


Rozdział 1

STWO RZE NIE I STWÓR CA, CZy LI KO SMO GO NIA

W źró dłach in ka skich i z pro win cji naj bliż szych In kom, opi su ją cych ich
dzie je i mi ty, wy stę pu je wie le ter mi nów ozna cza ją cych stwór cę czy też

bó stwo two rzą ce coś, nie ko niecz nie od ra zu ca ły świat, a tyl ko coś miej sco we -
go. W XVI wie ku są to przede wszyst kim Wi ra Qu cha lub ra czej Wi ra Quchan,
czę sto z roz ma ity mi przy miot ni ka mi, Pa cha Yacha chiq, Pa cha Ka maq, T’una -
pa. Wszyst kie one wy szły z uży cia w cią gu XVI i XVII wie ku, cho ciaż Pa cha
Ka maq po ja wia się do dziś. Z ba dań et no gra ficz nych zna ne są no we ter mi ny,
uży wa ne już w ka to li cy zmie an dyj skim: Tay tan chik (Nasz Oj ciec), Dios (Bóg),
Ru wal (Stwór ca). Omó wi my tyl ko waż niej szych stwór ców, bo stwa rza nie jest
atry bu tem wszyst kich an dyj skich bóstw. 

W prze ba da nych ję zy kach na le żą cych do an dyj skiej li gi ję zy ko wej ka te go ria
licz by nie jest ka te go rią przy mu so wą, tak jak na przy kład w ję zy kach sło wiań -
skich. Sło wa nie ozna cza ją wiel ko ści; sło wo urqu (gó ra) mo że od no sić się za -
rów no do kil ku me tro we go pa gór ka, jak i do po kry te go lo dow ca mi szczy tu czy
na wet pa sma gór skie go. Sło wo war mi (ko bie ta) od no si się tak sa mo do nie -
mow lę cia płci żeń skiej, jak i do je go mat ki. Wiel kość i licz bę moż na ozna czyć
do dat ko wy mi sło wa mi i przy rost ka mi. W przy pad ku sło wa wa ma ni, ozna cza -
ją ce go w dia lek cie re gio nu Ay acu cho bo ga lub bo gi nię od po wie dzial ne go za
okre ślo ne te ry to rium, oka zu je się na przy kład, że za leż nie od kon tek stu wa ma -
ni jest pa nem lub pa nią te re nu ma łe go lub du że go, i jest je den lub jest ich wie -
lu. Z ta kiej se man ty ki pły ną roz ma ite nie do god no ści dla ba da czy, al bo wiem
pod sta wo we py ta nie teo lo ga z tra dy cji Abra ha ma, czy In ko wie wie rzy li w jed -
ne go Bo ga, jest trud no prze kła dal ne na miej sco we po ję cia. 

Tyl ko nie licz ni szes na sto wiecz ni ba da cze za pi sa li in ka ską teo rię stwo rze nia.
Ja ko sprzecz na z Bi blią, by ła uzna na za fał szy wą i nie waż ną. Moż na jej tak że
szu kać w epi te tach stwór cy za war tych w mo dli twach in ka skich z Cuz co. Mo -
dli twy owe po słu żą nam tak że do roz róż nie nia, któ re z wy li czo nych przy kła do -
wo szes na sto wiecz nych okre śleń od no szą się do tej sa mej po sta ci, a któ re
do ty czą in nych by tów. Za cznie my od naj waż niej szej i naj gło śniej szej po sta ci,
zwa nej Wi ra Qu chan.



WI RA QU CHAN 

Qu cha to roz sad nik za wie ra ją cy w so bie moż li wość wszel kich upraw. Qu -
chan to kon kret ny roz sad nik. Przy miot nik wi ra mo że ozna czać daw cę toż sa -
mo ści, daw cę ży cia, gdyż wi ra wy stę pu je w ke czua w zna cze niu tłuszcz, sa dło,
toż sa mość, a w aj ma ra w zna cze niu wo da na wad nia ją ca, a na wet krew. Wi ra
qu cha to przo dek lub każ dy zaj mu ją cy miej sce przod ka. Wi ra Qu chan to przo -
dek okre ślo ny. Są i in ne moż li we ety mo lo gie, rów nie praw do po dob ne w nie -
któ rych kon tek stach, ta kie jak oce an toż sa mo ści czy wę dro wiec ży cio daw ca
lub wo do daw ca. W XVI wie ku sło wo otrzy ma ło do dat ko we zna cze nie, któ re
wy par ło po zo sta łe: Hisz pan, bia ły, po cho dzą ce już to od hisz pań skich wy ja ś-
nień, ja ko by przy by li w imię Bo ga, już to od iden ty fi ka cji Hisz pa nów ze zmar -
ły mi ze sła ny mi ja ko ka ra za grze chy.

WI RA QU CHAN I STWO RZE NIE WE DŁUG JU ANA DE BE TAN ZO SA (OK. 1551) 

Ju an de Be tan zos był urzę do wym tłu ma czem w Cuz co, któ ry spi sał tra dy cję
ro du swej żo ny, jed ne go z naj więk szych i naj waż niej szych w sto li cy In ków, Cuz -
co. Po noć za ło żył go król imie niem Pa cha Ku ti In qa yupan ki. We dług wer sji Be -
tan zo sa Qun Ti ti Wi ra Qu cha, „gdy ob ja wił się pierw szy raz, stwo rzył nie bo
i zie mię”1. Ty tuł Qun Ti ti od róż nia te go Wi ra Qu chę od wszyst kich in nych. Po -
nie waż na stęp ne fa zy stwo rze nia za szły w miej scu świę tym, na wy spie zwa nej
Ti ti ca ca (Ska ła Ti ti), za tem Ti ti w Qun Ti ti Wi ra Qu chan i w Ti ti ca ca jest tym sa -
mym Ti ti. Sło wo ti ti ozna cza pewien gatu nek andyjskich kotowatych. W kul tu -
rze an dyj skiej ce chy ko to wa tych sym bo li zo wa ły moc i po tę gę; na przy kład
wo jow ni cy by wa li na zy wa ni pu ma hi na (ta cy jak pu ma). Ska ła Ti ti zna na jest
miesz kań com wyspy i po ka zy wa na tury stom. Je den z dzie więt na sto wiecz nych
po dróż nych za no to wał, że w nie któ  re no ce uka zu je się na owej ska le ogrom ne ti -
ti, świe cą ce czer wo nym świa  tłem z czo ła. 

Usta le nie zna cze nia sło wa „Qun”, za pi sa ne go w rę ko pi sie w for mie „Con”,
wy ma ga od two rze nia kon tek stu, w któ rym imię Wi ra Qucha opa try wa ne by ło
przy daw ka mi Qun i Ti ti. Be tan zos za no to wał po hisz pań sku mo dli twę od mó -
wio ną przez In qa yupan ki przed bi twą2. Jej treść nie róż ni się od tre ści mo d-
litw za no to wa nych oko ło 1575 ro ku przez in ne go ba da cza re li gii In ków, 
Chri sto uala de Mo li nę. W mo dli twach za no to wa nych w ke czua przez de Mo -
li nę każ de mu eta po wi stwo rze nia od po wia da ją in ne przy daw ki po prze dza ją ce
imię stwór cy. Stwór ca naj daw niej szy opi sa ny zo stał przy miot ni ka mi Al la stu
Al lun tu (ob da rzo ny roz war tą po chwą i wzwie dzio nym człon kiem). W wy -

1 Be tan zos 1551/1987, cz. I, ks. I, s. 11.
2 Be tan zos 1551/1987, cz. I, ks. II, s. 32.
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obra że niach od po wia da ją cych eta pom po stwo rze niu nie ba i zie mi stwór ca
oka zu je się pa rą lub na wet gru pą par. Każ da pa ra sko ja rzo na jest z in ną czę -
ścią cza so prze strze ni. 

Stwo rze nia nie ba i zie mi, pierw szej pa ry, do ko nać po wi nien byt mę sko -że ń -
ski. Imię Qun Ti ti Wi ra Qu cha skła da się z dwu czę ści. Zna cze nie wi ra qu cha
(roz sad nik ży cio daj ny) mo że być za rów no mę skie, jak i żeń skie. W se kwen cji
zaj mu je dru gie miej sce, w kul tu rze an dyj skiej od po wia da isto tom żeń skim. Ti -
ti zaj mu je w se kwen cji po zy cję od po wia da ją cą isto tom mę skim. Ów ti ti opi sa -
ny jest przy daw ką „Qun”. W ję zy kach wy stę pu ją cych w Cuz co oraz nad
je zio rem Ti ti ca ca mo że ona zna czyć pe nis, mno że nie i grom, któ re to zna cze -
nia wy da ją się naj praw do po dob niej sze, a wszyst kie są ko ja rzo ne z mę sko ścią. 

Qun Ti ti Wi ra Qu cha ob ja wił się, stwa rza jąc nie bo i zie mię, świat bez świa -
tła, lecz lud ny i rzą dzo ny przez ja kie goś pa na. Owi lu dzie za wi ni li nie po słu -
szeń stwem wo bec Qun Ti ti Wi ra Qu chy. Na stęp stwem nie po słu szeń stwa był
po top i ko lej ne ob ja wie nie się stwór cy, zwa ne go tym ra zem Wi ra Qu chą, a nie
Qun Ti ti Wi ra Qu chą. 

Dwu dzie sto wiecz ne mi ty an dyj skie opi su ją ta ki świat sprzed stwo rze nia
słoń ca i gwiazd za miesz ka ny przez po two ry. W owym świe cie nie pa no wa ła ani
ciem ność, ani ja sność, tyl ko czer wo na wy mrok, w któ rym snu ły się roz ma ite
stwo ry. 

Wi ra Qu cha ob ja wił się z je zio ra Ti ti ca ca ja ko czte ry oso by, czte rech wi ra
qu chów, po jed nym na każ dą część an dyj skie go świa ta z cen trum w Ti wa na ku.
W dro dze z je zio ra do Ti wa na ku, mo że na wy spie Ti ti ca ca, Wi ra Qu cha stwo -
rzył Słoń ce, Księ życ i gwiaz dy. We dług Be tan zo sa po przed nią ludz kość za mie -
nił w ka mie nie, a nie wy to pił po to pem, tak jak w in nych wer sjach. 

W Ti wa na ku Wi ra Qu cha stwo rzył z ka mie nia wszyst kie gru py ludz kie z ich
na czel ni ka mi, ko bie ta mi, dzieć mi, stro ja mi. Każ da gru pa do sta ła wła sną na zwę
i „pra wo, któ re go mia ła się trzy mać”, to jest kul tu rę, re li gię, oby czaj i pa qa ri -
nę, czy li miej sce wyj ścia na ten świat. Ta kim miej scem mo gła być gó ra, gro ta,
rze ka lub źró dło. Stwo rze ni z ka mie nia tak że zo sta li na zwa ni wi ra qu cha, a we -
dług don Fe li pe Gu amana Po my de Ay ali, wa ri wi ra qu cha ru na, po ko le niem
przod ków ży wo ka mien ny ch3. Każ dy z czte rech wi ra qu chów, do tarł szy do pa -
qa ri ny, z któ rej ży wo ka mien ni mie li wyjść na ten świat, wo łał: „Ik siń cy, wy -
chodź cie i za sie dlaj cie tę zie mię”4. Mit łą czy stwo rze nie obec nie ist nie ją cej
ludz ko ści z Ti wa na ku i czy ni je miej scem, skąd ro ze szła się ca ła cy wi li zo wa na
ludz kość, gdyż tam wła śnie otrzy ma ła ona „pra wo, któ re go mia ła strzec”. W dal-
szej czę ści opo wie ści za no to wa nej przez Be tan zo sa Ti wa na ku zni ka. W je go
wer sji dro ga naj waż niej sze go z czte rech wi ra qu chów pro wa dzi ła przez Cuz co
i Ca ja mar kę aż po Pu er to Vie jo, czy li Man tę, za chod ni kra niec pań stwa In ków,

3 Gu aman Po ma de Ay ala, fol. 49.
4 Be tan zos 1987, cz. I, ks. II, s. 11–13.
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gdzie „po łą czył się ze swo imi i od szedł przez wo dę”5. W każ dej miej sco wo ści
wy li czo nej w tek ście coś się wy da rzy ło, a każ de wy da rze nie koń czy ło się usta -
no wie niem wak’i, miej sca świę te go. Do tarł szy do Cuz co, Wi ra Qu cha „usta no -
wił pa na, któ re mu nadał imię Allqa Wik za, i nadał rów nież imię te mu miej scu,
w któ rym ów pan za ło żył Cuz co, i roz ka zaw szy, aby owo miej sce po je go odej -
ściu wy da ło «usza stych», ru szył da lej”6. „Usza ści” (ore jo nes w hisz pań skim),
czy li In ko wie, na zwa ni tak z po wo du no szo nych w mał żo wi nach uszu ogrom -
nych kół, zro dze ni z zie mi, na le żą do pierw szej epo ki obec nej ludz ko ści, gdy
przod ko wie stwo rze ni w Ti wa na ku zo sta li ro ze sła ni pod zie mią do miejsc,
z któ rych wi ra qu cho wie ich wy wo ła li. Po epo ce przod ków na stą pi ła epo ka
bar ba rzyń ców, a po niej epo ka In ków. Wer sja za no to wa na przez Be tan zo sa
prze su wa po ja wie nie się In ków do po cząt ku epo ki In ków. 

WI RA QU CHAN WE DŁUG CHRI STO UALA DE MO LI Ny (1575?) 

Oj ciec Chri sto ual de Mo li na, pro boszcz pa ra fii Na szej Pa ni Po moc nej i Tu -
byl cze go Szpi ta la w Cuz co, na pi sał Ri tos y fa vu las de los In gas oko ło 1575 ro -
ku. Oj ciec Mo li na, któ ry cie szył się wśród In dian sła wą wiel kie go znaw cy
ke czua i wspa nia łe go ka zno dziei w tym ję zy ku, nie ro zu miał jed nak tek stów
ke czu ań skich mo dlitw, któ re za pi sał. Fakt ów wska zu je, że Mo li na mu siał
utrzy my wać sto sun ki z amaw ta mi, in ka ski mi znaw ca mi re li gii i tra dy cji. Sam
tak opi sał swe źró dła: 

Ka za łem ze brać pew ną licz bę daw nych star ców, któ rzy wie dzie li, jak Way na Qha paq, Was -
khar In qa i Ma nqu In qa od pra wia li rze czo ne ce re mo nie i kult, i bra li w nich udział tu dzież nie -
któ rych mi strzów i ka pła nów z owych cza sów. Aby zaś zro zu mieć, skąd ich bał wo chwal stwa
bra ły po czą tek, po nie waż oni pi sma nie uży wa li, to w pew nym Do mu Słoń ca zwa nym Pu qin
Kan cha, po ło żo nym obok Cuz co, mie li ży wot każ de go z In ków i zie mie, ja kie pod bił był, wy -
ma lo wa ne fi gu ra mi na ta bli cach, a tak że ich po cho dze nie7.

Sam oj ciec Mo li na nie wspo mi na, że oglą dał owe ta bli ce, zna ne je go in for -
ma to rom: 

A wśród rze czo nych ma lo wi deł mie li tak że na stę pu ją cą le gen dę wy ma lo wa ną w ży wo cie
Ma nqu Qha pa qa, któ ry był pierw szym In ką, od któ re go za czę li się pysz nić i na zy wać Sy na mi
Słoń ca, skąd wzię ły po czą tek bał wo chwal stwo i ad o ra cja Słoń ca. Mie li bo wiem do kład ne wia -
do mo ści o po to pie, mó wią więc, że zgi nę ły w nim wszyst kie lu dy i wszel kie stwo rze nia w ta -
ki spo sób, że wo dy wznio sły się po nad naj wyż sze ist nie ją ce w świe cie szczy ty, aż nie po zo sta ło
nic ży we go kro mie jed ne go męż czy zny i jed nej ko bie ty oca la łych w pu dle bęb na. A gdy wo dy

5 Ibid., s. 13–15.
6 Loc. cit.
7 Mo li na 1575?, fol. 1r.
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opa dły, wiatr wy rzu cił ich w Tia hu ana cu […], a Stwór ca wszech rze czy ka zał im tam zo stać ja -
ko mit ma qom. 

Tam w Tia hu ana co Stwór ca za czął wy ra biać lu dy i na ro dy, ja kie w tym kra ju ist nie ją, spo -
rzą dza jąc każ dy na ród z gli ny i ma lu jąc im ich stro je i sza ty, któ re każ dy miał no sić i mieć,
a tych, co mie li no sić wło sy dłu gie, z wło sa mi, a tych, co mie li je ści nać, ze ścię ty mi. 

A jak skoń czył, każ de mu na ro do wi dał ję zyk do mó wie nia i pie śni do śpie wa nia i na sio na,
i ro dza je ja dła, ja kie mie li siać. 

Po ma lo waw szy i skoń czyw szy spo rzą dzać rze czo ne na ro dy i rzeź by gli nia ne, dał każ de mu
z osob na byt i du szę, tak sa mo męż czy znom i ko bie tom, i roz ka zał każ de mu na ro do wi wejść
pod zie mię z osob na i wyjść stam tąd w miej scu i oko li cy, gdzie roz ka za no. 

Po wia da ją za tem, że jed ni wy szli z pie czar, in ni z gór, jesz cze in ni ze źró deł, a na stęp ni z je -
zior, ko lej ni z pni drzew i in ne te go ro dza ju bzdu ry. Po nie waż z ta kich miejsc wy szli i stam tąd
za czę li się mno żyć i brać po czą tek ich ro dy, po czy ni li so bie w tych miej scach wak’i, miej sca
kul tu na pa miąt kę pierw sze go z ich ro du, któ ry stam tąd po cho dził. Za tem każ dy na ród odzie -
wa się i no si strój, w ja ki odzie wa li swo ją wak’ę. 

Po wia da ją, że zro dzo ny z ta kie go miej sca znów ob ra cał się w ka mień, a in ni w so ko ły, kon -
do ry i in ne zwie rzę ta i pta ki; dla te go wak’i ma ją roz ma ite po sta ci, w któ rych je czczą. 

Gdy Stwór ca prze by wał w Tia hu ana co (bo po wia da ją, że tam by ła je go na czel na sie dzi ba
i dla te go są tam wspa nia łe bu dow le bu dzą ce wiel ki po dziw, w któ rych by ło wy ma lo wa ne wie -
le stro jów owych In dian i wie le rzeźb męż czyzn i ko biet, któ rych za nie po słu szeń stwo Stwór -
ca ob ró cił w ka mień), mó wią, że by ła noc. 

Tam stwo rzył Słoń ce i Księ życ, i gwiaz dy i ka zał Słoń cu, Księ ży co wi i gwiaz dom pójść na
wy spę Ti ti ca ca, po ło żo ną nie da le ko stam tąd, i z niej wstą pić do nie ba. W chwi li gdy Słoń ce
w po sta ci męż czy zny bar dzo błysz czą ce go mia ło wstą pić, za wo łał In ków i Ma nqu Qha pa qa ja -
ko naj star sze go z nich i rzekł mu: 

– Ty i twoi po tom ko wie bę dzie cie pa na mi i pod da cie so bie licz ne na ro dy. Miej cie mnie za
oj ca i szczyć cie się, że ście mo imi sy na mi, i czcij cie mnie ja ko oj ca. 

A gdy to rzekł Ma nqu Qha pa qo wi, dał im za in sy gnia i znak sun tur pa wqar, cham pi i in ne
in sy gnia przez nich uży wa ne. A jest on ni by ber łem, któ re wszy scy oni mie li za in sy gnia i zna -
ki. I za ra zem w owej chwi li Ma nqu Qha paq i je go bra cia, i sio stry ze szli pod zie mię i wy szli
z niej w pie cza rze Pa ca rec tam bo, skąd szczy cą się po cho dze niem, jak kol wiek z rze czo nej pie -
cza ry wy szły in ne na ro dy. Wy szli o wscho dzie słoń ca pierw sze go dnia po tym, gdy Stwór ca
roz dzie lił noc i dzień, stąd za tem po szło, że na zwa li się Sy na mi Słoń ca i czci li je, i po wa ża li
ja ko oj ca. 

Ma ją też in ną le gen dę; twier dzą w niej, ja ko by Stwór ca miał dwu sy nów. Jed ne go na zwa li
Imay Ma na Wi ra Qu cha, a dru gie go T’u qa pu Wi ra Qu cha. A Stwór ca, po koń czyw szy lu dy i na -
ro dy i daw szy im wzo ry i ję zy ki, i wy sław szy do nie ba Słoń ce, Księ życ i gwiaz dy, każ de na
swo je miej sce z Tia hu ana co, ja ko się rze kło, za tem Stwór ca, zwa ny w ję zy ku tych In dian Pa -
cha Yacha chiq, a ina czej Ti ti Wi ra Qu chan, co zna czy [nie zro zu mia łe] Bóg, po szedł dro gą przez
Gó ry, nad zo ru jąc i do glą da jąc wszyst kie na ro dy, któ re za czę ły by ły się mno żyć i wy peł niać to,
co zo sta ło im na ka za ne. Od krył, że nie któ re na ro dy by ły się zbun to wa ły i nie wy peł nia ły je go
na ka zów; ich więk szość ob ró cił w ka mie nie w kształ cie męż czyzn i ko biet w ta kim stro ju, ja -
ki mie li8.

Ob ró ce nie w ka mień zda rzy ło się w na stę pu ją cych miej sco wo ściach: w Tia  hu ana co, w Pu -
ca rze i w Jau szy [Jau ja, wy ma wia ne Szau sza], gdzie po dob no za mie nił w ka mień wak’ę, bó -
stwo zwa ne Wa ri Wil l ka, i w Pa cha ca ma cu, i w Ca ja mar ce, i w in nych miej scach. I dziś

8 Ibid., fol. 1r–1v.
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w rze czo nych miej scach znaj du ją się rzeź by z wiel kich gła zów, a gdzie in dziej rzeź by ni by gi -
gan tów […], a w Pu ca rze, czter dzie ści le gu as od mia sta Cuz co, po dro dze do Col li, mó wią, że
z nie ba zstą pił ogień i spa lił ich więk szość, a ucie ka ją cy ob ró ci li się w ka mie nie. 

Stwór ca, o któ rym mó wi li, że był oj cem Imay Ma na Wi ra Qu chy i T’u qa pu Wi ra Qu chy, roz -
ka zał, aby stam tąd [za pew ne z Tia hu ana co – J.S. i M.Z.] wy ru szył naj star szy z je go sy nów zwa -
ny Imay Ma na Wi ra Qu chan, w któ re go mo cy i rę kach są wszyst kie rze czy, i aby po szedł dro gą
An tiów i przez dżun gle ca łej zie mi, na da jąc imio na i na zy wa jąc wszyst kie drze wa du że i ma łe
i kwia ty, i owo ce, ja kie mia ły wy da wać, i po ka zu jąc lu dziom ja dal ne, nie ja dal ne, lecz ni cze. Tak
sa mo na zwał wszyst kie zio ła i kwia ty i usta no wił czas, w któ rym mia ły owo co wać i kwit nąć.
To on po ka zał lu dziom zio ła le czą ce i za bi ja ją ce. 

A dru gie mu sy no wi zwa ne mu T’u qa pu Wi ra Qu chan, co zna czy w ich ję zy ku Stwór ca,
w któ rym za war te są wszel kie rze czy, ka zał iść dro gą Rów nin i wi zy to wać lu dy, na zy wa jąc na -
po ty ka ne rze ki i drze wa i na da jąc im ich owo ce i kwia ty w opo wie dzia ny spo sób. 

I tak do szli do mo rza w za chod nim krań cu owej zie mi, a stam tąd wzesz li na nie bo, po koń -
czyw szy stwo rze nie te go, co na zie mi. 

W tej sa mej le gen dzie opo wia da ją, że w Tia hu ana co, gdzie – jak mó wią – stwo rzył wszyst -
kie lu dy, stwo rzył tak że roz ma itość pta ków, sam ca i sa mi cę każ de go ro dza ju, na da jąc im pieśń,
ja ką każ dy miał śpie wać, i roz ka zał, aby te, co mia ły miesz kać w dżun glach, uda ły się tam, a in -
ne do kra ju [czy li do Pe ru – J.S. i M.Z.], każ dy w oko li cę i miej sce, w ja kim miał za miesz kać.
Tak sa mo uczy nił wsze la kie zwie rzę ta, sam ca i sa mi cę każ de go ro dza ju, i wszyst kie żmi je i ro -
bac two, ja kie w zie mi ży ją, i wszyst kim roz ka zał, aby po szli w dżun glę ci, co mie li żyć w niej,
a po zo sta li, aby ro ze szli się po kra ju; tam też ob ja wił lu dom imio na i wła ści wo ści pta ków,
zwie rząt i po zo sta łych pa skudztw. 

In dia nie ci uwa ża li za cał kiem pew ne i wia do me, że Stwór ca i je go sy no wie nie zro dzi li się
z ko bie ty i by li nie zmien ni, i nie bę dą mie li koń ca9.

Za tem opo wieść o stwo rze niu w sty lu an dyj skim by ła czę ścią opo wie ści
o Ma nqu Qha paq In ce, prze cho wy wa nej na ma lo wi dłach w Pu qin Kan chy.
Wer sja za no to wa na przez Mo li nę za czy na się od za gła dy po przed niej ludz ko -
ści w po to pie.

Opo wieść o mar szu wi ra qu chów jest nie kom plet na. Je den ma sze ro wał przez
gó ry, to jest przez Chin chay Suyu, dwaj in ni szli przez An ti Suyu i Kun ti Suyu.
Dla cze go tekst nie wspo mi na ma sze ru ją ce go przez Qul la Suyu? Być mo że dla -
te go, że mu siał by on iść na wschód, a nie na za chód. Dzia łał by za tem na od -
wrót niż po zo sta li. Z opo wie ści wy ni ka, że In ko wie mie li dwa miej sca,
w któ rych wy chy nę li z zie mi. Za pierw szym ra zem by ło to na wy spie Ti ti ca-
ca, w chwi li, gdy Słoń ce i resz ta ciał nie bie skich mia ły wstą pić do nie ba. Za
dru gim ra zem by ło to w Pa ca rec tam bo, z po cząt kiem pierw sze go dnia. Wy da -
je się nam, że po win na to być ta sa ma chwi la. W każ dym ra zie mi sję wła da nia
ludz ko ścią In ko wie otrzy ma li na wy spie Ti ti caca, a nie w Pa ca rec tam bo. Za -
czę ła się ona wraz z po cząt kiem obec ne go świa ta, a nadał im ją sam Stwór ca,
choć tekst hisz pań ski nie jest jed no znacz ny.
W Tia hu ana co Stwór ca stwo rzył lu dzi, zwie rzę ta, ro śli ny i cia ła nie bie skie
obec ne go świa ta. Owa in for ma cja od no si się do miesz kań ców nie ba i te go

9 Ibid., fol. 2r–3v.
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świa ta, po ka zu je więc, że in ka ski sche mat opo wie ści o stwo rze niu był sche ma -
tem otwar tym: moż na by ło doń do dać stwo rze nie wszel kich by tów oboj ga
świa tów, na wet gdy sa ma opo wieść o nich nie wspo mi na ła. Na przy kład In ca
Gar ci la so de la Ve ga przy ta cza na stę pu ją cy po emat:

Zumaqñust’a, Pulchra Nimpha, Piękna Panno,
Turallaykim Frater tuus właśnie twój brat
p’uyñuykita Urnam tuam twój dzban
p’akirqayan, Nunc infringit, rozbija,
Hinamantaraq Cujus ictus dlatego wciąż
kunuñunun, Tonat fulget grzmot huczy,
illap’antaq. Fulminatque. pioruny strzelają.
Qamri, ñust’a, Sed tu Nimpha, A ty, Panno,
Unuykita Tuam limpham wodę twoją
Paramunki Fundens pluis, dżdżem tu nam ześlesz,
Mayñinpiri Interdumque a czasami
chikchimunki, Grandinem, seu, gradem zbijesz,
rit’imunki. nivem mittis. śniegiem sypniesz.
Pacha Ruraq, Mundi Factor, Stwórca Świata,
Pacha Kamaq, Pachacamac, Dusza świata,
Wira Qucha Vira cocha Wira Qucha,
kay hinapaq Ad hoc munus do tego celu
churasunki, Te suffecit Cię przeznaczyli,
kamasunki. Ac praefecit. dali Ci duszę10.

Nie za leż nie od spo rów, czy to mo dli twa o deszcz, czy opo wieść o nie po ro -
zu mie niach mię dzy nie bia na mi, po świad cza ona, że nie bia nie wy sła ni do nie ba
z Ti ti ca ca by li bar dzo licz ni. Opis gwał tow ne go bra cisz ka za cho wał się u oj ca
Ber nabé Co bo, SJ: 

Wy obra ża li go so bie ja ko mę ża zło żo ne go z gwiazd w nie bie, z ma czu gą w le wej rę ce, a pro cą
w pra wej, odzia ne go w sza ty, któ re wy da wa ły z sie bie ów blask bły ska wic, gdy po ru szał się,
aby z pro cy strze lić; jej strzał po wo do wał grzmo ty, któ re wy da wał, gdy chciał, aby pa dał
deszcz. Po wia da li też, że środ kiem nie ba pły nie Rze ka ogrom na, utoż sa mia li ją z ową bia łą
wstę gą, któ rą stąd wi dzi my, zwa ną Dro gą Mlecz ną […] Wie rzy li, że z tej to rze ki brał wo dę
roz le wa ną po zie mi11.

Za cho wa ne opo wie ści o stwo rze niu nie wspo mi na ją Pio ru na, Il lap’y, ale on
z ro dzi ną tak że mu siał wstą pić do nie ba z Ti ti ca ca. 

Na stęp nie Stwór ca miał swą głów ną sie dzi bę w Tia hu ana co. Kie dy ob ja wił
się po raz dru gi, za mie nił miesz kań ców Tia hu ana co i wie lu in nych miej sco wo -
ści w ka mie nie lub spa lił ogniem nie bie skim, gdyż nie prze strze ga li je go na ka -
zów. Za tem pierw szy marsz wi ra qu chów przez róż ne zie mie był mar szem
wy wo łu ją cym lu dzi z zie mi, a dru gi był eks pe dy cją kar no -na ucz y cie lską, gdyż

10 Gar ci la so de la Ve ga 1609, cz. I, rozdz. 27.
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po dróż, pod czas któ rej wi ra qu cha wy wo ły wał miej sco wych miesz kań ców
spod zie mi, nie mo gła był tą sa mą, pod czas któ rej ich ka rał za niewy peł nia nie
na ka zów. Aby grze szyć, po trzeb ny jest czas. 

In ną nie ja sno ścią tek stu jest wzmian ka o mit ma qach osia dłych w Tia hu a na -
co. Przy po mi na to roz po wszech nio ne dziś na wy ży nie pe ru wiań sko -b ol iwi j -
skiej prze ko na nie, iż In dia nie Uru i Chi paya to szcząt ki po przed niej ludz ko ści,
chul l pa pu chu, szcząt ki gro bów, jak się ich zwy kle na zy wa. Ów szczą tek po -
przed niej ludz ko ści był bio lo gicz nie iden tycz ny z no wo stwo rzo ną. Za tem no -
wa epo ka ozna cza ła nie ty le no wą ludz kość, ile no wą wie dzę i no wych
rzą dzą cych. Nie mniej obec ność dwu ak tów stwo rze nia na ka zu je za py tać: ile
ko lej nych epok i ak tów stwo rze nia opi sy wa ła peł na hi sto ria an dyj ska, nie na ru -
szo na przez zdo byw ców i tłu ma czy? 

PIERW SI LU DZIE WE DŁUG DON FE LI PE GU AMA NA PO My DE Ay ALI 
(OK. 1615?) 

Da ne spi sa ne w Cuz co przez Chri sto uala de Mo li nę zna ko mi cie uzu peł nia ją
za pi sy don Fe li pe Gu ama na Po my de Ay ali. Był on sy nem pro win cjo nal ne go
an dyj skie go pan ka, za pew ne dzie dzicz ne go na czel ni ka gru py mit ma qów z re jo -
nu Hu anu co prze sie dlo nych przez In kę do pro win cji So ra, dziś w po łu dnio wo -
-z acho dniej czę ści de par ta men tu Ay acu cho w Pe ru. Don Fe li pe na pi sał
ogrom ne dzie ło, Nu eva Co ró ni ca y Bu en Go bier no, w któ rym opi su je dzie je
Pe ru i je go stan pod rzą da mi hisz pań ski mi oraz su ge ru je kró lo wi spo so by po -
lep sze nia sy tu acji In dian i zwięk sze nia do cho dów. W swo im dzie le wy wo dzi
In dian od Ada ma i Ewy i od No ego, to też po mi ja wcze śniej sze eta py stwo rze -
nia. Jed nak że je go opis pierw sze go po ko le nia miesz kań ców Kró le stwa In dii za -
wie ra bar dzo waż ne in for ma cje: 

Wa ri Wi ra Qu cha Ru na, pierw sze po ko le nie In dian z roz mno że nia się rze czo nych Hisz pa nów,
któ rych Bóg spro wa dził do te go Kró le stwa In dii, któ rzy wy szli z ar ki No ego z po to pu al bo póź -
niej. Rze czo nych z wo li Bo skiej roz sy pał po świe cie. To pierw sze po ko le nie trwa ło i mno ży ło
się nie wie le lat: osiem set […] lat w tym No wym Świe cie zwa nym In dia mi, do któ rych Bóg wy -
słał rze czo nych In dian. Na zy wa li się Wa ri Wi ra Qu cha Ru na, po nie waż po cho dzi li od wspo -
mnia nych Hisz pa nów, dla te go na zwa no ich wi ra qu cha mi. Od te go po ko le nia za czę li się
mno żyć, a roz mno że ni po tom ko wie po tem uzna li i uwa ża li ich za bo gów […] trwa li i mno ży -
li się bar dzo szyb ko, dla te go że by li pierw szym po ko le niem In dian i nie umie ra li, i nie za bi ja -
li się. Po wia da ją, że ro dzi ły za wsze pa rę, chłop ca i dziew czyn kę. Stąd po szły po zo sta łe
po ko le nia In dian. Na zy wa li ich pa qa ri muq ru na. Lu dzie ci nic nie umie li ro bić ani nie umie li
spo rzą dzać ubrań, odzie wa li się w li ście drzew i ma ty ple cio ne z tra wy. Nie umie li też bu do -
wać do mów, miesz ka li w gro tach i za ło mach skał […]

11 Co bo 1654/1956, cz. II, ks. XIII, rozdz. 7, s. 160.
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18. Cztery ob raz ki opi su ją po ko le nia, czy le piej, wie ki an dyj skiej ludz ko ści przed In ka mi. Dwa
pierw sze to wie ki Ży wych Ka mie ni – Wa ri, czy li przod ków. Dwa na stęp ne przed sta wia ją ludz -
kość już nie do od róż nie nia od pod da nych in ka skich w XVI wie ku, je dy nie brak im in ka skie -
go po rząd ku (według Gu ama na Po my de Ay ali)
Fol. 48. „Pierw sze Po ko le nie In dian. Wa ri Wi ra qu cha Ru na [Lu dzie przod ko wie ży wo ka mien -
ni], pierw szy In dia nin te go kró le stwa”. Pa ra: oracz z płu giem noż nym i je go żo na, odzia ni są
w li ście, tak jak po win ni być odzia ni przod ko wie z ziem ni sko  po ło żo nych.
Fol. 53. „Dru gi Wiek In dian. Wa ri Ru na [Lu dzie ży wo ka mien ni]”. Na ry so wa ny męż czy zna wy -
da je się do brym chrze ści ja ni nem, sko ro na ko la nach mo dli się: ¡Pa cha Ka maq! ¿May pim kan -
ki? – Du szo Świa ta! Gdzieś jest? Za rów no wo łacz, jak i py ta nie wy stę pu ją w wie lu przy kła dach
in ka skich mo dlitw z XVI wie ku.
Fol. 57. „Trze ci Wiek In dian. Pu run Ru na [Lu dzie bar ba rzyń cy]”. Bar ba rzyń cy miesz ka ją już
w zwy kłym an dyj skim do mu, przę dą i tka ją, odzie wa ją się tak sa mo jak współcze śni don Fe li -
pe Gu ama na Po my de Ay ali. Przy da ny im przy miot nik pu rum od no si się za tem nie do tech ni -
ki, tyl ko do or ga ni za cji i wie rzeń.
Fol. 63. „Czwar ty Wiek In dian. Awqa Ru na [Lu dzie wo jow ni cy]”. Pod czas ob lę że nia twier dzy
wszy scy wo jow ni cy są uzbro je ni i odzia ni jak w XVI wie ku.
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