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Wstęp





WSTĘP

Celem niniejszej książki jest przybliżenie jednego z warian-
tów zrytualizowanej męskiej  autoagresji,  na planie symbolicznym 
przejawiającego się reprezentatywną próbą możliwie skrajnej nega-
cji życia przy jego jednoczesnym zachowaniu, tj. autoagresji nakie-
rowanej  na  męskie  narządy płciowe,  której  to  — rzec  można  — 
szczytową formą realizacji jest autokastracja. Treść stanowi popra-
wiona,  rozwinięta,  wreszcie  zmodyfikowana  w  celu  ulepszenia 
i przygotowania do publikacji praca magisterska pod tytułem  Psy-
choanalityczno-mitoznawcza problematyka autokastracji w kontekście kul-
tu Wielkiej Macierzy Kybele i wybranych mitów. Studium porównawcze, 
obroniona przeze mnie w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w listopadzie roku 2007.  Za najdrobniejszą nawet 
okazaną mi pomoc pragnę w tym miejscu podziękować pani prof. 
Halinie Grzymale-Moszczyńskiej, drom hab. Kazimierzowi Banko-
wi i Henrykowi Hoffmannowi oraz drowi Pawłowi Sosze.  Cytaty 
z prac anglojęzycznych podaję w przekładzie własnym, tekst orygi-
nalny umieszczając w przypisach.

Na początku następującego po wstępie rozdziału przedsta-
wiam  geograficzne  i  historyczne  źródła  fenomenu  autokastracji 
i kultu Kybele. Zarysowuję w nim zagadnienie społeczno-religijne-
go statusu kastratów w świecie starożytnym i motywy, które mogły 
skłaniać do dokonywania autokastracji w oczach ludzi starożytnych 
oraz współczesnych badaczy o orientacji historycznej. Referuję pro-
ces przenikania kultu Kybele z terenów Azji Mniejszej przez Grecję 
na  teren  Republiki  Rzymskiej.  Idąc  dalej,  odnotowuję  charakter 
przemian, jakim uległ on na terenie Grecji i w trakcie rozprzestrze-
niania się na terenie Imperium Rzymskiego, aż po zanik w IV w. 
Malując możliwie szeroką panoramę autoagresji kapłanów Kybele, 
zwanych  galloi1,  przytaczam treść mitów związanych z jej  orgias-

1 Na temat pochodzenia terminu galloi (l. poj. gallus) zob.: E.N. Lane, The Na-
me of Cybele’s Priests the Galloi [w:] Lane E.N. (edit.), Cybele, Attis and Related 
Cults. Essays in Memory of M.J. Vermaseren, Leiden 1996, s. 117-134. Zob. też 
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EKSTATYCZNA AUTOKASTRACJA

tyczną formą i technikami. Podaję następnie opis kultu w szczyto-
wym okresie jego ewolucji, tj. opis wiosennego święta i misteriów 
ku czci Kybele w Rzymie, a także opis kultów pokrewnych: Atarga-
tis oraz Maa-Bellony.

O  mężczyznach  dokonujących  autokastracji  współcześnie 
psychiatra Armando Favazza pisze, że „z wyjątkiem transseksualis-
tów,  którzy  zwykle  starannie  planują  swoją  kastrację,  (...)  są 
w większości psychotykami dokonującymi jej pod wpływem impul-
su. Często bezpośrednio potem są spokojni; dają do zrozumienia, że 
kastracja  rozwiązała  jakiś  ich  konflikt  psychiczny,  przynajmniej 
czasowo”2.  Drugi  rozdział  pracy jest  inspirowaną  współczesną 
myślą psychoanalityczną próbą interpretacji starożytnego fenome-
nu autokastracji galloi, dokonywanej przez nich w czasie rytualnego 
transu. Przytaczając wybrane przekonania psychoanalityczne, przy-
bliżam  dziedzinę  konfliktów,  rozwiązaniu  których  tak  zrytuali-
zowana autokastracja mogła służyć. Fenomen ten pozostaje w cen-
trum mojego zainteresowania, będąc zarazem charakterystycznym 
rysem kultu Kybele, w którym  — by posłużyć się intuicją Waltera 
Burkerta  — seksualność jawi się poprzez swoje skrajne zanegowa-
nie szczególnie obsesyjną3.  Co więcej,  podobnie jak w przypadku 
współczesnego  kultowi  Kybele  kultu  Dionizosa,  operowanie  nią 

mityczne wyjaśnienie terminu gallus w: Ovid (Owidiusz), Fasti, IV 361-366. 
„W tradycji sumeryjsko-babilońskiej  gallu to demoniczni pomocnicy Isztar 
(Inanny), którym poleciła ona złożyć w ofierze zamiast siebie króla Tam-
muza (Dumuziego)”, J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata. Szamanizm,  
religia  starogrecka,  judaizm, chrześcijaństwo,  hinduizm, buddyzm i islam,  Kra-
ków 2005, przyp. 1184 na s. 606. Na temat związków Tammuza z Adoni-
sem oraz problematyką kastracji w świetle dalszych ustaleń niniejszej pra-
cy zob.: R. Graves, Mity greckie, Warszawa 1982, przyp. 6 i 7 na s. 77, przyp. 
11 na s. 95 i nast. oraz przyp. 10 na s. 108. Zob. też: T. Sapota, Magia i religia  
w twórczości Lucjusza Apulejusza z Madaury. Studia z wpływów orientalnych 
w kulturze rzymskiej w drugim wieku naszej ery, Kraków 2001, s. 103 i nast.

2 A. Favazza, Religia i psychologia, Warszawa 2006, s. 246.
3 W. Burkert, Starożytne kulty misteryjne, Bydgoszcz 2001, s. 185.
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WSTĘP

(seksualnością) wydaje się w nim pełnić rolę podstawowego narzę-
dzia służącego przedarciu się celebrantów do sfery sacrum4. 

Intelektualne  poszukiwania  rozdziału  drugiego  rozpoczy-
nam od przedstawienia myśli Fritza Staala i Damiana Janusa, poz-
walających  mi  naszkicować  wstępnie  model  autodestrukcyjnego 
self5, stający się punktem wyjścia dla dalszej mojej podróży. Na jej 
drodze, pochylając się nad kilkoma dziełami Zygmunta Freuda i po-
siłkując się poglądami Melanii Klein, związuję proponowaną przez 
Freuda  genezę  zachowań  rytualnych  z  po  pierwsze,  dającą  się 
wznieść na gruncie jego przekonań wizją zachowań autoagresyw-
nych, a po drugie, z problematyką kastracji w kontekście freudow-
skiej ontogenezy.

W zgodzie z paradygmatem psychoanalitycznym, doszuku-
jącym się w mitach „symbolizmu (niejako projekcyjnego hologramu 
— Ł.M.) nieświadomych warstw osobowości”6, dokonuję następnie 
przełożenia  moich  wniosków  na  treść  mitów  opowiedzianych 
w rozdziale  pierwszym.  Uzupełnieniem tego staje  się  powiązanie 
przeze mnie freudowskiej  wizji  uczucia niesamowitości z ottows-

4 Tamże, s. 187.
5 Poprzez self  rozumiem w niniejszej pracy część osobowości (czy też ją sa-

mą) bliższą tak całości aparatu psychicznego, jak i pojęciu jaźni. Co więcej, 
z racji upowszechnienia się już w polskiej literaturze psychoanalitycznej, 
występowania w złożeniach, wreszcie, w celu unifikacji moich manier z cy-
towanymi w pracy fragmentami dzieł, nie wyróżniam kursywą kategorii 
takich  jak:  libido  (popęd  miłości  i  życia),  morbido  (popęd  nienawiści 
i śmierci),  ego (kompleks Ja) i  alter ego. Co więcej,  konsekwentnie (poza 
cytatami) wyróżniam „Ja” dużą literą wszędzie tam, gdzie mówię o nim ja-
ko o całości nie(po)dzielonej na ja-realne i ja-idealne (na przestrzeni pracy 
nie operuję w swych rozważaniach pojęciem ja powinnościowego) i poza 
relacją z Innym. Przymiotnik „libidinalny”, w odróżnieniu od „libidalny”, 
poza cytatem na s. 82 stosuję tam, gdzie mam na myśli popędowość o cha-
rakterze nie tylko miłosno-seksualnym (libidalnym), lecz szerszym (libidal-
no-morbidalnym).

6 E. Nowicka, Sporne problemy w badaniach nad mitem [w:] A. Szyjewski (opr.), 
Teoria mitu. Wybór tekstów, Kraków 1997, s. 33. Takie to ujęcie mitu pełni 
w niniejszej pracy rolę go definiującą. 
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kim7 misterium tremendum, na które w obrębie kultów Wielkich Ma-
cierzy wydaje się — w moim przekonaniu — składać charakteryzu-
jący je, specyficznie się w nich wyróżniający wymiar lęku kastracyj-
nego.  Eksplorację  idei  freudowskich  kończę  ich  zestawieniem 
z komplementarnymi wobec nich poglądami na temat obrazu bós-
twa autorstwa Philipa Helfaera i Any-Marii Rizzuto, a także z doko-
naniami Stanisława Grofa, prowadzącego badania nad konsekwen-
cjami zażywania LSD. 

Myśl Herberta Silbergera staje się dla mnie sposobnością ku 
temu,  by pokazać,  jak symbolizm mitu Attisa  mógł  oddziaływać 
zwrotnie na nieświadomą warstwę aparatu psychicznego i przebieg 
rytuału ku czci Kybele. Wraz z poglądami Ericha Neumanna, Carla 
Gustawa Junga oraz Anthony Stevensa przytaczam zaś ideę arche-
typów  i  przybliżam  czytelnikowi  mechanizm  ich  atraktorowej8 

obecności, jaki daje się odsłonić w przebiegu modelowanego przez 
nią  autokastracyjnego  rytuału.  Podejmując  się  syntezy  poglądów 
freudowskich i jungowskich, przywołuję  — raz jeszcze  —  wydają-
cych się je łączyć teoretyków relacji z obrazem bóstwa. 

W  dalszej  kolejności  wpisuję  kult  Kybele  w  paradygmat 
myśli Rene Girarda, doszukując się w nim zindywidualizowanych 
odzwierciedleń kryzysu ofiarniczego i pierwotnej przemocy, jak też 
dowodów na działanie w jego obrębie mechanizmu kozła ofiarnego. 
Rodzajem podsumowania i zamknięciem trzeciego rozdziału staje 

7 Rudolf  Otto jest  autorem klasycznej  religioznawczej  koncepcji  niewysło-
wionego i niedostępnego pojęciowym ujęciom numinosum (sfery świętości), 
dającego się poznać poprzez ambiwalentne emocjonalnie  sensus numinis  
(poczucie świętości), składające się z misterium tremendum (tajemnicy pełnej 
grozy) i  misterium fascinans (uszczęśliwiającego zachwytu). Więcej na ten 
temat w tegoż: Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek  
do elementów racjonalnych, Wrocław 1993. 

8 Poprzez atraktor  chcę tutaj  rozumieć pewnego rodzaju środek ciężkości 
aparatu psychicznego, ku któremu  — w ujęciu jungowskim  — zmierzać 
będą przyciągane przezeń zdarzenia psychiczne, jak też i niepisane reguły 
rządzące  tak widzianymi procesami integracyjnymi i  ich  uporządkowa-
niem. 
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się prezentacja stanowiska Bruno Bettelheima, autora dzieła  Rany 
symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska.

Do myśli Bettelheima nawiązuje także narracja otwierająca 
rozdział trzeci, w którym — tak jak i w czwartym — porównawczy 
materiał religioznawczy staje się dla mnie narzędziem pogłębionego 
studium wątków podjętych przeze mnie  w rozdziałach poprzed-
nich. Wybrane przeze mnie, zawierające autokastracyjne wątki mi-
tologemy służą w tych częściach pracy za oś organizującą dalszą 
prezentację poglądów psychoanalitycznych. 
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WPROWADZENIE HISTORYCZNE I MITOLOGICZNE

Autokastracja poświadczona historycznie po raz  pierwszy 
występuje  wśród  kapłanów  bogini  Isztar.  Znany  jest  akadyjski 
tekst, który dokonaną na rozkaz bogini autokastrację ma za metodę 
wzbudzenia u ludzi respektu. Charakteryzujące kastratów cechy fi-
zyczne zmieniały ich status płciowy i społeczny. Przywdziewali oni 
kobiece stroje oraz biżuterię, czesali się na sposób kobiecy, w kobie-
cy sposób używali perfum i luster. Autokastracja w świecie staro-
żytnym uniemożliwiała nadto akt apostazji, przez co uważana była 
za sposób zapewnienia stałości kapłańskiego kultu. Jedyną możli-
wością  gallusa  stawało się prowadzenie w miarę dostatniego życia 
związanego ze świątynią, w której służył do śmierci. Miano uważać, 
że tylko wykastrowany mężczyzna zdolny jest  pozostać w stanie 
czystości, wynikającym z zaniechania stosunków seksualnych, i być 
tym  samym  w  pełni  godnym  służenia  bóstwu.  Widzi  się  także 
w starożytnej  autokastracji  sposób na ocalenie  życia  na wypadek 
wojennego  pogromu,  w ramach  którego  nie  zabijano  osobników 
niezdolnych do zapłodnienia kobiet zwycięzców9.

Używanie w celu kastracji noża krzemiennego od starożyt-
ności uważa się za dowód pradawności tej praktyki, mogącej sięgać 
swymi korzeniami czasu neolitycznej idei megalitycznej. Kybele — 
wedle mitologii greckiej — miała się narodzić z kamienia rzuconego 
przez Pyrrę. Co więcej, będąca jednym z najstarszych symboli Matki 
Ziemi skała10 kładzie się u mitologicznego fundamentu kultu Kybe-
le. Usprawiedliwione wydaje się także poszukiwanie tropów sym-
bolicznych znaczeń autoagresji  w kulcie  Bogini  Matki  w koncep-
cjach Neumanna oraz Andre Leroi-Gourhana, wszelkiej ranie przy-

9 W. Burkert, Starożytne..., s. 91; L. Motz, The Faces of the Goddess, New York 
1997, s. 111; T. Sapota, dz. cyt., s. 49-53, 109 i nast., wraz z Katullus, Poezje, 
Wrocław 2005, s. 75-77; J. Sieradzan, dz. cyt., przyp.  1183 na s. 606. Zob. 
też: G. Casadio, The failing male god: emasculation, death and other accidents in 
the ancient Mediterranean world,  „Numen” 2003, vol. 50, s. 241 i nast., 244 
i nast.

10 Nazywająca się Agdos, patrz s. 22 i nast., 43 i 125.
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pisujących walor żeński i wiążących ją z symbolizacją kobiecej płod-
ności charakterystyczną dla jaskiń zdobionych w okresie paleolitu11.

Kult Kybele rozprzestrzenił się na terenie całej Azji Mniejszej 
w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia p.n.e. Wtedy to stała się 
ona głównym bóstwem Frygijczyków (VIII w. p.n.e.) jako Matka Ky-
bele. Oddaje się jej imię jako „Pani Góry”, a liczne jej przydomki po-
chodzą od nazw gór, u podnóża których znajdowały się ośrodki jej 
kultu. Głównym z nich było miasto Pessinunt w pobliżu góry Dindy-
mon (Kybele Dindymeńska) z tradycją kultową sięgającą korzeniami 
epoki brązu. Jako boginię ściśle związaną z anatolijskim środowis-
kiem naturalnym, prócz gór łączono ją także z jamami i dzikimi prze-
strzeniami, nie zaś, jak można by przypuszczać, z uważanymi za bar-
dziej typowe dla Bogiń Matek funkcjami macierzyńskimi. Wśród Li-
dyjczyków (VII w. p.n.e.) Kybele znana była jako Kybebe12.

 Pod koniec VII i w VI wieku p.n.e., za sprawą wędrownych 
charyzmatyków i terapeutów zwanych  „żebrakami matki” lub też 
„owładniętymi  bóstwem”,  kult  Kybele  rozprzestrzenił  się  z  Azji 
Mniejszej  na  teren  Krety  i  Grecji,  gdzie  jako  Matka  Bogów  była 
identyfikowana z innymi boginiami noszącymi cechy archetypalnej 

11 Arnobius (Arnobiusz), The Seven Books of Arnobius: Adversus Gentes, transl. 
H. Bryce, H. Campbell [w:] Ante-Nicene Christian Library. Translations of the  
Writings of the Fathers. Down to A.D. 325. Volume 19, edit. A. Roberts, J. Do-
naldson, 2001, V 5.  B. Bettelheim,  Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i zaz-
drość męska, Warszawa 1989, s. 195; M. Eliade,  Historia wierzeń i idei religij-
nych. Tom I, Warszawa 1997, s. 14, 17 i 79; A. Leroi-Gourhan, Religie prehis-
toryczne, Warszawa 1966; M. Popko, Wierzenia ludów starożytnej Azji Mniej-
szej,  Warszawa 1989, s.  151;  J.P.  Roux,  Krew: mity,  symbole,  rzeczywistość, 
Kraków 1994, s. 201. Na możliwość kojarzenia żeńskich narządów rodnych 
z raną pokastracyjną wskazywał już Freud; zob.: tegoż, Poza zasadą przyjem-
ności, Warszawa 1976, s. 397.

12 W. Burkert, Starożytne...,  s.  43 i  90;  M. Popko,  Religie starożytnej Anatolii, 
Warszawa 1980, s. 61, 253 i nast.; tegoż,  Wierzenia ludów..., s. 38, 145, 150 
i nast.; L.E. Roller, In Search of God the Mother. The Cult of Anatolian Cybele, 
1999, s. 2 i 6; A. Wierciński, Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Kra-
ków 1997, s. 222; hasło Kybele [w:] Z. Pasek (red.), Bogowie, demony, herosi — 
leksykon, Kraków 1996, s. 235.
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Wielkiej  Bogini  Matki,  takimi jak Rea czy Demeter.  Jej  świątynie 
Grecy nazywali  metroa  (z  greckiego  Meter, tj.  Matka)  i  w tym to 
okresie Kybele nabrała cech bliższych hellenistycznemu wizerunko-
wi Bogini Matki. Identyfikacja Kybele z postacią Demeter związanej 
z misteriami eleuzyńskimi mogła się przyczynić do rozwoju w kie-
runku misteryjnym kultu tej pierwszej. Z nielicznych — z racji obo-
wiązującego mistai (wtajemniczanych) ślubu milczenia — zachowa-
nych i dostępnych nam świadectw wiadomo, że obrzędy miano na 
terenie Grecji odprawiać nocą z użyciem pochodni, mis służących 
symbolicznemu  oczyszczeniu  i  przy  akompaniamencie  muzyki. 
Burkert,  wskazując  na główną analogię pomiędzy kultem Kybele 
a kultem Dionizosa, jaką jest dla niego towarzysząca im ekstatycz-
no-orgiastyczna przemiana świadomości, sugeruje leczniczą właści-
wość obrzędów ku czci Kybele. Taka ich wartość miałaby się zawie-
rać w psychosomatycznym katharsis, ku któremu misteria były oka-
zją. Ogarniętych transem celebrantów nazywano w Grecji  „niesio-
nymi przez bóstwo”. Skutkom terapeutycznym miało służyć poszu-
kiwanie wizji w osiąganych przez pobudzającą muzykę transie i „ra-
dości serca”. Po ustaniu dającego poczucie nawiedzenia i uświęcenia 
przez bóstwo ceremoniału jego uczestnicy czuli się oczyszczeni, po-
godni i wolni od smutków. Mające miejsce dokonywanie tych prak-
tyk na skutek namowy zgromadzonych nadaje im cechy przedsta-
wienia, co przybliża z kolei ich strukturę do obrzędów dokonywa-
nych w ramach kompleksu szamanistycznego. W niektórych miejs-
cach kultu galloi uzdrawiali13.

13 W. Burkert, Starożytne..., s. 43, 65, 86, 89 i nast., 192; L. Motz, dz. cyt., s. 111 
i nast.; M. Popko, Wierzenia ludów..., s. 151; L.E. Roller, dz. cyt., s. 4-7 i 149; 
J. Sieradzan, dz. cyt., s. 185 i nast., wraz z przypisami na s. 606; hasło Kybele 
[w:] T. Gadacz, B. Milerski (red. nauk.), Religia. Encyklopedia PWN.  Tom 6, 
Warszawa 2002, s. 170 i nast. Zob. też na temat obrzędów katartycznych 
w: M. Popko,  Religie starożytnej..., s.  206 i nast. O kastracjach związanych 
z eleuzyńskim kultem Demeter wzmiankuje za Burkertem T. Sapota w: te-
goż, dz. cyt., s. 107.
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Kult Wielkiej Macierzy Kybele był kultem, któremu księgi 
pozostały najprawdopodobniej  zupełnie nieznane. Nie dysponuje-
my dziś żadnymi historycznymi wzmiankami na temat ich istnie-
nia55.  Wobec braku informacji  mogących dać nam obraz kultu od 
wewnątrz,  spisanych językiem osób bezpośrednio weń zaangażo-
wanych,  zmuszeni  jesteśmy interpretować  jego formę w swoistej 
próżni. Proponuję zatem rozpocząć od nawiązania do koncepcji au-
torstwa Staala, koncepcji pierwotnej asemantyczności składni rytua-
łu,  stanowiącej  czasowo-przestrzenny  paradygmat  dla  jego  uwa-
runkowanych onto- i filogenezą znaczeń symbolicznych — i wpisa-
nej weń (rytuał)  paradoksalnej  „logiki  czystego działania”56.  Staal 
postrzegał rytuał jako autoteliczne działanie dla samego działania, 
umożliwiające człowiekowi na drodze jego ewolucji zwiększenie sa-
moświadomości siebie jako istoty względnie niezależnej. Możliwość 
wycofania swojego Ja i transgresyjnego przeciwstawienia go reszcie 
osobowości Janus z kolei wiąże z autodestrukcyjną strukturą  self. 
Poczynania usamodzielnionego w ten sposób Ja, uwalniającego się 
od  niezintegrowanych  z  nim  i  zagrażających  mu  obszarów  self, 
Janus widzi jako niezgodę na zewnętrzne uwarunkowania Ja, stają-
ce się przyczyną poczucia słabości i ograniczenia. Poszukujące mo-
cy Ja gotowe jest w takim wypadku na wycofanie się i wzmacniają-
ce je zaatakowanie i pozbawione lęku samozachowawczego odcię-
cie porzuconych przez siebie rubieży self, jawiących się tutaj nadto 
internalizacją nieodpowiadających Ja okoliczności.  Ten psychody-
namiczny wzorzec kładzie Janus u podstaw rytów przejścia, poka-
zujących się jako wzorcowe dla wszelkich rytuałów religijnych57.

55 W. Burkert, Starożytne..., s. 133.
56 Do koncepcji Staala nawiązuję, opierając się na: T. Sikora, Użycie substancji  

halucynogennych a religia. Perspektywy badawcze na przykładzie zagadnień ry-
tuału i symbolizacji, Kraków 1999, s. 156-163.

57 D. Janus, Psychopatologia i religia. Strukturalne zbieżności pomiędzy zaburzenia-
mi psychicznymi a religią, Warszawa 2004, s. 290 i nast.
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Dla częściowo krytykującego Freuda Jana Suttiego86„(...) mat-
ka  (...)  za  sprawą  funkcji  związanych  z  jej  ciałem  jest  obiektem 
pierwszych emocjonalnych związków, pojawiających się we wstęp-
nej fazie  »niemowlęcego solipsyzmu«,  podczas której  dziecko nie 
odróżnia siebie od innych. To matka, a nie ojciec (jak chciałby Freud 
— Ł.M.), jest pierwszoplanową postacią, wokół której koncentrują 
się wszelkie uczucia zazdrości. (...) Związek dziecka z matką nie jest 
oparty na seksualnym pożądaniu, lecz na naturalnej czułości i sym-
patii, gdzie zmienną pośredniczącą są początkowo pieszczoty i gra-
tyfikacje pokarmowe. Późniejsze obiekty zainteresowań dziecka nie 
są  symbolicznymi  substytutami  stłumionego  pożądania  czy  za-
kazanej  miłości  matki,  lecz  wyłaniają  się  w naturalny  sposób  ze 
świata wspólnego jej i dziecku. (...) Wszystkie późniejsze zachowa-
nia społeczne, włącznie z (...)  religią, to próby odbudowania albo 
znalezienia substytutu miłości do matki, która minęła wraz z dzie-
ciństwem”87.  Antycypując  zaś  rozważania  prowadzone  w  dalszej 
części pracy, w których zachowaniami tymi okażą się również (au-
to)agresywne, wynotujmy i to, że „Suttie uznaje złość i gniew za re-
akcję na odmowę miłości, wysiłek podjęty dla uchronienia jaźni od 
izolacji i dla odzyskania utraconych związków międzyludzkich”88.

W Poza zasadą przyjemności Freud widzi lęk jako ostatnią ba-
rierę jednostki przed niechcianymi bodźcami89. Uczucie to, czynnik 
frustrujący i stresogenny, mogło się składać tak na psychologiczną 
regresję, jak i odmienny stan  świadomości, w jakim to — jak wska-
zują na to źródła — dokonywano aktów autoagresji w ramach kultu 
Kybele.  Obecny w nim lęk przed autokastracją  i  kaleczeniem się 
w ogóle90 należy  moim  zdaniem  uznać  za  charakterystyczny  dla 

86 S.  Freud,  Psychoanaliza zbiorowości i analiza  „ja” [w tegoż:]  Pisma społeczne, 
Warszawa 1998, s. 112.

87 D.M. Wulff, dz. cyt., s. 290. Suttie pisze o tym np. w: tegoż, The Origins of  
Love and Hate, Routledge, 1999, s. 3 i nast., 16. 

88 D.M. Wulff, dz. cyt., s. 290.
89 S. Freud, Poza zasadą..., Warszawa 1994, s. 29.
90 W. Burkert, Starożytne..., s. 181.
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omawianego kultu wymiar ottowskiego misterium tremendum. Odwo-
łajmy się w związku z tym do myśli Freuda z późnej jego rozprawy 
pt.  Niesamowite. Przeprowadzając  w  niej  analizę  literackich  dzieł 
Ernesta  T.A.  Hoffmanna  w świetle  swych  poglądów  na  lęk  kas-
tracyjny, Freud wiąże mające być wzbudzanym przez opowiadania 
Hoffmanna  uczucie  niesamowitości  (przekładalne  na  ottowskie 
sensus numinis) z procesem przebijania się czy też powrotu do świa-
domości treści, które w okresie dzieciństwa zostały z niej wyparte, 
w tym treści  związanych  z  lękiem kastracyjnym.  Podsumowując 
Niesamowite Freud pisze, że „(...) należy (je — Ł.M.) wywodzić z in-
fantylnego życia psychicznego (...). W nieświadomości psychicznej 
można bowiem rozpoznać dominowanie jednego z natręctw powta-
rzania  wynikających  z  impulsów  popędowych,  które  prawdopo-
dobnie zależy od najbardziej wewnętrznej natury samych popędów 
i jest wystarczająco silne, by wysforować się przed zasadę rozkoszy, 
które pewnym aspektom życia psychicznego nadaje demoniczny (tj. 
tremendalny [patrz przyp. 7 na s. 12 i nast.] — Ł.M.) charakter, (...). 
Powyższe wywody przygotowały nas na stwierdzenie, że jako nie-
samowite  odczuwane  jest  to,  co  może  przypominać  o  tym  we-
wnętrznym natręctwie powtarzania”91.

Nie dotarłem do źródeł  innych niż przytoczone w pierw-
szym rozdziale pracy mity, z których można by wnioskować na te-
mat obrazu Kybele, jaki mogli posiadać i malować w swych świa-
dectwach jej wyznawcy. Jedynym tropem w tym kierunku pozosta-
ją dla mnie wzmianki sugerujące dokonywanie autokastracji na we-
zwanie bogini.  Niemniej  jednak cennym teoretycznym uzupełnie-
niem dotychczasowych rozważań pozostają poglądy Helfaera, któ-
ry stwierdza w indywidualnym obrazie  bóstwa,  życiu religijnym 
w ogóle  i  ich  symbolice  stransfigurowaną  obecność  najwcześniej-
szych etapów emocjonalnego rozwoju jednostki, tj. relacji z matką 

91 S.  Freud,  Niesamowite [w  tegoż:]  Pisma  psychologiczne,  Warszawa  1999, 
s. 250.
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oraz  częściowych  i  fragmentarycznych  identyfikacji  z  rodzicami, 
a także i późniejszych etapów rozwoju. Analizy obrazu bóstwa uj-
muje on w kontekście psychicznej separacyjnej rekompensaty utra-
conej fuzji z matką92. Rizzuto z kolei jest autorką koncepcji obrazu 
bóstwa jako obiektu przejściowego.  Zwraca ona uwagę na to,  że 
bóstwo (jego obraz) może  „być celem dla rozproszonych i zakaza-
nych libidalnych pragnień”. Uważa, że to na okres edypalny przy-
pada maksimum jego kateksji. Przede wszystkim od sposobów roz-
wiązania właściwych temu okresowi życia problemów Rizzuto uza-
leżnia  właściwą danej  jednostce charakterystykę obrazu bóstwa93. 
Zauważmy nadto w tym miejscu, że rolę obiektu przejściowego mo-
że także pełnić własne ciało, a jeśli rytualny trans gallusa traktować 
jako analogię intoksykacji LSD, to, w myśl sugestii Grofa, autokas-
tracja byłaby być może konsekwencją przechodzenia przez niego fa-
zy COEX-ów (skrót od ang. condensed experience). Dla pełnego uzna-
nia wobec dokonań klasycznej psychoanalizy Grofa COEX to „spe-
cyficzna konstelacja pamięciowa, złożona ze skondensowanego ma-
teriału przeżyciowego (oraz — albo z fantazji pochodzących z róż-
nych okresów życia jednostki)”94. 

W  paradygmacie  myśli  Silbergera  autokastrację  w  kulcie 
Kybele można odczytać jako finalny skutek procesów autosymboli-
zacyjnych jednostki95. Imię Attisa nosili główny kapłan Pessinuntu, 

92 A. Molenda.,  Rola obrazu Boga w nerwicy eklezjogennej, Kraków 2005, s. 55. 
Krytykę pojęcia obiektu przejściowego znajdzie czytelnik w: D.M. Wulff, 
dz. cyt., s. 317 i nast. Na temat związków obrazu Boga z samooceną zob.: 
tamże, s. 318. 

93 A. Molenda., dz. cyt., Kraków 2005, s. 63 i nast, 68. Więcej o poglądach Riz-
zuto w: tejże, The Birth of the Living God. A Psychoanalitic Study, 1979.

94 S. Grof,  Badania nad rolą halucynogenów w doznaniach ekstatyczno-wizyjnych 
[w:] H. Grzymała-Moszczyńska, Psychologia religii — wybór tekstów. Część II, 
Kraków 1986, s. 84. Zob. też: J. Sieradzan, dz. cyt., s. 341.

95 Mających przebiegać w trzech fazach: materialnej, formalnej i somatycznej. 
By przytoczyć najbardziej klasyczny przykład: wydają się one doprowa-
dzać inicjowanych szamanów na skraj transformujących doświadczeń ago-
nalnych, po których odradzają się oni do nowego życia jako dysponujący 
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jak i  galloi w ogóle96. Za czynnik inicjujący oraz modelujący suges-
tywnie procesy autosymbolizacyjne w kulcie Kybele uznać zatem 
należy związany z jej rytuałem mit opowiadający jego autokastrację, 
którą  to  kapłani  Kybele odgrywali  w sposób rzeczywisty  (soma-
tyczny) w czasie pogłębionego, inicjującego doświadczenia religij-
nego97. Uzupełnijmy ten wniosek poglądem Bettelheima, który mó-
wiąc o micie, zwraca uwagę, że „jeśli w trakcie słuchania jego treści 
czujemy się poruszeni, to znaczy, że dotknął on obszaru konflikto-
wego dla nas. Możemy wówczas rozważyć te treści, odnieść je do 
siebie, a napięcie, jakie wywołuje w nas konflikt, zostanie rozłado-
wane. Treści nieświadome dostają się wtedy do świadomości, zosta-
ją  »przepracowane« przez świadomość. Uświadomienie treści psy-
chicznych, do których odwołuje się mit, jest katartyczne, ma cha-
rakter psychoterapeutyczny”98.

właściwym szamanom wiedzą i doświadczeniami, by nie rzec — językiem 
Gerarda van der Leeuwa — mocami (do koncepcji mocy w myśli van der 
Leeuwa  nawiązuję  w  oparciu  o:  tegoż,  Fenomenologia  religii,  Warszawa 
1978).  Istnieją przesłanki po temu, by sądzić,  że proces autosymbolizacji 
jest składową zjawiska śmierci psychogennej; zob.: Z. Freud, Tabu i..., s. 52 
i nast.;  M. Mauss,  Idea śmierci wpajana jednostce przez osobowość i jej wpływ  
na ciało [w tegoż:] Socjologia i antropologia, Warszawa  2001, s. 341-357; T. Si-
kora, Użycie substancji..., przypis na s. 107; oraz tegoż, Euoi..., s. 284. 

96 J.G. Frazer, dz. cyt., s. 296; E.O. James, Starożytni Bogowie. Historia rozwoju  
i rozprzestrzenienia się religii starożytnych na Bliskim Wschodzie i we wschodniej  
części basenu śródziemnomorskiego,  Warszawa 1970, s. 92; M.G. Lancellotti, 
dz. cyt., s. 49 i nast., L.E. Roller, dz. cyt., s. 193 i nast.

97 Myśl  Silbergera  referuję,  opierając  się  na:  T.  Sikora,  Użycie  substancji..., 
s. 104-108.

98 Cyt.  za  A.  Pankalla,  Psychologia  mitu.  Kultury  tradycyjne  a  współczesność, 
Warszawa 2000, s. 53 i nast. Patrz. też s. 19 na temat szamanistycznego ry-
su kultu Kybele. Wynotujmy też tutaj za: A. Szyjewski, Szamanizm, Kraków 
2005, s. 88 i nast., że „(...) uniwersalna symbolika, jaka pojawia się w kon-
tekście kontekstu związku szamana z duchem (opiekuńczym  ― Ł.M.) na-
wiązuje do dziedziny erotycznej. (...) związanie się z zaświatowymi moca-
mi przyjmuje zwykle silne seksualne podteksty”.
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