
soma rights re-served 1 od 27.10.2014 na http://www.psilosophy.info/

Grzyby a umysł
(Mushrooms And The Mind)

by

Ralph Metzner

© Ralph Metzner

wersja ang. www.en.psilosophy.info/ykpvvyzcbijdbococpahbfgu
original text: http://www.drugtext.org/The-Psychedelics/mushrooms-and-the-mind.html

[ tłumaczenie: cjuchu ]

Czy ostatnią, fatalną kolacją Buddy była uczta grzybowa? Czy soma, tajemniczy napój z Eleusis, była grzybem?
Dlaczego grzyby są związane z gromem i ropuchami? Po co Hieronimowi Boschowi gigantyczny grzyb, stojący
w wejściu do Piekła? Dlaczego zostały nazwane "Ciało Boga", i "Chleb Diabła"? Ludzie używali grzybów by
mordować, by czcić, by uzdrawiać, by przepowiadać. Niektórzy boją się i nienawidzą wszystkich grzybów jako
"brudnych" i "niebezpiecznych". Inni stosując rozeznanie - cieszą się nimi jako pokarmem i jako pośrednikami
w boskiej wizji.

Przy antropologicznym i psychologicznym badaniu rytualnego stosowania grzybów interesujące są głównie ich
dwie  klasy.  Pierwsza,  muchomor,  Amanita  muscaria,  jest  "lekiem  z  wyboru"  wśród  pewnych  plemion
syberyjskich.  Podobno  jest  halucynogenny,  choć  nie  psychedeliczny  w  sensie  wywoływania  doświadczeń
transcendentalnych, doświadczeń poszerzonej świadomości. Druga grupa, grzyby Psilocybe i gatunki pokrewne
z gór meksykańskich, są zarówno halucynogenne jak i psychedeliczne. Są one "Ciałem Boga" Azteków.

Muchomor Amanita

Muchomor czerwony posiada białawy trzon, spuchnięty u podstawy, poszarpany kołnierz na około trzech
czwartych wysokości trzonu, oraz barwnie pokolorowany kapelusz w kształcie parasola o szerokości od 7 do 20
cm. W Ameryce Południowej kapelusz będzie w większości białawy, żółtawy lub pomarańczowo czerwony, lecz
w Europie lub Azji  jasno czerwony lub fioletowy. We wszystkich rejonach kapelusz jest pokryty wieloma
białawymi, żółtawymi, lub czerwonawymi brodawkiami1.

Plemiona stosujące  muchomora obejmują  Kamczadalów,  Kerjaków,  oraz  Czukczów żyjących na wybrzeżu
Pacyfiku, od Kamczatki do północnowschodniego wierzchołka Syberii; dalej na zachód Jukagirowie; Ostjakowie
Jenisejscy; oraz Ostjakowie Samojedu w dolinie górnego Ob. Te syberyjskie plemiona stały się znane z praktyki
picia uryny osób upojonych grzybem, w celu przedłużenia efektu. W 1762, Oliver Goldsmith tak oto opisał
"przyjęcie grzybowe":

Typ uboższy, który kocha grzyby do szaleństwa jak bogaty, lecz nie może sobie na nie pozwolić z
pierwszej ręki, ustawia się przy tych okazjach koło chat bogatego i pilnuje - pań i panów gdy
schodzą by zdać swój likier, i trzyma drewnianą miskę by schwytać wyborny płyn, bardzo niewiele
zmieniony  przez  filtrację,  będący  wciąż  silnie  zaprawiony  upajającą  jakością.  Z  tego  piją  z
najwyższą satysfakcją i tym sposobem upijają się i weselą jak lepsi od nich2.

To, czy muchomor ma udział w "berserkgang" Wikingów jest punktem dyskusyjnym. Norman Taylor, w książce
"Narcotics: Nature's Dangerous Gifts", twierdzi, że "we właściwych ilościach sprzyjają wesołości i wylewności
u posępnych ludzi, prowadząc jednocześnie, przy dużych dawkach, do berserkowych orgii."3 Jednak R. Gordon
Wasson, odstąpił od tego poglądu, wskazując, że w relacjach Wikingów nigdy nie była wspominana żadna
roślina.

W swej monumentalnej książce "Grzyby, Rosja i Historia" (1957), Wassonowie, Robert Gordon i Walentyna,
porównują wierzenia plemion syberyjskich odnośnie grzybów z wierzeniami stosujących grzyby Meksykan:
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Mając świeżo w pamięci  nasze doświadczenia meksykańskie,  ponownie przeczytaliśmy to,  co
Jochelson i Bogoras napisali o Korjakach i Czukczach. Odkryliśmy zadziwiające podobieństwa
między stosowaniem muchomora (Amanita muscaria) na Syberii i boskich grzybów w Ameryce
Środkowej.  W  Meksyku  grzyby  "mówią"  do  jedzącego;  na  Syberii  mówią  "duchy  grzybów".
Jochelson mówi, że tak jak w Meksyku, wśród Korjaków "muchomor mówił każdemu człowiekowi,
nawet jeśli nie był szamanem, co mu dolegało gdy był chory, lub wyjaśniał mu sen, lub ukazywał
wyższy świat lub świat podziemny lub przepowiadał, co się z nim stanie". Tak jak w Meksyku,
następnego dnia ci,  którzy wzięli  grzyby porównują swe doznania,  tak na Syberii,  zgodnie z
Jochelsonem, Korjakowie, "gdy upojenie minęło, mówili dokąd 'muchomorowi ludzie' ich zabrali i
co widzieli". W Bogoras odkryliśmy powiązanie między błyskawicą a grzybem. Zgodnie z mitem
Czukczów, błyskawica jest Jednostronnym Człowiekiem, który wlecze swą siostrę za stopę. Gdy
łoskocze ona po podłodze niebios, hałas jej stukania powoduje grzmoty. Jej mocz jest deszczem, i
jest opętana duchami muchomora4.

Wiele połączeń między grzybami a grzmotem stworzone zostało przez Wassona; powrócimy do tego później.

Dr  Andrija  Puharich,  którego  praca  koncentrowała  się  przede  wszystkim na  eksperymentalnym badaniu
telepatii i zjawisk pokrewnych, także przeprowadził trochę badań odnośnie stosowania grzyba wśród Indian
Chatino z Meksyku, i twierdzi, że używany jest przez nich muchomor. Wasson, którego wiedza o grzybach
meksykańskich jest prawdopodobnie niezrównana, kwestionuje to:

Przez dziesięć lat przeczesywaliśmy różne regiony, i niezmiennie stwierdzaliśmy, że nie odgrywał
żadnej roli w życiu Indian, choć oczywiście jest w lasach powszechnym zjawiskiem. Odwiedziliśmy
kraj Chatino, gdzie towarzyszył nam Bill Upson z Instituto Lingüístico de Verano, który mówi w
Chatino. Później także pomógł Puharich'owi, lecz poinformował nas, że w jego obecności żaden
brujo nie poświadczył stosowania grzyba odpowiadającego opisowi Amanita muscaria5.

Trzema głównymi składnikami Amanita muscaria są w rzeczywistości muskaryna, atropina, oraz bufotenina6.
Muskaryna  jest  dragiem  cholinergicznym,  który  stymuluje  układ  parasympatyczny,  powodując  pocenie,
ślinienie, zwężenie źrenic, zwolniony rytm serca, oraz zwiększoną perystaltykę. Efekty te są neutralizowane
przez atropinę, która długo była stosowana jako antidotum na zatrucie muchomorowe, póki nie odkryto, że sam
grzyb  również  ją  zawiera.  Efekty  konkretnego  spożycia  grzyba  zależą  od  względnych  ilości  tych  dwóch
substancji. Alkaloidy atropinowe są znajdowane w wielu roślinach, wliczając wilczą jagodę, lulek, mandragorę,
bielunia  dziędzierzawę.  Generalnie  uważa  się,  że  był  angażowany  w  europejskich  kultach  czarownic,
zdecydowanie powodując halucynacje,  jak również albo ekscytację albo depresję.  Na podstawie własnych
doświadczeń z Ditranem, dragiem halucynogennym, podobnym w działaniu do atropiny, sugerowałbym, że
antycholinergiczne środki zdecydowanie są zmieniające świadomość, gdyż wytwarzają dezorientację myśli i
wizje,  lecz  wątpię,  że  są  one  psychedeliczne,  lub  poszerzające  świadomość.  Mogą  być  one  bardziej
psychotomimetyczne niż LSD lub psilocybina7.

Trzeci składnik grzybów amanita, bufotenina, jest przypuszczalnie psychedeliczny, gdyż chemicznie jest to 5-
hydroksydimetylotryptamina,  to  znaczy,  że  jest  blisko  spokrewniona  zarówno  z  DMT  jak  i  psylocyną.
Bufotenina występuje również w południowoamerykańskiej tabace Piptadenia peregrina oraz w gruczołach
potowych ropuchy Bufo marinus, co rzuca nowe światło na napary czarownic zawierające ropuchy. Jednakże,
ilość bufoteniny w Amanita muscaria jest bardzo mała, więc główne efekty wizualne tego grzyba następują
przypuszczalnie w wyniku jego alkaloidów belladonnowych (atropina).  Potwierdzone jest  to  opowieściami
syberyjskich współplemieńców, którzy wchłonąwszy grzyby, skaczą bardzo wysoko nad małymi przedmiotami;
wzrokowe zniekształcenia rozmiaru są powszechne z dragami typu Ditran, choć rzadkie przy psychedelikach
tryptaminowych.

Choć dla niektórych ludzi picie muskarynowego, naatropinowanego moczu może być odpychającym sposobem
na  uzyskanie  haju,  jak  zwraca  uwagę  Norman  Taylor  "Kim  jesteśmy  by  odmawiać  im  tej  odrażającej
przyjemności? Dla tych szarych tyraczy z arktycznych pustkowi, muchomor może być równie dobrze jedynym
zerknięciem w świat oddalony od zmrożonej rzeczywistości ich niedoli. To, że tacy ludzie znaleźli muchomora
jest zaledwie kolejną ilustracją ogólnoświatowego polowania na coś, co przerywa wpływ życia codziennego."8
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Święte Psilocyby

Historia grzybów Psilocybe, teonanácatl, lub "Ciała Boga", Azteków, jest jednym z najbardziej dramatycznych
epizodów we  współczesnej  antropologii.  Gdy  Hiszpanie  przybyli  do  Meksyku,  ich  duchowni  natychmiast
oznakowali grzyby (i inne, będące w użyciu halucynogeny - pejotl oraz olohuhqui) jako produkty diabła i robili
wszystko by stłumić to "bałwochwalstwo". Brat Toribio de Benavente, hiszpański mnich, lepiej znany jako
Motolinia, w pracy o rytuałach pogańskich i bałwochwalstwach, opisał ich "występek" następująco:

Mają jeszcze jedno pijaństwo, które czyniło ich okrutniejszymi: którym były pewne małe grzyby...
a po jakimś czasie widzieli tysiące wizji,  zwłaszcza węży, i  gdy zupełnie odeszli od zmysłów,
zdawało im się, że ich nogi i ciała były wypełnione robakami, które jadły ich żywcem, tak więc, w
połowie majaczący wychodzili z domu, chcąc by ktoś ich zabił, i w tym bestialskim pijaństwie i
zakłopotaniu, zdarzało się czasem, że się wieszali. I byli również o wiele okrutniejsi wobec innych.
Nazywali te grzyby teonanacatl, co oznacza ciało Boga (Demona którego czcili), i w ten sposób,
tym gorzkim pokarmem, ich okrutny bóg zawierał z nimi komunię9.

Meksykański historyk piszący w latach 1870, Orozco y Berra, twierdził, że grzyby wytwarzały "stan upojenia z
przerażającymi halucynacjami". Zakonnik Bernardino de Sahagún, franciszkański mnich, który zachował teksty
spisane w przedpodbojowym języku Nahuatl, w opisach grzybów często nawiązywał do ponurych, rozwiązłych,
dezintegrujących stanów osobowości; członkami społeczeństwa, stosującymi grzyby byli "obłąkani", "gniewni
młodzi ludzie", "bezwstydne szlachcianki", "prostytutki, stręczyciele, czarownicy".

Język  ten  jest  szesnastowiecznym  odpowiednikiem  współczesnego  podejścia  psychiatrycznego  do
halucynogenów.  Przewodniczący  AMA (American  Medical  Association)  dr  med.  Roy  Grinker,  w  artykule
wstępnym w Archives of General Psychiatry, ostrzega, że "...utajonymi psychotycznościami są dezintegracje
pod wpływem nawet pojedynczej dawki; długotrwałe doznania z LSD subtelnie tworzą psychopatologię". Dr
med.  Dana  Farnsworth,  harwardzki  urzędnik  zdrowotny,  w  kolejnym  artykule  wstępnym  odnosi  się  do
"koszmarów" wywoływanych dragiem, takich jak, myślenie, że ma się tylko sześć cali wzrostu, i do "okropnych,
bezwiednych halucynacji".12

Wzór jest taki  sam: przedstawiciele obecnego psychologicznego systemu władzy -  wtedy duchowni,  teraz
psychiatrzy - reagują na nowy "detonator duszy" z purytańską paranoją i strachliwymi fantazjami grzechu,
degradacji,  dezintegracji.  Ponieważ niespokojne podejrzenia nie pozwalają im zaznajomić się z prawdziwą
naturą rzekomej demonicznej rośliny lub substancji, wszelkie wzmianki o nich szybko okrywają ignoranckie
przeinaczenia, a represje są aktywnie realizowane.

Historyk Lothar Knauth zebrał dalsze odniesienia, które rzuciły nieco inne światło na wykorzystanie grzybów
przez Azteków. Na przykład Orozco y Berra, w swej relacji koronacji Moctezumy II, mówi:

Religijne festiwale kończyło zbieranie się władców by zjeść leśne grzyby, które zawierają to, co
dezorientuje  umysł,  jakby  były  upajającymi  napojami;  gdy  ich  umysły  były  zdezorientowane
widzieli wizje, wierzyli, że słyszeli głosy; dlatego brali te halucynacje za boskie zawiadomienia,
objawienia przyszłości, oraz zapowiedź rzeczy, mających nadejść.13

Kolejny pisarz, Tezozomoc, ma do dodania:

...  nieznajomi dali  im grzyby,  znalezione w górskich lasach,  by mogli  się  odurzyć,  i  po tym
zaczynali tańczyć; inni weszli do pomieszczenia by odpocząć. Następnie wzięli duże światła z
tarasu i za każdym razem gdy zaczynali pieśń, nieznajomi zaczynali tańczyć i śpiewać, a by nie
zostali rozpoznani zakładali sztuczne włosy14.

Inny  opis  grzybowej  ceremonii  wśród Azteków,  ponownie  zarysowuje  Lothar  Knauth  w tekście  Nahuatl,
zachowanym przez Sahaga. Częścią fiesty jest to, że pochteque, wielcy kupcy imperium azteckiego, poświęcają
noc przed wysłaniem swych kupieckich karawan do odległego, zagranicznego centrum handlowego wybrzeża
Pacyficznego i wybrzeża Zatoki Meksykańskiej.

Przybywali  tam ci,  którzy  zamierzali  tańczyć,  ...  oraz  ci,  którzy  zamierzali  porzucić  siebie.  Ci  z  szefów
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kupieckich,  którzy  nie  zamierzali  tańczyć  byli  pruderyjni,  cnotliwi,  uważali,  że  są  kimś.  A  starzy  kupcy
oczekiwali ich z kwiatami, z tytoniem, z brylantowymi, zielonymi, papierowymi kołnierzami oraz z wiązankami
piór ketzala, lśniącymi w blasku księżyca.

Na samym początku, na orzeźwienie, jedli grzyby. Czuli po nich płonący wewnątrz, rozpalony do czerwoności
ogień, i to nie po gorącym posiłku, jaki zjedli. Dlatego pili gorące kakao, które utrzymywano ciepłym przez noc.
A zatem jedli upajające grzyby. Gdy skończyli je jeść, tańczyli i  płakali.  W międzyczasie niektórzy z nich
odczuwali efekt: wchodzili do środka, siadali oparci o ścianę. Już nie tańczyli. Siadali obok siebie, w tym
samym miejscu i zwieszali głowy15.

Powyższy opis uroczystości brzmi niezbyt odmiennie od współczesnego opisu "celebracji psychedelicznej", na
przykład w Avalon Ballroom w San Francisco.

W piątkową i w sobotnią noc roją się w salach balowych Avalon i Fillmore ... by skąpać się w nieustannie
zmieniających się projekcjach płynnych kolorów i filmów, by tańczyć w tanecznym świetle swych ekstatycznych
kostiumów, twarzy i uczuć, oraz by zalać się w nasycającym rock'n'rollu od Grateful Dead. ... W skrócie, całe
otoczenie jest włączone i oczekiwane jest całkowite zanurzenie.16

Opis  uroczystości  grzybowej  Azteków  wygląda  w  posępniejszej  tonacji  gdyż  uczestnicy  najwidoczniej
angażowali  się w wizję sposobu swej śmierci.  To, czy były to prawdziwe doświadczenia jasnowidcze, czy
wspólne  halucynacje,  wywołane  przez  wysoką  sugestywność  zgrzybionego  stanu,  jest  niemożliwe  do
stwierdzenia w tym odwołaniu.

W tym odrętwieniu, wielu wyobrażało sobie że umrze, i płakali; niektórzy mieli zginąć na wojnie; niektórzy
mieli być zjedzeni przez dzikie bestie; niektórzy mieli być więźniami wojennymi; niektórzy mieli być kimś
bogatym, bardzo bogatym; niektórzy mieli  kupić niewolników i być ich właścicielami; niektórzy mieli  być
cudzołożnikami, ukamienowanymi na śmierć; niektórzy mieli być wzięci za złodziei i ukamienowani na śmierć;
niektórzy mieli stać się rozwiązłymi, zakończyć jako pijacy; niektórzy mieli utonąć; niektórzy mieli być kimś
spokojnym, żyć sobie spokojnie i umrzeć w ten sam sposób; niektórzy mieli spaść z dachu i umrzeć nagle17.

Przeważało negatywne postrzeganie grzybów. Hiszpańskiej mikofobii, jako głównej sile, udało się zlikwidować
kult grzybowy w kulturze meksykańskiej. Jedynie garstka oddalonych plemion górskich zachowała zwyczaje i
rytuały  tego,  co  musiało  być  kiedyś  wspaniałym  i  potężnym  systemem  czci  i  magii.  Tak  zupełne  było
zaniedbanie i ignorancja w świecie Zachodu odnośnie tego botanicznego aspektu meksykańskiej religii, że w
1915 renomowany amerykański botanik, William E. Safford, przeczytał referat przed towarzystwem naukowym
twierdząc, że tak zwany święty grzyb z Meksyku nie istnieje i nigdy nie istniał.

W 1936 roku,  meksykański  inżynier  Roberto J.  Weitlaner stał  się  pierwszym białym człowiek w czasach
współczesnych, który widział lub nawet otrzymał święte grzyby, w maleńkiej wiosce Huautla de Jiménez w
Oaxaca.  Dwa lata później,  jego córka Irmgard,  jej  narzeczony antropolog,  oraz dwoje przyjaciół  stali  się
pierwszymi ludźmi z zachodu, którzy byli świadkami ceremonii grzybowej. W tym samym roku, harwardzki
botanik Richard E. Schultes odbył podróż do Huautla, otrzymał od informatorów kilka okazów grzybów i wysłał
je do Muzeum Botanicznego Harvarda, gdzie zostały zidentyfikowane jako gatunek Panaeolus campanulatus, z
odmiany sphinctrinus. Schultes opublikował raporty ze swych znalezisk, lecz jego praca zaprowadziła go do
amazońskich dżungli gdzie badał legendarne pnącze caapi lub yagé, i nie powrócił do Meksyku. Nastały lata
wojny i meksykański grzyb ponownie spełzł w cienie historii.

29 czerwca 1955, Robert Gordon Wasson i jego żona, Walentyna, stali się pierwszymi białymi osobami w
czasach współczesnych, które faktycznie wzięły udział i współuczestniczyły w ceremonii świętych grzybów,
znów w maleńkiej wiosce Huautla de Jiménez, pod mądrym przewodnictwem słynnej obecnie uzdrowicielki
(curandery) Marii Sabiny. Wieści o ich odkryciu zostały upublicznione wraz z publikacją w 1957 "Grzyby, Rosja
i Historia", a także wraz z artykułem w Life z 13 maja 1957. Od tego czasu magazyn ten pierwszy sygnalizował,
i być może w jakiś "mediumiczny" sposób powodował, nowe postępy w rozwoju "ruchu psychedelicznego".

Intrygująca historia o tym, jak Robert Gordon Wasson, zawodowy bankowiec, wspólnik i wiceprezes Morgan
Guaranty  Trust  Company  w  Nowym  Jorku,  znalazł  się  przy  spożyciu  świętego  grzyba  na  odległym
meksykańskim szczycie górskim, jest warta powtórzenia jego własnymi słowami:
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(Moja żona) była Wielką Rosjanką i jak wszyscy jej współrodacy, na kolanach matki nauczyła się
solidnej, empirycznej wiedzy o pospolitych gatunkach (grzybów) i miłości do nich, która dla nas
Amerykanów jest zadziwiająca. ... Jej miłość do grzybów jest ... pragnieniem trzewnym, pasją,
która  przewyższa  rozumienie.  ...  Ja,  pochodzenia  anglosaskiego,  nie  wiedziałem  niczego  o
grzybach. W drodze dziedziczenia, ignorowałem je wszystkie; odrzucałem te wstrętne narośle
grzybowe, przejawy pasożytnictwa i rozkładu. ... Odkrycia, jakich dokonaliśmy, wliczając odkrycie
religijnej roli grzybów halucynogennych w Meksyku, można nanieść na nasze zaabsorbowanie tą
kulturową rozpadliną między moją żoną i mną, między naszymi poszczególnymi narodami, między
mikofilią i mikofobią ... która rozdziela Indoeuropejczyków na dwa obozy. ... Sugeruję, że gdy
takie cechy świadczą o całych plemionach lub ludach, i gdy cechy te pozostały bez zmian w ciągu
odnotowanej  historii,  a  zwłaszcza  gdy  różnią  się  między  jednym  ludem  a  drugim,  ludem
sąsiednim, wówczas stajemy twarzą w twarz ze zjawiskiem głębokiego znaczenia kulturowego,
którego pierwotna przyczyna jest do odkrycia jedynie u źródeł historii kulturowej. ...

Naszą metodą podejścia było szukanie wszędzie odniesień do grzybów. Zebraliśmy słowa na
"grzyb" i różne gatunki w każdym dostępnym języku. Przebadaliśmy ich etymologie.
... Byliśmy szybcy w rozpoznawaniu ukrytych metafor w takich słowach.
... Szukaliśmy znaczenia tych form mowy. Poszukiwaliśmy grzybów w przysłowiach Europy, w
mitach i mitologii, w legendach i baśniach, w eposach i balladach w epizodach historycznych, w
nieprzyzwoitych i drażliwych słownikach, które zazwyczaj umykają leksykografom. ... Grzyby są
powszechnie powiązane z muchą, ropuchą, kogutem, oraz piorunem; a więc przebadaliśmy je by
zobaczyć jakie związki przeniosły do naszych odległych przodków. ...

Nie przypominam sobie, które z nas, moja żona czy ja, pierwsze ośmieliło się wyrazić słowami, w
latach 1940, przypuszczenie, że nasi odlegli przodkowie, być może cztery tysiące lat temu, czcili
boski grzyb. Wydawało się nam, że może to wyjaśnić zjawisko mikofilii  kontra mikofobii,  dla
których znaleźliśmy mnóstwo dowodów w filologii i folklorze. ... Wyraźnie pamiętam jak to się
stało, że rozpoczęliśmy nasze środkowoamerykańskie badania. Jesienią 1952 dowiedzieliśmy się,
że szesnastowieczni pisarze, opisując kultury Indian z Meksyku, odnotowali, że pewne grzyby
odgrywały w religii tubylców rolę wróżebną. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że w coraz większej
ilości były znajdowane, zazwyczaj na wyżynach Gwatemali, pewne przedkolumbijskie kamienne
artefakty, przypominające grzyby, większość których miała w przybliżeniu stopę wysokości. ...
Przemówiliśmy, twierdząc, że tak zwane "grzybowe kamienie" naprawdę reprezentowały grzyby, i
że  były  symbolem religii,  tak  jak  Krzyż  w religii  Chrześcijańskiej,  lub  Gwiazda  Żydów,  lub
Półksiężyc Muzułmanów. ... Ten środkowoamerykański kult boskiego grzyba, kult "Ciała Boga" ...
można prześledzić wstecz do około 1500 roku p.n.e.  ...  najwcześniejszego okresu,  w którym
człowiek miał wystarczające opanowanie technik,  pozwalających mu rzeźbić kamień. Tak oto
znaleźliśmy grzyb w centrum kultu o być może najstarszej, kontynuowanej historii w świecie. ...
Kult  wciąż istniejący w Sierra Mazateca,  w Oaxaca.  Tak więc udaliśmy się tam w 1953.  ...
Znaleźliśmy objawienie, w prawdziwym znaczeniu tego nadużywanego słowa, które dla Indian jest
jednak codziennym aspektem, aczkolwiek Świętą Tajemnicą ich życia18.

Wassonowie  odbyli  wiele  podróży  do  Meksyku,  do  różnych regionów,  badając  różne aspekty  stosowania
grzybów. Zwerbowali  znakomitych współpracowników. Jednym z nich był profesor Roger Heim, francuski
mikolog, dyrektor Narodowego Muzeum Historii Naturalnej, który odwiedził Meksyk z Wassonami przy kilku
okazjach w celu przeprowadzenia na miejscu badań nad świętymi grzybami. Poniższe gatunki grzybów, wiele z
nich  nowych  dla  nauki,  złożyły  się  na  listę  Wassona-Heima  grzybów  halucynogennych,  stosowanych  w
Meksyku: Cantharellaceae - Conocybe siliginoides, rosnące na martwych pieńkach drzew; Strophariaceae -
Psilocybe mexicana, mały, śniady mieszkaniec wilgotnych pastwisk, najwyraźniej najbardziej ceniony przez
użytkowników; Psilocybe aztecorum, zwany przez Azteków "dziećmi wód"; Psilocybe zapotecorum z błotnistych
gruntów a znany przez Zapoteków jako "grzyb korony ciernistej"; Psilocybe caerulescens var. mazatecorum,
tak zwany "grzyb osuwisk"; Psilocybe caerulescens var. migripes, którego oficjalna nazwa oznacza "grzyb
wyższego rozumu"; oraz Stropharia cubensis19.

Choć jesteśmy przy temacie tożsamości botanicznych, możemy wspomnieć ostatnią pracę Singera i Guzmána,
którzy  w  1957  znaleźli  kilka  dodatkowych  gatunków stosowanych  Psilocybe.  Jak  wcześniej  odnotowano,
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Wasson  zakwestionował  twierdzenie  Puharich'a,  że  Amanita  muscaria  jest  ogólnie  stosowany  przez
Meksykanów. Należy przypomnieć, że Panaeolus sphinctrinus został zidentyfikowany w 1938 przez Schultesa,
jako jeden z grzybów teonanacatl. Halucynogenna aktywność została sprawozdana dla gatunku pokrewnego,
Panaeolus  papilionaceus,  znalezionego  w  hrabstwie  Oxford  w  Maine.  W  Science  poinformowano,  że
nierozmyślne  spożycie  tego  grzyba  przez  dwie  osoby  wywołało  efekty  wzrokowe  i  halucynacyjne,
porównywalne do haszyszu, opium, i "meskalu". Powiedziano, że grzyb jest "powszechny na ziemi uprawnej"20.
Niedawno,  Maurice  B.  Walters  sprawozdał  halucynogenną  aktywność  Pholiota  spectabilis,  grzyba
niepowiązanego  z  psilocybe.  Jest  on  również  dość  powszechny  w  Ameryce  Północnej21.  Pisarz  ten  miał
doświadczenie  ze  spożyciem zmielonych grzybów,  które  zostały  zebrane w Parku Miejskim w Denver  w
Kolorado, których tożsamość znalazca odmówił ujawnić z obawy, że rozpowszechnienie tej wiedzy mogłoby
doprowadzić do ograniczeń prawnych odnośnie tego szlachetnego grzyba. Efekty tego grzyba były całkowicie
halucynogenne,  porównywalne pod każdym względem z efektami syntetycznej  psilocybiny,  z  którą byłem
bardzo zaznajomiony. Możemy spodziewać się bogatego, rosnącego urodzaju grzybów psychedelicznych (jak
również roślin wyższych) gdy oddani i pomysłowi amatorscy "teobotanicy" przebadają królestwo roślinne na
rzecz innych aktywnych gatunków podczas następnych około pięćdziesięciu lat.

Ci, którzy skłonni są odrzucić teorię Wassona o mikofobii kontra mikofilii muszą jedynie rozważyć fakt, że
grzyby halucynogenne rosną dziko i są powszechne na kontynencie Ameryki Północnej, choć nigdy nie były
stosowane w celach religijnych lub psychicznych. Nasza nieufność do grzybów sprawia, że otaczamy się tak
wieloma tabu, że kończymy jak profesor Safford, negując nawet ich istnienie w innych krajach. Z drugiej strony
mikofiliczni Meksykanie, spokojnie stosują nasz import, z którego wartości nawet nie zdajemy sobie sprawy:
Stropharia cubensis, który jest halucynogenny, nie był znany w przedkonkwistowym Meksyku, ponieważ rośnie
na krowim łajnie, a krowy przybyły do Nowego Świata z Hiszpanami. Indianie odkryli właściwości grzyba
podczas gdy biali byli zajęci zaprzeczaniem jego istnienia.

Drugim współpracownikiem Wassona w zakresie chemicznych aspektów grzybów był słynny Albert Hofmann z
Laboratoriów Sandoza w Basel, którego przypadkowe odkrycie psychedelicznych właściwości LSD w 1943
może być równie dobrze traktowane przez przyszłe pokolenia, jako jeden z punktów zwrotnych Zachodniej
cywilizacji, a który poświęcił większość swego zawodowego życia na ekstrakcję aktywnych zasad z różnych
naturalnych halucynogenów, i ich późniejszą syntezę. Hofmann szybko zidentyfikował psilocybinę jako główną
aktywną  zasadę  w  grzybach,  wraz  z  mnie jszymi  i lośc iami  psylocyny.  Psylocyna  to  4
hydroksydimetylotryptamina;  psilocybina  to  to  samo,  z  dodaną  grupą  fosforową.  Obie  są  alkaloidami
indolowymi,  jak LSD,  i  chemicznie  oraz pod względem aktywności  związane są z  serotoniną,  substancją
neuroprzekaźnikową.  Psilocybina  jest  prawdopodobnie  przekształcana  w  ciele  do  psylocyny.  Skutki  tych
tryptamin są z grubsza porównywalne do LSD, różniąc się głównie czasem trwania efektów, które są dłuższe o
około połowę od LSD. Nad farmakologicznymi i psychologicznymi efektami psilocybiny przeprowadzono wiele
badań. Bibliografia Wassona z 1962 wymieniła łącznie 362 pozycje techniczne i niefachowe22; od tego czasu
ilość prawdopodobnie wielce wzrosła. Leży to poza zakresem tego artykułu.

Stosowanie świętych grzybów jest silnie skoncentrowane w Oaxaca, gdzie są stosowane przez Mazateków,
Czinanteków, Czatinosów, Zapoteków, Miksteków i Midże (Mijes). W każdym plemieniu preferowany gatunek
grzyba i konkretne rytuały nieco się różnią. Sekretność odnośnie grzybów wobec cudzoziemców jest ogólną
praktyką. Puharich pisze, "Pierwszą rzeczą jaką człowiek uczy się od Czitanosów jest to, że żaden z nich nie
przyzna publicznie,  że święty grzyb istnieje,  że rytuał  obejmujący ich stosowanie istnieje,  lub że istnieją
jacykolwiek  praktykujący  rytuał"23.  Wasson  robi  wielką  sprawę  z  religijnej  motywacji  uzdrawiaczy.
"Wykonywanie  przed  obcymi  jest  profanacją",  i  "uzdrawiacz,  który  dziś,  za  dużą  opłatą,  wykona  rytuał
grzybowy dla jakiegokolwiek obcego jest prostytutką i oszustem"24. Choć własna, oryginalna uzdrowicielka
Wassona, słynna Maria Sabina, wykonuje rytuały dla obcych, czasem za opłatą, czasem nie25. Ciężko dla kogoś
z zewnątrz ocenić motywacje meksykańskiej uzdrowicielki. Zgodnie z ostatnimi raportami, obecnie w Huautla
podczas  sezonu grzybowego,  od  czerwca do  sierpnia,  zawsze  jest  mniej  więcej  kilkunastu  Amerykanów,
szukających niechybnych "honghi". Niektórzy uzyskują grzyby i biorą je na własną rękę. Jeden Amerykanin
wściekł się i  próbował zjeść na takim tripie żywego indyka, sprawiając Marii Sabinie wielkie trudności z
lokalnymi autorytetami.  Nie trzeba sięgać po głębsze powody niż doświadczenie historyczne by wyjaśnić
powściągliwość odnośnie kultów grzybowych wobec ludzi z zewnątrz. Tak jak w dzisiejszej Ameryce, zawsze
byli prześladowani i szykanowani. Samo ich przetrwanie zależało w dużym stopniu od zachowania tajemnicy.

Odkrywamy, że grzyby określane są różnymi pieszczotliwymi terminami, takimi jak los nifios, "dzieci", lub las
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mujercitas, "kobietki", lub najromantyczniej, "szlachetni książęta wód". Na niektórych obszarach, mujercitas
muszą  być  jedzone  wraz  z  kilkoma  hombrecitos,  "mali  mężczyźni",  innym  gatunkiem  grzyba,  łatwo
rozpoznawanym po swym męskim kształcie. Lecz spożywane jest to jedynie w celach rytualnych, gdyż jedynie
"kobietki" mają wpływ psychiczny.

Wasson zrobił zdjęcia młodej dziewczyny mielącej grzyby (a także nasiona Ipomea lub liście Salvia divinorum)
na kamieniu do rozdrabniania, w postawie identycznej z występującą na słynnych gwatemalskich "kamieniach
grzybowych", datowanych na 2500 lat p.n.e.

Nie wszystkie plemiona mają uzdrowicieli jako takich. Mazatekowie mają, i zazwyczaj uzdrowiciel bierze dwa
razy tyle grzybów, co inni podróżnicy. Ona decyduje, kto jeszcze je bierze, a jej energie zdominowują sesję. Z
drugiej strony, w kraju Mije, nie ma uzdrowicieli jako takich; większość rodzin wie, jak stosować grzyby. Jedna
osoba bierze je sama, w obecności drugiej jako obserwatora. Powody do konsultowania się z grzybami są
medyczne i wróżebne: by znaleźć diagnozę i lek na inaczej nieuleczalny stan; by znaleźć zgubione przedmioty,
zwierzęta lub ludzi; lub by uzyskać poradę w problemach osobistych lub przy jakimś wielkim zmartwieniu.

Stosowanie grzybów do celów wróżebnych zostało zaakceptowane jako fakt. Demonstrowanie ich zdolności w
wywoływaniu  stanów  wyższej  wizji  było  wykonywane  w  sposób  przekonujący.  Podwójne  doświadczenie
telepatyczne  zostało  sprawozdane  przez  psychiatrę  dr  Margaret  A.  Paul  pod  wpływem grzyba  Amanita
pantherina, bliskiego krewnego Amanita muscaria. Swe własne doznanie z Marią Sabiną na swej pierwszej
sesji z grzybem psilocybe Wasson opisał tak.

Tak więc, uzdrowicielka Maria Sabina zapytała nas jakie to pytania trapiły nas tego popołudnia
przed sesją.  Byliśmy w rozterce,  ponieważ nie mieliśmy pytań,  które nas trapiły,  chcieliśmy
jedynie zobaczyć ceremonię. Lecz musieliśmy naturalnie uwzględnić jej prośbę, i powiedziałem:
"Nie słyszeliśmy się z moim synem, który pracuje w Cambridge w Massachusetts i martwiliśmy
się o niego (co nie było prawdą) i chcielibyśmy wiedzieć jak on się ma." Dla Indianina w tym kraju
oznacza to, że naprawdę martwisz się o osobę, i tak oto zabrała się do pracy, i w trakcie wieczoru
powiedziała  nam o  nim trzy  rzeczy:  "On  nie  jest  w  Cambridge."  (Nie  wiedziała  czym było
Cambridge.) "Jest w twoim domu." Zrobiłem notatkę - i to wszystko z moich ówczesnych notatek -
powiedziała: "Jest w twoim domu. Nie ma go w tym drugim miejscu." (Wydawało się strasznie
dziwne, że to zaproponowała - nie było ku temu powodu, ale jednak to zapisaliśmy). A następnie
powiedziała: "On ma zaburzenia emocjonalne, dochodzi nawet do płaczu i to przez dziewczynę."
Cóż, zapisaliśmy to - nic o tym nie wiedzieliśmy i wtedy ostatecznie powiedziała: "Widzę, że sięga
go wojsko, nie wiem, czy go dosięgnie." Cóż, odrzuciliśmy to. W ogóle o tym nie myśleliśmy.
Potem wróciłem do Nowego Jorku i byłem zajęty bankowością, a potem udałem się do Europy w
podróż bankową, i w Genewie dotarła do mnie depesza od mojej żony, mówiąca, że Peter nalega
na rekrutację, i prosząca bym zadepeszował, by tego nie robił. Cóż, wysłałem mu depeszę, lecz
było  za  późno  i  zaciągnął  się  do  armii.  Dlaczego  musiał  się  wtedy  zaciągnąć  do  armii?  W
następnym liście dowiedziałem się, że był w strasznym zamęcie emocjonalnym przez dziewczynę,
o której nigdy nam nie mówił. Och, pierwsza rzecz, jaką odkryliśmy po powrocie do naszego
mieszkania w Nowym Jorku - było w okropnym nieładzie - to, że została tam zrobiona impreza
(śmiech), a wszystkie nagromadzone rachunki od dostawców były za ten sam weekend, w którym
mieliśmy sesję z Marią Sabiną. A Peter tego nie ukrywał - "O tak, przyszedłem z trzema lub
czterema przyjaciółmi z Cambridge." A oni zorganizowali tam imprezę. Potem następną rzeczą
była ta sprawa z wojskiem, a następną było to, że był strasznie zmieszany przez tę dziewczynę,
która mieszkała w New Haven. Nie mam na to żadnego wyjaśnienia27.

Odpowiedzią  Wassona,  po  zapytaniu,  czy  wierzy  w postrzeganie  pozazmysłowe,  było,  "Nie  wierzę;  i  nie
niedowierzam. To nie mój kierunek." Badanie nad nadprzyrodzonymi procesami postrzegania, jak wykazano
tutaj oraz w przypadkach Doktora Paula, jest niestety wybrakowane i konkretnie wykazane dostarczonymi do
tej pory dowodami.

Gdy uzdrowicielka jest obecna, zapewnia wątek pieśniowy niemal nieprzerwanie w czasie całej sesji, przez
wiele godzin do końca, z krótkimi przerywanymi odpoczynkami. Słowa nieco się różnią z sesji na sesję; linia
melodyczna pozostaje ta sama. Nagrania z ceremonii mazateckiej zostały opublikowane, więc każdy może
posłuchać mocy zebranych i przekazanych w tych pieśniach. Łącząc mitologię chrześcijańską i  indiańską,
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odgrywają całą wyobrażalną gamę wcieleń i emocji. Uzdrowicielka może w dodatku wydać skomplikowany
rytm perkusyjny, klepiąc uda, czoło i ramiona. "W tej improwizowanej rozmowie religijnej z uzdrowicielką
uczestniczą mazateccy informatorzy. Jej wypowiedzi wywołują u nich spontaniczne odpowiedzi, podtrzymujące
doskonałą harmonię z nią i z pozostałymi, tworząc cichą, rozkołysaną, antyfonalną pieśń. Jest to zasadniczy
element w udanej ceremonii."28

Przy  rozważaniu  rytuału  meksykańskiego,  nie  możemy  zapominać,  że  jest  tym,  co  pozostało  wśród
prymitywnego, niepiśmiennego ludu z powszechną niegdyś praktyką w całym, potężnym imperium Azteków.
Rytuał nie posiada syntetycznej jakości integracyjnej amerykańskiego rytuału pejotlowego, choć większość
relacji z pierwszej ręki zgadza się, że w zależności, bez wątpienia, od mądrości i doświadczenia uzdrowiciela,
może ostatecznie wywołać zupełne doświadczenie transcendentalne.

Kolejny zawiły rozdział w burzliwej i kolorowej historii boskiego grzyba rozpoczął się w sierpniu 1960, gdy w
willi w pobliżu Cuernavaca, dr Timothy Leary, psycholog z Harvardu, zjadł siedem grzybów, które dał mu
naukowiec z Uniwersytetu Meksyku. "Zostałem przewirowany doświadczeniem, które można opisać wieloma
ekstrawaganckimi  metaforami,  lecz  które  nade  wszystko  i  bez  wątpienia,  było  najgłębszym  religijnym
doświadczeniem mego życia."28 W następnych siedmiu latach doznanie wywołało serie wydarzeń, które zostały
obszernie opisane i omówione w prasie popularnej, i które odegrały kluczową rolę w ponownym pojawieniu się
na  kontynencie  Ameryki  Północnej  odrodzenia  religijnego,  stosującego  jako  sakramenty,  rośliny  i  dragi
psychedeliczne.

Etymologia i Prehistoria

Słowo "grzyb" ("mushroom") pochodzi ze starofrancuskiego mouscheron, które z kolei oparte jest na mousse,
mech.  "W zastosowaniu  popularnym",  zgodnie  ze  słownikiem Webstera,  "grzyb oznacza  dowolną jadalną
odmianę, w przeciwieństwie do trujących (muchomorów)(ang.-toadstool)".  Natychmiast wracamy do kręgu
skojarzeń grzybów z ropuchami (ang.-toad), bufoteniną, wiedźmami. Być może, jak argumentował Wasson,
muchomor,  tak  jak  francuski  crapaudin  był  pierwotnie  właściwą  nazwą  demonicznego  muchomora,
niemieckiego Fliegenschwamm. Muchy, robaki, larwy są popularnymi mitycznymi uosobieniami szaleństwa i
opętania (np. la mouche luimonte á la tae), co dobrze wiedzą czytelnicy Sartre'a i Williama Goldinga.

Kolejna interesująca linia dochodzenia otwiera się, gdy zbadamy związek grzybów z piorunem. Wspomnieliśmy
już  opowieść  Czukczów o piorunie  ciągnącym pieszo swą owładniętą  grzybami  siostrzaną błyskawicę po
podłodze niebios. W starożytnej Grecji i Rzymie, jak również w Meksyku, wierzono, że wzrost grzybów jest
bezpośrednio związany nie tylko z deszczem, lecz z pogodą burzową. Podobne etymologiczne i folklorystyczne
nawiązania  można  odnaleźć  w  Japonii,  na  Filipinach,  na  Madagaskarze,  w  Tadżykistanie,  oraz  wśród
Maorysów, gdzie whatitiri oznacza zarówno "piorun" jak i "grzyb". Mazateccy Indianie nazywają grzyb nti si
tho  a  Indianie Miche tu muh.  W obu językach słowo to oznacza "to co wyrasta samo",  tj.  bez nasiona.
Uzdrowiciel Indian Zapoteków, po zebraniu grzybów, przywołuje "Moce", które zarządzają grzybami: Ziemię,
Boga  Ojca,  Trójcę,  "Wielki  Świetlisty  Piorun,  który  wyhodował  grzyby",  "Wielki  Świetlisty  Piorun,  który
wstrzyknął grzybom krew". Czy oznacza to, że świetlisty piorun, "siła ziemi", jak zwał go uzdrowiciel, jest
uważany za zapładniający ziemię, a ich potomstwem jest boski grzyb, bez nasiona? Ojciec Niebo i Matka
Ziemia formują mityczną biegunowość, powszechną dla wielu plemion Indian Amerykańskich.

Teorią Wassona jest to, że na pewnym, przedpiśmiennym etapie wczesnej historii człowieka, zostały odkryte
grzyby o niezwykłych mocach i "służyły jako środek do istnego rozszczepienia jego duszy, uwalniając jego
zdolność do samopostrzegania,  jako stymulant  wyobraźni  jasnowidzów,  poetów,  mistyków.  ...  Czy grzyby
halucynogenne nie mogły być najświętszą tajemnicą Misteriów?"30

Puharich również opowiadał się za istnieniem kultu boskiego grzyba we wczesnych kulturach euroazjatyckich,
skoncentrowanych wokół potężnego, sumeryjsko-akkadyjskiego miasta-państwa w trzecim tysiącleciu przed
Chrystusem. A w 1926 roku Henri Frankfort sprawozdał odkrycie starożytnej świątyni egipskiej w Byblos (na
śródziemnomorskim wybrzeżu Lebanonu), datowanej na połowę trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem, w
której została znaleziona zielona jaspisowa pieczęć. Pieczęć ta ukazuje kapłana Horusa dającego petentowi
dwa grzyby. Nad grzybem jest zając, będący świętym symbolem hetyckiego boga deszczu, gromu i błyskawicy.
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Takie archeologiczne, etymologiczne oraz mitologiczne fragmenty powinny być obecnie uważane za jedynie
drobne kawałki historii  dziwnego, dwuznacznego związku człowieka z halucynogennymi, psychedelicznymi
roślinami i dragami. Mogą minąć dekady nim brakujące fragmenty zostaną ze sobą złożone by dać spójny
obraz. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie za bardzo poprawić poetyckiego sformułowania indiańskiego
przewodnika Wassona, który po zapytaniu dlaczego grzyb był nazywany "to co wyskakuje", odpowiedział: El
honguillo viene por si mismo, no se sabe de donde, como el viento que viene sin saber de donde ni porqué.
Mały grzyb wychodzi samoistnie, nikt nie wie skąd, jak wiatr, który przychodzi nie wiadomo skąd i dlaczego31.
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