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psychiczna?
Problem chorób psychicznych i zaburzeñ osobowo�ci w antropologii kultu-
rowej nie jest zjawiskiem nowym. Badacze od pocz¹tku zdawali sobie spra-
wê, ¿e w okresie oddzia³ywania paradygmatu animizmu (czyli przez wiêk-
sz¹ czê�æ rozwoju ludzko�ci), stany zmienionej �wiadomo�ci, czêste w cho-
robach psychicznych, odgrywa³y ogromn¹ rolê. Marzenia senne i, zbli¿one
do nich fenomenologicznie, stany transowe "zaludnia³y" �wiat uosobionymi
upostaciowaniami symbolicznymi pod�wiadomo�ci udostêpnianymi �wiado-
mo�ci w postaci halucynacji. Rzeczywisto�æ by³a wiêc skutkiem gry oddzia-
³ywañ uosobionych mocy duchowych odbywaj¹cej siê w ukrytej sferze,
normalnie dla cz³owieka niedostêpnej. Kluczem do poznania tej strefy by³y
sny, stany transowe wywo³ywane za po�rednictwem odpowiednich procedur
magiczno�religijnych, a tak¿e stany transowe pojawiaj¹ce siê spontanicznie
wskutek chorób psychicznych i ró¿nego rodzaju zaburzeñ osobowo�ci.

W swojej monografii dotycz¹cej syndromu osobowo�ci naprzemiennych
Putnam zwraca uwagê, ¿e jednym z mo¿liwych archetypów tego zaburzenia
mo¿e byæ transformacja zachodz¹ca podczas szamañskiego transu. Sugeruje
nawet, ¿e rysunki znane ze stanowisk jaskiniowych datowanych na paleolit
górny, przedstawiaj¹ce wyobra¿enia szamanów zmieniaj¹cych siê w zwie-
rzêta (lub uciele�nione duchy), a tak¿e niektóre przyk³ady wspó³czesnej
sztuki eskimoskiej, mog¹ mieæ zwi¹zek z wystêpuj¹cym w zaburzeniu z oso-
bowo�ci¹ naprzemienn¹ zjawiskiem switchingu � "przechodzenia" osobo-
wo�ci cz³owieka w inn¹ osobowo�æ.

Mo¿liwo�æ ³¹czenia zjawiska szamanizmu z szeroko rozumianym zagad-
nieniem chorób psychicznych szeroko by³a dyskutowana przez Eliadego w
pierwszej chyba pe³nej monografii i syntezie tematu ("Szamanizm i archa-
iczne techniki ekstazy"). Autor daje tam przegl¹d szamanizmu syberyjskie-
go pod k¹tem jego zwi¹zków z psychopatologi¹. Za jeden z przyk³adów
pos³u¿y³o podobieñstwo pomiêdzy szamanizmem w spo³eczno�ciach ark-
tycznych a chorobami nerwicowymi, przede wszystkim z ró¿nymi formami
histerii zwanej te¿ czasem "histeri¹ arktyczn¹". Zgodnie z tym tokiem rozu-
mowania deprywacyjny charakter wp³ywu klimatu regionów polarnych w
postaci nadmiernego zimna i ograniczonej diety, a tak¿e samotno�ci i mo-
notonii krajobrazu, wp³ywa na kondycjê psychiczn¹ powoduj¹c jej znaczne
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os³abienie, a nawet wywo³uj¹c choroby umys³owe. Szaman ró¿ni³by siê w
takim ujêciu od chorego tylko mo¿liwo�ci¹ kontrolowania i wywo³ywania
transu z w³asnej woli. Potwierdzeniem takiej tezy jest fakt, ¿e rzeczywi�cie
szamanizm tego regionu charakteryzuje siê tym, ¿e trans (zwykle jest to
trans o charakterze kataleptycznym wywo³any wskutek poprzedzaj¹cej go
bezpo�rednio ceremonii), czyli ekstaza szamañska jest zjawiskiem sponta-
nicznym i organicznym, co zbli¿a go do charakterystyki spontanicznego
wyst¹pienia objawów transu wskutek choroby psychicznej. Wilken wrêcz
wysun¹³ tezê o równowa¿no�ci zjawiska szamanizmu z chorob¹ psychicz-
n¹1. Wed³ug niego u podstaw szamanizmu mia³aby le¿eæ rzeczywista choro-
ba, a trans by³ pocz¹tkowo transem chorobowym, a dopiero pó�niej zaczêto
"dramatycznie" na�ladowaæ ten autentyczny trans, czemu s³u¿yæ mia³aby
ca³a edukacja i inicjacja szamañska.

Zwi¹zki szamanizmu z chorobami psychicznymi zdadz¹ siê oczywiste,
gdy we�miemy pod uwagê ca³y przegl¹d przedstawiony przez Eliadego.
Otó¿ w prawie wszystkich spo³eczeñstwach pierwotnych, w których istotn¹
rolê odgrywaj¹ szamani lub magowie, za osoby obdarzone ³ask¹ nadprzyro-
dzon¹, a wiêc jakby naturalnie predystynowane do pe³nienia tych funkcji,
uwa¿a siê chorych psychicznie (najczê�ciej neurasteników, psychotyków a
przynajmniej ekscentryków), lub osoby ogólnie chorowite i/b¹d� kalekie.
Ponadto szamani zwykle charakteryzuj¹ siê anomaliami genetycznymi, ró¿-
nie wyra¿onymi. Dla przyk³adu szamani z Chile zawsze s¹ chorowici lub
nadwra¿liwi, o s³abym sercu, zrujnowanym ¿o³¹dku, podatni na utratê
wzroku. Twierdz¹, ¿e wezwanie bóstwa jest dla nich nie do odparcia, a
niechybn¹ kar¹ za ich upór i niewierno�æ by³aby przedwczesna �mieræ2.
Radin stwierdza ponadto, ¿e struktura psychiczna czarowników, znachorów
i kap³anów (czyli jednym s³owem � szamanów), bardzo czêsto zdradza
cechy epileptoidyczne lub histerioidyczne � to, co pocz¹tkowo wynika³o z
konieczno�ci psychicznych, sta³o siê narzucon¹ i mechaniczn¹ formu³¹ na
u¿ytek wszystkich tych, którzy pragnêli zostaæ kap³anami lub nawi¹zaæ
kontakt z nadprzyrodzonym3. Zwraca uwagê te¿ fakt, ¿e osobnik pe³ni¹cy
funkcje szamana jest czêsto epileptykiem. Zauwa¿ono tê zale¿no�æ zarówno
w�ród spo³eczeñstw po³udniowoazjatyckich i pacyficznych (szamani z Sa-
                                                  
1 Podajê za Eliadem.2 Cytat z Housse'a, podawany przez Eliadego. Takie "wezwanie" mo¿e byæ równie¿
interpretowane na gruncie psychopatologii � bardzo przypomina jedn¹ z form nerwicy natrêctw
wspomaganej omamami prze�ladowczymi, która do�æ czêsto towarzyszy ró¿nym chorobom
psychicznym i psychosomatycznym, m.in. epilepsji i zaburzeniom z grupy nerwic histerycznych.3 Cytat za Eliadem.
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moa czy z Polinezji) jak i po³udniowoamerykañskich. Id¹c dalej w interpre-
tacji tego faktu, nale¿y stwierdziæ, ¿e epilepsji bardzo czêsto towarzysz¹
psychozy z jako�ciowymi zaburzeniami �wiadomo�ci i towarzysz¹ce im sta-
ny pomroczne o ró¿nym stopniu zm¹cenia �wiadomo�ci, stany majaczenio-
we (a wiêc i halucynacje). Mog¹ te¿ wyst¹piæ zespo³y z grupy chorób
afektywnych � depresyjne i maniakalne, zespo³y schizofrenopodobne oraz
inne powik³ania psychotyczne, m.in. zespo³y paranoiczne i parafreniczne z
urojeniami prze�ladowczymi, omamami s³uchowymi, czuciowymi, wêcho-
wymi, a nawet smakowymi. Stany pomroczne, inaczej zwane zespo³em po-
mrocznym albo zamroczeniowym (obnubilatio), charakteryzuj¹ siê obja-
wem osiowym w postaci jako�ciowej zmiany �wiadomo�ci � sensorium i
naprzemiennym rozdwojeniem osobowo�ci. Innymi s³owy mo¿e doj�æ do
pojawienia siê nowej, patologicznej osobowo�ci odbiegaj¹cej sylwetk¹ cha-
rakterologiczn¹ od dotychczasowej. Zmiana taka wyraziæ siê mo¿e amnezj¹
w³asnych danych osobowych (chory podaje dane niezgodne z rzeczywis-
tymi, zw³aszcza w stanach tzw. pomroczno�ci jasnej � obnubilatio lucida),
a tak¿e zmian¹ w zachowaniu i postêpowaniu. Warto podkre�liæ, ¿e powy¿-
sze objawy psychiczne mog¹ pozostawaæ w zwi¹zku czasowym z napadami,
jak i bez niego, a stan z naprzemiennym rozdwojeniem osobowo�ci to zabu-
rzenie dysocjacyjne, czy raczej nerwica histeryczna typu dysocjacyjnego �
inaczej nazywana zaburzeniem z osobowo�ci¹ naprzemienn¹4. Ta jednostka
za�, w najwiêkszym skrócie, charakteryzuje siê egzystencj¹ w jednym indy-
widuum dwóch lub wiêcej dystynktywnych osobowo�ci lub stanów osobo-
wo�ciowych, ka¿dego z relatywnie wydzielonym wzorem osobowo�ci, relacji
i my�lenia o otoczeniu i o sobie samym. Ponadto ka¿da z tych osobowo�ci,
co pewien czas, okresowo przejmuje pe³n¹ kontrolê nad zachowaniem
indywidualnym5. Najciekawszym jednak jest fakt, ¿e osobowo�ci takie mog¹
siê miêdzy sob¹ znacznie ró¿niæ, i to pod takimi wzglêdami, jak wspomnie-
nia, pragnienia, zainteresowania, zdolno�ci, wiedza, moralno�æ, orientacja
seksualna, p³eæ, wiek, szybko�æ mówienia i tembr g³osu, wyniki testów oso-
bowo�ci czy wreszcie pod wzglêdem fizjologicznym (ró¿nice w ci�nieniu
krwi czy w przebiegu wykresów EEC)6.
                                                  
4 Nazwa tej jednostki chorobowej w jêzyku angielskim brzmi Multiple Personality Disorder, czy
wg najnowszego podrêcznika wydanego w 1994 roku przez American Psychiatric Association
(Diagnostic and Statistic Manual IV) � Dissociative Identity Disorder, dysocjacyjne zaburzenie
poczucia to¿samo�ci.5 Definicja wg DSM � III � R, zamieszczona m.in. w pracy Rosenhana i Seligmana.6 Wiêcej informacji na temat samej jednostki chorobowej m.in. w niepublikowanej pracy
magisterskiej autora tego artyku³u. Praca dostêpna w bibliotece Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego.
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Aby porównaæ zjawisko transu szamañskiego do zjawisk towarzysz¹cych
zaburzeniu z osobowo�ci¹ naprzemienn¹, nale¿y jednak na pocz¹tku krótko
scharakteryzowaæ samo zjawisko. Wg Wierciñskiego stan transowy nale¿y
rozumieæ jako dowolny stan �wiadomo�ci zmienionej przez wlanie siê w ni¹
tre�ci pod�wiadomo�ci i zdominowanie tej pierwszej przez regu³y koja-
rzenia tej drugiej. Podówczas w trakcie trwania stanu transowego, a wiêc
podczas dominacji pod�wiadomo�ci, mog¹ dokonywaæ siê i dokonuj¹ dra-
matyczne zmiany w zmys³owym obrazowaniu �wiata, subiektywnej katego-
ryzacji czasu i przestrzeni. Do tego do³¹czone s¹ ró¿nego typu halucynacje
zarówno realnie istniej¹cych w mózgu kompleksów pamiêciowych, jak i
wyobra¿eñ fantastycznych. Podczas transu wystêpuj¹ równie¿ zmiany po-
czucia samoidentyfikacji (por. przypis 4), do�æ czêsto z projekcjami tego
poczucia na inne osoby lub przedmioty, a¿ po stany posesyjne. W g³êbokim
transie mo¿e te¿ doj�æ do zaistnienia zjawiska eksterioryzacji (out�of�body
experience). Stany transowe obserwuje siê w chorobach umys³owych oraz
przy stanach deprywacyjnych. Wystêpuj¹ równie¿ podczas hipnozy, a tak¿e,
co wydaje siê byæ najprostsz¹ drog¹ do ich uzyskania, po za¿yciu �rodków
halucynogennych.

Podobnie stan transowy postrzega Hultkrantz. Uwa¿a, ¿e zjawisko
transu jest identyczne ze zjawiskiem ekstazy, przy czym to pierwsze dotyczy
raczej psychopatologii, a drugie � etnologii i religioznawstwa. Twierdzi, ¿e
trans nie mo¿e byæ porównywany ze zwyk³ym stanem zmienionej �wiado-
mo�ci. W swojej pierwotnej formie jest psychogennym i histeroidalnym
typem reakcji formowanym pod dyktando �wiadomo�ci. Mo¿e byæ równie¿
opisywany jako mentalnie nienormalny stan introwersji, który mo¿e byæ
wywo³any przez sugestiê lub dzia³anie innych �rodków typu narkotyki,
halucynogeny, i który jest ekspresj¹ �wiadomych lub nie�wiadomych
pragnieñ wizjonera. Stany transowe mog¹ mieæ ró¿n¹ jako�æ i intensyw-
no�æ, od transu lekkiego, p³ytkiego, po g³êboki z amnezj¹, który praktycz-
nie równoznaczny jest z ekspresj¹ pod�wiadomo�ci.

Zasadniczym elementem transu w wykonaniu szamana jest doznanie po-
bytu poza w³asnym cia³em, g³ównie podczas wêdrówek magicznych, lotów,
po typowe "out�of�body experience". Wystêpuj¹ wówczas równie¿ "duchy
pomocnicze" oraz "duchy opiekuñcze", towarzysz¹ce i wspomagaj¹ce sza-
mana w jego dokonaniach. W³a�nie owe duchy, a tak¿e czêsto pojawiaj¹ce
siê w wierzeniach zwi¹zanych z szamanizmem duchy przodków, nasuwaj¹
na my�l wyodrêbnione osobowo�ci czy kompleksy osobowo�ciowe charakte-
rystyczne dla zaburzenia z osobowo�ci¹ naprzemienn¹. Istotna rola owych
duchów w szamañskiej wizji �wiata ma zwi¹zek z jej magicznym charak-
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terem. Z jednej strony stoi wiara w wielo�æ dusz zamieszkuj¹cych ludzkie
cia³o. Dusze te s¹ zorganizowane w sposób hierarchiczny i odnosz¹ siê do
g³ównych funkcji ¿yciowych i psychicznych organizmu. Dusze te, szcze-
gólnie ni¿sze rang¹, mog¹ opuszczaæ cia³o cz³owieka, na przyk³ad podczas
snu, i wêdrowaæ do ró¿nych miejsc, spotykaj¹c po drodze takie czy inne
przeszkody i zagro¿enia. Gdy taka dusza nie wróci na czas do cia³a, objawia
siê to zewnêtrznie jako choroba lub jaka� dolegliwo�æ. Zadaniem szamana
jest sprowadzenie takiej "zb³¹kanej" duszy z powrotem do cia³a, czyli
wyleczenie, lub te¿, gdy na jej miejscu pojawi³ siê "z³y duch" � wypêdzenie
go, czêsto za pomoc¹ duchów � pomocników. W tym celu szaman, przy
u¿yciu odpowiednich procedur i technik oraz wykorzystuj¹c w³asne predys-
pozycje psychofizyczne, wprowadza siê w trans, podczas którego odbywa
magiczn¹ wêdrówkê po za�wiatach, prowadz¹c¹ w efekcie do odnalezienia i
sprowadzenia zb³¹kanej duszy, albo/i kontaktu z istotami nadnaturalnymi
(zawsze personifikowanymi), od których dowiaduje siê o przyczynach cho-
roby i metodach jej leczenia. Zewnêtrznie trans objawia siê ró¿norako.
Mo¿e to byæ stan katalepsji, wówczas szaman po wej�ciu w trans i osi¹gniê-
ciu ekstazy nieruchomieje najczê�ciej padaj¹c na ziemiê, a ca³o�æ magicz-
nych prze¿yæ rozgrywa siê w jego umy�le, przy czym mog¹ wyst¹piæ kon-
wulsje i wydawanie d�wiêków. Jednak¿e w klasycznym szamanizmie sybe-
ryjskim szaman podczas transu zachowuje siê adekwatnie do prze¿ywanych
sytuacji, odgrywaj¹c sceny ze swej podró¿y. Przedstawia równie¿ role
poszczególnych duchów. Je¿eli ma za ducha pomocniczego wê¿a, stara siê
odtworzyæ jego ruch za pomoc¹ mimiki i ruchów ca³ego cia³a. Inne duchy �
zwierzêta wymagaj¹ oczywi�cie innych adekwatnych zachowañ. Podczas
transu szaman mo¿e u¿ywaæ "jêzyka magicznego"7 lub "jêzyka zwierz¹t",
wywodz¹cego siê z na�ladownictwa otaczaj¹cej natury. Kirgiski baksa na
przyk³ad w czasie transu biega dooko³a namiotu i szczeka jak pies, obw¹-
chuje widzów, ryczy jak wó³, wyje, krzyczy, meczy jak jagniê, kwiczy jak
�winia, r¿y, grucha, na�laduje z godn¹ podziwu precyzj¹ krzyki zwierz¹t,
�piewy ptaków, odg³os ich lotu itd., co nie omieszka wywrzeæ wra¿enia na
widzach8. Na�laduj¹c dany d�wiêk szaman uto¿samia siê z danym duchem,
odtwarzaj¹c równie¿ jego zachowanie. Wcielenie siê jednak w zwierzê, czy
                                                  
7 Shirokogoroff i Jochelsen opisuj¹ przypadek szamana Tunguzów, który podczas transu mówi³
jêzykiem ducha, który okaza³ siê byæ w rzeczywisto�ci identycznym z jêzykiem jednego z
s¹siednich plemion. W stanie jawy szaman nie wykazywa³ jego znajomo�ci. Tu ciekawym jest
fakt, ¿e podobne przypadki by³y notowane u pacjentów z naprzemiennym zaburzeniem oso-
bowo�ci. Z pracy Hultkrantza.8 Cytat z Eliadego.



88
��������������������������������������

raczej wcielenie w siebie zwierzêcia jest magicznym przeobra¿eniem sza-
mana w to zwierzê, a nie posesj¹. Przeobra¿enie czêsto podkre�lane jest za
pomoc¹ stroju lub odpowiedniej maski. W najbardziej skrajnych przypad-
kach podczas transu mo¿e doj�æ do takich zmian, jak te opisywane przez
jednego z badaczy � podczas transu jednego z tunguskich szamanów wst¹-
pi³ weñ duch kobiety w ci¹¿y, co spowodowa³o nabrzmienie jego cia³a, upo-
dabniaj¹c je do cia³a tej¿e kobiety.

Nieco inaczej ma siê sprawa z duchami przodków. Nawi¹zanie kontaktu
z nimi ma raczej charakter posesji. Zreszt¹ w literaturze przedmiotu trans
szamañski bardzo czêsto jest identyfikowany z posesj¹. Taki punkt widzenia
prezentuje na przyk³ad Findstein, uwa¿aj¹c, ¿e ekstaza szamañska jest w
znacznej mierze stanem posesji, a szaman jest te¿ medium.

We wspó³czesnej psychiatrii posesjê uwa¿a siê za stan indywidualnego
lub zbiorowego transu albo ekstazy, przebiegaj¹cy ze zwê¿eniem �wiado-
mo�ci i po³¹czony zazwyczaj z czynno�ciami rytualnymi, zale¿nymi od ro-
dzaju religii, wierzeñ i obyczajów. Zgodnie z wierzeniami jest zjawiskiem
prawid³owym, gdy¿ polega na chwilowym wst¹pieniu ducha lub zst¹pieniu
Boga9. Problem posesji jako zaburzenia psychicznego rozpatrywany jest w
dziale psychiatrii kulturowej w�ród zespo³ów egzotycznych zaburzeñ psy-
chicznych. Nie do koñca istnieje zgoda co do relacji pomiêdzy posesj¹ a
transem szamañskim. Osterreich po zapoznaniu siê z materia³em syberyj-
skim uwa¿a, ¿e nie ma ca³kowicie pewnych przes³anek, by trans i zachowa-
nie siê szamana podczas transu ca³kowicie identyfikowaæ z posesj¹. Uwa¿a
ponadto, ¿e dramatyczne prezentowanie spotkañ i wcieleñ ducha przez mi-
mikê i ruchy szamana podczas transu, jak równie¿ na�ladownictwo d�wiê-
ków, g³osu, behawioru duchów mo¿e byæ zaledwie interpretowane jako
relikty staro¿ytnych stanów posesyjnych, a wiec raczej jako na�ladownictwo
ni¿ rzeczywista posesja. Inni twierdz¹, ¿e mo¿liwy jest mimo wszystko fakt,
¿e duch podczas transu mo¿e "uwa¿aæ" szamana za "miejsce swojego czaso-
wego pobytu", czyli, ¿e mo¿liwe jest co� w rodzaju posesji czasowej.

W ka¿dym razie duchy opêtuj¹ce szamana, czy te¿ kontaktuj¹ce siê z
nim w taki czy inny sposób, mog¹ mieæ ró¿ny charakter. Generalnie s¹ to
dusze zmar³ych przodków, a do�æ czêsto dusze zmar³ych szamanów. Poja-
wiaæ siê mog¹ po raz pierwszy podczas powo³ania do stanu szamañskiego.
Czêsta jest wówczas wizja ducha powiadamiaj¹cego kandydata o predys-
pozycjach. Duchy tego typu odgrywaj¹ równie¿ zasadnicz¹ role w procesie
inicjacji, w którym, jak wiadomo, osiowym elementem by³o prze¿ycie
                                                  
9 Za "Leksykonem Psychiatrii", 1993.
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w³asnej �mierci i ponowne odrodzenie siê. Pó�niej podczas transu szaman
przywo³uje duchy, uto¿samia siê z nimi i odbywa w ich towarzystwie
magiczne wêdrówki.

Ju¿ powy¿sza raczej krótka charakterystyka transu szamañskiego poz-
wala, przynajmniej czê�ciowo, odnie�æ go fenomenologicznie do zjawisk
wspó³wystêpuj¹cych z zaburzeniem z osobowo�ci¹ naprzemienn¹. Szaman
jako przedstawiciel danej spo³eczno�ci musi byæ predystynowany do wyko-
nywania swoich specyficznych zadañ. Jednym z zasadniczych warunków
jest, zgodnie z ¿yciorysem szamana w ujêciu Wierciñskiego, zagro¿enie
dzieciñstwa rozumiane przez ró¿ne, fizyczne b¹d� psychiczne odchylenia od
normy, zw³aszcza wystêpowanie halucynacji i stanów transowych (na tym
etapie zwykle spontanicznych). �wiadczyæ to mo¿e o tym, ¿e kandydat cha-
rakteryzowaæ siê musi chocia¿by zdolno�ci¹ do autohipnozy i samodziel-
nego wprowadzania siê w trans, co umo¿liwia³oby mu kontakt ze �wiatem
ponadnaturalnym dla niego, a w rzeczywisto�ci �wiatem jego w³asnej
wyobra�ni formowanym odgórnie przez tradycjê kulturow¹ danej
spo³eczno�ci, wraz z ca³¹ adekwatn¹ symbolik¹. Zdolno�æ do autohipnozy
jest podkre�lana jako jedna z najbardziej charakterystycznych cech pacjen-
tów ze zdiagnozowanym zaburzeniem z osobowo�ci¹ naprzemienn¹, naj-
prawdopodobniej odgrywaj¹ca niebagateln¹ rolê w kreacji kolejnych osobo-
wo�ci. Czyli zewnêtrzne zagro¿enia oddzia³uj¹ce na psychikê wraz z kolej-
nym etapem ¿yciorysu � intensywn¹ inicjacj¹ obejmuj¹c¹ ró¿nego rodzaju
praktyki ascetyczne, intensywny trening, wystawienie na ró¿norodne czyn-
niki potencjalnie traumatyczne, mo¿e, wraz ze zdolno�ci¹ do autohipnozy,
prowadziæ do kreacji osobowo�ci celem poradzenia sobie z wymaganiami.
Tu nale¿y zaznaczyæ istotn¹ rolê czynników traumatycznych le¿¹cych u
podstaw wielu zaburzeñ psychicznych, zw³aszcza, je�li oddzia³ywanie tych
czynników wi¹¿e siê z okresem dzieciñstwa. Wykreowane w ten sposób oso-
bowo�ci nie musz¹ byæ ca³kowicie oddzielone od �wiadomo�ci amnezj¹,
daj¹c siê poznaæ w stanach zmienionej �wiadomo�ci jako duchy przodków,
czy duchy innego rodzaju. Problem, jaki pojawia siê w takim toku rozumo-
wania, polega na tym, ¿e zgodnie z licznymi przekazami duchy, które towa-
rzysz¹ szamanowi, czêsto nie s¹ duchami ludzi, lecz personifikowanymi
duchami zwierz¹t. Do tej pory jednak w ca³ej dostêpnej literaturze doty-
cz¹cej zaburzenia z osobowo�ci¹ naprzemienn¹ nie by³o przypadku, by
którakolwiek z kreowanych osobowo�ci nie by³a "cz³owiekiem". Jedynym
mo¿liwym wyja�nieniem jest fakt, ¿e spo³eczeñstwa, w�ród których istnia³a
b¹d� istnieje instytucja szamana, to spo³eczeñstwa kierowane paradygma-
tem animizmu. Dla nich ka¿de zwierzê obdarzone jest, podobnie jak cz³o-
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wiek, dusz¹, wiêc potencjalnie posiadaæ mo¿e te¿ i osobowo�æ. Uto¿samia-
nie siê ze zwierzêciem zatem, nawet w takim stopniu, ¿e wykreowana oso-
bowo�æ mia³aby taki charakter, zwi¹zane by³oby z rol¹ takiego zwierzêcia w
mitologii i wierzeniach. Pamiêtaæ te¿ nale¿y, ¿e duchy takie zawsze by³y w
jaki� sposób personifikowane. Je�li chodzi za� o duchy przodków, to na
miejscu wydaje siê byæ odwo³anie do jungowskich "kompleksów parental-
nych" (tj. kompleksu Ojca i kompleksu Matki), które s¹ odpowiedzi¹ wspó³-
czesnej psychoanalizy na rolê duchów przodków w spo³eczeñstwach zwa-
nych pierwotnymi. Gwa³towne zmiany behawioru zachodz¹ce podczas tran-
su interpretowaæ mo¿na w tym duchu jako analogiczne do zmian towarzy-
sz¹cych procesom przechodzenia z jednej osobowo�ci w drug¹ (switching).

Wyra�nie ró¿ne zjawiska, nie daj¹ce siê interpretowaæ, to fakt, ¿e trans
szamañski, w przeciwieñstwie do zmian w zaburzeniu z osobowo�ci¹ na-
przemienn¹ jest wywo³ywany wolicjonalnie i jest zwykle poprzedzony
skomplikowanymi ceremoniami, jak równie¿ fakt, ¿e szaman zwykle pa-
miêta tre�ci towarzysz¹ce transowi, co nie ma miejsca w zaburzeniu, gdzie
zwykle wystêpuje amnezja nastêpcza.

Oczywi�cie zatem nie nale¿y generalizowaæ i twierdziæ, ¿e zjawisko sza-
manizmu wystêpuje tylko w kontek�cie choroby psychicznej czy psychoso-
matycznej. Zgodnie bowiem z modelem ¿yciorysu szamana w ujêciu Wier-
ciñskiego osoby praktykuj¹ce szamanizm obdarzone s¹ zwykle, b¹d� te¿ wy-
pracowuj¹ j¹ w trakcie uci¹¿liwego treningu i inicjacji, niezwyk³¹ zdol-
no�ci¹ do opanowania stanu transowego i w³asnych odruchów. S¹ wiêc
zazwyczaj dobrze przystosowane do otoczenia i charakteryzuj¹ siê wysok¹
zdolno�ci¹ przetrwania. �wiadczyæ to winno zatem za siln¹ konstrukcj¹
psychonerwow¹, a nie za patologiczn¹, co wydaje siê zaprzeczaæ powy¿-
szym rozwa¿aniom. Uwa¿aæ chyba nale¿y, ¿e kalectwo czy choroba psy-
chiczna to tylko zewnêtrzne oznaki "wyboru" do pe³nienia funkcji szamañ-
skich. Choroby zwykle pojawiaj¹ siê w kontek�cie powo³ania danego osob-
nika � cz³owiek religijny [tu: szaman], podobnie jak chory, przenoszony
jest na poziom witalny, który ods³ania mu fundamentalne przes³anki egzys-
tencji ludzkiej, to znaczy samotno�æ, nietrwa³o�æ, wrogo�æ otaczaj¹cego go
�wiata. Ale prymitywny mag, znachor lub szaman nie jest tylko chorym:
jest przede wszystkim chorym, który zdo³a³ siê wyleczyæ, który sam siê
wyleczy³. Wielokrotnie, gdy powo³anie szamana czy znachora objawia siê
przez chorobê lub eliptoidyczny atak, inicjacja kandydata jest równo-
znaczna z uzdrowieniem10. Chyba nale¿y wiêc uwa¿aæ, ¿e choroby, a obok
                                                  
10 Cytat z Eliadego.
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nich tak¿e nie mniej wa¿ne sny i ekstazy o mniejszym czy wiêkszym stop-
niu patogeniczno�ci s¹ przede wszystkim �rodkami do uzyskania kondycji
szamañskiej, ale nie determinuj¹ bycia szamanem same przez siê. Szaman
bowiem jako cz³owiek posiada predyspozycje psychopatologiczne, jest po-
tencjalnym chorym, ale nie wywo³uj¹ one u niego ¿adnych zaburzeñ psy-
chicznych. Swoje zdolno�ci i predyspozycje wyzwala dostosowuj¹c je do
swojego powo³ania w odpowiednim systemie wierzeñ � wtedy pojawiaj¹ siê
one jako spontaniczna, nie wolicjonalnie kontrolowana ekstaza, czy, kiedy
jest ona kontrolowana i jest wynikiem odpowiednich przygotowañ w formie
zrytualizowanej � jako trans szamañski.

Warszawa, 2000
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