³alnoœæ instytucji religijnych mia³a mu to
jedynie u³atwiæ, tak jak i przestrzeganie przyka-
zañ i nakazów koœcielnych. Nie one jednak by³y
ostateczn¹ instancj¹, lecz sama postawa
jednostki oraz sp³ywaj¹cy na ni¹ akt ³aski:

W chrzeœcijañstwie zawsze istnia³a pokusa,
aby przyjmowaæ dos³ownie i bez restrykcji
Paw³owe przeciwstawienia Prawa i ³aski
i wierzyæ, i¿ w chrystianizmie liczy siê
wy³¹cznie wiara (w sensie „zawierzenia”),
¿e prawdziwa wiara w sposób konieczny
obejmuje równie¿ mi³oœæ do Boga oraz ¿e
ten, kto ma b³ogos³awieñstwo wiary, posiad³
wszelkie cnoty i dostêpuje statusu dziecka
Bo¿ego31 .

Myœl chrzeœcijañska ró¿ni siê zasadniczo
od greckiej tak¿e w kwestii wiary, unikaj¹c jej
przeciwstawiania rozumowi. Tradycje grecka
i biblijn¹ operuj¹ zupe³nie innym systemem
pojêæ, a ich porównywanie nie jest mo¿liwe przy
u¿yciu narzêdzi pochodz¹cych tylko z jednej
z nich. Nie jest to równie¿, jak czasem
sugerowano, przeciwieñstwo wiary i filozofii
racjonalnej:

Dziedzictwo biblijne nie przeciwstawia siê
filozofii greckiej niby jakaœ wiara – myœli
racjonalnej, ale jak pewien system myœlowy
– innemu systemowi o radykalnie innej
strukturze. Kategorie myœli greckiej i formy
myœli hebrajskiej s¹ w punkcie wyjœcia
niejednorodne. Stawianie problemów nie
jest takie samo32 .

Inne jest tak¿e funkcjonowanie symbolu
w tradycji biblijnej ni¿ w greckiej. Wynika to
z radykalnej ró¿nicy w traktowaniu materii,
œwiata stworzonego. O ile dla greckich filozofów
by³ ona u³ud¹, ostatecznie zdegenerowan¹
i ska¿on¹, od której nale¿a³o siê odwróciæ, o tyle
tradycja hebrajska uznaje to, co stworzo ne za
dobre. Warunkuje to funkcjonowanie symboli:

29 E. De Martino, dz. cyt., s. 263-264.
30 L. Dupre, dz. cyt., s. 143.
31 L. Ko³akowski, Bóg nam nic nie jest d³u¿ny, Kraków 2001, s. 146.
32 C. Tresmontant, Esej o myœli hebrajskiej, Kraków 1996, s. 162-163.
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Symbol platoñski, by przedstawiæ czy
oznaczyæ jak¹œ rzeczywistoœæ metafizyczn¹
czy teologiczn¹ odwo³uje siê do mitu, do
tego, co nierzeczywiste. Symbol jest
pozbawiony cia³a, To, co dotykalne, kon-
kret, nie jest zdolne do niesienia przes³ania.
[...] Tylko to, co nierzeczywiste, mo¿e
odegraæ rolê alegorii. Hebrajczyk natomiast,
aby oznaczyæ tajemnice, które s¹ w³aœci-
wym pokarmem ducha, aby nauczaæ o nich,
pos³uguje siê codziennoœci¹, zwyk³¹
rzeczywistoœci¹, histori¹33 .

Opozycja miêdzy rzeczywistoœci¹
a znaczeniem, opieraj¹ca siê tak¿e na radykal-
nym przeciwstawieniu znaku i znaczenia, jest
ca³kowicie obca tradycji biblijnej. Myœl hebrajska
odwo³uj¹ca siê w procesie obrazowania do
rzeczy konkretnych, znanych ka¿demu, jest
znacznie bardziej uniwersalna dziêki unikaniu
nawi¹zañ do relatywnych, kulturowych uk³adów
odniesienia. Czynnikiem, który ma umo¿liwiaæ
rozumienie symbolu, jest ju¿ samo cz³owie-
czeñstwo, bycie istot¹ stworzon¹, partycypuj¹c¹
w boskim planie zbawienia.

Mimo wspó³wystêpowania tych samych
symboli w obu tradycjach, ich funkcjonowanie
i zarazem interpretacja, jest odmienna. St¹d te¿,
chocia¿ zachowano podobny ceremonia³,
tarantyzm przeszed³ ogromn¹ przemianê, gdy
znalaz³ siê pod wp³ywem religii chrzeœcijañskiej.
Nie jest on z oczywistych wzglêdów obrzêdem
religijnym, dlatego te¿ szybko zacz¹³ funkcjo-
nowaæ w obu tych tradycjach równoczeœnie. By³o
to o tyle u³atwione, ¿e chrzeœcijañstwo
pocz¹tkowo powszechnie asymilowa³o inne
tradycje, czêsto zmieniaj¹c jedynie niektóre ich
elementy. W tym wypadku asymilacja polega³a
na uznaniu, ¿e uzdrowienie dokonuje siê za
poœrednictwem œwiêtego Paw³a, a sp³ywaj¹ca
³aska uzdrowienia ma jednoczeœnie wymiar
duchowy.

De Martino próbuje analizowaæ fenomen
tarantyzmu jako zjawiska jednorodnego,
posiadaj¹cego logiczne, niemal¿e empirycznie
sprawdzalne wyjaœnienie. Wyjaœnienie to opiera
siê na analizie stanu psychicznego osoby
uk¹szonej oraz jej relacji rodzinnych i spo³ecz-

nych. Wydaje siê jednak, i¿ takie podejœcie jest
nie do pogodzenia z prób¹ osadzenia zjawiska
tarantyzmu w szerszym kontekœcie kulturowym,
równie¿ podejmowan¹ przez badacza. Pojawia
siê tu wiêc pêkniêcie, którego nie sposób
przeoczyæ. Jeœli tarantyzm daje siê wyjaœniæ
tylko dziêki odniesieniu do jego aktualnego
funkcjonowania oraz relatywnej (i subiektywnie
ocenianej) sytuacji osoby uk¹szonej, to ani
ceremonia³, ani elementy symboliczne
pojawiaj¹ce siê w nim, a przynale¿ne do dwóch
niesprowadzalnych do siebie tradycji, tak
naprawdê nie maj¹ znaczenia.

Tymczasem si³a tarantyzmu, umo¿liwia-
j¹ca mu trwanie przez kilka wieków, tkwi w jego
warstwie symbolicznej, pozwalaj¹cej na wyjœcie
poza jednostkowe sytuacje. Gdyby staraæ siê
o jego najogólniejsz¹ interpretacjê, mo¿na by
by³o okreœliæ go jako rytua³ przejœcia, trwale
zmieniaj¹cy status ontologiczny uk¹szonych34 .
Zmiana owego statusu jest zjawiskiem zupe³nie
odmiennym, gdy uwzglêdnimy odniesienia
tarantyzmu do greckiej mitologii, a sam fenomen
bêdziemy traktowaæ w kategoriach przejawu
myœlenia mitycznego, ni¿ gdy odwo³amy siê do
tradycji biblijnej. Równie¿ w próbie interpretacji
psychologicznej w¹tek ten ma najwiêksze
znaczenie, w nim bowiem uk¹szony dziêki
wy³adowaniu nieœwiadomych napiêæ psychicz-
nych zyskuje nowe miejsce w spo³eczeñstwie.
Cyklicznoœæ obrzêdu umo¿liwia uk¹szonemu
¿ycie w dwóch porz¹dkach – codziennym
i nale¿¹cym do sfery sacrum.

Zale¿nie od przyjêtego kontekstu
interpretacyjnego zmienia siê zasadniczo sam
sposób funkcjonowania obrzêdu. Gdy uzna-
wano, ¿e za stan chorego odpowiada jad paj¹ka,
a ozdrowienie zale¿y od dobrania w³aœciwej
melodii, tarantysta podczas rytua³u doznawa³
oczyszczenia, zarówno fizycznego, jak i – co
podkreœla De Martino – psychicznego.
Jednoczeœnie jego zwi¹zek z k¹saj¹c¹ tarantul¹
by³ trwa³y, co powodowa³o nawroty choroby,
a zatem i mo¿liwoœci oczyszczenia.

Zupe³nie inaczej funkcjonuje on, gdy
przyjmuje siê perspektywê chrzeœcijañsk¹,
w której ozdrowienie jest efektem ³aski, a bywa
interpretowane tak¿e jako odpuszczenie

33 Tam¿e, s. 81.
34 Zob. M. Eliade, Inicjacja, obrzêdy, stowarzyszenia tajemne, Kraków 1997, s. 8.
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grzechów oraz przyjêcie pewnego przymierza.
W takim wypadku zarówno tarantella, jak
i wszystkie inne rekwizyty, u¿ywane przez
tarantystów, maj¹ znaczenie podrzêdne wobec
aktu modlitwy o ³askê. Jako ¿e z definicji jest ona
udzielana przez œwiêtego arbitralnie, prowadzi
do eliminowania muzycznego aspektu obrzêdu
jako wrêcz zbêdnego. Uzasadnione wydaje siê
równie¿ ograniczenie sfery symbolicznej przeno-
szonej w przestrzeñ duchow¹. W opisywanych
przez De Martino przypadkach œw. Pawe³ jest nie
tylko uzdrowicielem, ale i gwarantem rekom-
pensaty duchowej (b¹dŸ to aktualnie,
umo¿liwiaj¹c uk¹szonym przynale¿enie do
porz¹dku sakralnego, b¹dŸ w ¿yciu przysz³ym),
pozwalaj¹cym na przybli¿enie siê do tajemnicy
odkupienia.

Uk¹szenie, jakiemu uleg³ sam œw. Pawe³,
pe³ni³o podobn¹ funkcjê – dziêki niemu zosta³
rozpoznany jako cz³owiek wybrany przez Boga,
cz³owiek, który przybli¿a siê do poznania planu
zbawienia. Owo „pierwsze uk¹szenie”, jak De
Martino okreœla to, co spotka³o œwiêtego
w drodze do Damaszku, spowodowa³o nieod-
wracaln¹ zmianê w tym, jak œw. Pawe³ postrze-
ga³ zarówno œwiat, jak i siebie, wymuszaj¹c
wypracowanie nowych form. Przeobra¿enie
Szaw³a w Paw³a podkreœlone i objawione œwiatu
zosta³o w³aœnie przez drugie uk¹szenie,
uk¹szenie wê¿a.

Mimo i¿ tarantyzm jest zjawiskiem, które
przesz³o liczne przemiany i którego zasiêg
zdecydowanie siê zmniejszy³, to jednak nie
mo¿na uwa¿aæ, i¿ zaniknie on ca³kowicie. Jak
ka¿de zjawisko o charakterze mitu, wypychane
jest ze sfery ¿ycia codziennego, niemniej
znajduje dziêki temu inn¹ sferê, w której mo¿e
siê realizowaæ. „Tylko w jednej strefie nowo¿yt-
nej kultury mit jest w pe³ni uznawany i otwarcie
przyjmowany – w sztuce”35 .

Ogromna popularnoœæ tarantelli, jak rów-
nie¿ samego zjawiska i jego inscenizacji wydaje
siê byæ najlepszym gwarantem trwania
fenomenu tarantyzmu, a jego bogata tradycja
i osadzenie w szerokim kontekœcie kulturowym
uniemo¿liwia zdegradowanie wy³¹cznie do roli
folkloru.

Kilka powy¿szych uwag na temat
tarantyzmu nie mia³o na celu ograniczenia
mo¿liwoœci jego interpretowania do tradycji
greckiej i biblijnej, ale pokazanie, ¿e mimo swojej
niew¹tpliwej oryginalnoœci fenomen tarantyzmu
nie rozwija³ siê w odosobnieniu, a badanie go
w kontekœcie innych zjawisk kulturowych mo¿e
pomóc w rozjaœnieniu niektórych jego aspektów.
Równoczeœnie odwo³anie siê tylko do jednej
tradycji lub próba interpretacji osadzona
wy³¹cznie w kontekœcie psychologicznym
prowadz¹ do zubo¿enia tarantyzmu i tym
samym odebrania mu tego, co najcenniejsze  –
wieloaspektowoœci i symbolizmu unikaj¹cego
³atwych wyjaœnieñ.

35 L. Dupre, dz. cyt., s. 200.


