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Streszczenie:  
W artykule podjęto próbę ukazania immanentnej dwo-
istości bytu w świetle niektórych mitów wybranych 
kultur świata, w szczególności mitów mezopotams-
kich, irańskich, żydowskich i prekolumbijskich, w tym 
zwłaszcza poprzez analizę Księgi Rodzaju Starego 
Testamentu i Popol Vuh. Księgi rady narodu Quiche 
oraz w świetle autorskiej koncepcji dialektycznej me-
tafizyki wyboru, a także – próbę wydobycia heurys-
tycznego potencjału tkwiącego w specyficznych „dua-
lizmach” mitu i metafizyki dla definiowania kultury. 
Ukazano status religii jako archetypicznej autorytarnej 
ideologii hierarchii; podobnie archetypiczna jest prze-
ciwstawna jej ideologia umowy społecznej („przymie-
rza”). 

Abstract:  
The author states the immanent duality of being af-
ter some myths of selected world's cultures, espe-
cially Mesopotamians, Iranians, Jewish and Pre-
Columbian (including analysis of The Book of 
Genesis of The Old Testament and The Popol Vuh. 
The Book of The Council of The Quiche People) 
and makes that on the ground of his own concept of 
the dialectical metaphysics of choice. The author 
underlines the heuristic possibilities of the specific 
“dualities” of the myth and metaphysics for the un-
derstanding of culture and describes the status of 
religion as an archetypical authoritarian ideology 
of hierarchy, as well as likewise archetypical one 
of the social agreement. 

Słowa kluczowe: Mit, metafizyka, religia, dualizm, 
monizm, ideologia. 
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Artykuł niniejszy poświęcony jest kwestii rozumienia rzeczywistości 
w świetle dylematu jedności i wielości, a ściślej – nie będziemy bowiem operować 
na poziomie opisu i empirii, ale na poziomie paradygmatów – w świetle dylematu 
jedności i dwoistości. Wielość nie jest alternatywą, nie jest stroną dylematu; zarów-
no paradygmatyczna jedność, jak i paradygmatyczna dwoistość znajdują empirycz-
ny wyraz i przedłużenie w „wielości”, nie identycznej jednak w obu przypadkach: 
różnorodność świata zapośredniczonego przez paradygmat dwoistości nie jest iden-
tyczna z różnorodnością postrzeganą przez pryzmat ostatecznej jedności i kons-
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truowanej przez jedność. Dylemat ten1 (i jego związek z rozumieniem bytu, jego 
początku, elementu i dynamiki, a więc z jego rozumieniem w kategoriach metafizy-
ki, rzutującym następnie na definiowanie kultury, w tym także jej warstwy poli-
tycznej) będzie rozważany na materiale mitu, tam bowiem zdają się kryć wszelkie 
rozstrzygnięcia fundamentalne, później odzwierciedlone w religii i filozofii2. Dy-
lemat będzie rozpatrzony na materiale mitu, więc kwestii odniesienia mitu do religii 
i filozofii oczywiście nie można pominąć. Tym bardziej, że granice między tymi 
kulturowymi fenomenami wydają się, przynajmniej na pierwszy rzut oka, niezbyt 
ostre. Zagadnienie mitu nie pokrywa się, co oczywiste, z zagadnieniem religii, 
a tym bardziej – filozofii, równie jednak oczywisty jest związek między tymi za-
gadnieniami: wszystkie trzy instytucje sięgają samych podstaw. 

Nie wszyscy uważają mit i religię za fenomeny różne; często traktowane są 
one raczej jak różne etapy rozwoju tego samego zjawiska kultury. Nieco już wybla-
kła, ale ciągle żywa teoria animistyczna jest tu dobrą ilustracją. Za to wciąż dużym 
uznaniem cieszy się sprowadzanie mitu do statusu części składowej religii. Propo-
nuję inny, bardziej radykalny sposób rozgraniczenia tych fenomenów, związany 
z rozróżnieniem typów, względnie formacji kulturowych. W myśl tego rozróżnienia 
każdy z nich mit i religia przynależą do różnych kultur. Pierwszą z nich, tę związa-
ną z mitem, nazywam kulturą archaiczną, drugą, tę związaną z religią, nazywam 
kulturą tradycyjną. Same te określenia są do pewnego stopnia umowne, dlatego 
trzeba dokładniej wskazać różnice, a te kryją się w pojęciu dominanty kulturowej – 
instytucji, która na pewnym obszarze, w określonym czasie i w stosunku do pewnej 
populacji odgrywa dominującą, determinującą rolę w stosunku do całej kultury (Pa-
radowska, Paradowski, 2001). W pierwszym wypadku jest to nawet nie mit, lecz 
magia, w drugim – właśnie religia. I to właśnie rozróżnienie magii i religii, w tym 
zwłaszcza rytuału magicznego i rytuału religijnego, jest tu decydujące. 

Na wstępie warto zauważyć, że w świecie fenomenów rozróżnienie między 
magią i religią nie musi być daleko idące – religie posługują się powszechnie czyn-
nościami o charakterze magicznego rytuału, chociaż magia inkorporowana do reli-
gii nie jest już tym samym, co magia, niewtłoczona w religijną ramę. Czym zatem 
jest magia w „czystej” postaci i czym, w przeciwieństwie do niej, jest religia? Kry-

                     
1 Dylemat teoretyczno-metodologiczny, chociaż związany z podstawami bytu; odnotowuję to dla 
porządku, bo niżej będzie jeszcze mowa o innym, par excellence filozoficznym (metafizycznym) 
dylemacie, i by zasygnalizować konieczność ich rozróżnienia. 
2 Systemy filozoficzne, podobnie jak systemy religijne, dążą obsesyjnie (na szczęście nie zawsze) 
do jedności, zarazem jednak fascynacja dwoistością jest widoczna nie tylko w tych, które się za 
nią otwarcie wypowiadają.  
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terium, którym się tu posługuję, jest stosunek człowieka do siebie i świata, względ-
nie do wyobrażonych przez niego „mocy”. Tym, co odróżnia magię od religii, 
w tym mit w kontekście magii od mitu w kontekście religii, jest przeświadczenie, że 
„moc” jest wprawdzie mocniejsza ode mnie, a nawet dużo mocniejsza, ale nie jest 
wszechmocna, a właściwie nawet można powiedzieć, że moc jest, chociaż nie rów-
no, ale jednak, podzielona między „siłę wyższą” i człowieka, który z pomocą od-
powiednich czynności i słów może na tę siłę wpływać i czynić ją sobie powolną. 
Można powiedzieć, że wprawdzie to siła wyższa, bądź co bądź wyższa i większa, 
siła świata, siła rządząca światem, jest naprawdę czymś lub kimś, ale kimś lub 
czymś (czymś i kimś nie pozbawionym mocy i znaczenia) jest człowiek. Innymi 
słowy, relacja między mną i światem jest do pewnego stopnia zrównoważona. Co 
innego w religii: całą moc zagarnia dla siebie byt wyższy, on jest rzeczywiście 
wszechmocny, bo za taki go uważam – bóg jest wszystkim, ja jestem niczym. A je-
śli nawet nie jestem niczym, to jestem czymś o tyle tylko, o ile bycie czymś więcej 
niż niczym zawdzięczam każdorazowo sile wyższej, która może mi udzielić odro-
biny swojej mocy. Z tym, że na to, czy mi jej udzieli, czy nie udzieli, nie mam żad-
nego wpływu, jest to wyłącznie kwestia łaski.  

Tak więc kulturę religii i kulturę magii odróżnia wiara, nie tyle jednak 
w taki czy inny byt wyobrażony – w jakiegoś „boga”, co wiara człowieka w siebie 
jako byt samoistny, powiedzmy: względnie samoistny, zależny wprawdzie, ale nie 
do końca, od świata i jego sił, w kulturze magii, i zupełnie nie samoistny, wtórny, 
w kulturze religii3. To, co jako żywo, przypomina w ramach religii rytuał magiczny 
(a co w kulturze magii jest wyrazem wiary w ludzkie kompetencje), na przykład 
przemiana wina w krew, jest więc tylko śladem magii, pustą formą, wypraną z wia-
ry w jakiekolwiek, wykraczające poza pokorne prośby, możliwości człowieka 
względem siły wyższej. Religia nadaje tym samym kulturze kształt hierarchii, gdzie 
określoność niższego szczebla jest pochodną określoności szczebla wyższego. Siła 
wyższa jest w ramach kultury religii siłą wyższą par excellence, w ramach kultury 
magii jest po prostu siłą większą. Moja określoność jest w ramach kultury magii re-
zultatem zarówno siły wyższej, jak i mojej własnej siły. To samo zresztą dotyczy 
owej wyższej siły i jej określoności4. 

 
                     
3 W kulturze religii występuje wprawdzie coś takiego jak „wolna wola”, ale oznacza ona jedynie 
wolę i wolność nieposłuszeństwa (zresztą i to nie do końca, bo za podszeptem „Złego”), a nie 
wolność tworzenia czegoś innego, niż to, co zaprojektował wyższy szczebel hierarchii. 
4 Radykalnie oddziela mit i magię od religii religioznawstwo wyznaniowe, ale kryterium podziału 
jest tu inne: prawda religii i błąd mitu i magii. 
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Rozróżnienie kultury magii i kultury religii nie ma dla poniższych wywo-
dów znaczenia samoistnego, ale stanowi dla nich tło teoretyczno-aksjologiczne. 
Materiałem dla tych wywodów będzie zawarty w Popol Vuh mit prekolumbijski 
o stworzeniu świata i zawarta w bliskowschodnim micie biblijnym opowieść 
o stworzeniu.  

Każda z wymienionych kultur, zarówno kultura religii jak i kultura magii, 
ma swoje mity. Albo inaczej: ludzkość ma swoje zasoby mitologiczne, które zostały 
w szczególny sposób przystosowane do kultury religii – w taki mianowicie, by do-
brze uzasadniały porządek hierarchiczny. Proces ten dokonywał się zasadniczo na 
dwa sposoby: przez wynalazek „najwyższego boga”, z czasem zamienionego na 
Boga jedynego, i przez interpretację istniejącego zasobu mitologicznego w duchu 
konceptu jedynego Boga. Jednym z poprzedników Boga żydów (a więc i chrześci-
jan) była boska para, a monoteizmem Atona próbowano zastąpić egipski politeizm. 
Próba ta, jak wiadomo, nie została uwieńczona sukcesem, ale to nie znaczy, że po-
sunięcie to w ogóle poniosło klęskę; już następna próba była udana: religia mojże-
szowa i chrześcijaństwo są właśnie takim przejściem od archaicznego staroegip-
skiego politeizmu do „nowoczesnego” monoteizmu religii „ światowych”. 

Najlepiej to przejście od mitu do religii widać na przykładzie historycznych 
perypetii Księgi Rodzaju Starego Testamentu (1980). Konsekwentnie dualna struk-
tura przekazu Księgi Rodzaju (dwa opowiadania o stworzeniu, dwie definicje Boga, 
dwie definicje człowieka itd.) została równie konsekwentnie zinterpretowana w ra-
mach kultury religii w duchu konceptu Boga jedynego, który „stworzył człowieka 
z gliny na swoje podobieństwo, a kobietę z żebra mężczyzny-człowieka”. Cały 
świat zresztą, według tej samej interpretacyjnej metodologii, stworzony został przez 
tego samego Boga, gdy tymczasem tak odmienne światy (świat „darwinowski” 
pierwszego opowiadania i świat „kreacjonistyczny” drugiego5) raczej nie mogły 
być stworzone przez tego samego demiurga. Nie oznacza to zarazem, że „bogów” 
było dwóch (z których jeden „stworzył” człowieka, zresztą jako kobietę 
i mężczyznę, jako ukoronowanie swego dzieła, drugi – tylko mężczyznę i to na ja-
łowej planecie, a kobietę jemu potem do pomocy), ale że mamy do czynienia 
z dwoma przeciwstawnymi po jęc iami  „boga” (i tym samym pojęciami „człowie-

                     
5 W istocie raczej światy wyobrażone, społeczno-kulturowe niż fizyczne. Zarazem jednak 
warstwa „fizyczna” warta jest odnotowania: pierwsze opowiadanie ukazuje kolejność „stworze-
nia”, którą w ogólnych zarysach może zaakceptować nauka, od astrofizyki po biologię, drugie tę 
kolejność burzy (np. „stworzenie” człowieka – zresztą tylko w postaci osobnika męskiego – przed 
roślinami i zwierzętami, a na końcu – kobiety), co skądinąd dowodzi, że w ogóle nie chodzi o to, 
o co chodzi wspomnianym naukom. 
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ka”): jako równych sobie, hierarchicznie nie zróżnicowanych i w dodatku opatrzo-
nych pieczęcią „obrazu bożego”, kobiety i mężczyzny (w opowiadaniu pierwszym) 
oraz „boga” jako najwyższego szczebla hierarchii, złożonej z mężczyzny panujące-
go nad innym mężczyzną i grożącego mu śmiercią za próbę zakwestionowania jego 
wyłącznej kompetencji do definiowania dobra, albo też (w opowiadaniu drugim)  
mężczyzny, milcząco akceptującego ten układ i w zamian panującego nad zwierzę-
tami i kobietą, szczeblami hierarchii o nie do końca jasnym statusie, jak również 
„boga” jako symbolu tej hierarchii. 

W ramach problemu „stworzenia świata” szczególne znaczenie ma kwestia 
dobra, bo oczywiście tylko „dobry” świat warto stwarzać. Stąd „boskie” słowa 
w trakcie stwarzania o tym, że to i to było dobre, że najwidoczniej odpowiadało 
wzorcowi dobra. Nie jest do końca jasne, czy wzorzec ten, w sposób dowolny, 
przez samego Boga został ustanowiony, czy przeciwnie, nie przez niego stworzo-
nym wzorcem posługiwał się Bóg w swoich stwórczych poczynaniach. Można po-
wiedzieć, że Stary Testament do pewnego stopnia pozostawia tę kwestię otwartą. 
Podobnie jak pozostawia ją do pewnego stopnia otwartą dylemat Platoński. 

Chociaż niezupełnie. Najpierw, jak wiemy, Bóg grozi człowiekowi śmier-
cią za ewentualne próby definiowania dobra na własną rękę (zakazując „spożywa-
nia owoców z drzewa wiadomości złego i dobrego”), by następnie, kiedy kobieta 
zakwestionowała jego monopol w tej dziedzinie, zerwała owoc wiadomości złego 
i dobrego i podzieliła się nim z mężczyzną (co kościelni redaktorzy Księgi nazywa-
ją bez mrugnięcia okiem „upadkiem pierwszych ludzi”6), po pewnych wahaniach, 
skutkujących przejściowo potępieniem rozumu kooperacji i porozumienia oraz prób 
domagania się równego traktowania (Pismo święte…, 1980: Rdz 3, 14-16), uznać 
pretensje każdego człowieka do udziału w definiowaniu dobra (Pismo święte…, 
1980: Rdz 3, 22), co z kolei zostało „ostemplowane” w wymiarze całej Księgi poję-
ciem „przymierza”. Ujmując rzecz językiem mitu (ale także językiem magii) można 
powiedzieć, że definicja dobra jako planu stworzenia nie jest odtąd (albo raczej – 
nie jest już tylko) kwestią arbitralnej woli i wyłącznej kompetencji najwyższego 
szczebla hierarchii, ale kwestią podzielonej albo łącznej kompetencji wszystkich 
podmiotów. Taki jest całościowy przekaz Biblii, poddany później ujednolicającej 
religijnej interpretacji, znajdującej pod tym względem (pod względem redukcji do 
jedności) oparcie w ewangelii Jana. 

Chodzi o wierszowany Prolog, w którym relacja między Bogiem a progra-
mującym stworzenie słowem ujęta jest na dwa sposoby. Najpierw dowiadujemy się, 
                     
6 Zob. podtytuł 3 rozdziału Księgi Rodzaju i redakcyjny przypis do Rdz 3,1. 
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że „na początku było Słowo” (Pismo święte…, 1980: J 1,1). Chociaż – najwidocz-
niej – niezupełnie na początku, bo „na początku” był jednak Bóg, skoro „Słowo by-
ło u Boga”. Tymczasem z następnego wiersza dowiadujemy się, wbrew powyższe-
mu, że to „Słowo było Bogiem”; mogłoby to ucieszyć filozofów kultury, dla któ-
rych słowo jest jednym z „bogów”, gdyby nie to, że w kolejnym wersie przypo-
mniano, że jednak było ono „na początku” u Boga; i wprawdzie przez nie „wszyst-
ko się stało”, ale jednak chyba nie w ostatniej instancji. To Bóg wygłasza „słowo” 
arbitralnie, skoro nie ma w tekście mowy o nikim, kto mógłby mieć (może oprócz 
samego Jana!) wpływ na definiowanie dobra. Mimo więc pewnego wahania („na 
początku było Słowo”, albo „Dobro – i jego definicja – ponad Bogiem”), mamy tu 
ostatecznie do czynienia ze stanowiskiem, zgodnie z którym, jeśli nawet Bóg nie 
jest „ponad Dobrem”, to jest „Słowa” jedynym dysponentem, a więc, ostatecznie 
jest „ponad nim”. Inaczej niż w Starym Testamencie, gdzie „owoc wiadomości złe-
go i dobrego” został jednak podzielony między podmiotami, między podmiotami 
rozdzielona została kompetencja do definiowania dobra; nie tylko „Bóg”, ale także 
człowiek „zna dobro i zło” i obaj mogą – i muszą – tę „wiedzę” ze sobą uzgadniać 
w trybie „przymierza”. 

Nie tylko w Starym Testamencie, ale również w Popol Vuh. Księdze rady 
narodu Quiche jest inaczej niż w Ewangelii Jana i u chrześcijańskich teologów. Ale 
nie tylko tam; inaczej jest w micie irańskim, gdzie wszystko podzielone jest między 
Ormuzda i Arymana i nawet Zurwan, od którego pochodzą, jest podwójny, bo an-
drogyniczny, w micie sumeryjskim, gdzie pary bogów i półbogów stwarzają i dźwi-
gają świat, a inaczej  – w micie inkaskim, odnotowującym nieredukowalną do jed-
ności podwójność początku (i, w efekcie, nieusuwalną podwójność wszystkiego), 
a przede wszystkim inaczej (a podobnie jak w Księdze Rodzaju) jest w mitach Mez-
oameryki (na przykład tych, spisanych w  Popol Vuh). 

Najpełniej, i zarazem najlapidarniej, metafizyczną nieredukowalność do 
jedności odzwierciedlają w Ameryce prekolumbijskiej bogowie podwójni. Podwój-
ny, w sposób oczywisty, jest na przykład aztecki (ale o tolteckiej jeszcze prowe-
niencji) Bóg Ometeotl (Tonacatecutli), Pan Dwoistości, określany również jako 
Bóg dwoisty (!) wraz ze swym żeńskim odpowiednikiem, Boginią Tonacacihuatl, 
Panią Dwoistości (Boginią dwoistą) (zob. Frankowska, 1987: 197, 220, 328)7. 
W przeciwieństwie do bogów androgynicznych, takich jak irański Zurwan czy, 

                     
7 Nie wszyscy podzielają to przekonanie. Np. dla G.C. Vaillanta (1965, s. 224) Bóg Dwoistości 
ma „tylko” proweniencję teologiczną, a zatem nie ma takiego znaczenia, jak bogowie będący 
„przedmiotem żarliwego kultu”, chociaż odnosi się do „ostatecznego źródła pochodzenia bogów”. 
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w interpretacji Jana Szemińskiego i Marka Ziółkowskiego, inkaski Wira Quchan, 
nie jest to dwoistość o biologicznej proweniencji; co więcej, zróżnicowana, bogata 
struktura jego dwoistości rzutuje go bezpośrednio na całość bytu, a nie tylko na do-
słowny, fizycznie pojęty początek. Androgyniczność jest dość silną, jednak bądź co 
bądź tylko biologiczną (chociaż dającą pewne pole do interpretacji w duchu gen-
der), a więc nie wolną od redukcjonizmu metaforą. Bóg Dwoistości zagarnia strefy 
kulturowe, zatem również jako forma bliższy jest metafizycznej głębi; jest kategorią 
niemal uniwersalną; zwłaszcza podwojony – może oddawać nie tylko intuicję dwo-
istości bytu w jego stadium wyjściowym, ale również intuicję jego kompletnej, po-
czwórnej struktury8. Mityczną analogią (bo raczej nie argumentem, a tym mniej 
dowodem) na rzecz podwójnej-poczwórnej struktury absolutnego bytu może być 
nie tylko ta boska para, ale w jeszcze większej mierze to, iż o ich „początku nigdy 
nic nie było wiadome” (to ów chaos albo „nic”, z którego wyłania się byt od razu 
w swej dwoistości, jak pary bogów sumeryjskich z błotnistej mazi), oraz to, że 
„spłodzili czterech (!) synów”. Ci ostatni zaś – dwóm spośród siebie, Quetzalcoat-
lowi i Huitzilopochtli, zlecili dalsze działania stwórcze, w szczególności „program 
działania” (Frankowska, 1987: 197), będący najwyraźniej  czymś w rodzaju metafi-
zycznej ramy bądź fundamentu świata fizycznego, zachowującego w swej struktu-
rze wyjściową, metafizyczną dwoistość9. Pełnię dualistycznej struktury zapewniał-
by tej sekwencji „podwó jny program działania” (jak to ma miejsce w Księdze 
Rodzaju Starego Testamentu, gdzie dopuszcza się zarówno budowanie świata hie-
rarchicznego, jak i świata przymierza), jednak o niczym takim dostępne źródła nas 
nie informują. 

Interpretacji nieoczywistej, nad wyraz jednak przekonującej, dostarczają 
w odniesieniu do mitów inkaskich Szemiński i Ziółkowski. Obiektem ich szczegól-
nej penetracji interpretacyjnej jest przede wszystkim główny inkaski „bóg” Wira 
Quczan. Tym razem pojęcie „boga” ujęte jest w cudzysłów, dlatego że autorzy 
omawianej interpretacji koncentrują się głównie na pozaosobowych aspektach bós-
twa i boskości Wirakoczy.  

                     
8 Więcej na temat hipotezy poczwórnej struktury absolutu (por.: Paradowski, 2012). 
9 Dwoistość, przenikająca całą mitologię Azteków, i, szerzej, mitologię Ameryki prekolumbijs-
kiej, a nawet jeszcze szerzej – całą mitologię, a poprzez nią całą kulturę, każe podać w wątpli-
wość sens kategorii „boga bezczynnego”, przywoływaną przez Frankowską (1987: 266) – chyba 
że „bóg bezczynny” byłby jeszcze jednym ekwiwalentem metafizycznego „nic” – chaosu, praoce-
anu, błotnistej mazi itp. Pierwotna, metafizyczna dwoistość czynna jest w kulturze. Zresztą rów-
nież „pojedynczość” - np. pojedynczość „Boga samoistnego” - czynna jest w kulturze, ale już nie 
jako podstawa metafizyczna, całościowa, lecz jako podstawa partykularna, częściowa, i d e o l o -
g i c z n a . 
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Zacznę jednak od aspektów osobowych. Wira Quchan, podobnie jak mezo-
amerykański Quetzalcoatl (Kukulcán, Gucumatz), jest mitologiczną  p os ta c ią , 
a w świadomości wyznawców, podobnie jak ewangeliczny Jezus – nawet postacią 
„historyczną”. Jest oczywiście bogiem-stwórcą, podobnie zresztą jak inni bogowie 
tego regionu – tworzenie należy do ich normalnych kompetencji. I – podobnie jak 
inni – występuje pod wieloma postaciami oraz pod postacią kilku osób. Na przykład 
„Wira Qucha objawił się z jeziora Titicaca jako cztery osoby” (Szemiński, Ziół-
kowski, 2006: 59), zupełnie jak czterech bogów zrodzonych przez Boga Dwoisto-
ści. Równie ciekawa jest wersja mitu, w której mowa o dwóch synach Stwórcy, 
z których każdy był też Wira Qucha, jeden – Imay Mana, drugi – Tuqapu, i każdy 
miał kompetencje stwórcze. Wszystkie te (a także liczne pozostałe, tu nieodnoto-
wane) wcielenia Wira Quchana dają się interpretować filozoficznie. Jednak owo fi-
lozoficzne odniesienie najdobitniej daje o sobie znać w Szemińskiego i Ziółkow-
skiego penetracjach etymologicznych. 

„Qucha – piszą Szemiński i Ziółkowski – to rozsadnik... wira może ozna-
czać dawcę tożsamości, dawcę życia... Wira Qucha to przodek lub każdy zajmujący 
miejsce przodka”. Z metafizycznego punktu widzenia rozsadnik, to tylko nieokre-
ślone coś (a więc właściwie nawet jeszcze nie „coś”), co, aby ujawnić swój stwór-
czy potencjał, dopiero musi stać się czymś. Tę określoność zawiera w sobie już 
imię Wira Quchan, „przodek określony”. Określoność ową dostrzegamy jednak 
w całej pełni dopiero gdy „stwórca najdawniejszy opisany został przymiotnikami 
Allastu Alluntu (obdarzony rozwartą pochwą i wzwiedzionym członkiem)” i kiedy 
się dowiadujemy, że w wyobrażeniach odpowiadających etapom po stworzeniu 
nieba i ziemi stwórca okazuje się parą... (Szemiński, Ziółkowski, 2006: 59). 

Uniwersalną metaforą stworzenia świata jest coitus, dlatego zapewne we 
wszystkich mitach, w tym także w mitach prekolumbijskich, bogowie występują 
powszechnie w parach, nie tylko zresztą męsko-żeńskich, ale również jako przyja-
ciele lub pary bliźniąt. Dotyczy to też (ów coitus, a w każdym razie występowanie 
parami) bogów religii monoteistycznych – prehistoria Boga żydów zaświadcza jego 
istnienie w postaci pary (Armstrong, 1995: 36) (nie mówiąc o po jęc iowe j  „pa-
rze” Bogów Księgi Rodzaju, Bogu hierarchii i Bogu przymierza). Trudno o bardziej 
wyrazistą dualistyczną deklarację, chociaż ta „koitalna” metafora może się wyda-
wać metafizycznie niewystarczająca, podobnie jak w odnotowanym wcześniej wy-
padku hermafrodyty. Ten aspekt dualizmu obecny jest w Księdze rady narodu Qui-
che, co kompetentnie odnotowuje autorka opracowania polskiego wydania księgi 
(Siarkiewicz, 1980: 152). Ale nie jest on ani jedyny, ani najważniejszy. 
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Uważa się, że Księga rady została spisana pismem łacińskim w języku qui-
che przez ukształtowanych w katolicyzmie potomków rdzennych mieszkańców 
Ameryki. W związku z tym tekst Księgi może się wydawać nieoryginalny. Zwa-
żywszy na to, że interesuje nas tu głównie zawarta w nim intuicja metafizyczna 
(przypomnę – w odniesieniu do fundamentalnego dylematu „pojedynczy-podwój-
ny”), kilka kwestii jednak warto odnotować10. Po pierwsze, istotna jest dualna 
struktura pierwotnego bytu złożona z pustki albo morza i nieba (1) oraz Serca Nieba 
(2), na które składają się „Stwórca, Twórca, Tepeu, Gucumatz i Rodzice” (Popol 
Vuh, 1980: 39), wszyscy razem określeni jako „mędrcy, wielcy myśliciele”11. To 
ostatnie nie jest pozbawione znaczenia, i to nie tylko w związku z tym, że bogom 
zwykle (a niektórym, jak Quetzalcoatlowi, szczególnie), przypisuje się mądrość, ale 
dlatego głównie (i to jest ostatecznie najważniejsza metafizycznie dualna struktura), 
że, jak odnotowuje Popol Vuh, „wówczas zjawiło się słowo” i „mówili ze sobą Te-
peu i Gucumatz”12 (a nie tylko Tepeu, albo tylko Gucumatz, jak w Księdze Rodza-
ju, gdzie „Bóg rzekł” [Pismo święte…, 1980: Rdz 1,5], a potem znowu „Bóg rzekł” 
[Pismo święte…, 1980: Rdz 1,6] itd., by dopiero w trzecim rozdziale [Pismo świę-
te…, 1980: Rdz 3,22] zapowiedzieć dopuszczenie Innego do głosu, i tym samym, 
do współtworzenia bytu). Fakt że słowo „pojedyncze” zostaje ostatecznie w Starym 
Testamencie wyparte przez słowo „podwójne”, przez dwa słowa, każde pochodzące 
od kogo innego, może być argumentem na rzecz tezy, że jeśli nawet pewne motywy 
starotestamentowe odbiły się, poprzez skrybów, na tekście Popol Vuh, to raczej nie 
odbiły się na nim motywy nowotestamentowe: u Jana „słowo” jest tożsame z jed-
nym Bogiem, który je g ł o s i  (Pismo święte…, 1980: J 1,1-14). Bóg Jana mówi , 
bogowie Majów r oz ma w ia ją . Bóg Księgi Rodzaju, jak Bóg Jana, wprawdzie na 
początku tylko mówi, ale potem, gdy metafizyczny, absolutny charakter monologu 

                     
10 Zawarta w Popol Vuh intuicja metafizyczna nie wydaje się nieoryginalna, nie jest bowiem 
wprawdzie sprzeczna z metafizycznym przekazem Księgi Rodzaju Starego Testamentu (co zresztą 
samo w sobie nie musi jeszcze dowodzić nieoryginalności), ale jest z całą pewnością sprzeczna 
z religijnym przekazem, skonstruowanym z materiału biblijnego. 
11 Mógłby ktoś powiedzieć, że również w monoteizmie takie kompetencje są udziałem wielu, 
gdyby nie to, że w strukturze bytu nie ma już nikogo, kto (jak Bóg religii monoteistycznej), byłby 
ponad nimi i byłby ostatecznym, już pojedynczym, źródłem ich kompetencji. „Ponad” nimi jest 
już tylko nieokreślony bezkres, „boski” wprawdzie, ale stwórczy tylko za ich pośrednictwem. 
12 Podobnie u Azteków, Quetzalcoatl i Huitzilopochtli, wspólnie opracowujący „program 
stworzenia”. To jest właśnie majański ekwiwalent biblijnego „przymierza”. Z „biblistycznego” 
punktu widzenia mamy tu raczej do czynienia z różnicą: tu przymierze boga z bogiem, tam – 
Boga z człowiekiem. Różnica zanika gdy sobie uświadomimy symboliczny status „boga”; wów-
czas dostrzeżemy, że tu i tam chodzi o porozumienie uznających się za równe podmiotów.  
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został (początkowo nie przez niego zresztą, a przez kobietę) zakwestionowany13, 
zaczyna rozmawiać, wstępuje w dialog, sam proponuje przymierze. Ostatecznie 
Bóg Księgi Rodzaju uosabia dylemat monolog-dialog, dominacja-przymierze, 
a nawet (w postaci „obrazu bożego”) rozwiązanie tego dylematu14. U Jana mamy 
więc do czynienia z metafizyką jednego podmiotu15, który narzuca innym swoją 
„prawdę”, swoją definicję dobra (swoje „słowo”) w procesie „stworzenia świata”, 
swój kulturowy i polityczny projekt i porządek – co stanowi, nawiasem mówiąc, 
jawne zerwanie ze starotestamentową metafizyką przymierza i oznacza przejście od 
uniwersalizmu mitu do politycznej, a ściślej – ideologicznej stronniczości religii 
(Paradowski, 2012)16, podczas gdy u Majów (a w każdym razie w Księdze rady...), 
jest to metafizyka relacji podmiotowo-podmiotowej, gdzie „słowo” jest własnością 
obu stron tej relacji17 i od nich obu pochodzi. Popol Vuh, w przeciwieństwie do 
Księgi Rodzaju, pomija etap dylematu („hierarchia czy przymierze”), co osłabia (ale 
tylko ze ściśle filozoficznego punktu widzenia) metafizyczną pełnię jego przesłania, 

                     
13 Owoc z drzewa wiadomości złego i dobrego, symbolizujący boską przemoc w narzucaniu 
definicji dobra, w całości przynależny „Bogu”, komuś, kto ma dość siły, by grozić śmiercią za 
złamanie „boskiego” monopolu, zastąpiony zostaje owocem podzielonym między strony debaty; 
żadna z nich nie ma już monopolu na prawdę o dobru – prawo do prawdy o dobru przysługuje 
teraz każdej ze stron („Oto człowiek stał się taki jak My, zna dobro i zło”). Ale przede wszystkim 
zwróćmy uwagę na sekwencję: początkowo „Bóg” nie zamierza się z nikim dzielić „owocem” 
wiedzy o dobru (albo raczej – kompetencją do definiowania go), potem – kobieta dzieli się nim 
z mężczyzną, a ostatecznie - „Bóg” z człowiekiem, jeden podmiot z drugim podmiotem. System, 
będący efektem tej sekwencji, to dylemat, składający się z „Boga”, monopolizującego kompe-
tencję do definiowania dobra, podmiotów, uznających wzajemnie swoją kompetencję w tym 
względzie, oraz rozstrzygnięcia, ustanawiającego subordynację między obydwoma powyższymi 
elementami.  
14 „Bóg” Starego Testamentu nie jest więc „osobą”, lecz pojęciem (symbolem) o potrójnym 
znaczeniu. 
15 Metafizyką, a w istocie – ideologią działania celowego. 
16 Zasadnicza kontrowersja co do ideologicznego statusu religii: czy ideologiczność jest jej cechą 
immanentną, czy poboczną. Religioznawstwo wyznaniowe optuje za tą drugą możliwością, 
francuski teoretyk ideologii Raymond Ruyer (1972), dla przykładu, za pierwszą. Tytuł jednego 
z podrozdziałów jego książki Les nuisances idéologiques brzmi „Les grandes religions comme 
mixtes de paganisme et d'idéologie”. 
17 Wprawdzie w polskiej kolędzie śpiewa się, za J 1,14, że „słowo ciałem się stało i mieszkało 
między nami”, co mogłoby sugerować sytuację metafizyczną, z jaką mamy do czynienia w Popol 
Vuh, gdyby nie to, że to „słowo”, które tu jest „między nami”, nie od „nas” pochodzi, lecz z góry, 
od nadrzędnego w stosunku do „nas” podmiotu, gdy tymczasem w Księdze rady pochodzi od 
rozmawiających ze sobą podmiotów i kierowane jest przez nie do siebie nawzajem. O ile J 1,1 
nosi jeszcze ślady dylematu (Bóg – wykonawca Słowa czy Słowo – narzędzie Boga), o tyle 
J 1, 14 oznacza już jego określone rozstrzygnięcie. Można też odnieść wrażenie, że J 1,1 pochodzi 
z innego źródła niż J 1,2-14. 
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i od razu koncentruje się na jego rozwiązaniu: na rozmowie, na dialogu, czy, mó-
wiąc językiem Biblii, na przymierzu, na relacji podmiot-podmiot. Ale za to w spo-
sób jeszcze bardziej dobitny niż Księga Rodzaju pokazuje, że ob ra z  boży  nie 
zawiera się we władczych słowach i poczynaniach najsilniejszego (tak by było, 
gdyby Słowo „było” u jednego boga) i że stworzenie świata nie zawiera się w po-
czynaniach najsilniejszego, ale w dialogu traktujących się jak równi twórców. Dia-
log, jak wiadomo, to również Platońskie rozwiązanie metafizycznego Platońskiego 
dylematu („czy bóg jest ponad dobrem, czy dobro jest ponad bogiem”18) – to jest 
właśnie sposób, w jaki powstaje Dobro (a właściwie jego definicja) wówczas, gdy 
żadnemu podmiotowi, choćby się nazywał „bóg”, nie jesteśmy skłonni przyznać 
wyłącznej kompetencji do jego definiowania19. 

Mit, jak wszystko, co się wiąże ze świadomością społeczną, podatny jest na 
manipulację. Efektem takiej manipulacji, takiej operacji na przeświadczeniach zbio-
rowych, jest przejście od immanentnego dualizmu obrazów mitycznych do wymu-
szonego monizmu mitów religijnie zapośredniczonych (stąd jednym z określeń reli-
gii może być „mit zmanipulowany”). Czasem polega to na przeredagowaniu mitu, 
czasem na jego interpretacji. Dlatego mit, będący, merytorycznie rzecz biorąc, 
przeciwieństwem religii, może stosunkowo łatwo przybierać religijną, ideologiczną 
postać20. Próby przeciwdziałania religijnej manipulacji mitem podejmuje filozofia, 
też zresztą nie w pełni odporna na ideologiczne oddziaływanie religii, a tym samym 
– na ideologiczny redukcjonizm, na dążenie do absolutnej jedności świata i jego ob-
razu, na unieważnianie jednej ze stron dylematu, na ukrywanie jednej ze stron 
pierwotnej metafizycznej relacji. Trzeba jednocześnie przyznać, że swojej niezależ-
ności od religijnego wpływu stara się bronić (niektóre koncepcje filozoficzne stara-
ją się temu wpływowi opierać). Między innymi przez podkreślanie różnic, w tym – 

                     
18 „Czy bogowie lubią to, co zbożne, dlatego, że jest ono zbożne, czy ono jest dlatego zbożne, że 
je bogowie lubią?” (Platon, 1982: 195-196).  
19 Inaczej gdy „jesteśmy skłonni”: wówczas robi to za nas ktoś inny, a symbolem tego kogoś jest 
„bóg”. 
20 Chrześcijaństwo próbuje pozycjonować się jako uniwersalizm (jako ponadideologiczna 
formacja), łącząc zasadę hierarchii i dominacji z „miłowaniem bliźniego jak siebie samego”, 
i definiuje siebie jako „religię miłości”. Po pierwsze jednak występuje konsekwentnie jako 
ideologia porządku hierarchicznego (co może być od biedy uznane za przypadkową przypadłość 
historyczną), ale, po drugie (i to jest już jego równie konsekwentne stanowisko doktrynalne), 
używa pojęcia miłości na oznaczenie zarówno relacji dominacji i posłuszeństwa („Będziesz 
miłował Pana...), jak i relacji wzajemnego uznania równych statusów („...a bliźniego jak siebie 
samego...”) i wreszcie, po trzecie, nadając pierwszorzędne znaczenie pierwszej z tych relacji (zob. 
Mt. 22,36-39).  
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różnicy między religią i filozofią, między religią i mitem. A także przez solidarność 
z nim w obronie prawdy o immanentnej dwoistości bytu.  

Prawdy tej broni dialektyczna metafizyka wyboru, o której wspomnę tylko 
pobieżnie, została już bowiem wielokrotnie przedstawiona w innych publikacjach21. 
Głosi ona, że początek i struktura bytu są nieredukowalnie podwójne, czego dowo-
dzi metafizyczne doświadczenie, w trakcie którego doświadczamy istnienia (jako 
oddzielania się i odróżniania) siebie i nie-ja (i niczego więcej22) oraz metafizyczny 
wybór – wybór sposobu odnoszenia się do siebie i do nie-ja (już to jako podmiotów, 
a więc uznających nawzajem swój równy status stron, już to jako podmiotu i przed-
miotu panowania). Ta pierwotna metafizyczna podwójność (odnotowywana zarów-
no przez mity, jak i przez filozofię), rzutuje na porządek kulturowy, skutkując już to 
porządkiem hierarchii (należy tu kultura tradycyjna, ale także, przy całym ideolo-
gicznym sztafażu „wolnościowym”, kultura konsumpcyjna), już to porządkiem 
wzajemnego uznania równych statusów (tu należy kultura, którą z braku lepszego 
określenia nazywam „liberalno-demokratyczną” lub „obywatelską”, ale też do pew-
nego stopnia archaiczna kultura magii, z jej tendencją do wyrównywania statusów 
człowieka i „mocy”23), jak i na porządek polityczny, który może być albo autory-
tarnym, albo demokratycznym porządkiem. Wszelkie inne podziały, czy to kultu-
rowe, czy polityczne, lokują się we wspomnianej na wstępie „wielości” i odnoszą 
się ostatecznie albo do jednego, albo do drugiego porządku podstawowego. Defini-
cje polityki, abstrahujące od tego fundamentalnego rozróżnienia, albo zastępują jej 
definicję mniej lub bardziej bezwiedną apologią porządku autorytarnego (kiedy 
mówią o „zdobywaniu i utrzymywaniu władzy” lub rozmywają zagadnienie 
w „funkcjonalistycznych” dywagacjach o funkcjach polityki), albo idealizują i idea-
lizując absolutyzują (na przykład poprzez moralne potępienie wszelkiej władzy) po-
rządek oparty na „przymierzu”. Z kolei definicje kultury, które między określeniem 
„kultury jako takiej” a odnotowywanym pluralizmem kulturowym gubią jej funda-
mentalną dwoistość, nie są w stanie uporać się ze zrozumieniem kwestii wartości, 

                     
21 Zob. np. Metafizyka wyboru i kantowskie antynomie czystego rozumu (wsp. W. Paradowska), 
w: Paradowski, 2011. 
22 „Doświadczenie metafizyczne” nie jest tożsame z intuicją (przy całej jej dwuznaczności), 
podobnie jak nie zastępuje konceptu „idei wrodzonych” jego rezultaty poddają się weryfikacji 
z pomocą instrumentarium logiki – a jednocześnie spełnia warunek postawiony przez 
Kartezjusza, przez komentatorów zwykle odnoszony do efektu intuicji: illud omnio est verum 
quod valde clare et distincte percipio. Sam Kartezjusz używa czasem, w kontekście początku, ter-
minu „doświadczenie”. 
23 Właśnie za to palono w swoim czasie na stosach: za kwestionowanie absolutnego statusu 
porządku hierarchicznego. 
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skądinąd uporczywie (i trafnie) umieszczanej w centrum niemal każdej z tych defi-
nicji. 

Idea dwoistości nie jest zresztą obca politologii; celem tego artykułu jest 
więc tylko dostarczenie teorii politycznej i teorii kultury filozoficznej bazy, wziętej 
z hermeneutyki Biblii  i Popol Vuh i z metafizyki, a konkretnie z dialektycznej meta-
fizyki wyboru, pokrótce wyżej przedstawionej. Tam są również zawarte argumenty 
na rzecz tego, że odrzucenie dwoistości to droga ideologii, czy to w wersji utopij-
nej, czy apologetycznej, ideologii, deformującej czy to politologiczny, czy kulturo-
znawczy, ale także filozoficzny obraz świata.  

Obecna w micie prekolumbijskim metafizyczna intuicja dwoistości nie rzu-
tuje w jakiś szczególny sposób na latynoamerykańską praktykę polityczną i kultu-
rową, w każdym razie nie bardziej, niż to się dzieje w innych rejonach świata – 
fundamentalna dwoistość i wymuszone dążenie do jedności to uniwersalne atrybuty 
wszystkich kultur. Dają one o sobie znać na przemian w różnych miejscach i w róż-
nym czasie. Tym bardziej niniejszy tekst nie ma być pochwałą jakiejś latynoamery-
kańskiej utopii, w szczególności rzekomo latynoamerykańskiej, w tym również 
prekolumbijskiej, utopii przymierza, chociaż mit prekolumbijski w ogóle, a Popol 
Vuh w szczególności, może rodzić taką pokusę. Zwłaszcza że historia tego konty-
nentu, zarówno prekolumbijska, jak i postkolumbijska pełna jest przykładów okru-
cieństwa i despotyzmów, a także zewnętrznej dominacji i ingerencji. Przezwycięża-
nie kultury i polityki autorytarnej (w Ameryce Łacińskiej między innymi kultury 
machismo) nigdzie i nigdy nie było łatwe – próby dzielenia się owocami z drzewa 
wiadomości złego i dobrego (ilustrują to w skali globalnej sprawy Snowdena i As-
sange'a) i wybór nieautorytarnego porządku wszędzie były i są zagrożone najwyż-
szym wymiarem kary. Zarazem jednak wychodzenie z dyktatur i opór wobec pa-
namerykańskiej dominacji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (nacjonali-
zacje przemysłu wydobywczego, szukanie i zawiązywanie sojuszy poza obszarem 
wpływów USA, walka o wolność obywatelską itp.) pokazują, że ani porządek 
umowy społecznej i rozmowy nie musi być traktowany jak utopia, ani porządek au-
torytarny – jak los, założony w istocie bytu. I, przede wszystkim, że istnieje wybór. 
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