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ŚRODKOWY HORYZONT W ANDACH –
ŚWIADECTWO HEREZJI
CZY PLURALIZMU WIERZEŃ?

W przeciągu ostatnich dekad coraz wyraźniejsze w badaniach archeologicznych stają się tendencje do koncentrowania się na niematerialnych
aspektach kultury oraz do postrzegania kultury danej grupy nie jako monolitu, lecz raczej jako rodzaju nieustannej gry, w której ścierają się interesy
i wzorce kulturowe związane z pozycją społeczną, wiekiem, płcią, zamożnością i wieloma innymi czynnikami. W tym kontekście warto również
spojrzeć na jeden z tradycyjnych przedmiotów badań archeologii, a mianowicie na wierzenia dawnych społeczności. Na szczególną uwagę zasługuje
tu zjawisko herezji, gdyż pomimo istotnej roli odgrywanej przez nurty
heterodoksyjne w kształtowaniu się religii, a często i kręgów kulturowych,
nie jest ono przedmiotem wielu studiów archeologicznych.
Niniejszy artykuł jest przyczynkiem do rozważenia możliwości skonceptualizowania pozaeuropejskich tradycji religijnych w ramach dychotomii
ortodoksja – herezja na przykładzie Andów Centralnych w okresie Środkowego Horyzontu.

HEREZJA A PLURALIZM RELIGIJNY
Zanim jednak przejdziemy do bliższej analizy tematu niniejszego artykuł
warto zatrzymać się na chwilę nad tytułowymi pojęciami herezji i pluralizmu religijnego. Pierwsze z nich wywodzi się z greckiego terminu αἵρεσις
oznaczającego wybór, podział, a obecnie jest określeniem „poglądu religijnego sprzecznego z dogmatami religii panującej”1. Warto podkreślić dwa
1

Słownik wyrazów obcych PWN, red. E. Sobol, Warszawa 1995.
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aspekty herezji wynikające z jej słownikowej definicji – związek herezji
z religią „macierzystą” oraz fakt, że jest ona niejako rewersem ortodoksji,
bez której nie może istnieć.
Ta pierwsza kwestia nie jest może zbyt intuicyjna, jednak trzeba podkreślić, że o herezji można sensownie mówić jedynie wtedy, kiedy określona
grupa podziela fundamentalne przekonania danej religii, a różni się od dominującego nurtu w kilku ważnych kwestiach doktrynalnych. Jeżeli natomiast dany odłam kwestionuje „filary” światopoglądowe danego wierzenia,
to należy go raczej uznać za osobną religię czy ruch synkretyczny niż za
herezję sensu stricto. Oczywiście brak jest jednoznacznego wyznacznika granicy odmienności, po której przekroczeniu dana grupa przestaje być herezją,
a staje się niezależną religią, jeżeli jednak chcemy, aby pojęcie herezji było
użytecznym narzędziem analizy w naukach społecznych, to trzeba starać się
wprowadzić większą precyzję jego użycia, tak aby nie było ono rodzajem
„worka pojęciowego”, do którego wrzuca się wszelkiego typu ruchy religijne.
Drugi z poruszonych aspektów herezji, a mianowicie jej nierozerwalny
związek z ortodoksją, również wymaga kliku słów komentarza. Przede
wszystkim należy zastanowić się nad tym, co rozumiemy przez ortodoksję.
Niewiele w tej kwestii wyjaśnia etymologia omawianego pojęcia, które
pochodzi od greckich słów ορθός (słuszny) i δόξα (opinia, mniemanie, przekonanie), czy słownikowe znaczenie „ścisła wierność doktrynie, zwłaszcza
religijnej”2. Wydaje się, że na użytek poruszanej tematyki moglibyśmy
zdefiniować ortodoksję jako system religijny oparty na dogmatach. Przez
dogmat zaś należy rozumieć „twierdzenie uznawane za pewnik tylko na
zasadzie autorytetu”3. Będąc bezwarunkowymi twierdzeniami, uznawanym
za wiążące i prawdziwe przez członków danej grupy religijnej, dogmaty
pełnią rolę konstytutywną, kształtując jej tożsamość i wyznaczając ramy
ortodoksyjnego dyskursu religijnego.
W tym miejscu warto zauważyć, że nie wszystkie religie opierają się na
dogmatach w powyższym rozumieniu, gdyż w wielu wierzeniach istotniejsza
jest rola właściwej praktyki rytualnej (ortopraksja), dopuszcza się współistnienie wielu sprzecznych ze sobą wersji danego mitu bądź też w ogóle nie
przywiązuje się wagi do zbudowania spójnej doktryny. Ze względu więc
na brak dogmatów nie sposób mówić w takich wierzeniach o ortodoksji,
a w konsekwencji niewypracowania jasnej doktryny religijnej, która byłaby
obowiązująca dla wiernych, niemożliwe jest też wystąpienie herezji. Ruchy
heterodoksyjne bowiem z zasady przeciwstawiają się jakiemuś wiążącemu
wzorcowi doktrynalnemu i ze względu na odchylenie od takiej ortodoksyjnej
2
3

Ibidem.
Ibidem.
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normy są uważane za herezję. Skoro więc brak w wielu religiach takiego
wzorca, to nie może być mowy również o herezjach w ich obrębie. Aby nie
być gołosłownym, można przytoczyć przykład wierzeń starożytnych Greków, średniowiecznych Słowian czy społeczności Mezoameryki – w żadnym
z tych wypadków nie zdołano wypracować doktryny religijnej opartej na
niekwestionowanych przez większość wyznawców dogmatach.
Nawet jednak w odniesieniu do systemów religijnych, w których brak
pojęcia ortodoksji i herezji, da się zauważyć, że niektóre wersje mitów są
bardziej popularne od innych. Odwołując się tu do przykładu starożytnego
Egiptu, w którym największym uznaniem cieszyły się kosmogonie hermapolitańska, heliopolitańska i memficka4, wyraźnie widać, że rywalizacja o prymat religijny i symboliczny przynajmniej w pewnym stopniu była również
odzwierciedleniem fluktuacji politycznych i gospodarczych. Na określenie
więc sytuacji, w której występuje wiele, bardziej i mniej popularnych wersji
danego mitu bądź doktryny, a jednocześnie żadna z nich nie jest uznana za
kanoniczną i jedyną słuszną, będę używał terminu pluralizm religijny.
Oczywiście zarówno pluralizm religijny, jak i dychotomia ortodoksja – herezja stanowią krańce pewnego kontinuum i między tymi typami
idealnymi jest bardzo wiele stanów przejściowych. Niemniej jednak próba
rozstrzygnięcia, czy dany system religijny rozwija się bardziej w kierunku
jasnego rozróżnienia ortodoksja – herezja, czy też konkurujących ze sobą
wersji w ramach pluralizmu religijnego, stanowi ważny problem badawczy,
tak ze względu na zjawiska występujące w jego obrębie, jak i z uwagi na
implikacje społeczno-polityczne i kulturowe tego podziału.

HEREZJE I ARCHEOLOGIA
Wydaje się, że najważniejszą przyczyną wspomnianego na wstępie zaniedbania w badaniach nad herezjami jest metodologia archeologii, opierająca
się na źródłach materialnych, które w przeciwieństwie do źródeł pisanych
są „nieme”, to znaczy nie przekazują nam bezpośrednio wiadomości o poglądach, wierzeniach i świecie symbolicznym ich twórców. Choć możemy
z nich wnioskować o kształcie dawnych religii jedynie pośrednio, to jednak
źródła materialne pozbawione są subiektywizmu źródeł pisanych w przedstawieniu tematu. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku herezji,
gdyż wiele z ruchów heterodoksyjnych znamy jedynie z opisów ich przeciwników bądź z – nieuchronnie stronniczych – polemik ortodoksyjnych
autorów. Potencjalnie więc badania archeologiczne mogą stanowić ważny,
4

A. Niwiński, Mity i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa 2001.
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komplementarny względem tradycyjnej historii i religioznawstwa, kierunek
studiów nad dawnymi religiami, uzupełniając białe plamy, a niekiedy nawet
korygując błędne twierdzenia.
Nieznające pisma społeczności andyjskiego Środkowego Horyzontu są
modelowym przykładem ukazującym możliwości i ograniczenia stojące
przed badaczami studiującymi herezje metodami archeologii. Brak źródeł
pisanych zmusza do bliższego przyjrzenia się tym źródłom materialnym,
które dostarczają nam pośrednich informacji o wierzeniach dawnych kultur.
Wbrew pozorom archeolog pragnący studiować zawiłości doktrynalne
dawnych wierzeń nie stoi na straconej pozycji, lecz ma do dyspozycji wcale
bogaty materiał źródłowy. Niewątpliwie najistotniejszym źródłem niepisanym pozostaje ikonografia. Zaklęte na malowidłach, płaskorzeźbach i w postaci posągów postacie i sceny religijne mogą dostarczyć wiele informacji
dotyczących kosmologii, mitów i odprawianych rytuałów. Oczywiście nie są
w stanie przekazać nam nazw własnych ani abstrakcyjnych koncepcji, lecz
za ich pomocą z powodzeniem można ustalić podstawowy panteon, a jeżeli
sztuka ma charakter narracyjny, to również i główną treść wielu mitów. Takie
badania są prowadzone nie tylko w przypadku społeczności andyjskich, jak
Moche5, czy grup formatywnych z wybrzeża Peru6, lecz również w przypadku kultur z obrębu Starego Świata7, a nawet grup paleolitycznych8. Ikonografia jest tym cenniejsza, że podobnie jak źródła pisane stanowi bezpośrednie
odzwierciedlenie poglądów religijnych dawnych społeczności. Wymownym
przykładem jest tu chociażby równoległe i równoczesne wyodrębnianie się
pierwszych typów ikonograficznych i prowadzący do ogłoszenia pierwszych
dogmatów rozwój teologii wśród pierwszych chrześcijan w III i IV wieku
po Chrystusie. Ikonografia tym cenniejsza w badaniach nad herezjami, gdyż
często stanowi ona rodzaj biblia pauperum, ilustrując sceny mitologiczne
i przedstawiając postacie z panteonu.
Studia nad obrządkiem pogrzebowym, architekturą sakralną czy pozostałościami ceremonii religijnych dostarczają nam raczej wiedzy nie o sa5
L. J. Castillo-Butters, Narrations in Moche Art, Tesis de maestría. Archaeology Program, University of California, Los Angeles 1991.
6
R. Vega-Centeno, Patrones y convenciones en el arte figurativo del Formativo Temprano en la Costa Norte de los Andes Centrales, „Bulletin de l’Institut Français d’Études
Andines” 1998, vol. 27, núm. 2.
7
D. Bonnatz, The Divine Image of the King: Religious Representation of Political Power in Hittite Empire, [w:] Representations of Political Power: Case Histories from Times
of Change and Dissolving Order in the Ancient Near East, eds. M. Heinz, M. H. Feldman,
Winona Lake, IN 2007.
8
J. Clottes, D. J. Lewis-Williams, The Shamans of Prehistory: Trance and Magic in
the Painted Caves, New York 1998.
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mej doktrynie jako takiej, lecz o rytuałach religijnych. Ponieważ jednak,
jak stwierdził Gerardus van der Leeuw, „rytuał jest mitem w działaniu”9, to
również ten rodzaj źródeł pozwala pośrednio wnioskować o doktrynie religijnej. Ponadto takie badania pozwalają ocenić stopień instytucjonalizacji
wierzeń, co może być ważną wskazówką dotyczącą wykrystalizowania się
ortodoksji w ramach danej religii.
Wreszcie, pewne pośrednie wnioski, dotyczące wierzeń prehistorycznych społeczności, archeolog może wyciągnąć, podejmując studia nad problematyką wojny czy dalekosiężnej wymiany handlowej. Niektóre religie
bowiem, na przykład wierzenia Mezoameryki10, bardzo mocno podkreślają
sakralizację walki lub też kładą nacisk na dostawy dóbr prestiżowych
potrzebnych do celów kultowych, jak Inkowie i muszle mullu (Spondylus
princeps)11 czy Egipcjanie i substancje balsamiczne z krainy Punt12.
W świetle powyższych rozważań można więc stwierdzić, że źródła materialne, a zwłaszcza ikonografia, stosunkowo wiarygodnie odzwierciedlają
przemiany doktryny i rytuałów religijnych. W konsekwencji więc ewentualne zmiany doktrynalne wywołane powstaniem herezji powinny znaleźć
również odbicie w materiale archeologicznym. Dysponując taką podbudową
teoretyczną, można więc przejść do analizy przemian kulturowych zachodzących w andyjskim kręgu kulturowym w Środkowym Horyzoncie.

ŚRODKOWY HORYZONT
W Środkowym Horyzoncie (w latach około 550/600–1000 n.e.) obszar
środkowoandyjskiego kręgu kulturowego, obejmującego obecne tereny południowego Ekwadoru, Peru, Boliwii, północnego Chile i północno-zachodniej Argentyny13, był zdominowany przez dwie kultury: Tiwanaku i Wari14.
Centrum pierwszej z nich znajdowało się w południowej części basenu
9

G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1978, s. 508.
D. Carrasco, Religions of Mesoamerica. Cosmovision and Ceremonial Centers, San
Francisco 1990.
11
T. N. D’Altroy, The Incas, Oksford 2002.
12
D. M. Dixon, The Transplantation of Punt Incense Trees in Egypt, „Journal of
Egyptian Archaeology” 1969, Vol. 55.
13
H. Silverman, Introduction: Space and Time in the Central Andes, [w:] Andean
Archaeology, ed. H. Silverman, Malden–Oxford–Victoria 2004.
14
W. H. Isbell, A. Vranich, Experiencing the Cities of Wari and Tiwanaku, [w:] Andean Archaeology, ed. H. Silverman, Oxford 2004; idem, Wari and Tiwanaku: International
Identities in the Central Andean Middle Horizon, [w:] Handbook of South American
Archaeology, eds. H. Silverman, W. H. Isbell, New York 2008.
10
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Titicaca, gdzie powstały takie ośrodki, jak Tiahuanaco czy Lukurmata15. Zaś
najważniejsze stanowiska Wari znajdują się w południowym Peru, w rejonie
Ayacucho – prawie 700 km na północ od jeziora Titicaca. W tym miejscu
trzeba podkreślić, iż w przypadku Środkowego Horyzontu z powodu braku
pisma dysponujemy jedynie źródłami archeologicznymi.
Zarówno kultura Tiwanaku, jak i Wari cechowały się bogatą ikonografią, w ramach której przedstawiano postacie antropo- i zoomorficzne wraz
z niezwykle rozbudowanymi nakryciami głowy, całą gamą atrybutów oraz
skomplikowanymi symbolami. Charakterystyczne dla niej były wizerunki
postaci en face w bogatym nakryciu głowy, stojącej na podeście i trzymającej w każdej ręce przedmiot podobny do berła (tak zwane Bóstwo
z Berłami), której asystowały po bokach uskrzydlone figury przedstawione
z profilu. Trzecim z typowych motywów była głowa ludzka uchwycona na
wprost, okolona promieniami. Oprócz tego spotykamy liczne postacie zooi antropomorficzne (ryc. 1), które wydają się odgrywać drugorzędną rolę16.
Ta, na pierwszy rzut oka jednorodna ikonografia, określana przez Williama
Isbella mianem South Andean Iconographic Series (dalej SAIS), jest rozpowszechniona od dorzecza Lambayeque i rejonu Cajamarca w północnym
Peru, aż po południowe krańce Altiplano. Równolegle z jej ekspansją na
terenie północnego i środkowego Peru obserwujemy generalne tendencje
do zmiany pozycji chowanych zmarłych z wyprostowanej na plecach na
skurczoną na boku17, co także wskazuje na zmiany wierzeń.
Tym zmianom kulturowym na obszarze zdominowanym przez Wari
towarzyszy również powstawanie rozległych (do kilkudziesięciu do nawet
kilkuset hektarów) stanowisk, cechujących się kamienną, ortogonalną architekturą z wąskimi, przypominającymi cele strukturami o grubych i wysokich
murach oblepionych glinianym tynkiem, takich jak Viracochapampa czy
Pikillacta18. Ekspansja Tiwanaku nie wychodzi w zasadzie poza Altiplano,
jednak podobnie jak w kręgu Wari obserwujemy tu zintensyfikowanie się
kontaktów międzyregionalnych oraz wymianę rzadkich surowców (obsydian, złoto, kamienie szlachetne) i wyrobów egzotycznych (tkaniny, wyroby
metalowe, może również luksusowa ceramika) na bardzo duże odległości
(rzędu 500–1000 km). Te przemiany są zwykle interpretowane jako świadectwo istnienia silnych organizmów politycznych. W szczególności zwykle
15

J. W. Janusek, Ancient Tiwanaku, Cambridge 2008.
W. H. Isbell, op. cit.; D. Menzel, Style and Time in the Middle Horizon, „Ñawpa
Pacha” 1964, Vol. 2.
17
D. Menzel, Style and Time in the Middle Horizon, „Ñawpa Pacha” 1964, Vol. 2;
L. Soto Verde, Waullac y el Intermedio Temprano en Callejón de Huaylas, [w:] Arqueología de Ancash. Propuestas y perspectivas, Lima 2003.
18
W. H. Isbell, op. cit.; W. H. Isbell, A. Vranich, op. cit.
16
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Ryc. 1. Ikonografia SAIS na
talerzu znalezionym w rejonie
Ayacucho
Źródło: materiały własne.

uważa się Wari za imperium, bądź typu terytorialnego19, bądź hegemonicznego20; natomiast Tiwanaku jest częściej interpretowane jako państwo „fragmentaryczne” o nieciągłym terytorium, skupione na aktywności religijnej21.
Rozprzestrzenienie się analogicznej ikonografii w przeciągu około stu
lat na olbrzymie obszary, dość duża jednorodność stylistyczna i tematyczna
oraz następująca w Środkowym Horyzoncie unifikacja kulturowa pozwoliły
Dorothy Menzel22 na postawienie tezy, że kulturowym korelatem ikonografii
SAIS był ekspansywny system wierzeń, który mógł stosunkowo szybko rozwijać się dzięki przemieszczaniu się ludzi i idei wzdłuż szlaków handlowych,
pielgrzymkom lub nawet działaniom misyjnym. Współcześnie23 podkreśla się
19
W. H. Isbell, op. cit.; W. H. Isbell, J. P. Knobloch, SAIS – The Origin, Development
and Dating of Tiahuanaco-Huari Conography, [w:] Tiwanaku. Papers from the 2005 Mayer Center Symposium at the Denver Art Museum, ed. M. Young-Sánchez, Denver 2009.
20
K. Makowski, Late Prehispanic Styles and Cultures of the Peruvian North Coast:
Lambayeque, Chimu, Casma, [w:] Weaving for the Afterlife. Peruvian Textiles from the
Maiman Collection, eds. K. Makowski, A. Rosenzweig, M. J. Jiménez Díaz, J. Szemiński,
Vol. 2, Herclijja, Israel 2006.
21
Ch. Stanish, Early State Formation in the Lake Titicaca Basin of the South Central
Andes, „Boletín de Arqueología PUCP” 2001, núm. 5.
22
D. Menzel, op. cit.
23
W. H. Isbell, op. cit.; W. H. Isbell, J. P. Knobloch, op. cit.
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raczej związki domniemanej religii SAIS z legitymizacją władzy i sugeruje
się, że rozprzestrzenienie się ikonografii jest efektem odgórnego narzucania
jej przez elity władzy oraz atrakcyjności nowych wzorców kulturowych dla
miejscowych warstw wyższych24. Wielu badaczy uważa, że najważniejsze
miejsce w panteonie zajmowało Bóstwo z Berłami, będące męskim bóstwem
powiązanym z niebem, słońcem i deszczami, a towarzyszące mu postacie to
drugorzędne bóstwa25. Niekiedy utożsamia się Bóstwo z Berłami ze znanym
z religii Inków Viracochą. Skomplikowana symbolika sugeruje, że omawiany
system religijny miał charakter ezoteryczny26, co dobrze współgra z wykorzystywaniem w trakcie rytuałów religijnych substancji halucynogennych, które
wdychano27. Przypuszczalnie sztuka SAIS ma charakter „heraldyczny”, a nie
narracyjny – nie opowiada ona historii i nie przedstawia scen mitycznych, lecz
raczej wizerunek danego bóstwa jest symbolem, odwołującym się do znanych
odbiorcy koncepcji religijnych28. Tom Zuidema29 sugeruje, że duże znaczenie
mogą mieć również powiązania ikonografii SAIS z kalendarzem rytualnym.
Pomimo pozornej homogenizacji kulturowej na obrzeżach świata SAIS
spotkamy wiele tradycji kulturowych, których ikonografia z jednej strony
nawiązuje do dominującej w centrum ikonografii, w szczególności w zakresie repetytorium formalnego, a z drugiej dość wyraźnie się od niej odróżnia.
Przykładowo można tu wymienić takie kultury jak La Aguada w Argentynie30, rejon San Pedro de Atacama31 czy dolinę Cochabamba32. Co więcej,
enklawy takiej ikonograficznej, a co za tym idzie zapewne i religijnej, „niezależności” występują również w obrębie terytorium zdominowanego przez
Wari i Tiwanaku, jak chociażby na północno-środkowym wybrzeżu Peru33.
24

W. H. Isbell, op. cit.; K. Makowski, Los personajes frontales de báculos en la
iconografía Tiahuanaco y Huari: Tema o convención?, „Boletín de Arqueología PUCP”
2001, núm. 5; idem, Royal Status, Staff Gods and the Religious Ideology if the Prehistoric
State of Tiwanaku, [w:] Tiwanaku. Papers from the 2005 Mayer Center Symposium at the
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Powstaje więc pytanie, czy te odmienności kulturowe i ikonograficzne są
świadectwem rozwoju andyjskich herezji kontestujących oficjalną doktrynę
Wari i Tiwanaku, wyrażoną w „kanonicznej” ikonografii SAIS.

HEREZJE ANDYJSKIE?
Udzielenie odpowiedzi na tytułowe pytanie wymaga więc szczegółowej analizy ikonografii SAIS. Przede wszystkim należy zauważyć, że choć na pierwszy rzut oka przedstawienia Bóstwa z Berłami są bardzo zbliżone, to jednak
różnią się one istotnie szczegółami takimi jak przedmiot trzymany w ręku,
którym może być zarówno berło, jak i kaczan kukurydzy, przedmioty przypominające włócznie czy błyskawice, a nawet inne antropomorficzne postacie. Również pióra w nakryciach głowy są zróżnicowane – niektóre mają
koliste zakończenia, inne w kształcie ryb, głów dzikich kotów czy ptaków
(ryc. 2). Podobne bogactwo obserwujemy wśród motywów w malunkach/
tatuażach, które przedstawienia domniemanego Bóstwa z Berłami mają na
policzkach34. Na uwagę zasługuje również fakt, iż niektóre postacie znajdują
się na podestach. Niektórzy badacze35 sugerują, że część postaci interpretowanych dotąd jako Bóstwo z Berłami jest płci żeńskiej, a część męskiej.
Wspomniane różnice stawiają pod znakiem zapytania dominującą interpretację, która utożsamia każdą postać przedstawioną en face i trzymającą
przedmioty w rękach z Bóstwem z Berłami. Wydaje się raczej, że rację ma
Makowski36, wskazując, iż malunki/tatuaże na policzkach, rodzaj nakrycia
głowy i przedmioty trzymane w rękach nadają tożsamość przedstawianej postaci, tak jak atrybuty pozwalały zidentyfikować średniowiecznych świętych.
W takim ujęciu pozycja en face jest konwencją stylistyczną służącą do wyróżnienia postaci najważniejszej w danym kontekście na tej samej zasadzie, jak
w sztuce starożytnego Egiptu najważniejsza postać była przedstawiana jako
największa. Natomiast wizerunek z profilu świadczy o mniejszym znaczeniu
bóstwa w stosunku do innych przedstawionych razem z nim. Nie można więc
mówić o jednym Bóstwie z Berłami, lecz o całym panteonie bóstw, z których
wiele było prawdopodobnie równych sobie rangą37.
34
K. Makowski, Los personajes frontales de báculos…, op. cit.; idem, Royal Status,
Staff Gods…, op. cit.
35
D. Meznel, op. cit.
36
K. Makowski, Los personajes frontales de báculos…, op. cit.; idem, Royal Status,
Staff Gods…, op. cit.
37
Idem, Los personajes frontales de báculos…, op. cit.; idem, Royal Status, Staff
Gods…, op. cit.
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Ryc. 2. Różne typy nakryć głowy
na urnie ceremonialnej z Conchopata
Źródło: materiały własne.

Różnorodność atrybutów w połączeniu z „heraldycznym” charakterem
sztuki SAIS wskazuje na bogaty i zróżnicowany w zależności od regionu panteon. Co więcej, zróżnicowanie regionalne w doborze atrybutów
w przedstawieniach bóstw sugeruje, że w Środkowym Horyzoncie nie istniała jedna wspólna doktryna, a szerzenie się ikonografii SAIS było raczej
ekspansją pewnych konwencji stylistycznych niż doktrynalnych. Nie znaczy
to oczywiście, że nie było między wierzeniami poszczególnych grup licznych punktów i koncepcji wspólnych. Dla przykładu: wierzenia w rejonie
Ayacucho zapewne nawiązywały do koncepcji znad jeziora Titicaca, co
sugerują przedstawienia w sztuce Wari łódek z trzciny totora spotykanych
tylko w basenie jeziora Titicaca. Jednak żaden wariant doktryny raczej nie
zyskał statusu ortodoksji, czyli jedynej prawidłowej wykładni. W takim ujęciu zróżnicowanie regionalne przedstawień w stylu SAIS jest efektem prób
wyrażenia lokalnego panteonu we wspólnej konwencji stylistycznej, a nie
wyrazem odejścia od doktrynalnej ortodoksji. Wydaje się więc, że rzeczywistość religijną w Środkowym Horyzoncie lepiej odzwierciedla koncepcja
pluralizmu religijnego niż dychotomia ortodoksja – herezja.
Dodatkowych argumentów na powyższą tezę dostarcza analiza innych
źródeł archeologicznych związanych z wierzeniami praktykowanymi przez
twórców Wari i Tiwanaku. Oprócz podobieństw w rodzaju obrządku pogrzebowego polegającego na układaniu zmarłych w pozycji skurczonej na
boku, organizowaniu uczt i libacji rytualnych oraz wytwarzaniu antropomor-
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ficznych naczyń znajdziemy cały szereg różnic. Podczas gdy w Tiwanaku
znajdujemy niewiele świątyń, które z reguły są umieszczone na platformach
ziemnych lub zagłębione w ziemię, w Wari w każdym większym ośrodku
wznoszono ceremonialne struktury D-kształtne. W Tiwanaku brak również,
jasno widocznych w Wari, ścisłych reguł organizacji przestrzeni, która
odzwierciedla pewien idealny wzorzec38. Zamiast otwartych i powiązanych
z krajobrazem monumentalnych struktur wzniesionych z ziemi i olbrzymich bloków skalnych oraz monolitów (ryc. 3) w Wari widzimy zamknięte
kompleksy z ograniczonym dostępem dla osób postronnych, wzniesione ze
spojonych gliną kamieni, których plan niekiedy ignoruje rzeźbę terenu39.
Wskazane tu różnice w organizacji miejsc ceremonialnych sugerują
zupełnie różne rozumienie świętej przestrzeni i relacji człowieka do świata
nadprzyrodzonego. Równocześnie znacznie większy nacisk kładziony w Wari
na planowanie i ograniczenie dostępu do miejsc kultu sugeruje większy ekskluzywizm i dążenie do odseparowania większości wiernych od ceremonii
religijnych (ryc. 4), co wskazywać może na powiązanie kultu religijnego
z władzą polityczną, a być może również na wyodrębnienie się warstwy
kapłanów. Taki elitaryzm dobrze współgra z ezoteryczną ikonografią SAIS,
do której zrozumienia potrzeba było specjalnej wiedzy i wtajemniczenia
w jej symbolikę. W Tiwanaku zaś znacznie większą rolę niż w Wari odgrywały substancje halucynogenne, co może wskazywać na obecność nurtów
szamanistycznych. Wydaje się więc, że wierzenia Wari mogły być bardziej
zinstytucjonalizowane, odwołujące się do wyspecjalizowanych grup osób
dysponujących wiedzą niedostępną większości wyznawców i sprawujących
rytuały z ograniczonym dostępem dla osób postronnych. Natomiast kult
Tiwanaku był prowadzony na otwartych platformach, tak że cała wspólnota
mogła uczestniczyć w rytuałach, a przynajmniej je obserwować. W indywidualnych praktykach religijnych znaczną rolę mogli również odgrywać szamani.
Analiza pozostałości architektury sakralnej oraz sfery rytualnej wskazuje na dwie, dość odmienne, koncepcje ortopraksji. W Wari podkreślano rolę
wyspecjalizowanych grup dysponujących specjalną wiedzą, pełniących rytuały w imieniu społeczności, do których większość osób nie miała dostępu,
podczas gdy w wierzeniach Tiwanaku – jak się zdaje – nacisk był położony
na budowanie wspólnoty w ramach otwartych dla wszystkich rytuałów oraz
na indywidualne praktyki religijne. Zarysowane wyżej podejścia do sfery
rytualnej wynikają zapewne z koncepcji doktrynalnych, co sugeruje, że były
one odmienne w Wari i Tiwanaku, a co za tym idzie, brak było w Środkowym Horyzoncie jednej, powszechnie uznanej ortodoksji.
38
39

W. H. Isbell, A. Vranich, op. cit.
Na przykład w Pikillacta – W. H. Isbell, op. cit.
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Ryc. 3. Centrum ceremonialne
w Tiwanaku – widok na Kalasasaya
Źródło: materiały własne.

Ryc. 4. Kompleksy Wari w Warivillca
Źródło: materiały własne.
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Wreszcie, próbując odtworzyć wierzenia Wari i Tiwanaku, można
skorzystać z analogii etnograficznej w postaci znanych nam z opisów konkwistadorów inkaskich koncepcji religijnych. Taka analogia jest użyteczna,
gdyż po pierwsze dotyczy społeczeństwa na tym samym poziomie rozwoju
w tym samym kręgu kulturowym, a po drugie część badaczy sugeruje, że
kultury Środkowego Horyzontu mogły dać początek Inkom lub co najmniej
stanowić dla nich inspirację40. Wierzenia Inków odzwierciedlały rywalizację i ambicje arystokratycznych rodów, za ich pośrednictwem promowano
kult imperialny, nie starając się eliminować lokalnych wierzeń, akceptowano synkretyzm religijny (na przykład sanktuarium w Pachacamac) oraz
kładziono nacisk raczej na ortopraksję niż ortodoksję. Analogicznie do
kultu bóstw w cesarskim Rzymie stanowiły one rodzaj „nadbudówki” nad
lokalnymi wierzeniami, a ich główną funkcją było zapewnienie religijnej
legitymizacji władzy politycznej. Ta analogia również wskazuje na pluralizm religijny podyktowany swego rodzaju oportunizmem religijnym niż na
dychotomię ortodoksja – herezja.

WNIOSKI
W Środkowym Horyzoncie nie można więc mówić o zaistnieniu herezji,
gdyż nie było jednej akceptowanej ortodoksji. Za takim wnioskiem przemawia zróżnicowania ikonografia, będąca odzwierciedleniem pluralizmu
doktrynalnego, odmienne koncepcje ortopraksji, jak również analogie
etnograficzne. Wydaje się, że pluralizm religijny w andyjskim kręgu kulturowym był często spotykany, gdyż położenie nacisku na ortopraksję i ścisłe
powiązanie religii z polityką nie sprzyjały wykrystalizowaniu się ortodoksji
religijnej. W takim ujęciu regionalne i diachroniczne zróżnicowanie ikonografii SAIS nie stanowi odbicia ortodoksji i herezji, lecz raczej dokumentuje próby wyrażenia lokalnego panteonu w powszechnie akceptowanej
konwencji stylistycznej.

40

T. N. D’Altroy, K. Schreiber, Andean Empires, [w:] Andean Archaeology, ed.
H. Silverman, Malden–Oxford–Victoria 2004; J. Hiltunen, F. G. McEwan, Knowing the
Inca Past, [w:] Andean Archaeology, ed. H. Silverman, Malden–Oxford–Victoria 2004.
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MIDDLE HORIZON IN THE CENTRAL ANDES – EVIDENCE OF
HERESY OR RELIGIOUS PLURALISM?
In contemporary archeology there is a pronounced shift of research interests from longterm cultural processes to the internal dynamics of culture. Culture is conceptualized not
as a monolithic system, but rather as a process of permanent negotiation and re-negotiation of conventions and norms, in which various interest groups interact. It is from this
latter theoretical perspective that the religious phenomena of past societies should be
studied. Despite the fact that heresies contributed in an important manner to the formation
of religions, cultures, or even cultural areas, they have hardly been studied by archaeologists. This paper focuses on an evaluation of the applicability of the orthodoxy-heresy
dichotomy to the non-Western religious traditions on the basis of the cultural development
of the Central Andes during the Middle Horizon.
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