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Wprowadzenie

Rośliny wciąż do nas powracają jako symbol religijny, środek magiczny lub leczniczy 
medykament we wszystkich kulturach świata. Człowiek od najdawniejszych czasów 
dopatrywał się w siłach natury oznak aktywności bóstw. Wierzenia te często towa-
rzyszyły praktykom ziołoleczniczym, które odegrały szczególną rolę w europejskiej 
medycynie ludowej. Zioła mające prozdrowotne działanie lub niekiedy silnie tok-
styczne właściwości zyskwiały rangę magicznych i były wykorzystywane przy okazji 
obrzędów religijnych, zwłaszcza w religiach naturalnych.

Ich związki z człowiekiem szczególnie warto wyartykułować z perspektywy nie-
zwykłej subformacji religijnej rodem z południa Włoch zwanej tarantyzmem. Przed-
miotem mojej analizy będzie relacja pomiędzy światem flory a uczestnikami rytuału 
apulijskiego, niejedokrotnie wiązanego przez jego największego badacza – Ernesto de 
Martino – z naturalnymi formacjami religijnymi krajów basenu Morza Śródziemne-
go, takimi jak kulty agrarne czy kult Wielkiej Matki. 

W mojej pracy przywołam między innymi klasyczną już pozycję o tarantyzmie 
Ziemia zgryzoty, autorstwa wspomnianego powyżej de Martina, a także mniej zna-
ne teksty z XVII i XVIII wieku, wpisujące się w gatunek literatury de venesis1, jak 
Dissertatio de anatome, morsu et effectibus tarantulae Giorgia Bagliviego czy Dialogo 
delle tarantole di due Filosofi dimandati Pico et Opaco Vincenzo Bruno. Interesują 
mnie wszakże nie tylko opisy terapii tarantystycznych, odbywających się w otoczeniu 
roślinności, ale przede wszystkim lecznicze działanie ziół oraz ich wielowymiarowy 
symbolizm. Poprzez sięgnięcie do wielu współczesnych polskich oraz zagranicznych 
prac na temat kulturowego i religijnego znaczenia roślin postaram się pokazać, że 
przyjrzenie się relacji na linii tarantyzm – flora otwiera nowe przestrzenie interpre-
1 Letteratura de venesis (῾literatura o truciznach’) to popularny gatunek literacki, dobrze znany od 

XIV wieku we Włoszech, traktujący o działaniach trucizn, toksycznych roślinach i zwierzętach oraz 
sposobach leczenia zatrutych osób. Pierwszym znanym pismem de venesis był rękopis Wilhelma di 
Marry Sertum Papale de venesis z 1362 roku. 
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tacyjne wokół samego rytuału: stanowi interesujący komentarz mówiący o tym, że 
tarantyzm nie byłby tym samym, gdyby umieścić go w innym kontekście przyrodni-
czym i geograficznym. 

Analiza nietypowej roślinności Południa może stać się uzupełnieniem do omó-
wienia samego rytuału. Rośliny w tarantyzmie uzyskują bowiem nową symboliczną 
rolę: nie są już tylko zielarskim środkiem kojącym ból duszy, nie stanowią też wyłącz-
nie elementu kultu w specjalnie zaaranżowanej rytualnej przestrzeni, ale uzupełniają 
cielesność samej tarantystki.

Roślinne symbole 

Włoskie słowo il tarantismo pochodzi prawdopodobnie od łacińskiego tarantula, 
oznaczającego pajęczaka z gatunku lycosa tarentula, żyjącego pośród trawiastych i wy-
schniętych od żarliwego słońca muraw na terenach Salento, krainy geograficznej na 
południu Włoch2. Sam proces rytualny zakładał prosty ciąg zdarzeniowo-fabularny 
opierający się na ukąszeniu (zazwyczaj kobiety) przez tarantulę, a następnie zastoso-
waniu terapii tanecznej ze specyficznym repertuarem muzycznym, gdzie uczestniczka 
zwana tarantystką miała „wytańczyć” zatrucie jadem. 

Mimo że tarantyzm był zjawiskiem lokalnym, ograniczającym się do konkretnego 
regionu, Apulii, to jego witalna siła oddziaływała przez ponad 600 lat na całą kulturę 
Południa. Ekspansywny rytuał nie ograniczył swojego zasięgu oddziaływania również 
do terytorium Włoch. Z biegiem czasu moc taranteli podbiła inne części Italii – 
Sardynię i Sycylię, a nawet odrębną kulturowo i terytorialnie Hiszpanię. Stopniowo 
cały śródziemnomorski świat obrastał w sensy i znaczenia pojawiające się wokół tej 
niezwykłej tradycji. Mówienie o tarantyzmie zdaje się ważne nie tylko z perspekty-
wy historycznej Włoch, ale ogólniejszej – europejskiej. Transowy rytuał niezmiennie 
pozostawał i do dziś pozostaje elementem kultury chrześcijańskiej, tak kluczowej dla 
cywilizacji Starego Kontynentu. Nie sposób uniknąć rozpatrywania elementów rytu-
ału z perspektywy chrześcijaństwa, jego biblijnych symboli i archetypów.

Już samo niezwykłe miejsce narodzin rytuału, którym był pejzaż wyschniętych ru-
bieży Południa, dyktuje wyobraźni pewne skojarzenia, pozwala doszukiwać się związ-
ków wizji roślinności spalonej przez promienie słoneczne z optyką grzesznej duszy 
pragnącej Boga. Na kartach ksiąg biblijnych możemy odnaleźć niebagatelne sploty 
znaczeń: „Wszelkie ciało jest niczym trawa, a cała jego świetność – jakby kwiat polny: 
trawa usycha, kwiat opada. A słowo Pańskie trwa na wieki”3 – czytamy w Pierwszym 
liście świętego Piotra. Trawy (poaceae) jawią się tu jako symbol ulotności, przemija-
nia, marności i grzechu. Przedstawienie duchowej martwoty za pomocą obumie-

2 Inne teorie etymologiczne zakładają, że słowo tarantyzm wywodzi się od Tarentu – miasta w Apulii 
i historycznego miejsca kultu Dionizosa; kolejna hipoteza pochodzeniowa mówi o związkach ter-
minu z łacińskim słowem terra (ziemia) i śródziemnomorską symboliką agrarną. 

3 1P 1,24, cyt. według: Pism Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, 
oprac. K. Romaniuk, Warszawa 2005.
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rającej pospolitej rośliny występującej w ogromnej większości stref klimatycznych 
świata wskazuje na pewną powszechność, uniwersalny problem grzechu. Grzech to 
konsekwencja złamania boskiego zakazu, które jest zobrazowane jako wyrzut sumie-
nia powracający niczym susza. Według nauk moralnych zawartych w Biblii opieranie 
swojego życia na spełnianiu cielesnych zachcianek staje się chwilową przyjemnością, 
przynoszącą wieczne potępienie i zgubę. Kondycja ludzkiej duszy zostaje zobrazowa-
na za pomocą wyschniętych traw i ich wegetatywnej atrofii. Jedyną drogą zbawienia 
staje się „woda życia” przywracająca naturalny ekosystem duszy, czyli wiara w słowo 
padające z ust samego Boga. 

Również quasi-stepowa przestrzeń Salento to siedlisko duchowego i cielesnego wy-
stępku, to „ziemia trującej fauny i flory”4 – intonuje początek poematu Salvatore Qu-
asiomodo w najpopularniejszym filmie o tarantyzmie La taranta5. Toksyczność natury 
zyskuje sensy metaforyczne, a pole interpretacji zostaje poszerzone o kolejne znaczenia. 
Salento to ziemia jałowa, ziemia duchowego bezsensu i fizycznej niemocy. Pajęcza ja-
dowitość oraz nieczystość roślin to w rzeczywistości wizja zainfekowanych złem (il male 
pugliese) apulijskich dusz. Tarantystyczny egzorcyzm muzyczno-taneczny w tym ujęciu 
urasta do roli procesualnej spowiedzi ciała i duszy wiodącej ku wyzwoleniu. 

Podobnie namysł nad figurą pająka atakującego salentyńskie chłopki podczas 
okresu największego wzrostu roślin, żniw, indukuje łączenie włoskiej tradycji ludowej 
z naturą. Ernesto de Martino wskazuje, że przyczyny częstych ukąszeń łączą się z sezo-
nową pracą żniwną oraz zbieractwem liści tytoniu (Nicotiana tabacum), przy selekcji 
których w większości były zatrudnione kobiety. Tytoń to jeden z ważniejszych roślin-
nych surowców przemysłowych, ale w swoim pierwotnym użyciu wykorzystywany 
był przez południowoamerykańskich szamanów do uzyskiwania nadprzyrodzonych 
mocy. Brytyjski kulturoznawca Iain Gately w Kulturowej historii tytoniu pisał, że ta 
znana roślina przez setki lat była talizmanem pomagającym chronić ich przed ukąsze-
niem węży. Co więcej, tytoń zażywany z innymu środkami narkotycznymi, między 
innymi opiatami, pozwalazł na wejście w odmienny stan świadomości, w mentalne 
zawieszenie bliskie śmierci 6. W tym właśnie miejscu wydaje się istotne wspomienie, 
że tarantyzm na podstawie analogii etnograficznych został uznany za taniec transowy 
z pogranicza praktyk szamanistycznych, strukturalnie spokrewnionych ze specyficz-
nymi tanecznymi kultami ekstatycznymi, takimi jak wudu, zār czy macumba. 

W salentyńskim rytuale funkcja tytoniu zostaje odwrócona: nie jest środkiem 
leczniczym ani magicznym, ale rośliną, w kontakcie z którą o ukąszenie najłatwiej, 
bowiem w apulijskich podaniach oralnych uprawy tego ziela były uważane za siedli-
sko zwierząt kąsających, gdzie egzystowały nie tylko pająki, ale również skorpiony 
i węże. Jej rola zostaje przeniesiona z rośliny ochronnej na zagrażającą zdrowiu. 

4 Cytat autorstwa Salvatore Quasimodo pochodzi z narracji do filmu La taranta (Tarantula), 
reż. Gianfranco Mingozzi, 1962. 

5 La taranta to jedyny film dokumentalny rejestrujący autentyczny rytuał tarantyzmu.
6 Por. I. Gately, Kulturowa historia tytoniu, tłum. A. Kumicka, Warszawa 2012, ss. 12‒13.
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Związek tytoniu i jadowitych zwierząt można uważać za etnograficzną paralelę, 
zbieg okoliczności lub ogólny transkulturowy przekaz. Mircea Eliade, pisząc w Sa-
crum i profanum o uniwersalizmie symboli, twierdzi, że niektóre archaiczne wartości 
przyrody zostały poddane redefinicji z nadejściem epoki chrześcijaństwa7. W kon-
frontacji z nową religią nabrały one głębszego sensu. Tak stało się z inną, dobrze 
znaną rośliną – bazylią (Ocimum basilicum) wykorzystywaną w tarantyzmie obok 
ruty zwyczajnej (Ruta graveolens) oraz mięty (mentha) jako element rytualnej scenerii. 
Wraz z ekspansją chrześcijaństwa zyskują nowe znaczenia poprzez sprawną adaptację 
do nowych kulturowych warunków.

W szesnastowiecznej Europie bazylii przypisywano niechlubną właściwość rodze-
nia skorpionów oraz owadów kąsających; rzymski historyk Pliniusz Starszy przypi-
sywał jej apotropaiczne cechy8, przypominające te które pojawiły się później w śre-
dniowiecznych bestiariuszach, gdzie uważano ją za antidotum na toksyczny oddech 
bazyliszka. Dialektyka chrześcijańska wyzuta z mitologicznej wizji świata przeniosła 
symbolizm zioła w inny wymiar religijności. Według południowosłowiańskiej legen-
dy apokryficznej sam Bóg zstąpił z nieba i wręczył prorokowi Eliaszowi gałązkę tej 
aromatycznej rośliny wraz z kociołkiem wypełnionym wodą. Zlecił mu by udał się 
w wędrówkę po świecie, a napotkanych na swojej drodze ludziom kropił bazylią 
czoła na znak wstąpienia do wspólnoty chrześcijańskiej9. Według innej opowieści 
aromatyczna roślina miała wyrosnąć naookoło grobu Chrystusa tuż po zmartwych-
wstaniu 10. Niezaaprobowane przez Kościół rzymskokatolicki podania znalazły swoje 
miejsce w Prawosławnym Kościele Greckim, czyniąc z bazylii symbol nawrócenia 
i symbol żałoby.

Tarantyzm zdaje się specyficznym rodzajem religijności, gdzie wszystkie kulturo-
wo heterogeniczne elementy się stykają w postaci różnych symboli. Apulijska kultura 
łączy myślenie mityczne salentyńskich społeczności z wpływami obcych kultur, me-
dycyną naturalną i z ludowymi podaniami o roślinności z kręgu religii Chrystusowej. 
Ernesto de Martino pisał: 

Tarantyzm jako wewnętrzny składnik kultury chrześcijańskiej był związany z jej he-
gemonicznymi formami kulturalnymi; łączył się szczególnie z magią naturalną, która 
stanowiła charakterystyczny przykład wzajemnych wpływów11. 

Hegemoniczność, o której pisał włoski religioznawca, dotyczyła silnych wpływów za-
równo instytucji Kościoła katolickiego, jak i kultury arabskiej, które swoją szczególną 

7 Por. M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, tłum. R. Reszke, Warszawa 1999, s. 112.
8 Por. M. J. Kawałko, Historie ziołowe, Lublin 1986, s. 195.
9 Por. Prorok Eliasz i chała, tłum. A. Kawecka, [w:] Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian Połu-

dniowych, red. G. Minczew, M. Skowronek, Kraków 2006, ss. 348‒353.
10 Por. M. Roberts, A–Z of Herbs. Identifying Herbs, How to Grow Herbs, the Uses of Herbs, Cape Town 

2003, s. 18.
11 E. De Martino, Ziemia zgryzoty, tłum. W. Marucha, Warszawa 1971, ss. 303‒304.
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rolę odegrały w okresie formowania się zjawiska, czyli we wczesnym średniowieczu. 
Na przecięciu tych pozornie niekompatybilnych ze sobą kultur – spuścizny po cywi-
lizacji greckiej, wpływów arabskich oraz chrześcijańskich – spotyka się salentyńskie 
praktyki religijne. Także symboliczne sensy zawarte w obrazach roślin podlegają prze-
interpretowaniu i dostosowaniu do panującej tradycji. 

W ten proces ewolucji znaczeń symboli roślinnych wpisuje się także mięta, ko-
lejne ziele stanowiące jeden ze składników aromatoterapeutycznego bukietu obec-
nego w trakcie rytuału. Z Ziemi zgryzoty dowiadujemy się, że w czasie żywiołowego 
tańca tarantystka co jakiś czas odurzała się silnym zapachem rośliny i kontynuowała 
proces uzdrawiania. Bodźce węchowe często służyły jako uzupełnienie stymulantów 
dźwiękowych i barwnych podczas rytuału. Można to w łatwy sposób wyjaśnić z per-
spektywy medycznej: ta istna multiplikacja zmysłowych doznań oszałamiała, silnie 
stymulowała układ nerwowy i pomagała dłużej pozostać w stanie transu. 

Co więcej, De Martino niejednokrotnie wspomina o chtonicznym wymiarze ry-
tuału tarantystycznego. Ma to ścisły związek nie tylko z tekstami pieśni traktujących 
o nieszczęśliwej miłości i pragnieniem śmierci czy z zachowaniem ukąszonych, które 
uprawiały typowy żałobny lament zwany z dialektu apulijskiego reputare lu muertu12, 
ale też z roślinnością o mrocznym, podziemnym rodowodzie. Status symboliczny 
bazylii jako ziela żałobnego był respektowany od czasów ekspansji chrześcijaństwa, 
natomiast symbolika mięty sięga znaczenie dalej. Ta swoją genealogię zawdzięcza sta-
rogreckiemu mitowi o władcy świata zmarłych Hadesie i nimfie Minte (Minthe)13. 
Driada była obiektem miłości boga Podziemia, który próbował ją uwieść. Jego za-
zdrosna małżonka Persefona przemieniła Minte w aromatyczną roślinę noszącą tę 
samą nazwę – mięta. 

Roślinne medykamenty 

Nieoczywista „fizjonomia” roślin często niosła za sobą szczególny potencjał per-
swazyjny. Niekiedy ich niezwykłe cechy, oryginalne kształty czy odmienna chroma-
tyka poruszała kolektywną wyobraźnię ludu oraz umysły botaników i lekarzy. Dość 
często roślinom o osobliwym wyglądzie przypisywano cudowne właściwości. Tak też 
stało się z popularnym zielem – rutą zwyczajną, której mocny zapach odstraszający 
owady został skojarzony z działaniem magiczno-leczniczym. Pliniusz Starszy w Hi-
storii naturalnej pisał o rucie jako o dobrze znanym już za czasów Greków popular-
nym lekarstwie14. Według rzymskiego pisarza roślina ta była antidotum na zatrucie 
toksynami grzybów, a średniowieczny hiszpański alchemik Arnold de Villanova zale-

12 Por. A. M. Di Nola, Opłakiwanie, tłum. R. Sosnowski [w:] Triumf śmierci. Antropologia żałoby, 
red. M. Woźniak, Kraków 2006, s. 103.

13 Mit o przemianie Minte w roślinę można odnaleźć w dwóch dziełach: w Metamorfozach Owidiusza – 
por. Owidiusz, Metamorfozy, tłum. A. Kamińska, S. Stabryła, Wrocław 1995, s. 281 – oraz w Mitach 
greckich Roberta Gravesa – por. R. Graves, Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1960, s. 116.

14 Por. M. Kawałko, op. cit., ss. 282, 376‒377.
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cał przykładanie jej plastrów w miejsca po ugryzieniach zwierząt15. W rzeczywistości 
sądy o rucie wynikały ze swobodnego przenikania i mieszania się botanicznych ob-
serwacji, zabobonów i pierwotnych wierzeń, które niekiedy znajdowały swoje empi-
ryczne potwierdzenia w rzeczywistości, a następnie naturalnie przedostawały się do 
różnorakich kultur basenu Morza Śródziemnego. 

Związki ziół i apulijskiej subformacji opierają się nie tylko na doświadczeniu kul-
turowym, ale także na obserwacjach i próbach empirycznych. W roślinach takich jak 
ruta, mięta czy bazylia dostrzegano lecznicze właściwości. Pliniusz Starszy przypisy-
wał bazylii zdolność łagodzenia stanów spazmatycznych, uśmierzania bólu i mdłości, 
mięta była doskonałym środkiem łagodzącym nadmierne pobudzenie i niestrawność, 
a ruta łagodziła stany nerwowe16. Tak treści wynikające z wiejskich podań italskich 
i postrzymskiej tradycji spotykały się w cudzie tarantystycznego uzdrawiania. 

Wart przypomnienia w kontekście opracowywanego tematu jest nieznany w Pol-
sce neapolitański dialog autorstwa włoskiego lekarza i filozofa Vincenzo Bruno 
z 1602 roku Dialoghi delle tarantole di due Filosofi dimandati Pico et Opaco17. Jest to 
prawdopodobnie najstarszy (i być może jedyny) dokument literacki mówiący o me-
todach ziołolecznictwa w tarantyzmie. Przedmiotem dialogu dwóch neapolitańskich 
filozofów Pico i Opaco jest historia tarantystów i tarantystek ukąszonych przez taran-
tule i omówienie sposobów ich leczenia. Obok głównego środka leczniczego, jakim 
jest żywiołowy taniec, możemy wymienić arsenał innych medykamentów, lokujących 
się na granicy świata tajemniczej alchemii i medycyny ludowej. W tekście Vincenzo 
Bruno zioła stanowiły środek leczniczy ostatniej szansy, kiedy dźwięki taranteli i piz-
zici traciły swą terapeutyczną moc. W Dialoghi delle tarantole… zostaje przytoczona 
wypowiedź bliżej nieznanego lekarza, który na ukąszenie tarantuli oprócz popiołu 
z kurzego łajna czy tłuszczu żmii zalecał zjedzenie korzenia dziewięćsiłu bezłodygowe-
go (carlina) i dyptamu jesionolistnego (dittamo), ponad to zachwalał jako niezwykle 
skuteczne odurzanie się wonią dzięgielu litworu (l’angelica). Większość roślin leczni-
czych jest zalecana do spożycia w postaci mieszanki odtruwającej – słynnego teriaku, 
zwanego też drakwią: dobrze znanego od czasów gallorzymskich mixtum compositum 
gorącego wina, środków zwierzęcych i ziół. Roślinne kombinacje opisane przez Vin-
cenzo Bruno uzupełniają paletę środków zielarskich znanych od wieków jako skutecz-
ne leki. Krople z dzięgielu są do dziś popularnym środkiem uspokajającym, natomiast 
dziewięćsił to roślina znana jako lekarstwo regulujące trawienie, a w niektórych regio-
nach Italii – jako warzywo. Wszystkie znajdują swoje zastosowanie w rytuale taranty-
zmu ze względu na swoje walory lecznicze, magiczne, a nawet smakowe. 

Niekiedy sens medyczny zawierał się także w przedmiotach charakteryzujących 
się egzotyką i unikalnością. W piśmie Vincenzo Bruno zalecany w leczeniu ukąszeń 
dyptam jesionolistny to dobrze znany z biblijnej opowieści gorejący krzew, zwany 

15 Por. ibidem, s. 380.
16 Por. ibidem, s. 192.
17 Por. V. Bruno, Dialogo delle tarantole di due Filosofi dimandati Pico et Opaco [w:] G. Lapassade, 

Intervista sul tarantismo, Maglie 1994.
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inaczej krzewem Mojżesza18. Dyptam pod wpływem ciepła wydziela mocno aroma-
tyczne oleje lotne, od których może się zapalić. Od niecodziennego obrazu rozpo-
czyna się mit, a ten obrasta w nowe znaczenia i motywy, często o nadprzyrodzonej 
treści. Roślina, posiadająca niezwykłe samozapalne właściwości, staje się w zamyśle 
chrześcijan metaforą nigdy niewypalającej się miłości i Bożej łaski, która ma wręcz 
terapeutyczne moce19. 

Antropolożka Anna Wieczorkiewicz, badająca w pracy Monstruarium20 fenomen 
ludzkich monstrów i niezwykłości świata przyrody, stwierdziła, że rzadkość ich wystę-
powania silnie pobudzała wyobraźnię ludu i pisarzy na przestrzeni wieków. Egzotyczne 
kamienie, rośliny czy surowce pochodzenia zwierzęcego przywiezione przez podróżni-
ków z dalekich krajów niekiedy wzbogacały się o nowe sensy, a ich niezwykłość była 
kojarzona z cudownością. Zauważmy, że w tarantyzmie bywało podobnie. Niektórym 
roślinom ze względu na ich niepokojący wygląd, zwyczaje oraz właściwości zostają 
przypisane nie tylko symboliczne, ale i leczniczo-magiczne funkcje. Zakłada to proste 
rozumowanie sylogistyczne: dyptam jesionolistny był powszechnie wykorzystywany 
w medycynie ludowej, a to, co potrafi przywrócić do życia lub spowodować śmierć, 
według kolektywnej wyobraźni musi być obdarzone nadprzyrodzonymi mocami. 

Roślinna mitologia rytuału 

Apulijska instytucja tarantystyczna opierała swoją mityczną żywotność na kilku 
wierzeniach: podaniu o kąsającej tarantuli, opowieści o ingerencji św. Pawła oraz dio-
nizyjskim micie orgiastycznym. Wszystkie te przekazy oralne, głęboko zakorzenione 
w kulturowej świadomości Apulijczyków, a przez to w strukturze samego rytuału 
potwierdzają niezwykłe związki tarantystek ze światem flory, a w szczególności z sym-
boliką drzew i winorośli. 

Religijna rzeczywistość tarantyzmu znalazła swój symboliczny wyraz w obrazie 
drzewa. U początków wielu naturalnych subformacji religijnych tkwi wyobrażenie 
o nim jako o roślinie skłonnej do stałej regeneracji i wiecznej młodości. Ma to zwią-
zek z kultami agrarnymi oraz mitycznym obrazem Matki Ziemi. Henryk Jurkowski 
w książce Materiał jako wehikuł czasu pisał, że symbol drzewa jest pararelą do kobie-
cej płodności i możliwości wydawania na świat potomstwa21. W zamyśle antropologa 
Terra Mater jako dawczyni życia może być utożsamiana z wyobrażeniem owocującego 
drzewa. Podobnie twierdził Eliade. W mitopoetyckim porządku religijnych wierzeń 
świata pierwotnego drzewo stanowi wyobrażenie Wszechświata-Wielkiej Macierzy, 
która na wzór rośliny zapuszcza korzenie, wzrasta, wydaje owoce i obumiera, by po-

18 Por. L. Rotter, Rośliny jako atrybuty świętych [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijań-
ska, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2007, s. 54.

19 Por. B. Szczepanowicz, Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika, Kraków 
2004, s. 72. 

20 Por. A. Wieczorkiewicz, Monstruarium, Gdańsk 2009.
21 Por. H. Jurkowski, Materiał jako wehikuł treści rytuału, Warszawa 2011, s. 141.
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nownie się narodzić22. Mogło wiązać się to z optyką tarantyzmu, który zapowiadał 
symboliczną śmierć poprzez pajęcze ukąszenie, a następnie totalną odnowę poprzez 
uzdrowienie w tańcu. Ta eskalacja greckiej siły życia zoé zawierała się w symbolu 
drzewa, które fizycznie jako rekwizyt było wykorzystywane w samym rytuale jako 
element konstrukcji huśtawki (wł. l’antalena). 

Ernesto de Martino wspomina o niezwykłej praktyce religijnej, która, choć sze-
roko opisywana przez takich badaczy jak Athanasius Kircher czy Giorgio Baglivi, 
przestała być popularna wśród tarantystek w XX wieku. W Ziemii zgryzoty możemy 
przeczytać: „Niektóre tarantystki lubiły zwisać z drzew trzymając się lin, w czym 
znajdowały – jak się zdaje – niemałą przyjemność” oraz „Namiętności tej oddawały 
się przede wszystkim osoby ukąszone przez pająki, które swoją pajęczynę snują przede 
wszystkim na drzewach”23. Zaczepianie lin na wzór pajęczyny, formowanie ich na 
kształt huśtawki oraz bujanie się na sznurze było praktyką powszechną i dość częstą 
w XVII wieku24. Zawiśnięcia na drzewie i mimetyczne naśladownictwo zwyczajów 
pająka było związane z potrzebą jak najmocniejszego upodobnienia się do tarantuli. 
Długie kawałki sznurów były najczęściej przymocowywane do gałęzi drzew. Rzadziej 
rytuał, zwany przez badaczy także egzorcyzmem muzycznym, odbywał się wewnątrz 
domostw25. Jeśli już do tego dochodziło, liny przywiązywano do sufitów a ukąszona, 
trzymając się sznurów, w takt frenetycznego metrum 3/6 bujała się na świeżo skon-
struowanej huśtawce, dając przy tym popis pajęczych zachowań: schodzenia na ko-
lana, podrygiwania niczym tarantula, balansowania w powietrzu na wzór pajęczyny 
unoszonej przez wiatr lub swobodnego przeciągania lin niczym zwierzę tkające swoją 
sieć. Porządek mimetyczny zakładający naśladownictwo natury – wcielenie się w rolę 
tarantuli i zjednoczenie się ze zwierzęciem – sugerował użycie drzewa jako rekwizytu 
lub quasi-protezy wspomagającej niekompletną cielesność tarantystki. 

Dokładnie określona sceneria rytuału w Ziemi zgryzoty Ernesto de Martino była 
opisywana jako quasi-idylliczna przestrzeń: las pełen drzew, zielona polana z szem-
rzącymi strumykami lub ogród pełen kwitnących roślin. Mimo nieco sentymentalne-
go charakteru tego obrazu, przypominającego miejsce dionizyjskiego thiasos (święte-
go orszaku), chciałoby się użyć słów Karla Kerényiego: „To nie żadna sentymentalna 
scenka, lecz rytuał, u którego podstaw leży mit”26. Poprzez szczególne umiłowanie 
naturalnych przestrzeni roślinnych przez tarantystki wyrażała się immanentna ludzka 
22 Por. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyjskich, 

tłum. S. Tokarski, Warszawa 1988, s. 94, cyt. za: H. Jurkowski, op. cit., s. 141.
23 A. Kircher, Magnes sive de arte magnetica opus tripartitum, Coloniæ Agrippinæ 1643, s. 759, cyt. za: 

E. de Martino, op. cit., ss. 149‒150.
24 Por. E. de Martino, op. cit., ss. 150‒151. 
25 Tarantyzm w Ziemi zgryzoty Ernesto de Martino i pismach Georges’a Lapassade’a bywał określany 

egzorcyzmem muzyczno-tanecznym (esorcismo coreutio-musicale). Nie był to egzorcyzm rozumiany 
jako chrześcijański obrzęd mający na celu usunięcie z osoby opętanej demona, ale, jak pisał Lapas-
sade, był „sposobem rytualizacji wykreślającej to, co jest tak jakby negatywne” (un modo ritualizzato 
di espungere da sé il negativo) – G. Lapassade, Intervista sul tarantismo, Maglie 1994, s. 9. 

26 K. Kerényi, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, tłum. I. Kania, Kraków 1997, s. 67.
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potrzeba stopienia się z boskim światem natury. Przypomina to starożytną wizję me-
nad podczas ofiarnych tańców bakchicznych nakreśloną przez Kerényiego w dziele 
Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego. Uruchamia to kategorię skojarzeń na linii 
tarantyzm – kult Dionizosa, gdzie bachantki podczas uroczystego święta wplatały 
we włosy kłącze winorośli na pamiątkę istoty boga wina noszącego przydomek kissos 
(bluszcz)27. Ten analogiczny kanon symbolicznych praktyk staje się istotny zwłaszcza 
w świetle informacji i ustaleń etnologów kojarzących etnograficzne pokrewieństwo 
kultu Dionizosa i tarantyzmu. Z prac siedemnastowiecznych badaczy wiadomo, że 
podczas rytuałów tanecznych tarantystki często wykorzystywały pnącza winorośli. 
Giorgio Baglivi, włoski fizyk oraz klasyk apulijskiego tarantyzmu, w jednym ze swo-
ich dzieł pisał, że osoby praktykujące ów rytuał często zanurzały w wodzie przynie-
sione z ogrodów liście i gałęzie winorośli, by skropić nimi swoje czoła28. Tworzy się 
tu skomplikowany kontekst wzajemnych wpływów i powiązań. Obecność winorośli 
w tarantyzmie nie zaskakuje. Spuścizna po starożytnej cywilizacji greckiej wiąże się 
nie tylko z jej ogromnym dziedzictwem kulturowym, ale także z naturalnym kon-
tekstem społeczno-kulturowym Włoch jako kraju, gdzie rozwinęła się kultura spo-
żywania wina, oraz motywem chrystologicznym. W hermeneutyce katolickiej wino-
rośl to atrybut Chrystusa i symbol Eucharystii, obecny w kolektywnej świadomości 
Europy od wieków. Silnie koresponduje z chrześcijańskimi wątkami w tarantyzmie 
(jak na przykład figura świętego Pawła jako patrona ukąszonych) czy chromatyką 
chust tarantystek w kolorze czerwonym. Znaczenia na pozór tak łatwe do odczytania 
równocześnie nastręczają wielu trudności ze względu na swój ambiwalentny cha-
rakter. Tarantyzm to rytuał choroby i uzdrowienia, życia i śmierci, smutku i radości 
okazywanej poprzez taniec. Podobnie dzieje się z symbolizmem chrystologicznym 
i dionizyjskim, gdzie poprzez cykliczną odnowę winorośli przyroda zapowiada zmar-
twychwstanie bóstwa i jego narodziny z krwi. Kiść i pnącze funkcjonują nie tylko 
jako symbole, ale jako centralne elementy rytualnego procesu wyrażonego poprzez 
reprezentację zarówno danego sensu, jak i żywej obecności boga. 

*  *  *
Tarantyzm to rytuał tajemniczy, dość słabo opracowany, wciąż otwarty na nowe odczy-
tania i opracowania. Poznanie roślinnych symboli charakterystycznych dla apulijskiej 
tradycji pomaga dokładniej zrozumieć bogactwo i złożoność rzeczywistości nie tylko 
samego zjawiska, ale także innych naturalnych fenomenów religijnych spotykających 
się na jego styku. Mimo to w żadnej publikacji polskiej czy nawet włoskiej nie od-
najdujemy prac na temat roślin wykorzystywanych podczas rytuału. Temat zdaje się 
dość istotny w świetle informacji z Ziemii zgryzoty Ernesto de Martino, która obfituje 
w opisy terapii przy wykorzystaniu ziół, drzew czy pnączy winogron. Bowiem leczni-

27 Por. ibidem, ss. 66‒67.
28 G. Baglivi, Dissertatio de anatome, morsu et effectibus tarantulae [w:] idem, Opera omnia medico-

practica et anatomica, Lipsiae 1754, s. 314; cyt. za: E. de Martino, op. cit., ss. 149‒150.
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cze rośliny, a nawet łatwo dostępna pospolita zielenina w optyce tarantyzmu nabierają 
innego znaczenia – jako symbole zostają wplecione w mityczną opowieść o uniwersum 
ludzkich losów, o radości życia i nieuchronnej śmierci. Poszczególne sensy roślinne 
zostają poddane redefinicji, zmieniając się wraz z perspektywą patrzenia. Przechodzą 
z pozycji środka leczniczego na pozycję symbolu, który może wyrażać obecność samego 
bóstwa, a z elementu przestrzeni rytuału do roli ziołowego medykamentu. 
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Summary

The cult of plants in Italian ritual of Tarantism. 
Between therapy and symbol

The aim of the article is to present the motif of plants in an unexplored feminine 
rite from southern Italy named Tarantism. The Apulian phenomenon is characteri-
zed by frantic dancing inspired by the way a spider moves and is believed to be a cure 
for the bite of tarantula. The specific dance and music is called pizzica. The rite is 
linked with nature; beside the animalistic symbol of spider, floral motifs are essential. 
In the Tarantism herbs function as medical cures, ambiguous symbols and elements 
of ritual scenography. The author analyses these various meanings: from cultural and 
religious roles in Christian community in Salento to ritualized therapy.


