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(Uniwersytet Jagielloński)

Wśród postaci, które stoją w greckiej (a potem i rzymskiej) tradycji religijno-literackiej

gdzieś na pograniczu Swojego i Obcego: cieszą się popularnością wśród Greków i Rzymian, a

zarazem wyraźnie odbierane są jako zapożyczone z innych tradycji, Attis zajmuje miejsce na
pewno nie kluczowe (te zarezerwowane są dla Mitry, Izydy, czy Adonisa), ale z pewnością

znaczące. Z jednej strony, wpisuje się (przynajmniej zdaniem sporej części współczesnych

badaczy, z których w najbardziej oczywisty sposób przychodzi do głowy Vidal-Nacquet) w grupę

na wpół boskich, na wpół heroicznych postaci młodzieńców, którzy nigdy nie zdołali osiągnąć

dorosłości i zginęli podczas symbolicznie podejmowanej próby męskości (Adonis, Hipolit,
Meleager)1. Z drugiej – przywodzi na myśl kulty i postacie niekoniecznie akceptowane przez
Greków i Rzymian, przede wszystkim to z racji swoich konotacji z aktem autokastracji, która, jak

większość nie tylko tak drastycznych samookaleczeń, była dla kultury grecko-rzymskiej czymś
zdecydowanie nie do przyjęcia.

Mit o Attisie w swojej wersji literackiej funkcjonował w wielu, zasadniczo różniących się

od siebie wersjach; nawet jeżeli pominąć sporną Herodotową opowieść o Atysie, synu Krezusa2,

którą część uczonych uznaje za wariant opowieści o frygijskim herosie, pozostaniemy z

przynajmniej kilkoma różnymi wersjami tej narracji3. Rozmaicie wygląda w nich kwestia
pochodzenia Attisa, poza tym w jednych z nich Attis jest kochankiem bogini, który nie potrafi

dochować jej wierności i zostaje za to ukarany obłędem, prowadzącym do autokastracji, w
innych jego związek z Kybele ma raczej charakter relacji bogini i jej kapłana; w jednych Attis

płaci życiem za przekroczenie poleceń bogini (choć po śmierci jego ciało nie ulega rozkładowi i
zostaje przechowane nietknięte), w innych – pozostaje na zawsze jej sługą, wzorcem i
1

Strauss Clay 1995.
Hdt 1, 34-45.
3
Lancellotti 2002: 1-9 omawia dwie tradycje mitu, które określa jako frygijską i lidyjską, a następnie poświęca sporo
miejsca na analizę tradycji literackiej, odnoszącej się do mitu/ów Attisa.
2
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prototypem kapłanów-eunuchów, gallów. Od pytania o pochodzenie do zagadki tego, co się z nim
stało po kastracji, Attis jest zawsze postacią ambiwalentną, otoczoną zagadkami i niejasnościami,
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które – choć w naturalny sposób należą do porządku mitu – tutaj dodatkowo pozostawiają
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uczonych w niepewności, jak i w jakim (frygijskim, małoazjatyckim, anatolijskim? Greckim?
Rzymskim? Neoplatońskim?) kontekście czytać jego mit – i czy w ogóle o jednym micie i jednej
postaci możemy tu mówić.

Celowo nie staram się pokazać tutaj, jak dokładnie wyglądają warianty mitu o Attisie u

poszczególnych autorów, u których się on pojawia (są wśród nich Diodor4, Katullus5, Owidiusz 6,

Stacjusz7, Pauzaniasz8, Julian9, Nonnos10): zostało to, oczywiście, zrobione wiele razy przez

badaczy, od Hepdinga i jego epokowej pracy na temat kultu Attisa począwszy. Bardziej

interesujące wydaje się prześledzenie, jak – i na jakiej podstawie – interpretowano rolę i pozycję
Attisa w kulcie Kybele i w jaki sposób rozumiano i wyjaśniano (a czasem zaciemniano) te
elementy jego mitycznej biografii, które Grekom, i Rzymianom musiały wydawać się obce i
dziwaczne, a współczesnym uczonym – dziwne, niekonsekwentne i przez to znaczące.

2. Problem źródeł

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewien metodologiczny problem, typowy

bynajmniej nie tylko dla badań nad charakterem religijnych ceremonii i rytuałów z Attisem
związanych. Badacze kultu Attisa, nawet jeżeli skupią się głównie na postaci jego samego, a nie
na wielokrotnie częściej reprezentowanej zarówno w sztuce, jak i w literaturze, Kybele11, nie

mogą narzekać na brak materiału źródłowego: zebrane przez Maartena J. Vermaserena źródła
obejmują siedem sporych tomów12. Tu jednak należy pamiętać o dwóch podstawowych

problemach. Po pierwsze, w przypadku Attisa równie ważny jak źródła stricte literackie jest

materiał archeologiczny oraz inskrypcyjny. Po drugie, trzeba pamiętać o tym, że w przypadku
opracowań literackich, zwłaszcza w poezji, mamy do czynienia nie z zapisem realnego kultu, ale
z realizacją pewnej artystycznej, poetyckiej wizji, którą tradycja literacka i intertekstualne gry
4

3, 58, 4; 3, 59, 7.
C. 63.
6
Fasti 4, 22ff; Met.10, 103ff.
7
Silvae 1, 5, 37.
8
1, 4, 5; 7, 19, 9-12; 7, 20, 3.
9
Oratio 5.
10
Dion. 25, 310ff.
11
Hepding 1903.
12
Vermaseren 1977-89.
5
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poetyckie kształtują w stopniu co najmniej takim samym, co religia i kult. I jakkolwiek wielu
badaczy, od Frazera13 poczynając, traktowało literackie źródła jako podstawę do rekonstrukcji
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rytuałów związanych z Attisem, trzeba pamiętać, że przynajmniej w niektórych przypadkach (c.
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63 Katullusa wydaje się tu przykładem szczególnie charakterystycznym) mamy do czynienia z
decyzjami autorskimi, których charakter jest raczej artystycznie niż religijnie czy rytualnie

motywowany. Mimo mniej lub bardziej udanych prób udowodnienia tezy przeciwnej (choćby
przez Näsström 198914), stwierdzenie, że należy podejść z rezerwą do roli tych tekstów w

rekonstrukcji realnego, historycznego kultu Attisa nadal pozostaje w mocy. Warto mieć w

pamięci te zastrzeżenia przy próbie analizy tego, co dziś wiadomo o kulcie związanym z Attisem.

3. Misteria Matki, misteria kochanka

Mimo wątpliwości, jakie budzi dzisiaj teza Frazera o Attisie jako kolejnym z szeregu

umierających i zmartwychwstających bóstw, badacze raczej nie mają wątpliwości co do jego
orientalnego (prawdopodobnie frygijskiego) pochodzenia15. Wydaje się jednak, że w opisie

ewentualnych misteriów Attisa i tego, co o nich wiemy, warto skupić się na kulturze greckorzymskiej, nie wnikając już w charakter orientalnych tradycji, które poprzedziły powstanie
znanych nam dzisiaj obrzędów ku czci bóstwa.

Dla kwestii rekonstrukcji ewentualnych rytuałów, związanych z kultem Attisa, a

konkretniej – dla ustalenia, z bóstwem o jakim charakterze mamy do czynienia, szczególnie
interesująca jest wersja opisana przez Arnobiusza16 w Adversus nationes, jako że pozwala ona, w

interpretacji badaczy, powiązać postać Attisa z wegetacją i kultami wegetacyjnymi. Podana przez

Arnobiusza wersja mitu o Attisie zawiera sporo aluzji, które mogą dać się odczytać jako
skojarzenia ze światem roślinnym: związek Attisa z sosną, przemiana kropel krwi Attisa i Ii

(narzeczonej zmarłego) w fiołki, powstanie drzewa migdałowego; stąd część badaczy17

interpretowała postać Attisa, w duchu hipotez Frazera, jako numen powiązane z wegetacją i
światem roślinnym, bóstwo, którego śmierć grozi światu utratą płodności. Można jednak
13

Frazer 1906.
Tezy autorki o podobieństwie pierwotnego kultu Demeter do kultu Dioniza o tyle nie wydają się przekonujące, że
nie wydają się opierać na niczym poza intuicją. Z drugiej strony, jej analiza postaci Attisa jako mediatora między
światem ludzi o bogów, postaci o ambiwalentnej pozycji, seksualności i statusie, wydaje się interesująca i – w
kontekście utworu Katullusa – uprawniona.
15
Na ten temat obszernie u Lancellotti 2002: 16-60; tam też analiza innych stanowisk badaczy w tej kwestii.
16
Adv. nat. V, 5-17.
17
Zob. przede wszystkim Sfameni-Gasparo 1985.
14
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odczytać ten sam materiał inaczej i zobaczyć w Attisie, jak Lancellotti18, przede wszystkim
bóstwo powiązane (dzięki swojej „oryginalnej”, frygijskiej i lidyjskiej inkarnacji) z ideą
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monarchii i koncepcją władcy. Hipoteza ta ma wyraźnie polemiczny w stosunku do post-
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Frazerowskich koncepcji charakter i skupia się przede wszystkim na interpretacji źródeł (głównie

passusów poświęconych Attisowi u Diodora i Atysowi u Herodota); ich analiza pozwala autorce
podkreślić w oryginalnym kulcie przede wszystkim aspekty funeralne i związaną z nimi rolę
porządkującą świat i gwarantującą powrót ładu po chaosie spowodowanym śmiercią władcy.
Niezależnie jednak od tego, czy hipotezę Lancellotti uznamy za przekonującą, nie ma ona, jak się
wydaje, głębszego związku z tym, jak Attisa interpretowali Grecy czy zwłaszcza ważniejsi w tym

kontekście, z racji większej ilości zachowanych danych, Rzymianie. Warto jednak pamiętać, że

podstawowe zastrzeżenie Lancellotti wobec zwolenników jasnej interpretacji kultu i misteriów
Attisa jako kultu wegetacyjnego – a więc zarzut o unifikowanie i ujednolicanie materiału z

bardzo różnych epok i kręgów kulturowych, po czym interpretowanie go jako dowodu na
prawdziwość tezy o umierającym i zmartwychwstającym bóstwie wegetacji - pozostaje jak
najbardziej w mocy.

a. Grecja

Na obecność Attisa w kulcie Kybele (choć już nie na szczegóły jego roli) wskazują już

najstarsze dotyczące tego kultu greckie dokumenty, a mianowicie inskrypcje z Pireusu, datowane
na okres między 284 a 246 r. p.n.e. Dotyczą one kultu Kybele, łączonego w Pireusie raczej ze
społecznościami cudzoziemców niż wyznawanego przez samych Greków. Zawarte są w nich

niewielkie, ale żywo przez uczonych dyskutowane, wzmianki o przygotowaniu κλίνη, czyli łoża,
z okazji jednych i drugich świąt zwanych Attideia19. Inne stosunkowo wczesne, w tym przypadku

hellenistyczne, źródła, jak epigramaty z Antologii Palatyńskiej20, potwierdzają obecność w kulcie

bogini kapłanów-eunuchów, zwanych gallami (γάλλοι), w których późniejsza tradycja widziała
naśladowców i kapłanów Attisa. Z tych wzmianek wynika przede wszystkim fakt, że kult Attisa
jako towarzysza/kapłana/sługi Kybele istniał – nie wiadomo jednak kompletnie, jaki ten kult miał

charakter i jak w ogóle postrzegany był sam Attis: jako człowiek? Heros? Postać o cechach

boskich? Ryzykowne byłoby ekstrapolowanie cech Attisa, znanych czy to z tradycji orientalnej
18

Lancellotti 2002: 42-47.
Vermaseren 1977-89 II, nr 262; problem jednych i drugich świąt krótko omawia Lancellotti 2002: 64-5.
20
Ant. Pal. VI, 220, XI, 195.
19
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(przede wszystkim dość dobrze znanego ze świadectw kultu we frygijskim Pesynuncie), czy z
epok późniejszych, na hellenizm. Lepiej chyba – gdy chodzi o odpowiedź na pytanie, czy w tej
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epoce istniał (misteryjny czy nie) kult Attisa, jakie były jego cechy charakterystyczne i jak ten
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kult wyglądał - zadowolić się stwierdzeniem, że choć jesteśmy niemal pewni jego istnienia, nie
znamy żadnych szczegółów.

b. Rzym

Dość podobnie wygląda sprawa z wprowadzeniem kultu Attisa do Rzymu. Źródła literackie

i archeologiczne wyraźnie się tu rozmijają: znana jest powszechnie przytoczona przez Liwiusza 21
opowieść o wprowadzeniu w roku 204 p.n.e., kultu Kybele nie wspomina o żadnym towarzyszu

bogini. Z drugiej strony, znaleziska archeologiczne z okresu republiki wskazywałyby na
obecność Attisa w kulcie, choć jego status i rola nie są bynajmniej jasne22.

Gdy chodzi o sam kult Attisa, konkretne świadectwa mamy dopiero z okresu

wczesnocesarskiego, kiedy to (wedle znanych nam dzisiaj, niestety dość późnych, źródeł) w

czasach cesarza Klaudiusza doszło do reorganizacji i upublicznienia, jeśli można to tak nazwać,
prywatnego dotąd kultu Kybele. Wtedy też ustanowiono w drugiej połowie marca święta ku czci

Attisa. Większość posiadanych przez nas danych odnosi się przy tym do okresu jeszcze

późniejszego, kiedy to wzrastająca w imperium rzymskim rola kultów orientalnych i religii o
charakterze misteryjnym przełożyła się na wzrost popularności także i misteriów Matki Bogów i
Attisa.

Kalendarz tych rzymskich świąt w świetle danych chronograficznych23 prawdopodobnie

przedstawiał się następująco24: w Idy marcowe miało miejsce święto nazwane w źródle canna

intrat, związane prawdopodobnie z mitem urodzinowym Attisa i jego związkiem z rzeką

Sangarius (stąd trzciny); szczególną rolę miało w tej celebracji odgrywać bractwo kapłanów,
zwanych cannophori. Jedenasty dzień przed Kalendami kwietnia (tj. 21 marca) określony jest

jako arbor intrat i związany najprawdopodobniej z wprowadzeniem drzewa sosnowego do

świątyni Kybele przez kolegium dendrophori; związki Attisa z sosną (w którą miał zostać

21

XXIX, 10, 4-11; XXIX, 14, 5-14.
Vermaseren 1977-89 III, nr 74-75; zob. Roller 1996: 276, Lambrechts 1967.
23
Tzw. kalendarz Filokalosa za rok 354.
24
Analiza kultu według Lancellotti 2002: 81-84.
22
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zamieniony po śmierci)25 potwierdza także wersja mitu przytoczona przez Owidiusza w
Metamorfozach. Święto zwane Sanguem albo Dies sanguinis, przypadające na dziewiąty dzień
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przed Kalendami kwietnia, w oczywisty sposób wiązałoby się z uczczeniem kastracji Attisa i
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jego poświęceniem się służbie bogini; wtedy to miały mieć miejsce rytuału samobiczowania

kapłanów Kybele, a nowi γάλλοι poddawaliby się kastracji. W ósmym dniu przed Kalendami
kwietnia obchodzone było święto zwane Hilaria, którego charakter był prawdopodobnie na wpół

radosny, na wpół żałobny: wiązałoby się ono z opłakiwaniem Attisa przez boginię (Agdistis?
Kybele?), a jednocześnie – z celebracją jego boskości i pozycji, jaką uzyskał dzięki swemu

poświęceniu u boku bogini. Pozostałe dni świąt poświęcone były prawdopodobnie na
przygotowanie posągu bogini (przez uroczystą kąpiel i inne ceremonie) i samych wyznawców do
przypadających następnie głównych świąt Kybele, Megalensiów.

Oczywiście, cała przytoczona powyżej rekonstrukcja jest niczym innym, jak współczesną

próbą odtworzenia świąt, o których mamy tylko nieduże wzmianki, głównie o charakterze
inskrypcyjnym. Podobnie jest z proponowaną przez Lamprechtsa26 ideą ich ewolucji przed i po

reformie kultu Bogini-Matki przez Antonina Piusa. To za rządów tego ostatniego reforma kultu
Kybele prawdopodobnie przyniosła wprowadzenie do programu świąt oficjalnej ofiary z byka –

taurobolium pro salute Imperatoris – i wobec tego ostateczne potwierdzenie ich oficjalnego,
państwowotwórczego charakteru. Także i temu władcy zwykle27 przypisuje się wprowadzenie

kluczowej dla popularyzacji i legitymizacji kultu Kybele w Rzymie instytucji kapłana zwanego

archigallus. Funkcję tę mogli pełnić mężczyźni, którzy nie poddali się rytualnej kastracji w
służbie Kybele, co otwierało drogę do takiego kapłaństwa także obywatelom rzymskim, którym

kastracji zakazywało prawo.

Warto w ogóle zadać sobie pytanie: czy w przypadku kultu Attisa w ogóle można mówić o

misteriach? Pauzaniasz28 stwierdza, że nie ma nic ἀπόρρητον w historii Attisa29; informację o

raczej przeciwnym charakterze znajdujemy w scholiach do Nikandra30, gdzie mowa jest o

25

Met. 10, 103-105: hirsutaque vertice pinus/ grata deum matri, siquidem Cybeleius Attis/ exuit hac hominem
truncoque induruit illo.
26
Lamprechts 1952.
27
contra Lamprechts 1952, który uważa, że instytucja ta istniała już wcześniej, i Vermaseren 1977(1): 96, który
sądzi, że kapłani nie będący eunuchami służyli Kybele już za czasów Klaudiusza.
28
VII, 17, 9-12.
29
Warto jednak zaznaczyć, że wielu uczonych poddaje ten konkretny fragment tekstu emendacji, zmieniającej
znaczenie tekstu; zob. Lancellotti 2002: 106-107.
30
Scholia do Alexifarmaka, v. 8.
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ὀργαστήριον Attisa, podczas gdy inskrypcja z Sardes z II w. n.e.31 mówi, bez precyzowania
szczegółów, o μυστήριον tegoż samego. Trudno jednak powiedzieć cokolwiek więcej o

Littera Antiqua

charakter koniektur i daleko nieraz idących interpretacji.
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charakterze tych misteriów i ich naturze, a wszystkie ustalenia muszą z konieczności mieć

Ze względu na ten właśnie fakt i na znaczenie, jakie przypisują tej instytucji współcześni

badacze, na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie kultu, świąt i misteriów
związanych z Attisem. Mowa o aspekcie z rzymskiego punktu widzenia najbardziej
kontrowersyjnym, a mianowicie – o procedurze (auto)kastracji kapłanów-gallów. Mamy tu

ewidentnie do czynienia z odbiciem kluczowego dla mitu o Attisie i występującego (explicite lub

implicite) we wszystkich jego wersjach, często w kilku wariantach, motywu (auto)kastracji. W
przypadku gallów i ich obecności w Rzymie świadectwa32 są dość obfite, co nie znaczy –

jednoznaczne i jasne. Wiadomo, że kapłani-eunuchowie Kybele kojarzeni byli w Rzymie z
dwoma podstawowymi cechami: obcością (ze względu na nie-rzymski charakter rytuałów i
strojów, jakie z nimi wiązano) i przesadną, a zarazem „sterylną”, pozbawioną płodności,
wybujałą i wyuzdaną seksualnością. Obraz ten jest zapewne przejaskrawiony, niemniej, biorąc

pod uwagę rzymską etykę, trudno się dziwić potępieniu, jakie galloi często budzili. Współcześnie
uczeni starają się dokonać rewaluacji roli i znaczenia gallów w kulcie i w misteriach Attisa.

Cytowana tu kilkakrotnie Maria Grazia Lancellotti33 wskazuje na akt autokastracji jako na

kluczową część misteriów i stwierdza, że the very key to understanding the mysteries of Attis is to

be found in the meaning that was given to the sacrifice of their own manhood by this particular
group of followers34. Uczona uważa, że cały koncept misteriów Attisa, jakie znamy z cesarskiego

Rzymu (z taurobolium i kluczową rolą archigallusa), wyrasta z reinterpretacji postaci kapłana-

eunucha i z symbolicznego przejęcia jego prerogatyw i funkcji przez postać pośrednika łatwiej
akceptowalnego dla rzymskiej społeczności i nie pozostającego, jak γάλλοι, na marginesie

społeczeństwa. Dzięki taurobolium, uważa Lancellotti, wyznawcy bogini, za pośrednictwem
archigallusa, włączali się w cykl misteryjny, zapoczątkowany przez autokastrację Attisa i

31

Vermaseren 1977-89 I, nr 464.
Polibiusz XXI, 6, 7; XXI, 37, 5; Liwiusz XXXVII, 9, 9, Juwenalis, Sat. II 110-116, Sat. VI 511-521.
33
Lancellotti 2002: 105-115.
34
Lancellotti 2002: 109.
32

34
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pochowanie jego odciętych genitaliów (zastąpionych w rytuale narządami płciowymi byka), a
następnie kontynuowany przez opłakiwanie jego straty i śmierci przez boginię35.
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Kwestia Attisa mitycznego i powstałego wokół jego postaci kultu, badana dość intensywnie
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przez uczonych w ciągu ostatnich 50 lat, wydaje się ciągle daleka od rozstrzygnięcia, zwłaszcza
gdy weźmie się pod uwagę charakter źródeł, jakimi dysponujemy, i ich wiarygodność. Attis,

przynajmniej ten „literacki”, którym najwięcej wiemy, wydaje się stale rozpięty między dwiema,

stale na siebie oddziałującymi, siatkami odniesień: tą mityczno-rytualną, sięgającą kompleksu
bliskowschodnich mitów związanych z półbogiem-pasterzem i jego boską małżonką, i tą

poetycko-literacką, w której intertekstualne odniesienia i poetyckie skojarzenia są równie ważne,
co odziedziczona z tradycji wiedza mitologiczna.
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TUA, MATER, INITIA. T HE MYSTERIES OF ATTIS BETWEEN RELIGION AND LITERATURE
(Summary)

The present paper analyzes the mysteries and cult of Attis as we know them from the Greek

and (predominantly) Roman sources, dating from the Hellenistic and Imperial period. It seems
reasonable to assume, as most scholars do, that the specific character of literary sources for the

cult as well as the epigraphic material available to us, make a reliable reconstruction of Attis’ role
in the mysteries of Magna Mater very difficult to evaluate. Attis in Greek and Roman sources
seems to be consequently involved in two different sets of associations, one of them of a religious

and ritual character (to a great extent inherited from the Phrygian tradition), the other consisting
of literary and poetic allusions.
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