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1. Introduktion 
Få av dem som tar del av den andinska mytologin lämnas oberörd. Inom den finns så mycket 

kreativa lösningar på de existentiella frågor som gäckar mänskligheten. Vidare inhyser 

myterna enastående prestationer blandat med tragedier och mystik. Även den andinska 

historien finns invävt i myterna vilket gör studiet kring dem komplicerat. De berättelser som 

finns bevarade åt eftervärlden och som skildras i krönikorna, de äldsta skrivna källorna som 

finns bevarade åt eftervärlden från tiden då spanjorerna erövrade Tawantinsuyu, är fulla av 

oklara händelseförlopp då gränsen mellan vad som är historik samt myt är svår att dra. 

Namnet Tawantinsuyu, som betyder fyrdelsriket, var inkas eget namn på sitt rike medan 

benämningen inkariket skapades i krönikorna av spanjorerna. De andinska myterna har 

utvecklats ur en region som präglas av extremiteter i geografin. Hög höjd, dåligt med 

odlingsbar jord, samt en vidsträckt bergskedja ledde till att topografin som omhuldar regionen 

inte bara var storslagen och enastående vacker, utan den ansågs som helig. Jag har själv 

besökt delar av regionen jag skall studera och sett lämningar av den andinska kulturen. 

Besöket där gav mig fler frågor att grubbla över, än jag fick bra svar. I min utbildning saknar 

jag studier angående sydamerikanska kulturer, vare sig det gäller modern eller förkolonial tid. 

Uppsatsskrivandet blev ett bra tillfälle till fördjupning i ett spännande kulturområde, som jag 

följde utefter en stig, otrampad av andra studenter från HiG. 

 

2. Problemet med krönikorna 
Vid studiet kring andinsk mytologi ställs forskaren inför en rad problem. Problemet kan 

beskrivas likt en treenighet mellan andinsk mytologi, Inka mytologi samt spanskt inflytande. 

Genom att det andinska kulturområdet saknade ett skriftspråk har den kunskap vi idag har 

bevarad nedtecknats av de spanska erövrarna från år 1532 och framåt. Skildringarna bygger 

på tiden efter erövringen och de primära källorna, urinvånarna, som delgivit sina berättelser 

för spanjorerna kan inte uteslutas vara påverkade av de kristna värderingar som spanjorerna 

tvingade urinvånarna att acceptera och leva efter. En kontrast i krönikornas värde är ändå att 

vissa spanjorer anses sett berättelserna som aparta. 

 

Den andinska mytologin som vi känner den är primärt berättad av grupper av folk som levde i 

Tawantinsuyu och var en del av den kulturen. Krönikorna skrevs av bl.a. präster, och den 

spanska kronans administratörer, men de hade alla olika utgångspunkter. Administratörerna 
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var intresserade av var naturresurserna var lokaliserad och de beskrev rikets utsträckning 

medan prästerna ville omvända ursprungsbefolkningen till kristendomen. De flesta myterna är 

nedtecknande från berättare tillhörande prästerskapet och aristokratin inom inkadynastin. 

Inom prästerskapet fanns astronomerna och inom aristokratin quipucamayoqs, de lärda 

personer som knöt och lagrade information på trådar i det mycket speciella, och för oss till 

stora delar olösta systemet quipu. Där fanns också hovets filosofer, amautas som höll ordning 

och mindes myterna och det var de som formulerade fram och skapade nya.1 De flesta 

berättelserna är insamlade i eller kring Cuzco, som var huvudstaden i imperiet, tillika 

inkaadelns ursprung.2 Med andra ord kan det sägas att den Andinska mytologin samt den Inka 

mytologi som finns bevarad, är berättad ur ett inkaperspektiv och den är nedtecknad av 

spanjorer på spanska, för spanska intressen. Undantag finns bl.a. The Huarochiri Manuscript, 

som många forskare anser vara den viktigaste källan som finns bevarad på inkas lingua 

franca, quechua. Huarochiri var en provins som relativt sent införlivades i Tawantinsuyu, 

vilket gör att myterna som nedtecknats anses som rena och utan någon större yttre påverkan.3

 

För forskaren ställs ytterligare svårigheter i tolkandet och värdet av det skrivna då denne 

måste ta hänsyn till källornas värde. Flertalet av krönikorna har skrivits åtskilliga år, efter 

erövringen vilket gör att tidskriteriet, som i korthet innebär att ju längre tid som har gått 

mellan en händelse och källans berättelse desto större skäl för tvivel på den, kan vara svårt att 

uppfylla. Vi kan här nämna krönikor skrivna av krönikörer som Cieza de León 1553 & 54, 

Juan de Betanzos 1557, Polo de Ondegardo1567 & 71, Sarmiento de Gamboa 1572 & 75, 

Cristobal de Molina 1575, Garcilaso de la Vega 1906-17 samt the Huarochiri Manuscript, 

sammanställt av prästen Francisco de Avila kring samma tid.4 Vi bör ändå se problemet i sin 

kontext där spanjorerna i det nyfunna riket till en början begränsades av sitt antal och fick 

prioritera sina göromål, flera uppror skedde också mot spanjorerna fram till år 1572 då Tupac 

Amaru, den sista Inkan från fästet i Vilcabamba tillfångatogs och avrättades.5 Prästerna var de 

                                                 
1 Urton (1999), s. 25. 
2 Reservation för att andra förklaringar kring inkas egentliga ursprung finns, de kommer att beskrivas senare i 

arbetet. 
3 Detta skall ställas i förhållande till andra krönikors värde och inte ses som att de är totalt utan yttre inblandning 

dvs. inka eller spansk. 
4 Urton (1999), s. 28ff. 
5 För att bli Inka måste arvtagaren krönas av Tawantinsuyus överstepräst Willac Umo. De Inkor som krönts på 

detta sätt räknas till capaccuna som är listan över krönta Inkor. Till Inkorna räknas oftast även den sista inkan 
Atahualpa trots att han aldrig han bli krönt. Till ny inka utsåg sedan spanjorerna Atahualpas halvbror Manco 
Inca, men inte heller han räknas till capaccuna. Tupac Amaru var i sin tur ättlig till Manco Inka och därmed 
heller aldrig en Inka i dess rätta betydelse. 

 3

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Willac_Umo&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Inkarikets_h%C3%A4rskare#Kommentar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Atahualpa
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Manco_Inca&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Manco_Inca&action=edit&redlink=1


som främst fick till uppgift att nedteckna berättelserna i det som idag går under 

samlingsnamnet krönikor. 

 

2.1 Syfte med bakgrund 

Studiet har två utmärkande syften. Det första är att testa rimligheten i den tolkning som Dr. 

William Sullivan i sin bok the secret of the Incas, gör angående en profetias inverkan på vissa 

inkas. Profetian finns omnämnd i krönikorna där den enligt dessa källor skall ha uttalats av 

Viracocha Inka, den 8: e inkan i dynastin. Profetian skall ha förutsett Tawantinsuyus fall kring 

tiden för den spanska erövringen. Den tes Sullivan använder i sin forskning bygger på en 

forskningsinriktning som anses död eller åtminstone suspekt av en enig forskarkår. Det gör 

tolkandet av hans teori komplicerat. Mitt sekundära syfte blir av den anledningen att ge 

exempel på svårigheter som uppkommer för modern vetenskap som granskar mytiskt 

tänkande och muntlig tradition i den andinska regionen som aldrig utvecklade ett skriftspråk. 

 

2.2 Frågeställning 

Berodde Tawantinsuyus snabba fall på en utsaga att det inom den andinska kosmologin, med 

fokus på Inka, fanns en konsensus rörande kosmologisk apokalyptisism? 

 

2.3 Teori och forskningsbakgrund 

Jag kommer att använda mig av hypotesen: Att det existerade en fatalistisk profetia inom 

Tawantinsuyu, uttalad av Viracocha Inka den 8;e Inkan i dynastin som var verksam i början 

av 1400-talet. Den forskning som finns angående andinska profetior har skett sparsamt då det 

anses som kontroversiellt och suspekt med profetior. En historiker som forskat kring inkas 

profetia är William Prescott, vars slutsats var att det var fantasier och i stort sett inget annat.6 

Den andra kända forskningen kring profetian är gjord av Dr. William Sullivan och den 

fungerar som huvudteori i mitt studium. Den teori Sullivan använder sig av i sin forskning är 

formulerad av Giorgio de Santillana, professor i vetenskapshistoria och Hertha von Dechend 

forskare inom samma område. ”The technical language of myth” som teorin kallas, innebär på 

ett övergripande plan att det i själva konstruktionen av myter finns ett universellt gångbart 

mönster för att föra viktig kunskap genom stora tidsspann i form av astronomiska iakttagelser. 
                                                 
6 Sullivan (1996), s. 255. 
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Där djur förekommer i myter är innebörden det att de är stjärnor, där gudar förekommer så 

representerar de planeter, medan topografiska referenser är metaforer för lägen, oftast solens, 

på den himmelska sfären.7 Vad Sullivan gör är att han använder teorin inom ett nytt 

geografiskt område. Han testar dess giltighet på andinska myter med tesen att teorin är ett 

universellt metaspråk. 

 

2.4 Terminologi och begrepp 

Ord inom parantes i studiet är engelska översättningar medan ord i kursivt är ord på quechua 

eller aymara, stavat enligt den spanska filologin. I studiet av andinsk mytologi ställs den 

studerande inför en rad svårigheter när det gäller termer. Flertalet ord är svåröversatta som 

t.ex. huaca och pachacuti. Det finns inte svenska eller engelska ord som har rätt innebörd. 

Sådana begrepp väljer jag att behandla löpande i texten medan de terminologiska ramarna för 

studiet avgränsas i nästkommande stycke. 

 

Min forskning bygger till stora delar på krönikorna som är förvetenskapliga källor baserade på 

muntlig tradition. Källorna behandlar myter, mytologi betyder läran om myter d.v.s. 

myttolkning, och en myt är förenklat uttryckt inte det samma som en saga, legend eller sägen. 

En saga är en helt uppdiktad berättelse medan både en legend eller en sägen har stora likheter 

med myten med den skillnaden att sägen brukar ha en mer lokal förankring. Myten ligger på 

ett vidare plan, i en större kontext. Myten brukar också ha religiösa förtecken, vilket både 

legenden och sägnen helt kan sakna. I mitt studium används det antropologiska perspektivet 

kring myter som innebär en fokusering på myternas symboliska budskap. Jag kommer också 

att använda mig av ett antropologiskt perspektiv på den andiska kosmologin, där kosmologin 

studeras utifrån en kulturs föreställning och förståelse av sin världsbild, sitt kosmos, och inte 

av den världsbild som presenteras enligt den västerländska vetenskapen som är begreppets 

egentliga innebörd. 

 

2.5 Disposition 

Arbetets första del riktar sig mot att ge läsaren en introduktion till andinsk geografi, 

agrikultur, historia och världsuppfattning. Den första delen kommer att behandla myter kring 

Tawantinsuyus tillblivelse samt myter som bl.a. beskriver guden Viracochas skapelse av de 
                                                 
7 Sullivan (1996), s. 9. 
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andinska folken, Inkas ursprung och Viracocha Inkas profetia. Den andra delen riktar sig 

uteslutande mot Sullivans teori och hans tolkning av profetian. Stor vikt läggs på det 

resonemang han för kring huruvida det finns astronomi i de andinska myterna. Det har stor 

betydelse för hans tolkning av profetians innebörd. Under del två presenteras även resultatet 

av min forskning. I den tredje och avslutande delen analyseras resultatet av forskningen där 

egna åsikter kring forskningen förs diskursivt. 

 

Del 1 
 

3. Andinsk geografi 
Genom att det andiska bergsmassivet sträcker sig från nord till syd delas regionen in i tre 

klimatzoner. Utefter den västra kusten ligger La Costa som har en ökenkaraktär och vars 

växtlighet är beroende av vattnet från de många mindre floder som passerar förbi på väg från 

bergen ut till Stilla havet. La Costa sträcker sig 4-5 mil österut tills Anderna tar vid och 

skapar La Sierra, höglandet med tre parallella bergskedjor. I dess dalgångar på 2000-4000 

meters höjd rinner floder och det var i dessa områden de flesta av ursprungsbefolkningen 

levde och det kan här nämnas att Inkas huvudstad Cuzco ligger i en av dessa karga dalgångar i 

dagens Peru. På den väldiga bergsplatån Altiplano ligger sötvattensjön Titicaca. Den tredje 

klimatzonen La Selva finner vi öster om Anderna. Där i Amazonas regnskog råder ett 

regnskogsklimat. Andernas geografiska läge samt dess topografi gör att området har ont om 

odlingsbar jord. Den magra jorden i de andiska dalgångarna kan av dagens småbönder 

”endast” användas för självhushållning, medan det efter kusten och i Amazonas idag odlas för 

export. I bergen hos småbönderna betar får, lamadjur och alpacka, medan boskapsskötsel sker 

på större gårdar i ”den vita” La Costa regionen. 

 

De tre geografiska zonerna leder till ett mycket varierande klimat. I höglandet La Sierra 

odlades det som var den andiska kulturens stapelvaror d.v.s. majs, potatis och mjölmålla, 

quinoa, på en höjd av 3000-3900m.ö.h. Nedanför 3000 m tar djungeln i La Selva över på de 

östra vertikala flankerna och kväver grödan. På 1800 m höjd sker där ändå på lämpliga ställen 

där bergen planar ut frukt- och Cocaodling. Ovanför 4000 m på den trädlösa punan växer det 

gräs som betas av lamor och alpacka. 
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Dessa förutsättningar för odling har enligt historikern John Murra varit avgörande för 

strukturen på det centralandiska jordbruket. Det är ont om breda dalgångar lämpade för odling 

och de som finns måste terrasseras och bevattningskanaler arrangeras för att kunna brukas. 

För det krävs en stor samhällelig samarbetsförmåga. Före år 200 f.v.t. levde människorna som 

småjordbrukande jägare och samlare eller som herdar över flockar av alpackor och lamor. 

Arkeologiska fynd bekräftar att kring 200 f.v.t. skedde en stor förändring i samhället då det 

som Murra kallar det ”vertical archipelagoes” utvecklades. Det som skedde då var att 

herdarna på punan sammansvetsas med jordbrukarna i de odlingsbara dalgångarna på 

höglandet samt med frukt- och Cocaodlarna bland bergen ner mot slättlandet. Genom detta 

skapades möjligheten att försörja en större grupp människor. Sådana grupperingar kallas för 

ayllus, där tillhörigheten i sin snävaste bemärkelse baseras på släktskap och gruppens 

gemensamma ursprung, sin huaca och pacarina. Tanken om ursprunget kommer att behandlas 

djupare under 5.1 De olika ayllus kontrollerade allt land i en viss dalgång, från punan ner mot 

Cocaodlingarna, ett avstånd uppemot 6 km från topp till botten.8 En myt som bekräftar ett 

sådant samband i en större kontext finns i The Huarochiri Manuscript, där Coniraya 

Viracocha, ett av de många namnen på skaparguden, från höglandsregionen länkas ihop med 

Pachacamac, skaparguden från kustregionen.9

 

4. Andinska världsåldrar 
Historiskt så skildras Tawantinsuyus fall med att den spanske conquistadoren Francisco 

Pizarro år 1532 landsteg på den sydamerikanska västkusten med ca 170 äventyrslystna män. 

Pizarros primära syfte var att plundra kontinenten på dess rikedomar och skapa rikedom och 

berömmelse åt sig själv samt åt moderlandet Spanien. Pizarro skulle fortsätta den spanska 

koloniseringen av Amerika. Med list, tur och överlägsna vapen krossades Tawantinsuyu och 

dess huvudstad, Cuzco, intogs redan året därpå. I det avgörande slaget vid Cajamarca stupade 

7000 av den mellan 40-80 000 starka inkaarmén utan en enda spansk förlust. En orsak till 

spanjorernas snabba seger var dels en överlägsen stridsteknik och vapen smidda av järn, en 

teknologi främmande för de amerikanska folken, samt att inkas hade ett 20 000 km långt 

vägnät som knöt samman riket. Vägnätet gjorde att spanjorerna snabbt kunde göra 

truppförflyttelser med häst, ett djur som förövrigt var främmande på den amerikanska 

kontinenten. När väl spanjorerna installerat sig själva som härskare över inkafolken började 

                                                 
8 Sullivan (1996), s. 22f. 
9 Urton (1999), s. 66. 
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dess inbördes strider och överutnyttjande av den inhemska arbetskraft som nu stod till 

förfogande. I mitten av 1500-talet hade Spanien installerat en välstrukturerad tjänstemannakår 

för att förvalta det som conquistadorerna skapat. De metoder som användes för att nå målet 

präglar kontinentens historia än i våra dagar och inom loppet av femtio år hade hela den 

sydamerikanska världen gått under och en ny grundlagts. 

 

4.1 Den andinska civilisationsutvecklingen 

De arkeologiska fynden vi har att rätta oss efter i tolkandet av den andinska förhistorien 

berättar att den andinska civilisationsutvecklingen kan delas in i fem huvudgrupper. Erorna 

som är fem till antalet kännetecknas av att det var perioder med relativ enhetlighet vad 

gällande konst, arkitektur, ritualer och handelssystem över stora delar av de centrala delarna 

av Anderna. Mellan erorna ligger övergångsstadierna. Övergångsstadierna indikerar att 

perioderna av enhetlighet bryts och ersätts av strukturer i samhället baserad på mer lokal och 

regional utveckling. 

 

Eror     Uppskattat tidsspann 

 

☼ Tidig era (Early Horizon)   900-200 f.v.t. 

☼ Tidigt övergångsstadium (Early Intermediate)  200 f.v.t.-500 e.v.t. 

☼ Mellanliggande era (Middle Horizon)  500-1000 e.v.t. 

☼ Sent övergångsstadium (Late Intermediate)  1000-1400 e.v.t. 

☼ Sen era (Late Horizon)   1400-1532 e.v.t.10 

 

4.2 Andinska kulturer innan bildandet av Tawantinsuyu 

Innan jag går in på hur krönikorna skildrar urinvånarnas förståelse kring sin forntid krävs en 

kort beskrivning av de källor jag valt att använda mig av i arbetet. Jag har valt att luta mig 

mot forskning gjord av några av de främsta namnen inom forskningsfältet. Tom. R Zuidema, 

antropolog och professor vid universitetet i Illinois, Urbana, har skrivit flera tunga 

avhandlingar där han presenterat banbrytande upptäckter, bl.a. sequesystemets innebörd. Med 

böcker som The Ceque System of Cuzco: The Social Organization of the Capital of the Inca 

och Inca Civilisation in Cuzco visar han att han är en av de stora. Gary Urton, har samarbetat 
                                                 
10 Urton (1999), s. 15. 
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med Zuidema och med honom presenterat teorier kring andinsk astronomi. Urton är 

antropolog och professor vid Colgateuniversitetet i New York och har skrivit böcker som At 

the Crossroades of the Earth and the Sky: An Andean Cosmology och the History of a Myth: 

Pacariqtambo and the Origin of Incas. Den tredje tongivande aktören för studiet är två 

samverkande personer, Frank Salomon som gett notförklaringar till och skrivit introduktionen 

i The Huarochiri Manuscript: A Testament of Ancient and Colonial Andean Religion och som 

George L. Urioste översatt från quechua till engelska. 

 

De fyra första erorna bygger på tiden före Tawantinsuyus tillblivelse. Chavínkulturen placeras 

in under Tidig era och den är en av de tidigaste länkarna bakåt i Inkas härstamningskedja. 

Kulturen är idag känt bl.a. för sin bildkonst föreställande djur, framförallt kattdjur (felines) i 

människoliknande poser, falkar och en stor mängd av ormar (serpents). Den är också 

igenkännande för sin konst föreställande gudar med en stav/käpp i handen (staff deity). 

 

Nästföljande period, Tidigt övergångsstadium kännetecknas av lokala stammar som allierade 

sig och för att ta kontroll över andra stammar och deras varor och land. Perioden porträtteras 

oftast som relativt kaotisk med stamkrig och destruktivitet, trots att det inom perioden 

utvecklades stadsbyggnationer med häpnadsväckande komplexitet. Mochekulturen, känt för 

bland annat sin keramik och sina ceremoniella center är en kultur som blommade under 

perioden, andra ceremoniella centra av betydelse under perioden är bl.a. de i Pisco, Nazca och 

Ica. 

 

I den tredje perioden, den Mellanliggande eran, utvecklades framför allt två politiska och 

rituella centra, Tiahuanaco på höjdplatån altiplano vid Titicacasjön i Dagens Bolivia och 

Huari beläget nordväst om Cuzco i Perus södra centrala del. Likheterna är många mellan 

dessa bl.a. en rik bildkonst med mytologiska förtecken placerade på kläder, keramik eller 

graverat i sten till exempel gudomar med en käpp i handen. Dessa anses i de båda kulturerna 

porträttera det som Inka senare inkorporerade i sin mytologi i så kallade skapelsegudar, 

Viracocha och Pachacamac. För folken i Tiahuanaco och Huari ansågs dessa stavbärande 

gudar vara ansvariga för såväl människans ursprung som fruktsamheten hos gröda och djur. 

 

I den fjärde perioden, Sent övergångsstadium kan nämnas en kultur av speciellt intresse, 

Chimukulturen, beläget i Mochedalen kring Trujillo. I de tidiga krönikorna om inka 

mytologin omnämns ofta relationer mellan Inkan och Chimufolket. Detta anses bero på att 
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Chimuriket i norra delen av Peru var den sista betydande statsbildningen som föregick 

Inkarikets framväxt och det erövrades och införlivades i inkariket av Tupac Inka Yupanui 

bara femtio år innan inkariket själv föll under spanjorerna. Chimuriket anses av arkeologerna 

ha sitt ursprung från den tidigare Mochekulturen. 

 

Den sista perioden Sen era är den under Inka dynastin och som avslutades av Pizarros 

ankomst och Tawantinsuyus fall.11

 

Det arkeologiska materialet berättar den vetenskapliga historien om den andinska 

samhällsutvecklingen. Krönikorna som bygger på oral narration och inte på vetenskap 

beskriver de andinska folkens egen föreställning kring bl.a. sin kosmologi. Utifrån dessa 

källor av historisk karaktär, är det den moderna vetenskapens uppgift att granska krönikornas 

innehållsliga värde då de skildrar mytiskt tänkande och muntlig tradition. I inledningen till 

studiet diskuterade jag vissa svårigheter med ett sådant förfarande t.ex. tidskriteriet. 

Skildringen av världsåldrarna är relevant att granska då de säger en hel del om den andinska 

föreställningen kring kosmologisk apokalyptisism. 

 

4.3 De andinska världsåldrarna skildrad av Felipe Guamán Poma de 

Ayala 

Den andinska kosmologin erbjuder av förklarliga skäl en annan förklaringsmodell än den 

vetenskapliga, byggd på arkeologiska fynd. En krönikör att diskutera de andinska 

världsåldrarna utifrån ursprungsbefolkningens förståelsehorisont var Felipe Guamán Poma de 

Ayala. I ett brev, känt som Nueva Cronica y Buen Gobierno, ”Letter to the King” (1584) till 

Kung Philip II i Spanien ger han uttryck åt att den första tidsåldern kännetecknades av 

nomadiska stammar som levde i grottor och som inte kände till ”landet de levde i”. I den 

andra tidsåldern byggdes enklare runda enklare hus i något som kan liknas byar, de bar 

djurskin på kroppen och folket bröt orörd mark för uppodling. I den tredje tidsåldern skedde 

en stor demografisk tillväxt och de lärde sig väva tyger, de byggde hus som liknade de som 

var rådande vid spanjorernas ankomst år 1532, de livnärde sig på jordbruk, hade bröllop, hade 

redskap för att väga och mäta. De hade även en gemensam syn på traditionen om sitt 

ursprung från grottor, källor o.s.v. och stammarna levde i harmoni med varandra i 

                                                 
11 Urton (1999), s. 15ff. 
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samexistens. Detta förbyttes i den fjärde tidsåldern, auca pacha runa, krigarnas tidsålder (Age 

of Warriors) som började med interna konflikter som sedan i rask takt spreds till angränsande 

samhällen. Detta medförde att en speciell hustyp, en slags försvarsanläggning började byggas 

(hill fortress). Krigarna lämnade sina hem och familjer, broförbindelser förstördes och en ny 

sed infördes, att offra människor. Den femte tidsåldern var den under Inka och den avslutades 

genom spanjorernas erövring av riket.12

 

4.4 De andinska världsåldrarna skildrad av Martìn de Murua 

I en annan krönika beskrivs de andiska världsåldrarna av en spansk präst, Martìn de Murua, 

som anses ha haft sympati för de inhemska andiska folken. Han skriver i sin krönika från åren 

kring 1550. dvs. före Ayala, att det har passerat fyra ”solar” exkluderat den tid de då levde i. 

Den första ”solen” gick under av vatten, den andra ”solen” tappade sitt fäste på himmelen och 

störtade ned på jorden, den tredje ”solen” ”…they say faild by fire” och den fjärde ”solen” 

förstördes ”…by air”.13 Den femte solen var den rådande tidsåldern och som noga mindes och 

förvarades placerad på så väl deras quipus, det system av knutar som användes för 

räkenskaper, som i Curicancha, solens tempel i Cuzco, i form av olika symboler. 

 

Vi kan utifrån dessa krönikor se att det finns ett samband mellan den beskrivning som 

Guamán Poma´s gör av fem tidsåldrar och den som Martìn de Murua skildrar som fem solar. 

Båda dessa inhemska varianter bygger på en konventionell andinsk modell. Den 

vetenskapliga modellen baserad på arkeologi har med sin indelning av den andinska 

civilisationen i fem eror den indelningen gemensamt med de förklaringsmodeller som bygger 

på den traditionella andinska föreställningen. Vi kan under 4-4.4 se hur samhället genom åren 

genomgått stora förändringar som tycks ha satt spår i folkets medvetande. Vi kan se hur 

Martín de Murua beskriver hur föregående era förstörs och utplånas för att ge plats åt en ny. 

Detta är intressant då det visar på en föreställning hos de andinska folken om en konsensus 

angående hur det gick till då en ny era skapades. 

 

                                                 
12 Sullivan (1996), s. 26f. 
13 Sullivan (1996), s. 27. 
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5. Skapelsemyten enligt andinsk kosmologi 
Innan jag går in på myten tarvas en viss redogörelse för det område inom vilken den kom att 

utvecklas. I dagens Bolivia, på 3800 meters höjd, ligger den andiska civilisationens mest 

betydelsefulla plats, staden Tiahuanaco som ligger invid sjön Titicaca ca två mil söder från 

dess kust. Staden ligger i dag i ruiner men den hade sin storhetstid vad gällande politik och 

arkitektur kring 600-talet e.v.t. Arkeologiska fynd och antropologin har visat att dess 

inflytande över centralandinska civilisationer startade betydligt tidigare än så och Tiahuanaco 

anses vara de centralandinska civilisationernas heliga centrum. 

 

5.1 Titicaca – tiden startar med myten 

Huvuddragen ur myten har med stor sannolikhet skildrats av inkainformatörer från Cuzco till 

krönikörer som t.ex. Betanzos.14 Med hänvisning till myten så skildras att i tidens begynnelse 

så var allt mörkt, då vare sig solen, månen eller stjärnorna hade skapats. Fram ur detta mörker 

trädde enligt bl.a. Betanzos skaparen Viracocha fram från sjön Titicaca och skapade det första 

människosläktet. Dessa människor, som i vissa krönikor beskrivs som jättar, levde i ett totalt 

mörker och av någon oklar anledning gjorde de Viracocha förargad. I sitt missnöje över dem 

och i sitt vredesmod bestämde han sig för att avsluta den första tidsåldern med en pachacuti, 

en översvämning samtidigt som han förvandlade jättarna till sten. De stora stenskulpturer som 

än idag finns att skåda bl.a. vid Tiahuanaco, nära Titicacasjön, sägs enligt traditionen vara 

kvarlevor av just denna första sorts människor. 

 

Viracocha satte sedan igång att skapa den andra tidsåldern med dess människor. Enligt 

Betanzos version av myten tog Viracocha och formade de nya människorna av stenar, som 

fortfarande var formbara, från Titicacas strand och Cobo tecknar i sin version bilden hur 

Viracocha målar de skapade människorna i individuella klädesdräkter, som skall representera 

och särskilja dem från övriga grupper. I skapelsen förses varje individ även med det språk de 

skall tala, de sånger de skall sjunga, de frön och växter de skall odla o.s.v.15

 

Cristobal de Molina ger en version av skapelsemyten som berikar skapelsen med djur och 

fåglar som han likt människorna förser med deras respektive egenskaper, som hur varje 

fågelart skall sjunga, var de skall leva och vad de skall äta mm. I denna version av myten sägs 
                                                 
14 Urton (1999), s. 34. 
15 Urton (1999), s. 36. 
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Viracocha behålla två av sina mänskliga skapelser medan han sänder iväg de övriga till 

underjorden, tills han kallade på dem.16

 

I krönikorna lyfts de kosmologiska tankarna fram genom denna myt. Enligt de andinska 

föreställningarna i regionen startade tiden med myten och guden hav samhället dess sociala 

struktur. Denna myt förkommer i en rad olika variationer i en mängd olika krönikor. Detta till 

trots bildar de sammantaget den andiska civilisationens Magna Charta, dess urkund. I myten 

ligger den sociala förståelsen kring vad som höll ihop den andinska civilisationen med dess 

vitt spridda grupper, ayllus. Fastän stammarna skildes åt genom sina specifika kläder, sitt 

språk och sedvanor så var de ändå sammanlänkade genom skapelsen av en gemensam gud, 

Viracocha och alla hade de sitt ursprung från Titicaca. 

 

Då alla stammar enligt denna myt ansågs härstamma från sjön Titicaca där de skapades och 

sändes till underjorden har alla stammar enligt den föreställningen ett gemensamt geografiskt 

och socialt ursprung. Att stammarna talade olika språk och övriga skillnader sinsemellan, 

förklaras av stammarnas huaca som representerade gruppens, ayllu, sociala och kulturella 

enighet. Huacan ger emellertid inte legalitet åt det territoriella område gruppen befann sig på. 

Det som gav legaliteten åt gruppen att befinna sig på ett visst område är det som enligt myten 

är gruppens pacarina (place of dawning), den plats - en grotta, källa och så vidare, från vilken 

stammen enligt myten skulle komma fram ifrån efter Viracochas befallning.17 Viracocha kan 

på detta sätt sägas ha ”planterat” förfäderna när han sände dem till underjorden, och att de 

växte upp på den plats, pacarina, som blev stammens ursprung. 

 

Vi kommer här i kontakt med två fundamentala andinska begrepp för första gången. Det 

första är pachacuti och det begreppet stärker mina tankar att det fanns en samsyn inom den 

andinska kulturen att idéer kring en domedag figurerade i deras föreställning av kosmos. 

Då Viracocha raserar den första tidsåldern som han var missnöjd med och skapade en ny 

gjorde han det med en pachacuti. Termen kommer av ordet pacha som är ett nyckelbegrepp i 

andinsk terminologi. Enligt Frank Salomons definition kan pacha betyda allt från jorden, 

världen, tiden eller platsen. Genom att ordet är så mångfasetterat är det också snudd på 

omöjligt att översätta. Innebörden är att det finns ingen distinktion mellan tiden och världen 

eller mellan tiden och rummet, de har samma betydelse och Salomon hävdar att; ”Pacha, the 

                                                 
16 Urton (1999), s, 35f. 
17 Sullivan (1996), s. 23. 
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world as a given arrangement of time, space, and matter, is not supratemoral. It clearly admits 

change, even cataclysm.”18 Läggs verbet kutiy, till bildas ordet pachacuti som betyder att välta 

omkull (to turn over) eller att vrida tillbaka (to turn back). En innebörd av detta svår förståliga 

begrepp är att det sker ”en omvälvning av tiden”, (Overturner of Space-Time),19 att en ny era 

börjar med nya lagar, ny tidräkning samt att hierarkin på gudomarna kan ändras och att en ny 

härskarelit kan styra. I The Huarochiri Manuscript skildras hur själva pacha ”wantet to come 

to an end”. I det ena fallet så misslyckas vattnet ta sig till den himmelska floden, vintergatan 

och jorden översvämmas genom att havet stiger.20 I det andra fallet kan Pacha Camac Pacha 

Cuyuchic, världsskaparen och världsomskakaren, röra på sig i sin sömn och krossa världen 

genom att rörelsen utlöser en jordbävning.21

 

Det andra begreppet är huaca. Denna term användes för allt som betraktades som heligt. I 

skapelsemyten är det deras ayllus ursprungs föremål som är huaca, men även Viracocha och 

pacarina dyrkas som en huaca. Zuidema har visat på att i grunden för förståelsen kring inkas 

solkalender fanns geografiska representationer i topografin för alla kalenderns 328 dagar. 

Varje sådan fixpunkt betraktades som en huaca.22

 

Att myten har varit betydelsefull visar ruinerna i Tiahuanaco där det idag fortfarande går att 

skåda Sydamerikas kanske mest kända arkeologiska monument, Solporten. På den är 

Viracocha skulpterad ovanför ingången i portalens sten. Den kultur som utvecklades kring 

Tiahuanaco, i det som arkeologerna kallar den Mellanliggande eran, utvecklade en avancerad 

politisk struktur i samhället samt religiösa ritualer. Essensen i Viracochas skapelsemyt 

tillsammans med föreställningen att de var solens söner kom att bli den ideologi som kom att 

dyrkas och införlivas i inkas imperiebygge. 

 

6. Inkas 
Den bästa källan angående inkas ursprung anses vara den krönika Historia de los Incas som 

Sarmiento de Gamboa författade år1572. Gamboas krönika bygger på intervjuer gjorda med 

över hundra stycken quipucamayoqs (record-keepers), de speciella personer inom 

                                                 
18 Salomon., Urioste (1991) s. 15. 
19 Sullivan (1996), s. 262. 
20 Salomon., Urioste (1991), kap. 3 och kap. 29. 
21 Salomon., Urioste (1991), kap. 22. 
22 Zuidema (1990), s. 67ff. 
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aristokratin/prästerskapet som höll ordning på bl.a. inkas historia och ursprung. Efter att 

krönikan färdigställts godkändes den version som fördes fram i krönikan som sann och riktig 

av samtliga informanter.23

 

6.1 Myten om Inkas ursprung och etableringen i Cuzco 

Historien som har klart mytiska inslag skildras så att Inkas pacarina, dvs. deras 

ursprungsplats (place of dawning), är den grotta som kallas Pacaritambo, belägen ca 33 km 

söder om Cuzco. Vidare berättas det att långt tillbaka i tiden fanns där ett berg som hette 

Tambo Toco, som betyder något liknande ”huset med fönster/grottor”, i vilket det fanns tre 

håligheter eller grottor. Inka härstammade enligt myten från den mittersta grottan, Capac 

Toco, där de efter Ticci Viracocha befallning stigit fram. Ut ur den grottan klev fyra men och 

fyra kvinnor som Gamboa beskriver som bröder och systrar. Det äldsta ”paret” var Ayar 

Manco (Capac) och Mama Ocllo. 

 

Som en parantes bör det här sägas att Ayar betyder på quechua något som ”liket efter” och 

härleder enligt traditionen till föreställningen att förfäderna levde vidare i den himmelska 

sfären, ditförda av floden Chaqua Marqua som enligt andinsk kosmologi länkades ihop med 

vintergatan. Denna tro på förfäderna ledde till en kult av förfädersdyrkan och mumifiering av 

stamfadern, mallqui. Mumien av de avlidna inkahärskarna förvarade inkas i solens tempel, 

Coricancha, i Cuzco där den enligt Zuidema24 religiöst etablerade en relation mellan det 

levande och huacas, medan dess sociala och politiska innebörd var relationen mellan 

skyldigheten att bistå det administrativa systemet var fjärde månad med civilt arbete och 

systemets administrativa distribution av förnödenheter. 

 

Vidare så lämnade Inkas förfäder grottan och gav sig ut med ett löfte till Viracocha om att för 

att söka bördig mark och att där slå sig ned och erövra folket som levde där. De lämnade 

grottan tillsammans med Tambo stammen, en av de två andra stammarna med sitt ursprung 

från de båda sidofönstren på Pacaritambo. De åtta förfäderna samt tio ayllus av Tombosläktet 

gav sig så av norrut i riktning mot Cuzcodalen. Under sin vandring testade de markens 

bördighet emellanåt genom att trycka den guldstav de fått med sig från Tambo Toco ned i 

marken för att se djupet på myllan. Vid sitt första av många stopp på vandringen blev Mama 

                                                 
23 Urton (1999), s. 45f. 
24 Zuidema (1990), s. 38. 
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Ocllo gravid av Ayar Manco Capac och vid sitt nästa stopp fick de en son vilket de gav 

namnet Sinchi Roca. 

 

Efter ytterligare några års vandring kom de till Haysquisrro, där en av bröderna, Ayar Cachi, 

separerades från gruppen. Till sin natur var Ayar Cachi den som ständigt försatte gruppen i 

fara. Vid flera tillfällen var han nära att förstöra de bräckliga allianser de lyckats skapa inom 

gruppen. Detta ledde till att förfäderna, med ledning av Ayar Manco, lurade brodern att de 

glömt ett par viktiga saker, en guldkopp, lite frön och en liten lama gjord av guld, kvar i 

grottan och att han måste hämta dessa. Allt var iscensatt för att bli av med honom. Först 

vägrade Ayar Cachi, men efter att ha blivit kallad för lat av en av sina systrar gick han till slut 

med på att hämta sakerna. Med sig på tillbakavandringen följde en man med namnet 

Tambochacay, som betyder Tambos dörrblockerare (Tambo entrance-barrer [sic!]25). Han 

kom från Tambo stammen och fick i uppgift av de andra förfäderna att stänga in brodern i 

grottan när de kom fram. Väl framme så fullföljde Tambochacay sitt uppdrag då Ayar Cachi 

var inne för att hämta sakerna. Han stängde för ingången till grottan med en stor sten så att 

den blev stängd för tid och evighet. 

 

Förfäderna, nu sju till antalet, vandrade vidare och kom fram till en plats, Quirirmanta, nära 

Cuzcodalen invid berget Huanacauris fot. Där såg de för första gången in i Cuzcodalen. Väl 

inne i dalen testade förfäderna marken som visade sig vara så lucker att hela guldstaven gick 

att trycka ner i marken. Detta tecken, samt att regnbågen sträckte sig tvärs över dalen tydde på 

att de funnit den plats Viracocha hänvisat de att söka upp och bosätta sig vid. I detta 

ögonblick förvandlades den yngsta brodern Ayar Uchu till sten på berget Huanacauri, där han 

kom att tillbes som en huaca. 

 

De kvarvarande sex förfäderna stannade i två år vid ett ställe kallat Matao i Cuzcodalen. Där 

skall enligt myten Mama Huaco, en av systrarna, dödat en man från staden med en stenslunga 

och brutit upp hans bröst, tagit ut lungorna och fyllt dem med luft, sedan visat dessa för 

invånarna i staden som då flydde. Förfäderna kunde nu fortsätta sitt intåg mot Cuzco. I Cuzco 

sökte förfäderna upp Alcavicca, den man som var ledare över folket där och sa till honom att 

de blivit sända dit av sin far, solen, för att ta kontroll över staden. Alcavicca accepterade och 

gjorde i ordning rum åt de sex förfäderna. Senare tog Manco Capac och de övriga förfäderna 

                                                 
25 Urton (1999), s. 49. 
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hjälp av Alcavicca då de planterade det majsfältet i dalen med frön de tagit med sig från 

Tambo Toco. Senare så förvandlades den sista återstående brodern, förutom Manco Capac, till 

en stenpelare vid torget Huanaypata i Cuzcos blivande centrum. Kvar var Manco Capac samt 

hans fyra systrar och sonen Sinchi Roca för att bilda och bygga upp staden Cuzco.26

 

Denna myt beskriver hur Viracocha ber inkas att stiga upp ur jorden från sin födelseplats 

Tambo toco. Den säger också att Inkas är solens söner genom att de blivit tillsagda av sin far 

Solen att ta kontrollen över Alcaviccas landområde. Detta är intressant ur ett kosmologiskt 

perspektiv då en klar koppling nu föreligger mellan inkas, guden Viracocha och Solen. Enligt 

Juan de Santacruz Pachacuti Yamquis version av myten så existerade det vid förfädernas 

ankomst det i Cuzcodalen redan två kungariken. Zuidema har studerat hur staden Cuzco var 

organiserad och myten ger enligt honom en förklaring till den samhällsordning som rådde i 

Cuzco fram till det att spanjorerna kom.27 Zuidema menar att de kom att ligga som grund för 

den sociala delningen av Cuzco i hanan Cuzco eller ”övre Cuzco” och hurin Cuzco eller 

”lägre Cuzco”. Dessa två delar, moieties härleds av Gamboas version till de 10 ayllus som 

följde med på vandringen från Tambo Toco. Zuidemas tolkning leder fram till att de som 

tillhörde hanan Cuzco var de fem ayllu som kom från Maras Toco, det högra fönstret och att 

de som tillhörde hurin Cuzco var de fem ayllu som kom från det vänstra fönstret Sutic Toco. 

Indelningen av Cuzco i två moieties med fyra underavdelningar suyus befästs redan i 

skapelsemyten och Cuzcos yttre gräns sattes enligt Cieza de León version av myten. 

 

Där tar Ayar Cachi sin slunga och skickar iväg stenar i fyra riktningar då han från toppen av 

berget Huanacauri för första gången ser Cuzco. Platserna där stenarna landade formade 

landskapets dalar och berg. Zuidema tolkar riktningarna som de fyra suyus inom Cuzco som 

kom att utvecklas under Pachacuti Inkas styre.28 Myten förklarar också starten på den 

mytiskthistoriska dynasti av Inkas som kom att brytas först med spanjorernas garrottering av 

den sista egentliga Inkan, Atahualpa Inka. 

 

                                                 
26 Urton (1999), s. 45ff. 
27 Zuidema (1990), s. 7ff. 
28 Zuidema (1990), s. 9f. 
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Inkas successionsordning fram till spanjorernas ankomst enligt Gary Urton 

 

Manco Capac 

Sinchi Roca 

Lloque Yupanqui 

Mayta Capac 

Capac Yupanqui 

Inka Roca 

Yahuar Huacac 

Viracocha Inka 

Pachacuti Inka Yupanqui 

Tupac Inka Yupanqui 

Huyana Capac 

Huascar och Atahualpa29

 

7. Tawantinsuyu 
I Sarmiento de Gamboas version av inkas ursprungsmyt kunde vi utläsa att Inka ansåg sig 

vara solens söner, vilket stämmer väl överens med den världsålder som Martìn de Murua 

förde fram i sin krönika (se 4.4). Pachacuti Inka, den 9: e inkan, utvecklade denna 

föreställning under sin regeringstid. Inkas kom då att porträttera sig som, Solens söner och 

Månens döttrar. Fram till i början av 1400- talet var inkas bara en liten stam bland andra 

andiska stammar på höglandet, La Sierra, där de livnärde sig som lama- och alpackaherdar 

samt med småskaligt jordbruk. Deras domäner sträckte sig bara ett par mil ut från staden 

Cuzco som var hemmet för Capac ayllu, ätten Inkas med sitt ursprung från Tambo Toco. 

Arkeologiska fynd visar på att inkas expansion ut ur dalen började kring år 1430 under 

ledning av Pachacuti Inka och han gav sitt rike namnet Tawantinsuyu. Namnet Tawantinsuyu 

betyder ”solens rike av de fyra jordarna” eller också vanligt förekommande ”fyrdelsriket” (the 

four united quarters) och är en sammansättning av quechuaorden tawa, som betyder fyra, inti 

som betyder solen och suyu som betyder jord. Staden Cuzco var redan innan Pachacuti Inkas 

expansion indelat i fyra administrativa och rituella områden, så kallade suyus. Detta system 

infördes i hela riket efter expanderingen med Chinchaisuyu i nordväst, Antisuyu åt nordost, 

                                                 
29 Urton (1999), s. 55. 
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Collasuyu söderut och Cuntisuyu västerut. Därmed var ”solens rike av de fyra jordarna” ett 

faktum. Vid concuistadorernas ankomst år 1532 förs det fram i forskningen att Tawantinsuyu 

kan ha införlivat så många som tiotusentals aullus. Därmed bestod riket av en mångfald av 

kulturer som kontrollerades av inkas. Under Pachacuti Inkas första år som regent verkar ingen 

expansion av landet ha skett, utan det uppfattas ha skett senare då han utropade en ny era, en 

pachacuti och starten på byggandet av Tawantinsuyu. Denna uppfattning kommer jag att 

analysera djupare med hjälp av Sullivans tes litet senare i arbetet. Tyngdpunkten i Sullivans 

resonemang kretsar kring astronomi så redan här tarvas en liten introduktion om det kunnande 

i och föreställningar om astronomi som inkas hade. 

 

Dessa suyus var enligt Zuidema, även basen i den astronomiska kalender som nämnts tidigare 

och som inkas utvecklade. Inkas intresse för Cuzcodalens bördighet var så stor att de 

utvecklade en kalender med geografisk representation i landskapet för de astronomiska 

observationer som låg till dess grund. Enligt Zuidema var släktskapet ayllu, och kalendrarna 

de två viktigaste redskapen för de andinska politikerna i organiseringen av kosmologiska 

intressen. Kalendrarna byggde enligt Zuidema på observationer gjorda i de cykliska rörelserna 

av solen, månen, stjärnorna och troligtvis Venus och de utvecklades så att de reglerade de 

sociala aktiviteterna under året.30 En av kalendrarna, kallad 328-dagskalendern, byggde på en 

indelning med de fyra suyus som bas. I kalendern delar sig dessa suyus in i undergrupper, 

seques, som var 41 riktningar mot topografiska referenser i horisonten. Varje seque delades 

ytterligare tills det slutligen blev 328 referenser i naturen, var och en med en astronomisk 

funktion, som slutligen bildade inkakalenderns 328 dagar. Varje dags fysiska referens i 

naturen dyrkades av inkas som en huaca.31

 

7.1 Bildandet av Tawantinsuyu 

Antropologer som t.ex. Urton och Zuidema är överens om att det är oklart vart gränsen går 

mellan myt och historia inom den andiska mytologin. Men klart är att mycket av det som 

berättas i myterna är historiska händelser, som kan bevisas genom arkeologiska fynd. Gary 

Urton tar i sin bok, Inca Myths, upp två fall angående Tawantinsuyus expansionen som han 

kallar för mytisk-historiska.32

                                                 
30 Zuidema., m.fl. (1992), s.17. 
31 Zuidema, (1990) s. 73. 
32 Urton (1999), s. 56. 
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I det första fallet berättas det att Cuzco låg under belägring av Chancas, en stark fiende från 

väster om Cuzco, tillika ättlingar från Huari. När Chancas avancerade in mot Cuzco skall 

enligt myten de flesta från staden ha flytt, inklusive Inkan. Kvar att försvara staden var ett 

fåtal trogna medborgare under ledning av Inkans son, tillika tronarvinge. Källmaterialet är 

inte entydigt då vissa hävdar att den Inka ”prins” som stannade var Yahuar Huacacs son, 

Viracocha Inka, medan andra hävdar att det istället var dennes son Pachacuti Inka som var 

hjälten. Historiker anser det troligast att den senare bör ha varit sonen trots att arkeologiska 

fynd som styrker detta saknas. Enligt dessa forskare bör Pachacuti Inkas regenttid ha varit 

mellan åren 1438-71 e.v.t. Vem ”prinsen” än var så var staden nära att falla i fiendens händer 

under de två första anfallen. Under den slutliga attacken fick, enligt mytiska omständigheter, 

den unge ”prinsen” oväntad hjälp av stenblock och klippor i dalen som förvandlades till 

krigare att strida på Inkas sida. Dessa stenar, som heter pururaucas, blev huacas och dyrkades 

av inkas från den dagen och framåt. Denna myt hade stort inflytande på inkas då förfäderna sa 

att det var efter denna seger inkas startade sitt imperiebygge. 

 

I den andra myten möter Pachacuti Inka skaparguden Viracocha Pachayachachi. Händelsen 

tilldrar sig vid en källa, Susurpuqoio, utanför Cuzco. Då Pachacuti Inka gick för att träffa sin 

far Viracocha Inka såg han hur en minnestavla av kristall (crystal tablet) föll ner i källan. Han 

tittade ner i källan och såg att det på tavlan var en bild av en indian klädd med en 

huvudbodnad, llauto, bar örhänge i form av en cylinder (earspools) och kläder likt de Inkas 

bar. Den hade tre strålar, likt dem från solen, som strålade ut från huvudet och ormar krälande 

på sina axlar. Huvudet var format som en pumas, framåtskjutande mellan benen, en annan 

puma på ryggen med tassarna på axlarna och en ormliknande varelse på dess rygg som nådde 

från topp till tå. Pachacuti Inka tog med sig tavlan när han gick från källan och använde den 

därefter för att se in i framtiden. Pachacuti skall senare ha identifierat bilden som Viracocha 

och det gjorde så stort intryck på honom att han bestämde att en ny syn på religionen 

instiftades under hans regenttid. I gudarnas hierarki var nu Viracocha före, Solen, Månen, 

Venus, Åskan och Regnbågen i solens tempel, Coricancha i Cuzco. 

 

I den anda myten ser vi hur Pachacuti Inka beskrivs kunna se in i framtiden med hjälp av 

tavlan. Det verkar som att ett tolkande av myten möjliggör att han på något sätt skaffat sig 

kunskap att se in i framtiden. Detta är extra intressant för min forskning. Om det fanns en 
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föreställning om att Pachacuti Inka kunde se in i framtiden så innebär det att han mycket väl 

förstod sig på att tolka en profetia. 

 

7.2 Allmänt om profetior och deras roll i Anderna 

A central concept in Inca and later colonial Quechua and Aymara 

cosmogonic thinking was the notion of regular episodes of the 

cataclysmic destruction and recreation of the world.33

 

I introduktionskapitlet till the Huarochiri Manuscript diskuterar Frank Salomon hur folket 

från Huarochiri såg tillbaka på det första mötet med spanjorerna. I myten; How in ancient 

time Paria Caca Appeared on a mountain named Condor Coto in the form of five eggs, and 

what followed. Here will begin the account of paria Caca´s emergence, skildras det implicit 

hur en profetia uppfylls när Paria Caca, som var en central gudom i regionen, föds och vinner 

en viktig seger mot de otrogna långt tidigare. Den profetian om hans kommande tillblivelse 

anförtror han att hemlighålla åt en utstött trashank från höglandet (hans son).34 Det visar sig 

enligt Salomon att folket från Huarochiri såg spanjorernas ankomst som en förlängning av den 

händelsen.35 I myten Here we shall write on whether Paria Caca, born from five eggs, was 

composed of brothers of whether Paria Caca Was their father. Things of this kind, så uttalas 

profetian om den kommande krisen, [läs spanjorerna] åter igen av en trashank, nu kallad 

”mounitain man”. Han förutser att en stor katastrof kommer att ske och han använder det 

ytterst starka ordet pacha när han säger ”Alas, brothers, the pacha is not good! In coming 

times our father Paria Caca will be abandoned” Hans följeslagare tror inte på honom, så han 

säger; ”It´s Paria Caca himself who says it”. De trodde fortfarande inte på det han sagt, men; 

“But just a very few days after the day when he´d said these things, they heard some one say, 

’Vira Cochas have appered in Caxa Marca!’”.36 Som redan nämnts så kan pacha betyda en 

rad olika saker av mycket stor dignitet och i detta fall kan det enligt Salomon betyda allt från 

att detta är ingen bra situation eller sammanträffande, till att betyda att världen som de känner 

den inte längre är god, eller att den era de lever i inte är bra.37

 

                                                 
33 Urton (1999), s. 40. 
34 Salomon., Urioste (1991), kap. 5. 
35 Salomon., Urioste (1991), s. 10. 
36 Salomon., Urioste (1991), kap. 18. 
37 Salomon., Urioste (1991), s. 10ff. 
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Det finns tre explicita källor som tar upp frågan om inka hade en uttalad profetia som 

föranledde Tawantinsuyos. Profetian skall enligt källorna ha uttalats av Viracocha Inka, den 

8:e Inkan i dynastin, som inte skall blandas ihop med skaparguden med samma namn. Att det 

råder förvirring kring dessa bekräftas med ett yttrande av Urton där han säger; 

 
Much ink has been spilled over the question of the relationship between Viracocha 

the creator and Viracocha the king. We cannot resolve the issue here, nor can we 

easily make the problem go away. This Is one area where the mixing, or ‘confusion’, 

between myth and history is quite perplexing and, given the nature of our sources … 

one that may not be resolvable into an absolute separation of these two central 

characters in Inca mythology.38

 

Under del 2 kommer jag att återge Sullivans teori om och tolkning av att det i Tawantinsuyo, 

redan innan den spanska erövringen, fanns en tradition om att Tawantinsuyu var skapat under 

oket av en profetia.39 Han är den senaste av de två kända forskarna som forskat kring 

profetian. Om det i Anderna existerade en samsyn kring begrepp som pachacuti finns det 

också en möjlighet att liknande tankar skulle kunna tillåtas infinna sig i medvetandet hos vissa 

människor i regionen så att en tilltro till en profetia var möjlig. I studiet är det av stor vikt att 

tolka de kända källorna som finns angående en uttalad profetia. Enligt traditionen så skulle 

den dåvarande Inkan, Inka Viracocha förutspått att hela den andiska civilisationen skulle gå 

under på ett förödande sätt innan fem generationer av Inkahärskare var till ända. Uttalande 

skulle ha skett någon gång kring åren 1520-1530. Jag vill redan här presentera de versioner av 

profetian som Sullivans teori bygger på. 

 

7.2.1 Profetian enligt Garcilaso de la Vega 

Denna profetia bekräftas i krönikorna där den mest frekvent använda krönikan som tar upp 

ämnet är den Garcilaso nedtecknade på sin ålders höst i Spanien. Garcilaso hade en spansk far 

som var med vid erövringen av Tawantinsuyu. Där träffade han en kvinna som ansåg sig vara 

ättlig till Viracocha Inka. Han kallas ibland i litteraturen för ”el Inca” genom sitt släktskap 

med inkas. I Comentarios reales de los Incas skriver Garcilaso hur han då han som ung levde 

i Peru, fått höra profetian berättad för sig. Garcilaso skriver att en gammal man uttalade denna 

profetia för Viracocha Inka: 

                                                 
38 Urton (1999), s. 58. 
39 Sullivan (1996), s. 251. 
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After a certain numbers of Yncas [läs Incas, min anm!] had reigned, there would 

come to that land a people never before seen who would destroy the religion and 

empire of the natives. … He ordered that it should be regarded as a tradition among 

the royal princes, and that it should not be divulged at the common people because it 

was not right to profane that which came through divine revelation, nor was it wise 

to allow it to be known that hereafter the Yncas would lose their religion and their 

empire, and would fall from high estate. For this reason nothing more was said of 

this prophecy until the Ynca Huayna Capac openly referred to it a little before his 

death. … The Indians gave the name of Wiraqocha to the Spaniards because they 

caused the fulfillment[sic!] of this prophecy. …40

 

I denna profetia ansåg sig Huyana Capac vara den sista regenten innan profetian skulle 

verkställas. Och forskning har visat att han dog, troligtvis utav smittkoppor medförda till 

kontinenten av de första européerna, utan att träffa conquistadorerna. Hans son Atahualpa var 

den femte inkan att regera sedan profetians förpliktelse och den som också förlorade riket, 

religionen och den andiska kulturen under garrottering av den spanska bödeln. 

 

Profetian bortförklaras enligt Sullivan ofta av historiker som en ursäkt för Inkaadeln till deras 

förnedrande nederlag i slaget mot de få conquistadorer som erövrade riket.41 Denna tanke 

stärks av Garcilaso då han skriver hur han som barn i Cuzco frågade en gammal adelsman, 

orejone, från sin mammas släkt, hur det kunde komma sig att inkas med sitt geografiska och 

numerära övertag så enkelt förlorade mot så få conquistadorer? Mannen svarade då att 

Huyana Capac beordrat dem att serva conquistadorerna för att respektera profetian. Mannen 

verkade känna sig anklagad och besvärad över frågan, som om de varit fega och veklingar och 

med myndig röst svarade han på Garcilaso fråga; 

 
Dessa ord som vår Inka uttalade var de sista han någonsin sade till oss och de var 

kraftfullare i sitt sätt att underkuva oss och beröva oss vårt imperium än alla de 

vapen som din far [som var spanjor. Min anm!] och hans följeslagare hade med sig 

till vårt land. [fritt översatt av mig!]42

 

                                                 
40 Sullivan (1996), s. 255. 
41 Sullivan (1996), s. 254. 
42 Sullivan (1996), s. 257. 
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7.2.2 Profetian enligt Vaca de Castro 

En annan mycket intressant, explicit och oberoende, källa finns om profetian. Detta bidrag 

författades år1542, endast tio år efter erövringen, av Vaca de Castro. Castros informanter var 

fyra quipucamayocs från Inkas högkvarter i Cuzco. De berättade för honom att Huyana Capac 

innan sin död skulle ha kallat sin son Atahuallpa till sig och sagt att de beryktade inkräktarna 

vid kusten var Vira Cochas och att Atahuallpa skulle möta stora motgångar. Enligt de fyra 

quipucamayocs kallades de viracochas för att väcka minnena om Viracocha Inka till liv. Både 

dessa quipucamayocs och Garcilaso berättelser visar tydligt att orsaken till att Inka kallade 

conquistadorerna för Vira Cochas var för att minnas Viracocha Inkas profetia. 

 

Två andra krönikörer, Cieza de León 1551 och Murúa 1613, nämner också Huyana Capacs 

förutspådda katastrof då han mottog rapporter om anländande skepp vid kusten.43

 

7.2.3 Profetian enligt Martín de Murua 

Murua skrev i sin krönika ner den myt som enligt Sullivan är beviset för profetian i sin renaste 

form och han anser den vara det värdefullaste dokumentet som finns bevarat angående 

tillblivandet av Tawantinsuyu. Så här lyder myten: 

 

Den kraftfulle Inka Yupanqui kallades också för ett annat namn, Pachacuti Inka Yupanqui och 

han var prins, son till den store Manco Capac, den första kungen i vårt kungarike. Pachacuti 

var den första krigsprinsen och erövraren i detta kungarike (läs Tawantinsuyu). Han erövrade 

allt landområde runt den stora staden Cuzco. Han gjorde sig fruktad och han kallade sig för 

härskare. Det sägs att han inte var lika modig som han var grym, för han hade ett hemskt 

temperament och han var den förste att ge en order om att huacas (deras ursprung från 

skapelsen av Viracocha) skulle dyrkas och att det skulle offras till dem. Han delade ut dem 

och beordrade att de skulle dyrkas inom hela imperiet. Det finns de som säger att orsaken till 

detta var att Pachacuti ovanför Cuzco vid ett ställe som kallas Chatacaca eller Sapi skulle ha 

bestämt träff med en person klädd i rött med en snäcktrumpet i ena handen och en stav i den 

andra. Innan det bestämda mötet hade det regnat mycket både dag och natt i flera månader 

och folket fruktade en pachacuti (that the World would turn over). Personen hade startat ca 20 

km från Cuzco och han hade kommit över vattnet när prinsen gick för att möta honom där de 

                                                 
43 Sullivan (1996), s. 255. 
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bestämt. Där bönade Pachacuti honom att inte blåsa i snäcktrumpeten, för han fruktade att om 

han gjorde det så skulle hela jorden gå under, han bad också att de skulle bli bröder. Mannen 

blåste inte i snäcktrumpeten och efter ett par dagar förvandlades han till sten. Efter denna 

händelse tog sig prinsen namnet Pachacuti som betyder att vända uppochner på jorden, med 

andra ord så kan det sägas att efter denna händelse hade prisen, vår ledare, lyckade slag mot 

sina fiender och han kom från slagen med segrar som en modig och mäktig ledare. Senare 

beordrade han stora fester och mycket offer och han arrangerade så att året skulle börja i 

december, när solen kommer fram från sitt extremaste läge i sin bana. Före Pachacuti Inkas 

styre hade året börjat i januari.44

 

Historiskt kan det beläggas att det skedde en förändring i samhället kring tiden för Pachacuti 

Inkas regenttid och Zuidema redogör för firandet kring decembersolståndet. Capac raymi 

Camay quilla ceremonin, som bara utspelade sig i Cuzco, pågick under en period av 107 

dagar mellan den 30 oktober och 13 februari. Capac raymi Camay quilla ceremonin startade 

då solen på eftermiddagen den 30 oktober går igenom punkten för dess zenit på himlen. Zenit 

är den tänkta punkt på himlen som befinner sig rakt upp från betraktaren något som bara kan 

inträffa mellan vändkretsarna. Vilken punkt som är zenit varierar dels med tidpunkten och var 

på jorden man befinner sig. Denna inledning av ceremonin kallades för Itu och festen hölls för 

Inkan och zenit Solen, inkas föreställda far. Efter Itu fortsatte firandet med den delen av 

ceremonin kallad Capac raymi och den pågick fram till att decembersolståndet inträffade. 

Decembersolståndet är den tidpunkt då solen står som lägst på himlen på norra halvklotet och 

det brukar inträffa runt den 21 december. Då lutar jordaxelns norra del maximalt bort från 

solen, vilket medför att det norra halvklotet har sin kortaste dag och längsta natt. Under den 

perioden hölls den kungliga festen (royal feast). Resterande delen av Capac raymi Camay 

quilla firades både för solen och månen och omkring två veckor efter decembersolståndet 

befinner sig jorden som närmast solen, vid perihelium och inkas var som närmast sin far Inti. 

Capac raymi Camay quilla avslutades den 13 februari då zenitpunkten återigen bröts vid 

solens utträde mellan vändkretsarna. Festen hölls alltså i perioden mellan två passager för 

solen genom zenit.45

 

                                                 
44 Sullivan (1996), s. 282f. 
45 Zuidema., m.fl. (1992), s. 19f. 
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Hur tolkar Sullivan myten så att han kan anse den dels innehåller profetian samt att myten är 

det viktigaste dokumentet för Tawantinsuyus tillblivelse och hur kom Sullivan fram till sitt 

resultat? 

 

Del 2 
 

8. Dr William Sullivans teori 
Sullivan lutar mycket av sin forskning mot en forskningsgren som av forskarkollegiet anses 

som osaklig. Genom att använda sig av en teori, The technical language of myths, formulerad 

av Giorgio de Santillana professor i vetenskapshistoria och Hertha von Dechend forskare 

inom samma område, framförd i boken Hamlet´s Mills, vet Sullivan att kritik kommer att 

riktas mot sin forskning. Vare sig inom antropologin, arkeologin, eller bland historiker, 

vetenskapshistoriker, religionshistoriker m.fl. har tesen accepterats för att gälla inom 

forskningen.46 Tesen innebär på ett övergripande plan att det i själva konstruktionen av myter 

finns ett, universellt gångbart mönster för att föra viktig kunskap genom stora tidsspann i form 

av astronomiska iakttagelser. Det kontroversiella i hypotesen är antagandet om att 

astronomisk kunskap spreds över världen under förhistorisk tid, samt att alla stora 

civilisationer, från Kina och Indien till Egypten använde samma kod för att bevara kunskap 

om astronomi i myter. Sullivan anser genom sin forskning att inkarikets astronomi tillhörde 

den forntida traditionen. Koden, en slags tanke liknande C. G. Jungs arketyp, beskrivs som 

”the technical language of myths”. I stort går den ut på tre enkla regler; den första är att där 

djur förekommer i myter är innebörden det att de är stjärnor, den andra är att där gudar 

förekommer så representerar de planeter, den tredje är att topografiska referenser i myter är 

metaforer för lägen, oftast solens, på den himmelska sfären47. Teorin vill Sullivan använda för 

att se om det finns astronomi i de andinska myterna. 

 

Sullivan målar upp en bild av att området kring inkas präglades före byggandet av 

Tawantinsuyu av våldsamma krig som ständigt eskalerade. Krigandet i kombination med svält 

efter både torka och naturkatastrofer ledde till svåra umbäranden för folket i regionen. 

                                                 
46 Sullivan (1996), s 165. 
47 Sullivan (1996), s. 9. 
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Krigandet i kombination med att den tanke som presenterats i den andinka ursprungsmyten 

(se 5.1), där Viracocha skapade bl.a. solen och förfäderna till de olika stammarna i Anderna. 

Dessa tankar höll nu på att glömmas bort och hela det andinska samhället höll på att kollapsa. 

Situationen var så akut i området som demografiskt eskalerat. Han menar att i stort sett alla 

broar i Anderna blev avskurna under Viracocha inkas herravälde. Genom den ökande 

befolkningen led folket brist på även enkla förnödenheter och skogarna skövlades. Det står 

enligt Sullivan i krönikorna att de till och med krigade mot varandra för att få tag på ved att 

elda. Sullivan menar vidare att de oroligheter som präglade det andiska samhället kring inkas 

kärnområde under 1400-talet också pågick i den himmelska sfären då profetian uttalades.48 

Sullivan gör en tolkning av Viracocha Inkas profetia där han hävdar att Pachacuti Inka gör 

revolt mot sin far Viracocha Inka för att rädda hela det andinska samhället. Han skriver: 

 
Unwilling to accept the fatalistic attitude of his father, the great warrior king 

Pachakuti Inca proposed a different vision, an Empire of the Sun. Henceforth the 

sons of the Sun and the daughters of the Moon, as the Incas now styled themselves, 

would embark upon a sacred mission: to rescue Andean civilisation from the brink of 

extinction. It mattered not that the old father, Wiraqocha Inca, was a learned priest; 

nor did it matter that omens abounded, that enemies were approaching, that the 

legacy of eight centuries of intertribal warfare had left land and people exhausted. 

Where others saw stalemate, or worse, Pachacuti Inca discerned the path to 

greatness.49

 

8.1 Sullivans belägg för astronomi i de andinska myterna 

Hur kom Sullivan till denna slutsats? Vad Sullivan gjort i sin forskning är att han blickat upp 

mot andinska natthimlen för att se samma himmel som inkas och civilisationer före dem gjort. 

Problemet med en sådan observation är ett fenomen som heter processionen. Det innebär 

kortfattat att jorden mycket långsamt vobblar i sin bana krig solen vilket leder till att vi idag 

inte ser samma natthimmel som inkas gjorde då. Stjärnor och andra konstellationer synliga på 

natthimlen har rört på sig i förhållande till den tid som har gått. De kan sägas driva iväg från 

sin observations plats. Genom att titta i tabeller eller besöka observatorium är det ändå möjligt 

att ”vrida tillbaka tiden” och återskapa den natthimmel som har varit. 

 

                                                 
48 Sullivan (1996), s. 259. 
49 Sullivan (1996), s. 251. 
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För att belägga sin teori med bevis ansåg Sullivan att det inte var möjligt enbart med de 

traditionella metoderna, utan det krävdes andra infallsvinklar på problemet. Sullivans val blev 

att komplettera de traditionella vetenskapliga forskningsfälten inom området med den 

kontroversiella teorin. Sullivan var också väl medveten om att det ogillas av forskarkollegor 

att idka kvacksalveri inom andra vetenskapliga discipliner än den egna då det uppfattas som 

invektiv. Trots den vetskapen väljer Sullivan ändå att gå sin egen väg. Sullivans beviskedja 

kan delas in i fyra stora astronomiska händelser synliga från det andinska kulturområdet. 

 

Nedan presenteras in schematisk bild av de tre första händelserna i korthet där a)=myt, 

b)=astronomisk observation, c)=år och d)= händelsens kosmologiska innebörd. Vidare står 

siffrorna för olika partier som har inträffat under samma händelse. 

 

Händelse 1. 

a) Skapelsemyten beskriven under 5.1 

b) Ingen observation, men ett nytt samarbetsideal sker och kulten kring Viracocha uppstår då 

Tiahuanaco kulturen utvecklas. 

c) 200 f.v.t. 

d) Iden där stammarna ansåg sig ha kommit från stjärnorna och när man dog så återvände 

man till sitt hemland bland stjärnorna, föds med den kosmologiska innebörden att varje 

stam har sitt hemland i vintergatan, presenterad som en stjärnbild, huaca. 

 

Händelse 2. 

a) 1. Från the Huarichiri manuscript. What happened to the Indians in ancient times when 

the ocean overflowed.50 2. Från Pachacuti Yamquis krönika.51 

b) 1.1 Plejaderna visade sig över horisonten samtidigt som solen gick upp 21 maj en månad 

före junisolståndet. 1.2. Junisolståndet första gången på 800 år som vintergatan inte var 

synlig vid heliakisk uppgång. 1.3. Vid vintergatans heliaktiska uppgång vid 

decembersolståndet gick stjärnbilden räven upp och horisonten skar av svansen på räven. 

2.1 En konjunktion som bara inträffar vart åttahundrade år skedde mellan Saturnus och 

Jupiter i tvillingarna. 

c) 650 e.v.t. 

                                                 
50 Salomon., Urioste (1991), s, 51ff. 
51 Sullivan (1996), s. 126f. 
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d) 1. I andinsk kosmologi betyder det att förbindelsen med gudarnas rike var bruten då en 

fysisk brytning mellan solen och vintergatan skedde. 2. Tvillingarna är den kosmologiska 

platsen för ingången till gudarnas land. Bekräftar myten planetärt. 2.1.1 Enligt ”the 

technical language of myths” andra regel är att där gudar förekommer så representerar de 

planeter. Viracocha var Saturnus och inkas, med Manco Capac som stamfader, kallade sig 

själva Jupiters regenter. Inkas fick makten att styra då guden lämnade jorden. 

 

Händelse 3. 

a) Från the Huarichiri manuscript. How something called the Yacana comes down from sky 

to drink wather …52 

b) Vid decembersolståndets heliakisk uppgång var bara liten del av Vintergatan i kontakt 

med horisonten vid berget Huacayñan, punkten för dess givna uppgång. 

c) Ca 1430 

d) I andinsk kosmologi betyder det att förbindelsen med förfädernas land höll på att brytas 

då en fysisk brytning mellan solen och vintergatan höll på att ske. 

 

Dessa tre observationer kräver ytterligare förklaring. 

 

8.1.1 Förklaring till Händelse 1 – Viracocha ger stammarna dess 
ursprung på jorden och i den celesta Vintergatan 

Arkeologiska fynd bekräftar att kring 200 f.v.t. skedde en stor förändring i samhället. Tidig 

era avslutas (då jättarna levde enligt myten) och den sociala ordningen ändras. Före år 200 

f.v.t. levde människorna som småjordbrukande jägare och samlare eller som herdar över 

flockar av alpackor och lamor. Detta kom under det Tidiga övergångsstadiet att utvecklas till 

en mer jordbrukande och stadsbyggande kultur. Arkeologiskt så skildras tiden med att olika 

ayllus samarbetade i det som John Murra kallar ”vertical archipelagoes”(se.3) och 

Tiahuanacos start som de andinska folkens heliga centrum. Mytologiskt tolkar Sullivan 

starten för den nya eran då Viracocha genom skapelsen införde ett nytt samarbetsideal i 

Anderna genom stammarnas huaca och pacarina. Det astronomiska i detta är enligt Sullivan 

att varje stams huaca hade sin motsvarighet i stjärnorna. Varje stam i Anderna skall ha sett sig 

ha kommit från stjärnorna och när de dog så återvände de till sitt hemland bland stjärnorna 

                                                 
52 Salomon., Urioste (1991), s. 132f. 
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form som en stjärnbild eller ett objekt synligt i vintergatan, deras huaca.53 Myten från the 

Huarichiri manuscript, How something called the Yacana comes down from sky to drink 

wather …54 visar enligt Sullivan på att den andinska kunskapen kring astronomiska objekt var 

välutvecklad. 
 

They say the Yacana, which is the animator of llamas, moves through the middle of 

the sky. We native people can see it standing out as a black spot. 

 

The Yacana moves inside the Milky Way. It’s big, really big. It becomes blacker as 

it approaches through the sky, with two eyes and a very large neck. … 

 

In the middle of the night, when nobody is aware of it, the Yacana drinks all the 

water out of the ocean. If the Yacana failed to drink it, the waters would quickly 

drown the whole world. 

 

A small dark spot goes before the Yacana, and, as we know, people call it the 

Tinamu. This Yacana, they say, has a calf. It looks just as if the calf was suckling. 

Also, we know there are tree stars in a straight line. They call these the condor, the 

Vulture, and the Falcon. 

 

Next are the ones we call the Pleiades; if they come out at their biggest people say, 

‘This year we’ll have plenty.’ But if they come out at their smallest people say, 

‘We’re in for a very hard time.’… 

 

Certain other stars always appere very large. People give them the names Poco 

Huarac, Villca Huarac, and Cancho Huarac. In the old times, people, or at least some 

few of them, reportedly used to worship them, saying, ‘These are the animators, the 

makers,’ The rest still worshiped these stars as they were rising, spending the 

appropriate nights in sleepless vigil, but says, ‘We’ll hold the other huacas in higher 

honor’. …55

 

Det unika med andisk astronomi är enligt Sullivan deras referenser till vissa objekt som vi 

saknar i vår astronomi. De kallas svarta molnkonstellationer och det är stora moln av 

interstellär materia i vintergatan som framträder som stora svarta fläckar. De har form och de 

har namn. Att det är unikt för det här området beror på att de andinska prästerna som 

                                                 
53 Sullivan, (1996), s. 62 och 116. 
54 Salomon., Urioste (1991), s, 132f. 
55 Salomon., Urioste (1991), s. 132f. 
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studerade natthimlen höll till på ca 4000 m höjd. Den höjden gör det möjligt att se dem med 

blotta ögat. 

 

8.1.2 Förklaring till Händelse 2 - Bron som leder över till gudarnas rike 
bryts 

I en myt från the Huarichiri manuscript, What happened to the Indians in ancient times when 

the ocean overflowed,56 hittade Sullivan sin första stora astronomiska händelse som han anser 

bevisar att astronomiska händelser bevarats i de andinska myterna. Myten beskriver hur 

indianerna i generationer fått berättat för sig hur en herde gått upp i bergen till sina hjordar 

med lamor; När mannen kom fram till dem så såg han att de varken åt eller drack, istället stod 

de hela natten och stirrade upp mot himmelen och grät. Heden blev arg och sa; Vad är det 

med er? Ni får det bästa betet och det renaste vattnet och allt ni gör är att stirra upp mot 

himmelen och gråter. Då sa laman till mannen; Hör nu noga på vad jag har att säga. Heden 

blev förskräckt, för det var som om människa talat. Laman sa; Ser du stjärnorna som stiger 

upp över bergstoppen? De visar att om en månad kommer en flodvåg, en pachacuti, att dränka 

hela världen. Heden tog då din familj och flydde upp på toppen av världens högsta berg och 

när regnet kom, så regnade och regnade det tills bara toppen av världens högsta berg stack 

upp över vattenytan. Det var så trångt på toppen att räven gled ned och fick svansen våt. Det 

förklarar varför räven i Anderna har svart svans. 

 

Myten beskriver enligt Sullivans tolkning hur stjärnbilden laman tittade mot soluppgången, 

just innan gryningen när stjärnorna försvinner och solen kommer fram. Det skulle betyda att 

stjärnbilden laman gick ned i öster och bergets namn som laman i myten hade pekat på var 

Vilcocoto, vilket betyder ”solen leker i bergen”, vilket Sullivan hävdar är en bra metafor för 

en heliakisk uppgång. Begreppet heliakisk uppgång är ett klassiskt astronomiskt-kalendariskt 

begrepp och var en viktig händelse i de flesta forntida kulturerna. En heliakisk uppgång 

inträffar för ett celest objekt, vanligtvis en stjärna, planet eller månen men i detta fall 

Vintergatan, när den första gången på året blir synlig över horisonten i öster strax före 

soluppgången efter en period, när den varit gömd under horisonten eller skymd av solen. Det 

astronomiska i myten verifierade Sullivan med hjälp av Owen Gingerich, professor på the 

Harvard-Smithsonian Astrophysical Observatory, då han personligen hjälpte till och även 

                                                 
56 Salomon., Urioste (1991), s. 51ff. 
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upplät tid på Bostonplanetariet för att testa teorin.57 De kom fram till att det skett vid 

junisolståndet år 650 e.v.t. Myten beskrev att plejaderna visade sig över horisonten samtidigt 

som solen gick upp. Quechuas namn på Plejaderna betyder att de föreställer en hög med frö 

och Plejaderna var en känd stjärnbild bland de andinska folken (se 8.1). Även idag planteras 

majsen enligt Sullivan efter den stjärnbilden. Astronomerna på Bostonplanetariet fick även 

visa vintergatans heliaktiska uppgång vid decembersolståndet samma år. Den visade att 

”stjärnbilden” räven går upp och att horisonten skär av svansen på räven. Och som myten 

säger är svansen i vattnet och därför är den svart. 

 

Enligt Sullivans teori har denna astronomiska händelse bevarats i en myt därför att den hade 

en sådan dignitet för den andinska tron. År 650 e.v.t. var det första gången på 800 år som 

vintergatan inte längre var synlig över horisonten, vilket enligt Sullivans tolkning i andinsk 

kosmologi får betydelsen att förbindelsen med gudarnas land, janan pacha, var bruten. 

Viracocha och de andra gudarna skall då ha lämnat jorden för gått och bli himmelska.58

 

Detta bekräftas enligt Sullivan även planetärt då en konjunktion som bara inträffar vart 

åttahundrade år skedde i tvillingarna, vilket är den kosmologiska platsen för ingången till 

gudarnas land, mellan Saturnus och Jupiter. ”The technical language of myths” andra regel, 

att där gudar förekommer så representerar de planeter, ledde Sullivan in på tanken att det var 

känt att Viracocha betraktades som Saturnus, samt att inkas även kallade sig själva för 

Jupiters regenter.59 Pachacuti Yamqui tecknade i sin krönika ned den myt som Sullivan 

kopplade denna händelse till och som är en variant av den presenterad under 6.1. 

 
They say that this man [Wiraqocha] came to the village of a chief called Apo-tampu 

very tired. It was at the time when they were celebrating a marriage feast. His 

doctrines were listened to by the chief with friendly feelings, but his vassals heard 

them unwillingly. From that day the wanderer was guest of Apu-tampu, to whom it 

is said that he gave a stick from his own staff, and through this Apu-tampu, the 

people listened with attention to the words of the stranger, receiving the stick from 

his hands. Thus they received what he preached in a stick, marking and scoring on it 

each chapter of his precepts. … Tonapa [Wiraqocha] then followed the course of the 

river Chacamarca until he came to the sea. They say that the staff which Tonapa 

delivered into the hands of Apo-tampu was turned into fine gold on the birth of his 

                                                 
57 Sullivan (1996), s. 38. 
58 Sullivan (1996), s. 74. 
59 Sullivan (1996), s. 115 och 191. 
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son named Manco Ccapac Ynca, who had seven brothers and sisters. … This staff 

was called Tupayauri. …60

 

Sullivans slutsats är att Viracocha lämnar jorden via floden Chacamarca, till det himmelska 

havet och ger staven till sin son Manco Capac. Därmed ges Manco Capac rätten att härska, då 

Viracocha är borta.61

 

8.1.3 Förklaring till Händelse 3 - Bron över som leder över till förfädernas 
land bryts 

Vad Sullivan anser sig ha upptäckt var att när inkas tittade österut vid decembersolståndet i 

början på 1430-talet såg de att vintergatan bara hade lite kontakt kvar med horisonten vid 

berget Huacayñan, den punkt som enligt sequesystemet var given för 

decembersolståndssolens uppgång. Enligt Sullivan så ansåg Inkas sin kosmologi, att bara om 

solen går upp där vintergatan (stjärnbilden laman) möter horisonten, (berget Huacayñan) kan 

dess solstrålar bilda den bro som förenade människornas värld med gudarnas värld och 

gudarnas land med förfädernas land. Den händelsen anser han vara extremt viktigt för inkas 

ur en kosmologisk synpunkt då vintergatan ansågs vara det som förenade gudarna, de 

levande och de döda. Under Capac Raymi, den ritual som hölls i december så användes en 

snäcktrumpet på aftonen till solståndet för att hålla den brygga som länkade ihop 

decembersolståndet med vintergatan öppen. Föreställningen var att förfäderna skulle kunna ta 

sig från denna världen till den i vintergatan där förfäderna levde.62 Denna förbindelse till 

gudar och förfäder var av avgörande betydelse för inkas något som bekräftas i krönikor från 

både Bernabé Cobo och Molinas om myter från Cañaric, en gruppering från den nordligaste 

delen av Tawantinsuyu.63 Enligt ”the technical language of myths” tredje regel, att 

topografiska referenser är metaforer för solens läge på den himmelska sfären, anser Sullivan 

att myten har formulerats med astronomiska förtecken. Laman var av central betydelse för 

inkas och de skildras rikligt i inkas myter. I myten How something called the Yacana comes 

down from sky to drink wather … (se 8.1) beskrivs hur laman rör på sig inne i vintergatan och 

att den är stor, riktigt stor och att den kan ses som en svart ”prick i vintergatan”. Myten säger 

att mitt i natten när ingen är medveten om det så dricker laman upp allt vatten i havet. 

                                                 
60 Sullivan (1996), s. 126. 
61 Sullivan (1996), s. 129ff. 
62 Sullivan (1996), s. 62. 
63 Sullivan.(1996), s. 49. 
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Misslyckas laman med det så kommer vattnet snabbt att dränka hela världen.64 Salomon, som 

skrivit introduktionen i the Huarochiri manuscript, anser myten extra värdefull då han 

hänvisar till myten till begreppet pacha. Salomon menar där att sekvensen i myten; 

 
… tells us that wather rises because a celestical llama constellation carries wather up 

from below by drinking defore ascending och att ”Wather– rainstorms and mudslides, 

snow and glacial runoff, tiny irrigation canals and mighty rivers, even that astral river 

we call the Milky Way– is the kinetic part of the world. Wather moves over pacha in a 

circular path. It rides up from the ocean into the sky along the Milky Way ’river’.” 

 

8.2 Inkas hemlighet 

Viracocha Inka skulle enligt Sullivan ha delgivits denna astronomiska händelse av 

prästerskapet. Denna händelse, att inkas och de andinska folken höll på att förlora kontakten 

med förfäderna och gudarna, var något som Sullivan hävdar var en vetskap som inkas hade 

kännedom om genom sina astronomiska observationer. Laman som beskrivs som en svart 

prick i vintergatan har också ett lamm vid sin sida. Den har flera olika namn bland 

Huarochirimyterna bl.a. Iluthu. Zuidema har identifierat den som södra kolsäcken. Inka hade 

ett eget namn på ”lammet” de kallade den för mama mircuc som betyder något liknande 

”Stjärnan för dem som äter sina föräldrar”. Södra kolsäcken ligger i närheten av 

stjärnkonstellationen Södra korset som var en känd stjärnbild bland de andinska folken och 

mama mircuc beskrivs som en bråkig ”bror” till de fyra snälla ”bröderna” i Södra korset då 

han inte visade respekt för sin far och sin bror. Inkas döpte om det ”oskyldiga lammet” i 

vintergatan till mama mircuc av en speciell anledning. Sullivan har kommit fram till att inkas 

förstod dess innebörd som fixstjärna för att kunna beräkna processionen och ”brodern” var 

den som visade inkas tiden de hade kvar innan de andinska folken skulle skiljas från sina 

förfäder i vintergatan.65

 

Enligt Sullivans teori skulle prästerskapet genom denna insikt ha utvecklat den profetia som 

Viracocha Inka kom att uttala. Profetian innehåller tre delar; 

 

                                                 
64 Salomon., Urioste (1991), s. 132f. 
65 Sullivan (1996), s. 270ff. 
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☼ För det första att Viracocha skulle återkomma. Det skedde då en konjunktion mellan 

Saturnus och Jupiter skedde år 1444 dvs. flertalet år efter det att profetian uttalats 

(7.1). 

☼ För det andra sattes en tidsram av fem generationer inkas. Det var den tid det tog för 

processionen att bryta kopplingen mellan vintergatan och den horisontella punkt som 

var given vid dess uppgång. De fem inkor att regera under oket av profetian var 

Viracocha Inka, Pachacuti Inka Yupanqui, Tupac Inka Yupanqui, Huyana Capac till 

sist Atahualpa som besegrat sin halvbror om makten. 

☼ För det tredje skulle en förstörelse av den andinska religionen ske. Det skedde då de 

båda ovanstående händelserna slog in och bron till förfäderna bröts och den andinska 

trons fundamentalaste del gick om intet inom tidsramen som profetian fastställt. 

Resultatet blev en förstörelse av den andinska religionen som profetian fastslagit 

samtidigt som spanjorerna kom till riket för att erövra det. 

 

8.2.1 Pachacuti Inkas vägran och vädjan 

I enlighet med Sullivans teori vägrade Pachacuti Inka att acceptera profetians öde. Han 

bestämde sig för att försöka ändra på stjärnornas banor. Pachacuti Inka accepterade sin fars 

profetia, men han menade att den gick att påverka. Genom att låta dyrka Viracocha mer än 

kanske någonsin tidigare i Anderna skulle inkas förmå Viracocha att ändra på stjärnornas 

gång och undvika den andinska civilisationens kollaps. Genom att expandera ut riket och 

bilda Tawantinsuyu kunde Pachakuti Inka påverka stammarna att återinföra dyrkandet av sina 

huacas och paracinas, det gemensamma ursprung som Viracocha gett dem millennier 

tidigare. Om stammarna samverkade nere på jorden trodde Packakuti Inka, enligt Sullivans 

teori, att även stjärnorna skulle samarbeta med gudarna på den himmelska sfären. Den 

jordiska huaca som varje stam hade också sin motsvarighet representerad i den himmelska 

sfären. Laman, grodan, kondoren, puman m.fl var stjärnbilder av huacas och att offra till dem 

möjliggjorde att nå fram med bönen till gudarna, via vintergatan. 

 

Enligt den myt som Martìn de Murua tecknat (se 7.1.3) och som Sullivan anser vara det 

värdefullaste dokument om Tawantinsuyus bildande, hade Pachacuti Inka skaffat sig tid att 

påverka ödet. Viracocha hade enligt Sullivans sätt att se det stannat för att blåsa till packacuti 

i sin havssnäcka. Den andinska civilisationen hade som profetian förutspått krossats under den 

femte Inkans styre då bron till förfädernas land var bruten. En ny pachacuti, en omvälvning 
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av tiden, hade skett och den sjätte eran inleddes bland Anderna. I den kom spanjorerna att bli 

den härskande eliten. 

 

8.3 Sullivans kraftfullaste bevis för astronomi i de andinska myterna 

Jag har valt att ta med detta resonemang för att jag anser det relevant både för studiets 

grundtes och för förståelsen av Sullivans teori. Jag kommer inte här att analysera dess 

giltighet då jag vare sig har kompetensen eller ambitionen att visa på något sådant. 

 

I det titellösa kapitel 14 i the Huarochiri manuscript finns en myt som Sullivan tolkat som ett 

otvivelaktigt bevis för att det finns astronomi i de andinska myterna. Myten är den fjärde 

händelsen i Sullivans beviskedja och myten lyder: 

 
… They say Cuni Raya Vira Coca did exist from very ancient times. Paria Caca and 

all the other huacas used to revere him exceedingly. In fact, some people even say, 

‘Paria Caca is Cuni Raya’s son.’ Next we’ll speak about one of Cuni Raya Vira 

Cocha´s feats. 

 

Just before the appearance of the Spaniards, it’s said, Cuni Raya headed toward 

Cuzco. There he conversed with the Inca Huayana Capac: ‘Come, son, let’s go to 

Titi Caca. There I will reveal to you who I am,’ he said. 

And there he told him, ‘Inca, mobilize your people, so that we may send magicians 

and all sorts of shamans to Ura Ticsi, the world’s lower foundations.’ As soon as he 

said this, the Inca promptly gave the order. ‘I am the condor shaman!’ some men 

answered. ’I am a falcon shaman!’ said others. ’I am one who flies in the form of a 

swift!’ replied the others. 

 

He instructed them, ‘Go to the world’s lower foundations. Then tell my father, ‘Your 

son sent me here. Send me back bearing one of his sisters.’ The man who was the 

swift shaman, together with the other shamans, set out intending to return within five 

days. 

 

The swift shaman was the first to arrive there. When he arrived and delivered his 

message, he was given something in a small chest and warned, ‘You mustn’t open 

this. Lord Huayna Capac himself must be the first to open it.’ While the man was 

bringing it, when he’d almost delivered it to Cuzco, he thought, ‘No! I’ll take a look 

inside. What could it be?’ And he opened it. 
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Inside it there appeared a very stately and beautifull lady. Her hair was like curly 

gold and she wore a majestic costume, and in her whole aspect she looked very tiny. 

The moment he saw her, the lady disappeared. 

 

And so, deeply abashed, he arrived at the place called Titi Caca in Cuzco. Huayna 

Capac said, ‘If it weren’t for you being the swift shaman, I’d have you executed right 

this instant! Get out! Go back yourself!’ The swift shaman returned and brought the 

woman back. When he was bringing her back along the road, dying for something to 

eat and drink, he had only to speak and a set table would instantly be there. It was 

just the same when he needed to sleep. 

 

He delivered her exactly on the fifth day. When he handed her over to them, Cuni 

Raya and the Inca received her overjoyed. But before opening the chest, Cuni Raya 

said, ‘Inca! Let’s draw a line across this world. I’ll go into this space and you go into 

this other space with my sister.’ ‘You and I mustn’t see each other anymore!’ he said 

and divided the world. And he began to open the box. At the moment he opened it, 

the world lit up with a lightning. 

 

The Inca Huayna Capac said, ‘I’ll never again return from here. I’ll stay right here 

with my princess, with my queen.’ To one man, a kinsman of his, he said, ‘You go in 

my stead. Return to Cuzco and say, ‘I’m Huayna Capac!’ ‘ At the very moment, then 

and there, the Inca disappeared forever with that lady of his, and Cuni Raya did the 

same. Later on, after Huayna Capac had died, people scrambled for political power, 

each saying to the others, ‘Me first!’ ‘Me first!’ It was while they were carrying on 

this way that the Spanish Vira Cochas appeared in Caxa Marca.66

 

Sullivan tolkar mytens budskap som att de är observerade himmelska händelser som 

inkorporerar historik. Enligt Sullivan så är denna myt den sista myten formulerad i det 

förkoloniala Amerika. Enligt en källa kallad för Anonymous Chronicler, ca 1585, så kände de 

andinska prästerna till de fem planeterna som är möjlig att se med blotta ögat. Enligt krönikan 

ansågs dessa vara högt prioriterade gudomar och deras namn och egenskaper beskrevs där 

utförligt. 

 

☼ Saturnus namn haucha betyder ”vildsint” och identifieras som den som är innehavaren 

av den himmelska elden, gudomen bär en stav och är guden för både rättvisa och 

vedergällning. 

                                                 
66 Salomon., Urioste (1991), kap. 14. 
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☼ Venus namn chasca betyder ”hon som kastar daggdroppar på jorden när hon skakar 

sitt hår”. 

☼ Jupiters namn pirua betyder ”kornbod” och identifieras som den ”planetära väktaren” 

som vaktade över såväl inkaimperiet som åkerns fruktsamhet. 

☼ Mars namn aucayoc betyder ”han med fiender”. Merkurius namn catu illa betyder 

”skyddaren av handelsmän, resande och budbärare”.67 

 

Genom att göra en datorsimulering av händelserna möjliggjordes för Sullivan astronomiska 

visualiseringar som skulle ha ockuperat ett observatorium i månader. En sådan beräkning med 

flera parametrar var något som var ekonomiskt och tidsmässigt otänkbart för tidigare forskare. 

Tesen att testa var om karaktärerna i myten var fyra planeter. För att testa det skulle myten 

beskriva följande händelseförlopp; 

 

1. Konjunktion mellan Saturnus och Jupiter (Viracocha och Huayna Capac) 

2. Att Venus skulle skymtas (stjärnan med ”rufsigt hår”) 

3. Att ett möte skedde mellan de tre (Saturnus, Jupiter och Venus) 

4. Sedan skulle alla försvinna 

5. Efter det skulle Mars (aucayoc, han med fiender, krigsplaneten) komma i närheten av 

gruppen för att sedan regera 

6. Detta skulle ha skett i närheten för Huayna Capacs död (ca 1525-27 osäkert årtal) 

7. Slutligen skulle detta ha inträffat då svansen på den Västra Skorpionen hade en 

underordnad konjunktion vid sin lägsta och inte synliga punkt (the world’s lower 

foundation) 

 

Sullivan antog även att de tre shamanerna, ”the Condor, the Falcon and the Swift” var de tre 

stjärnor på en rak linje nedanför södra korset och ”lammet” mama mircuc som beskrevs i 

myten från the Huarichiri manuscript, How something called the Yacana comes down from 

sky to drink wather …68 (se. 8.1). 

 

Så här lyder Sullivans tolkning av resultatet. På morgonen den 1 februari 1524 just före 

soluppgången, låg de tre stjärnorna exakt där myten beskrev att de kosmologiskt skulle ligga, 

dvs. nära ”the world’s lower foundations” i en underordnad konjunktion. På kvällen den 1 

                                                 
67 Sullivan (1996), s. 88. 
68 Salomon., Urioste (1991), s. 132f. 
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februari närmade sig Saturnus och Jupiters konjunktion, dvs. Viracocha hälsar på Huayna 

Capac. Konjunktionen inträffade dagen efter. Den 5 februari visar sig Venus första gången på 

åtta veckor i sin position längst bort från jorden bara en liten stund för att sedan försvinna i 

fem dagar dvs. asken öppnas och den ”lilla” flickan visar sig ett kort ögonblick för att sedan 

försvinna och hon återkommer efter exakt fem dagar. Den 10 februari, exakt 5 dagar efter sitt 

försvinnande återkommer Venus i konjunktion med Jupiter och Saturnus, precis som myten 

sa. En liten stund senare försvinner dessa tre och den enda synliga planeten kvar att skåda var 

Mars dvs. Innan Huayna Capac försvinner för gott blir han en släckting, krigsplaneten Mars, 

symboliken för inbördeskriget. I Cuzco strids det om herraväldet och ett inbördeskrig bryter 

ut mellan Huascar och Atahualpa dvs. ”Me first! Me first!”69

 

Sullivan menar att dessa astronomiska händelser skedde innan Huayna Capacs fysiska död 

som enligt Balboa, den man var den förste europén att höra talas om inkas, skulle ha skett sent 

på året 1525. De astronomiska händelserna skulle enligt Sullivan ha mints och fått sin 

innebörd senare, lagrade de i quipu.70

 

9. Resultat/tolkning 
Min studie har sökt ett svar på om Tawantinsuyus snabba fall kunde bero på en utsaga att det 

inom den andinska kosmologin, med fokus på Inka, fanns en konsensus rörande kosmologisk 

apokalyptisism? 

 

Forskningen har resulterat i att det inom de andinska trosföreställningarna finns en term av 

stor kosmologisk innebörd. Termen pacha är ett svåröversatt ord men dess innebörd 

inbegriper att det inte finns någon explicit skillnad mellan tid, rum, jorden eller världen samt 

att skalan där termen kan användas kan vara allt från försvinnande liten, till förödande stor. 

Läggs verbet kutiy till bildas ordet pachacuti, en term som i studiet fått innebörden att en 

”omvälvning av tiden” sker, att en ny era börjar. Dessa termer används flitigt i myter både 

före Tawantinsuyu och under dess existens för att markera nya eror eller för att sia om onda 

omen i framtiden. Forskningen visar på två explicita källor där det hävdas att Tawantinsuyu 

byggdes under oket av en uttalad profetia. Bägge dessa hävdar att Viracocha Inka var den som 

uttalade profetian. En tredje källa finns som implicit inbegriper profetian och därmed belägger 

                                                 
69 Sullivan (1996), s. 324-331. 
70 Sullivan (1996), s. 332. 
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orsaken till Tawantinsuyus bildande. Denna källas tolkning utgår utifrån forskning som idag 

anses som icke vetenskaplig vilket gör den otillförlitlig som exakt vetenskap. Min forskning 

leder av den anledningen inte fram till ett svar på frågan. Min tolkning av resultatet stärker 

dock beläggen för att en profetia hade uttalats under Viracocha Inkas styre. Min tolkning blir 

att det inte går att utesluta att en uttalad profetia skulle ha kunnat påverka vissa individer hos 

inkas så att händelseförloppet kring Tawantinsuyus fall påskyndades. 

 

Del 3 
 

10. Analys 
Ett syfte arbetet hade var att visa på möjligheter, om ej helt vetenskapligt gångbara, med 

Sullivans teori för att söka ett svar på frågeställningen; Berodde Tawantinsuyus snabba fall på 

en utsaga att det inom den andinska kosmologin, med fokus på Inka, fanns en konsensus 

rörande kosmologisk apokalyptisism? Jag anser att jag lyckades relativt bra med det jag 

förutsatt mig göra inom ramarna för vad en C-uppsats kan utkräva, gällande både det djup 

forskningen skall ha, samt den tid som avsatts för det. Jag utesluter inte möjligheten att 

Tawantinsuyus fall kan ha påverkats av en uttalad profetia, vare sig om profetian är som 

Sullivan hävdar det baserad på astronomiska observationer eller ej. Huruvida bilden som 

Sullivan målat upp stämmer är svårare att ge ett rakt svar på. Det finns delar i hans forskning 

som jag har tagit till mig. Jag syftar då på hans resonemang angående astronomi i myterna 

som jag lägger fram explicit under 8.5. Jag kommer att gå djupare in i den diskursen senare i 

min analys. Problematiken för Sullivan är att vetenskap bygger på att en teori antingen skall 

bekräftas genom att beläggas med oemotsägbara bevis, annars skall den falsifieras. I dagsläget 

omöjliggörs ett accepterande av en teori, som den Sullivan bygger sin forskning på, som 

falsifierats. 

 

Det bör ändå sägas att mycket av den forskning Sullivan för fram bygger på rön från den 

etablerade andinska forskningen. Det gör det vanskligt att helt förkasta hans resultat. Känslan 

jag har av hans forskning är att han tenderar till att bara se till det som passar in i hans 

forskning. Om det finns ett antal källor som är motstridiga angående en viss fråga men där 

merparten drar åt ett håll vill Sullivan gärna gå på den ensamma källans linje dvs. han är nära 
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ett horisontellt beroende. Ett exempel kan vara den anonyma krönikan som tycks nämna se 

fem synliga planeterna både med namn och med deras attribut. Mainsteam forskningen har 

bara belägg för att Venus var känd bland de andinska folken. Vidare tycks Sullivan övertolka 

sina resultat och lägga in mer värde i sina upptäckter än vad som jag anser kan vara rimligt. 

Om de stämmer, vilket jag inte kan belägga, att inkas döpte om ”lammet” till mama mircuc 

för att de kunde räkna ut processionen och räkna ut att vintergatan höll på att förlora 

kontakten med en given referenspunkt för dess uppgång, så är det för den skull inte givet att 

det hade med profetian att göra. Vi måste komma ihåg att inget av händelserna finns uttryckt 

explicit, utan tolkningen bygger på en oerhört lång kedja av relativt lösa indicier. Jag kan 

dock inte helt utesluta att Sullivans påstående angående profetian stämmer, vilket gör att min 

tes stärks angående profetians inverkan på vissa inkas attityd inför mötet med spanjorerna. 

Det är dock rimligt att dra slutsatsen att profetians inverkan vid fallet mer kan ha haft 

karaktären av en sekundär betydelse i en större kontext. 

 

10.1 Andra faktorer kring Tawantinsuyus fall 

Jag vill här lyfta fram komplementära händelser som samverkade då imperiet kollapsade. 

 

10.1.1 Militära faktorer 

I dagsläget vet vi att det i Tawantinsuyu efter Huayna Capacs död i mitten av 1520-talet 

startade en maktstrid mellan hans två söner, halvbröderna Huascar och Atahualpa. Huyanas 

utvalde arvinge tros ha dött av samma epidemi som sin far så tronföljen var oklar. Huascar 

kom från Cuzco medan Atahualpa residerade i Quito. Kampen mellan de båda sönerna tycks 

ha dragit uppmärksamheten bort från de anländande spanjorerna. Atahualpas allierade styrkor 

går segrande ur striden mot hans bror som han tillfångatar och håller fängslad i Cuzco. 

Atahualpa överrumplas senare av spanjorernas fräcka stridslist och stora delar av vad som 

förefaller ha varit en för tillfället obeväpnad inkaarme vars syfte var att eskortera inkan till 

Cuzco, massakreras. Atahualpa förlorar i Cajamarca uppemot 7000 av sina soldater och 

kanske uppemot tiotusen till blir sårade. Spanjorernas härförare Francisco Pizarro och hans 

män klarar striden mot och tillfångatagandet av Inkan utan att förlora en enda man. I sin 

fångenskap skickar han bud till Cuzco om ett verkställande av Huascars avrättning, som också 

verkställs. Atahualpa lyckas senare köpa sig fri från fångenskapen genom en enorm mängd av 

guld och silver, men avrättas trots det ändå litet senare genom garrottering. Spanjorerna ses i 
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Cuzco som den avrättade Huascars allierade då de avrättade Atahualpa och Spanjorerna 

tillsätter senare en ny Inka av strategiska skäl. Manco Inka infogar sig till en början under det 

spanska styret men år1536 leder han en revolt då han förstår spanjorernas sanna avsikter, att 

plundra landet på dess rikedomar och ett överutnyttjande av indianerna som arbetskraft. 

Manco Inka för under resterande delen av sitt liv en gerillakamp mot spanjorerna med anfall 

mot Cuzco som de tillslut lyckades belägra. En motoffensiv ledde till ett slut på belägringen 

och Manco och hans armé tvangs fly upp i bergen. Mancos fäste, Vilcambama, kom under 

flera årtionden att vara basen kommande uppror mot den spanska överheten. Efter Manco 

Inkas död 1544 efterträddes han av sin son Sayri Tupac som i sin tur efterträddes av Titu 

Cusi. Tupac Aramu den fjärde inkan i Vilcambamba blev den sista Inkan av de kämpa för 

folken i Tawantinsuyu. Han tillfångatogs av spanjorerna och efter en rättegång avrättades han 

år 1571. Genom hans död bröts inkas gudomliga regentlängd definitivt och de indianska 

upproren upphörde. 

 

Spanjorerna hade vissa stridstekniska fördelar gentemot inkas som kan ha utjämnat den 

numerära underlägsenheten i av soldater. Genom de långvariga krig som utspelats i 

moderlandet då bl.a. morerna drev ut ur landet hade spanjorerna utvecklat kanske dåtidens 

mest slagkraftiga stridsteknik. Med häst och svärd och vapen laddade med krut var de 

fruktade krigare. Svärdet som var av stål av mycket hög kvalité och det var längre och 

flexiblare än de flesta av samtidens svärd. Inkas som enbart hade fotsoldater utrustade med 

bl.a. bronsvapen och slungor var stridstekniskt underlägsna. Hästen var någonting inkas aldrig 

hade sett tidigare. Den var stor och den var fruktad och utrustad med en ryttare var den inte 

bara ett överlägset vapen, den var också ett starkt dragdjur. 

 

10.1.2 Medicinska faktorer 

Det som med stor sannolikhet tog död på såväl Huayna Capac som hans tronarvinge drabbade 

även folket i allmänhet. Genom den europeiska koloniseringen av Amerika som startade då 

Columbus landsteg på de karibiska öarna år1492, medfördes till de amerikanska 

kontinenterna sjukdomar som var vanliga i Eurasien. För folken på de amerikanska 

kontinenterna som legat isolerade från omvärlden var dessa ytterst dödliga. Inkas och de 

övriga folken hade aldrig utvecklat någon resistens mot de sjukdomar européerna förde med 

sig. Med stor sannolikhet var det smittkoppor som drabbade kontinenten värst. Viruset som är 

extremt smittsamt visar sig först som en kraftig influensa som efter inkubationstiden på 8-20 
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dagar övergår till vätskefyllda koppor. I det stadiet som varar i 1-2 veckor är sjukdomen som 

smittsammast men viruset är mycket resistent så smittsamheten kan vara bestå i flera 

månader. Viruset smittar både vid direktkontakt med den smittade eller via luften. Genom att 

viruset funnits i Europa hade viss resistens mot viruset kunnat utvecklas, medan viruset slog 

till med full kraft mot inkas och de andra folken. Genom bl.a. Cortes erövring av Montezuma 

II’s Aztekvälde, med start år 1519, känner vi till hur europeiska sjukdomar slog ut en stor del 

av Montezumas armé. Viruset spreds sedan troligtvis ned mot dagens Ecuador och Quito där 

Huayna Capac befann sig efter att ha erövrat områden norr om Quito och satt rikets nordliga 

gräns. Viruset i kombination med en raserad samhällsmodell och ett överutnyttjande av 

indianerna som arbetskraft leder till en uppskattning att bara 10 procent av Tawantinsuyus 

invånare överlevde de första decennierna av kolonialt styre. 

 

10.1.3 Faktorer kring distributionssystemets administrativa kollaps 

Rikets välstånd fördelades efter principen att en tredjedel var åt folket, i tredjedel gick till 

inkan och den sista tredjedelen till Solen. Inkans tredjedel gick bl.a. till hans hov och till 

armen. Medan Solens tredjedel gick till alla de fester och ceremonier som hölls i riket. 

Överskottet lagrades för sämre tider och kunde användas vis eventuell hungersnöd i riket, 

något som Spanjorerna utnyttjade under de första tio åren då de levde på de reserver som 

inkas hade byggt upp. Inkas hade byggt upp ett administrativt system utan vare sig pengar 

eller egentliga skatter. Deras system byggde på civilt arbete mit’a i den statliga institutionen 

med skyldigheten att bistå det administrativa systemet var fjärde månad med civilt arbete 

mit’a. I gengäld bidrog systemets administrativa distribution med andra förnödenheter ut till 

ayllu. Varje ayllu fick bruka jorden och ha sina lamor där de levde. Enligt mit’a delades folket 

in grupper om 5, 10, 100, 500 osv. hushåll för bidra med arbete på de statliga jordarna. Det är 

lätt att förställa sig hur sårbart ett sådant system var. Spanjorerna som till en början var utan 

kunskap om hur detta system var uppbyggt använde lokalbefolkningen som arbetskraft bl.a. i 

gruvdriften togs flera led bort i kedjan och hela försörjningssystemet kollapsade. Lägg till 

detta den epidemi av smittkoppor som slog ut mängder av människor så ser vi hur hela den 

statliga strukturen brakar samman. 

 

Sätter vi här samman hela händelseförloppet utifrån ett andinskt perspektiv ser vi hur många 

olika faktorer samverkade till en slutlig kollaps. Om profetian läggs ovanpå detta faktum, där 

innebörden är att deras kultur nu skall gå under i något som de ser en pachacuti, är det svårt 
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att utesluta att den kan ha haft en viss innebörd för somliga inkas. De ser hur mystiska 

sjukdomar börjar figurera i området som dödar både deras kung och den tilltänkta 

tronpretendenten redan innan de egentligen träffar spanjorerna. När de träffas har spanjorerna 

med sig främmande djur, annorlunda vapen och de är vita, farande över havet i skepp byggda 

av trä. 

 

10.2 Diskussion kring Sullivans tes, andinsk kosmologi och 

decembersolståndets betydelse 

Det verkar troligt utifrån Sullivans resonemang anta att inkas astronomer byggde upp sin 

föreställning av kosmos genom observatoriell astronomi som de bevarade dels i myter, dels i 

quipu. En möjlig väg för detta antagande är att de astronomiska observationer som 

prästastronomerna gjorde förmedlades till quipucamayoqs som i sin tur knöt in informationen 

på sina färgade snören för att de skulle veta när t.ex. olika ceremonier skulle hållas. Dessa 

quipucamayoqs samverkade i sin tur med amautas som med filosofi skapade nya myter av det 

som astronomerna observerat. Genom detta förfarande kunde viktig kunskap, som var 

förbehållen för aristokratin, ändå nå ut till invånarna i form av myter vars innebörd de inte till 

fullo förstod eller kunde åtnjuta. Genom ett sådant system är det troligt att generation efter 

generation kunde föra ett viktigt budskap vidare i relativt oförvanskad form. Vi kan se att ett 

sådant förhållningssätt tycks ha skett vid Huayna Capacs död som Sullivan hävdar (se 8.3). 

 

Både Maya och aztekerna hade en klar kosmologisk struktur med 13 himlar och 9 

underjordar, var och en med sin egen gudom.71 En sådan klar struktur är något som helt 

saknas i den andinska kulturen. Ingen källa som jag känner till uttalar den andinska 

kosmologin explicit. Både Sullivan72 och Zuidema73 är de två aktörer som jag här vill lyfta 

fram. De bygger sin teori om andinsk kosmologi på att kosmos är tredelad, Janan pacha, Kay 

pacha och Ukju pacha, enligt det kosmologiska diagram som Juan de Santacruz Pachakuti 

Yamqui Salcamaygua tecknat. Zuidema angriper tolkningen av kosmos utifrån ett 

kalendariskt astronomiskt perspektiv medan Sullivan angriper det rent astronomiskt. Sullivan 

har gjort en del upptäckter i diagrammet som fått stor betydelse för hans forskning. Sullivan 

visar med sin forskning på ett par ytterst intressanta iakttagelser vad gällande tradering inom 

                                                 
71 Zuidema., m.fl. (1992), s. 17. 
72 Sullivan (1996), kap. 3-4, s. 48-114. 
73 Zuidema., m.fl. (1992), s. 19f. 
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lingvistiken som kan ha stor påverkan på förståelsen av andinsk kosmologi. Den första 

iakttagelsen gäller namnet Viracocha. Gary Urton får i mitt studium stå för den gängse 

uppfattningen om hur namnet Viracocha översatts. Han använder en översättning där namnet 

betyder, ”sea fat” eller ”sea foam”. Sullivan antog även han att den vedertagna betydelsen 

”foam of the sea”, som finns dokumenterad sedan år 1551, var den enda betydelsen av namnet 

som fanns. Sullivan slog upp ordet dels i Holguíns lexikon, en ordbok med aymara och 

quechua från 1608, och Bertonios lexikon om aymara från 1612. På quechua betyder vira 

ister, talg eller fett från djur (the grease or fat from animals) eller skum (sea foam) vilket är 

märkligt då quechua har ett eget ord för skum, posoqu. Den termen använder Urton enligt 

Sullivan på de mörka molnen som syns i vintergatan som uppstått genom en celest kollision.74 

Guden Viracocha anses ha sitt ursprung från kulturen kring sjön Titicaca där det talades 

aymara. Sullivan slog upp ordet i Bertonios lexikon och fann att Viracocha bör översättas som 

”tilted plane of the (celectial) sea”75 som enligt Sullivans teori har en klart kosmologisk 

betydelse.76 Det andra namnet Sullivan funnit en annan betydelse på eller åtminstone tolkar 

annorlunda är Manco Capac77. Capac brukar översättas som kung, men enligt Sullivans 

forskning betyder namnet på Inkas första regent (om än mytisk) ”Han som mäter djupet på 

vattnet med hjälp av sina handflator” (He who measures by palms the depth of waters) vilket 

enligt tolkningen får en astronomisk betydelse som kan användas parallellt med capac, kung. 

Inkas med sitt ursprung från capac ayllu ”Han som mäter djupet på vattnet med hjälp av sina 

handflator” kom senare genom inkadynastin att bli en härskar elit, de suveräna för att använda 

Zuidemas term, och således ”kungar”. Jag anser det osannolikt och märkligt att en liten grupp 

människor från begynnelsen tar sig namnet kungar trots att vi idag vet genom arkeologiska 

bevis att t.ex. Huari var betydligt mäktigare i sin samtid. 

 

Jag har av vare sig en avsikt eller av utrymmesskäl möjlighet att återge denna ytterst 

komplicerade diskurs kring andinsk kosmologi i detta arbete, men jag vill visa på att Sullivans 

teori och tolkning av myten i the Huarociri Manuscript’s fjortonde kapitel lägger fram tunga 

belägg för att det vävts in astronomi i de andinska myterna (se.8.3). 

 

Tidigare har Zuidema studerat samma myt och kommit fram till en slutsats avvikande från 

den Sullivan presenterat. Enligt Zuidemas resonemang består den andinska kosmologin, som 
                                                 
74 Sullivan (1996), s. 55. 
75 Sullivan (1996), s. 109. 
76 Sullivan (1996), figur; 3.11 a, b, 3.12 a-c, 3.13, 3.14. 
77 Sullivan (1996), s. 120. 
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han menar är uppbyggd kalendariskt, av en triad där gudomen Solen, Inti, regerar på himlen, 

Åskguden, Illapa, på jorden och Viracocha i underjorden och att denna kosmologi också 

används för den andinska sociologin. Andinsk sociologi är uppbyggd kring hierarkier och 

släktskapet ayllus. Enligt Zuidemas resonemang används sociologin tillsammans med triaden 

som ett instrument för politisk styrning. Detta sker i underliggande grupper där; Solguden hör 

till dagen och himmelen, den sociala gruppen är collana, de suveräna. Till Åskguden hör 

jorden samt skymning/gryning, den sociala gruppen är payan, de tvingade (force). Till 

Viracocha hör underjorden och natten och den sociala gruppen är cayao, de ursprungliga. 

Personerna i Collana tillhör med sitt släktskap till inkaadeln och hanan Cuzco(se 6.1). De i 

payan hör till hurin Cuzco och är icke adliga inkas som genom sitt ursprung, som härleds av 

Gamboas version till de tio ayllus som följde med på vandringen från Tambo Toco, innehar 

en socialt hierarkisk position som är högre än för de som hör till payan, de som saknar 

gemensamt ursprung med inka. Det Zuidema gör är att han beskriver en andinsk kosmologisk 

struktur som inte nödvändigtvis behöver vara unik för Anderna.78 Som jag ser det så öppnar 

det upp för Sullivans tanke att andra samhällen kan ha utvecklat samma föreställning eller att 

de andinska samhällena adopterat andra kulturers föreställningar. 

 

10.2.1 Zuidemas tolkning av myten beskriven i 8.3 

Zuidema ser det så att myterna i the Huarochiri manuscript etablerar en urkund för 

relationen mellan Solen och Inkan. Genom att Solen, far/förfader, var symbolen för 

suveräniteten och Inkan var Solens närmaste man, dennes levande son. I Zuidemas 

kalendariska kosmologi mins vi att Solguden hör till dagen och himmelen och att den sociala 

gruppen som hör dit är collana, d.v.s. inkas som Solens söner, de suveräna. Hans tolkning av 

myten är att landet höll på att delas in i två moieties samt att: 

 

1. Viracochas far är Pacacamac 

2. Kvinnan kom från Pacacamac i underjorden, därmed tillhörde hon den sociala klassen 

payan i hurin Cucco 

3. Hon avancerade socialt då hon bytte socialklass från hurin till hanan för att sedan nå 

en himmelsk nivå 

4. Hon identifieras som planeten Venus 

                                                 
78 Zuidema., m.fl. (1992), s. 2. 
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5. Pachacamac är Solen och gudomen försvinner tillsammans med Huayna Capac och 

kvinnan vid Titicaca 

6. Huvudaktören är Viracocha som kommer från underjorden hos Pachacamac till 

Titicaca för att sedan återvända till underjorden 

7. Systern, dvs. kvinnan hade tänkt göra samma sak men hon avbröt resan för att istället 

etablera en passage från natt till dag 

8. Huayna Capac reste enbart från Cusco till Titicaca innan sin död och försvinnande 

9. Myten gör klart att Huayna Capacs arvtagare Huascar och Atahualpa startar 

inbördeskriget. 

 

Jag förstår inte riktigt hur Zuidema kommit fram till att Viracocha hör till underjorden och att 

Pachacamac skulle vara hans far. Min förståelse är att Pachacamac hos Ichmafolket 

betraktades som en skapelsegud. När detta folk senare införlivades i Tawantinsuyu så kom 

han där att betraktas som Inti och Mama Quillas son och att Inti var Viracocha och Mama 

Conchas son. Denna bild stämmer enligt min mening bättre med den Urton tar upp där 

Viracocha, under och efter Pachacuti Inkas regenttid, i gudarnas hierarki var före, Solen, 

Månen, Venus, Åskan och Regnbågen i solens tempel, Coricancha i Cuzco (se 7.1).79 Hur det 

än är med den saken så finns det likheter mellan Zuidema och Sullivans tolkningar. Den 

klaraste är att båda kopplar kvinnan till planeten Venus. Zuidema sager; ”She my have 

represented the planet [Venus, min anm!] in the myth, appearing in the night sky before the 

Sun and disappearing with it.”80 Vidare menar han att kvinnan etablerar en passage från natt 

till dag vilket även det bör betraktas som astronomi. Den intressantaste astronomiska 

skillnaden är att i Sullivans tolkning föreligger inget fokus på solens innebörd, medan 

Zuidema lägger stor vikt på solen som Inti och Pachacamac. Sullivan hävdar i sin tes att den 

går att belägga med astronomiska fakta medan Zuidema, med sitt kalendariskt kosmologiska 

perspektiv, brottas med brister i sin tolkning som bygger på en kedja av indicier. För det 

första säger han själv att det i myten inte är klart hur triaden i den kalendariska kosmologin 

representeras. Det gör det enligt honom svårt att bestämma hur myten relaterar till kalendern 

då avsaknad av termerna collana, payan och cayao föreligger. De skulle ha bekräftat en triad 

av social struktur i myten. ”Nonetheless, the mythology suggests such a pattern”81 föreslår 

Zuidema. För det andra, Zuidema fastslår att i denna myt om Viracocha, så nämns aldrig 

                                                 
79 Urton (1999), s. 57. 
80 Zuidema., m.fl. (1992), s. 28. 
81 Zuidema., m.fl. (1992), s. 28. 
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Pariacaca explicit. Trots det drar han slutsatsen att det verkar som om Pariacaca bytts ut mot 

kvinnan i etablerandet av den kosmologiska kontakten mellan jorden/havet och den mellan 

jorden/himmelen. Andra slutsatser han drar är: 

 

1. att Coniraya Viracochas far är Pachacamac då dennes helgedom ligger vid kusten på 

gränsen mellan hav och land 

2. att budbärarna, som han inte identifierat, förde kvinnan från den sociala klassen i 

nedre moiety, hurin Cuzco upp till övre moiey och hanan Cuzco och att kvinnan hör 

socialt till payan, som beläggs genom att Viracocha förde sin syster från Pacacamac 

till Huayna Capac, som av henne tillåtits ha arvtagare samt begåvat honom med 

förmågan att härska. 

3. att Huascar och Atahualpa hörde till payan, Genom att myten gör klart att det var de 

som inledde en strid om tronen som resulterade i ett inbördeskrig 

4. att Viracocha hör till cayo.82 

 

Med detta resonemang vill jag på intet sätt säga att Zuidema på något avseende har fel, tvärt 

om så kan Sullivans forskning sägas vara komplementär med Zuidemas. Min poäng är att visa 

på att om det finns astronomi i de andinska myterna, vilket verkar troligt oavsett vilken teori 

som använts för att komma fram till det, så kan även profetian ha uttalats genom 

observationer på den himmelska sfären. Det är mycket troligt att det förhåller sig så att 

Sullivan har övertolkat sina upptäckter och dragit alldeles för stora slutsatser av de upptäckter 

han anser sig ha gjort. Att han utifrån upptäckterna betraktar sig som innehavare av nyckeln 

som kan låsa upp förståelsen kring ett helt imperiums snabba expansion till Romarrikets 

storlek skulle bero på en enda orsak, anser jag vara helt orealistiskt och otänkbart. Rikets 

uppgång och fall bör nog sättas in i en större kontext än så. 

 

Sammanfattning 
Studiets frågeställning har inriktats mot en kontroversiell tanke, en apokalyptisk sådan. Med 

frågan; Berodde Tawantinsuyus (dvs. inkas eget namn på sitt rike) snabba fall på en utsaga att 

det inom den andinska kosmologin, med fokus på Inka, fanns en konsensus rörande 

kosmologisk apokalyptisism?, söktes svaret ur två vitt skilda traditioner. Den ena var att 

                                                 
82 Zuidema., m.fl. (1992), s. 28. 
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studera den konventionella andinska vetenskapens rön, dvs. en historiebeskrivning baserad på 

vetenskapliga discipliner som bl.a. arkeologi, antropologi och historia. Den andra var att tolka 

uppgifter från en vetenskapsteori som inte anses vetenskaplig inom något forskningsfällt. 

Poängen med att använda den forskningen var att den presenterar en alternativ teori, baserad 

astronomiska observationer, kring hur Tawantinsuyu kunde falla så enkelt. Studiet är indelat i 

tre delar där den första delen inbegriper historia, den andra Dr William Sullivans teori och 

den tredje en diskursiv analys. 
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1. Introduktion


Få av dem som tar del av den andinska mytologin lämnas oberörd. Inom den finns så mycket kreativa lösningar på de existentiella frågor som gäckar mänskligheten. Vidare inhyser myterna enastående prestationer blandat med tragedier och mystik. Även den andinska historien finns invävt i myterna vilket gör studiet kring dem komplicerat. De berättelser som finns bevarade åt eftervärlden och som skildras i krönikorna, de äldsta skrivna källorna som finns bevarade åt eftervärlden från tiden då spanjorerna erövrade Tawantinsuyu, är fulla av oklara händelseförlopp då gränsen mellan vad som är historik samt myt är svår att dra. Namnet Tawantinsuyu, som betyder fyrdelsriket, var inkas eget namn på sitt rike medan benämningen inkariket skapades i krönikorna av spanjorerna. De andinska myterna har utvecklats ur en region som präglas av extremiteter i geografin. Hög höjd, dåligt med odlingsbar jord, samt en vidsträckt bergskedja ledde till att topografin som omhuldar regionen inte bara var storslagen och enastående vacker, utan den ansågs som helig. Jag har själv besökt delar av regionen jag skall studera och sett lämningar av den andinska kulturen. Besöket där gav mig fler frågor att grubbla över, än jag fick bra svar. I min utbildning saknar jag studier angående sydamerikanska kulturer, vare sig det gäller modern eller förkolonial tid. Uppsatsskrivandet blev ett bra tillfälle till fördjupning i ett spännande kulturområde, som jag följde utefter en stig, otrampad av andra studenter från HiG.


2. Problemet med krönikorna

Vid studiet kring andinsk mytologi ställs forskaren inför en rad problem. Problemet kan beskrivas likt en treenighet mellan andinsk mytologi, Inka mytologi samt spanskt inflytande. Genom att det andinska kulturområdet saknade ett skriftspråk har den kunskap vi idag har bevarad nedtecknats av de spanska erövrarna från år 1532 och framåt. Skildringarna bygger på tiden efter erövringen och de primära källorna, urinvånarna, som delgivit sina berättelser för spanjorerna kan inte uteslutas vara påverkade av de kristna värderingar som spanjorerna tvingade urinvånarna att acceptera och leva efter. En kontrast i krönikornas värde är ändå att vissa spanjorer anses sett berättelserna som aparta.

Den andinska mytologin som vi känner den är primärt berättad av grupper av folk som levde i Tawantinsuyu och var en del av den kulturen. Krönikorna skrevs av bl.a. präster, och den spanska kronans administratörer, men de hade alla olika utgångspunkter. Administratörerna var intresserade av var naturresurserna var lokaliserad och de beskrev rikets utsträckning medan prästerna ville omvända ursprungsbefolkningen till kristendomen. De flesta myterna är nedtecknande från berättare tillhörande prästerskapet och aristokratin inom inkadynastin. Inom prästerskapet fanns astronomerna och inom aristokratin quipucamayoqs, de lärda personer som knöt och lagrade information på trådar i det mycket speciella, och för oss till stora delar olösta systemet quipu. Där fanns också hovets filosofer, amautas som höll ordning och mindes myterna och det var de som formulerade fram och skapade nya.
 De flesta berättelserna är insamlade i eller kring Cuzco, som var huvudstaden i imperiet, tillika inkaadelns ursprung.
 Med andra ord kan det sägas att den Andinska mytologin samt den Inka mytologi som finns bevarad, är berättad ur ett inkaperspektiv och den är nedtecknad av spanjorer på spanska, för spanska intressen. Undantag finns bl.a. The Huarochiri Manuscript, som många forskare anser vara den viktigaste källan som finns bevarad på inkas lingua franca, quechua. Huarochiri var en provins som relativt sent införlivades i Tawantinsuyu, vilket gör att myterna som nedtecknats anses som rena och utan någon större yttre påverkan.


För forskaren ställs ytterligare svårigheter i tolkandet och värdet av det skrivna då denne måste ta hänsyn till källornas värde. Flertalet av krönikorna har skrivits åtskilliga år, efter erövringen vilket gör att tidskriteriet, som i korthet innebär att ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse desto större skäl för tvivel på den, kan vara svårt att uppfylla. Vi kan här nämna krönikor skrivna av krönikörer som Cieza de León 1553 & 54, Juan de Betanzos 1557, Polo de Ondegardo1567 & 71, Sarmiento de Gamboa 1572 & 75, Cristobal de Molina 1575, Garcilaso de la Vega 1906-17 samt the Huarochiri Manuscript, sammanställt av prästen Francisco de Avila kring samma tid.
 Vi bör ändå se problemet i sin kontext där spanjorerna i det nyfunna riket till en början begränsades av sitt antal och fick prioritera sina göromål, flera uppror skedde också mot spanjorerna fram till år 1572 då Tupac Amaru, den sista Inkan från fästet i Vilcabamba tillfångatogs och avrättades.
 Prästerna var de som främst fick till uppgift att nedteckna berättelserna i det som idag går under samlingsnamnet krönikor.

2.1 Syfte med bakgrund

Studiet har två utmärkande syften. Det första är att testa rimligheten i den tolkning som Dr. William Sullivan i sin bok the secret of the Incas, gör angående en profetias inverkan på vissa inkas. Profetian finns omnämnd i krönikorna där den enligt dessa källor skall ha uttalats av Viracocha Inka, den 8: e inkan i dynastin. Profetian skall ha förutsett Tawantinsuyus fall kring tiden för den spanska erövringen. Den tes Sullivan använder i sin forskning bygger på en forskningsinriktning som anses död eller åtminstone suspekt av en enig forskarkår. Det gör tolkandet av hans teori komplicerat. Mitt sekundära syfte blir av den anledningen att ge exempel på svårigheter som uppkommer för modern vetenskap som granskar mytiskt tänkande och muntlig tradition i den andinska regionen som aldrig utvecklade ett skriftspråk.

2.2 Frågeställning

Berodde Tawantinsuyus snabba fall på en utsaga att det inom den andinska kosmologin, med fokus på Inka, fanns en konsensus rörande kosmologisk apokalyptisism?

2.3 Teori och forskningsbakgrund


Jag kommer att använda mig av hypotesen: Att det existerade en fatalistisk profetia inom Tawantinsuyu, uttalad av Viracocha Inka den 8;e Inkan i dynastin som var verksam i början av 1400-talet. Den forskning som finns angående andinska profetior har skett sparsamt då det anses som kontroversiellt och suspekt med profetior. En historiker som forskat kring inkas profetia är William Prescott, vars slutsats var att det var fantasier och i stort sett inget annat.
 Den andra kända forskningen kring profetian är gjord av Dr. William Sullivan och den fungerar som huvudteori i mitt studium. Den teori Sullivan använder sig av i sin forskning är formulerad av Giorgio de Santillana, professor i vetenskapshistoria och Hertha von Dechend forskare inom samma område. ”The technical language of myth” som teorin kallas, innebär på ett övergripande plan att det i själva konstruktionen av myter finns ett universellt gångbart mönster för att föra viktig kunskap genom stora tidsspann i form av astronomiska iakttagelser. Där djur förekommer i myter är innebörden det att de är stjärnor, där gudar förekommer så representerar de planeter, medan topografiska referenser är metaforer för lägen, oftast solens, på den himmelska sfären.
 Vad Sullivan gör är att han använder teorin inom ett nytt geografiskt område. Han testar dess giltighet på andinska myter med tesen att teorin är ett universellt metaspråk.

2.4 Terminologi och begrepp

Ord inom parantes i studiet är engelska översättningar medan ord i kursivt är ord på quechua eller aymara, stavat enligt den spanska filologin. I studiet av andinsk mytologi ställs den studerande inför en rad svårigheter när det gäller termer. Flertalet ord är svåröversatta som t.ex. huaca och pachacuti. Det finns inte svenska eller engelska ord som har rätt innebörd. Sådana begrepp väljer jag att behandla löpande i texten medan de terminologiska ramarna för studiet avgränsas i nästkommande stycke.

Min forskning bygger till stora delar på krönikorna som är förvetenskapliga källor baserade på muntlig tradition. Källorna behandlar myter, mytologi betyder läran om myter d.v.s. myttolkning, och en myt är förenklat uttryckt inte det samma som en saga, legend eller sägen. En saga är en helt uppdiktad berättelse medan både en legend eller en sägen har stora likheter med myten med den skillnaden att sägen brukar ha en mer lokal förankring. Myten ligger på ett vidare plan, i en större kontext. Myten brukar också ha religiösa förtecken, vilket både legenden och sägnen helt kan sakna. I mitt studium används det antropologiska perspektivet kring myter som innebär en fokusering på myternas symboliska budskap. Jag kommer också att använda mig av ett antropologiskt perspektiv på den andiska kosmologin, där kosmologin studeras utifrån en kulturs föreställning och förståelse av sin världsbild, sitt kosmos, och inte av den världsbild som presenteras enligt den västerländska vetenskapen som är begreppets egentliga innebörd.

2.5 Disposition

Arbetets första del riktar sig mot att ge läsaren en introduktion till andinsk geografi, agrikultur, historia och världsuppfattning. Den första delen kommer att behandla myter kring Tawantinsuyus tillblivelse samt myter som bl.a. beskriver guden Viracochas skapelse av de andinska folken, Inkas ursprung och Viracocha Inkas profetia. Den andra delen riktar sig uteslutande mot Sullivans teori och hans tolkning av profetian. Stor vikt läggs på det resonemang han för kring huruvida det finns astronomi i de andinska myterna. Det har stor betydelse för hans tolkning av profetians innebörd. Under del två presenteras även resultatet av min forskning. I den tredje och avslutande delen analyseras resultatet av forskningen där egna åsikter kring forskningen förs diskursivt.

Del 1

3. Andinsk geografi

Genom att det andiska bergsmassivet sträcker sig från nord till syd delas regionen in i tre klimatzoner. Utefter den västra kusten ligger La Costa som har en ökenkaraktär och vars växtlighet är beroende av vattnet från de många mindre floder som passerar förbi på väg från bergen ut till Stilla havet. La Costa sträcker sig 4-5 mil österut tills Anderna tar vid och skapar La Sierra, höglandet med tre parallella bergskedjor. I dess dalgångar på 2000-4000 meters höjd rinner floder och det var i dessa områden de flesta av ursprungsbefolkningen levde och det kan här nämnas att Inkas huvudstad Cuzco ligger i en av dessa karga dalgångar i dagens Peru. På den väldiga bergsplatån Altiplano ligger sötvattensjön Titicaca. Den tredje klimatzonen La Selva finner vi öster om Anderna. Där i Amazonas regnskog råder ett regnskogsklimat. Andernas geografiska läge samt dess topografi gör att området har ont om odlingsbar jord. Den magra jorden i de andiska dalgångarna kan av dagens småbönder ”endast” användas för självhushållning, medan det efter kusten och i Amazonas idag odlas för export. I bergen hos småbönderna betar får, lamadjur och alpacka, medan boskapsskötsel sker på större gårdar i ”den vita” La Costa regionen.

De tre geografiska zonerna leder till ett mycket varierande klimat. I höglandet La Sierra odlades det som var den andiska kulturens stapelvaror d.v.s. majs, potatis och mjölmålla, quinoa, på en höjd av 3000-3900m.ö.h. Nedanför 3000 m tar djungeln i La Selva över på de östra vertikala flankerna och kväver grödan. På 1800 m höjd sker där ändå på lämpliga ställen där bergen planar ut frukt- och Cocaodling. Ovanför 4000 m på den trädlösa punan växer det gräs som betas av lamor och alpacka.

Dessa förutsättningar för odling har enligt historikern John Murra varit avgörande för strukturen på det centralandiska jordbruket. Det är ont om breda dalgångar lämpade för odling och de som finns måste terrasseras och bevattningskanaler arrangeras för att kunna brukas. För det krävs en stor samhällelig samarbetsförmåga. Före år 200 f.v.t. levde människorna som småjordbrukande jägare och samlare eller som herdar över flockar av alpackor och lamor. Arkeologiska fynd bekräftar att kring 200 f.v.t. skedde en stor förändring i samhället då det som Murra kallar det ”vertical archipelagoes” utvecklades. Det som skedde då var att herdarna på punan sammansvetsas med jordbrukarna i de odlingsbara dalgångarna på höglandet samt med frukt- och Cocaodlarna bland bergen ner mot slättlandet. Genom detta skapades möjligheten att försörja en större grupp människor. Sådana grupperingar kallas för ayllus, där tillhörigheten i sin snävaste bemärkelse baseras på släktskap och gruppens gemensamma ursprung, sin huaca och pacarina. Tanken om ursprunget kommer att behandlas djupare under 5.1 De olika ayllus kontrollerade allt land i en viss dalgång, från punan ner mot Cocaodlingarna, ett avstånd uppemot 6 km från topp till botten.
 En myt som bekräftar ett sådant samband i en större kontext finns i The Huarochiri Manuscript, där Coniraya Viracocha, ett av de många namnen på skaparguden, från höglandsregionen länkas ihop med Pachacamac, skaparguden från kustregionen.


4. Andinska världsåldrar

Historiskt så skildras Tawantinsuyus fall med att den spanske conquistadoren Francisco Pizarro år 1532 landsteg på den sydamerikanska västkusten med ca 170 äventyrslystna män. Pizarros primära syfte var att plundra kontinenten på dess rikedomar och skapa rikedom och berömmelse åt sig själv samt åt moderlandet Spanien. Pizarro skulle fortsätta den spanska koloniseringen av Amerika. Med list, tur och överlägsna vapen krossades Tawantinsuyu och dess huvudstad, Cuzco, intogs redan året därpå. I det avgörande slaget vid Cajamarca stupade 7000 av den mellan 40-80 000 starka inkaarmén utan en enda spansk förlust. En orsak till spanjorernas snabba seger var dels en överlägsen stridsteknik och vapen smidda av järn, en teknologi främmande för de amerikanska folken, samt att inkas hade ett 20 000 km långt vägnät som knöt samman riket. Vägnätet gjorde att spanjorerna snabbt kunde göra truppförflyttelser med häst, ett djur som förövrigt var främmande på den amerikanska kontinenten. När väl spanjorerna installerat sig själva som härskare över inkafolken började dess inbördes strider och överutnyttjande av den inhemska arbetskraft som nu stod till förfogande. I mitten av 1500-talet hade Spanien installerat en välstrukturerad tjänstemannakår för att förvalta det som conquistadorerna skapat. De metoder som användes för att nå målet präglar kontinentens historia än i våra dagar och inom loppet av femtio år hade hela den sydamerikanska världen gått under och en ny grundlagts.


4.1 Den andinska civilisationsutvecklingen

De arkeologiska fynden vi har att rätta oss efter i tolkandet av den andinska förhistorien berättar att den andinska civilisationsutvecklingen kan delas in i fem huvudgrupper. Erorna som är fem till antalet kännetecknas av att det var perioder med relativ enhetlighet vad gällande konst, arkitektur, ritualer och handelssystem över stora delar av de centrala delarna av Anderna. Mellan erorna ligger övergångsstadierna. Övergångsstadierna indikerar att perioderna av enhetlighet bryts och ersätts av strukturer i samhället baserad på mer lokal och regional utveckling.

Eror




Uppskattat tidsspann


· Tidig era (Early Horizon)


900-200 f.v.t.


· Tidigt övergångsstadium (Early Intermediate)

200 f.v.t.-500 e.v.t.

· Mellanliggande era (Middle Horizon)

500-1000 e.v.t.

· Sent övergångsstadium (Late Intermediate)

1000-1400 e.v.t.

· Sen era (Late Horizon)


1400-1532 e.v.t.


4.2 Andinska kulturer innan bildandet av Tawantinsuyu


Innan jag går in på hur krönikorna skildrar urinvånarnas förståelse kring sin forntid krävs en kort beskrivning av de källor jag valt att använda mig av i arbetet. Jag har valt att luta mig mot forskning gjord av några av de främsta namnen inom forskningsfältet. Tom. R Zuidema, antropolog och professor vid universitetet i Illinois, Urbana, har skrivit flera tunga avhandlingar där han presenterat banbrytande upptäckter, bl.a. sequesystemets innebörd. Med böcker som The Ceque System of Cuzco: The Social Organization of the Capital of the Inca och Inca Civilisation in Cuzco visar han att han är en av de stora. Gary Urton, har samarbetat med Zuidema och med honom presenterat teorier kring andinsk astronomi. Urton är antropolog och professor vid Colgateuniversitetet i New York och har skrivit böcker som At the Crossroades of the Earth and the Sky: An Andean Cosmology och the History of a Myth: Pacariqtambo and the Origin of Incas. Den tredje tongivande aktören för studiet är två samverkande personer, Frank Salomon som gett notförklaringar till och skrivit introduktionen i The Huarochiri Manuscript: A Testament of Ancient and Colonial Andean Religion och som George L. Urioste översatt från quechua till engelska.


De fyra första erorna bygger på tiden före Tawantinsuyus tillblivelse. Chavínkulturen placeras in under Tidig era och den är en av de tidigaste länkarna bakåt i Inkas härstamningskedja. Kulturen är idag känt bl.a. för sin bildkonst föreställande djur, framförallt kattdjur (felines) i människoliknande poser, falkar och en stor mängd av ormar (serpents). Den är också igenkännande för sin konst föreställande gudar med en stav/käpp i handen (staff deity).

Nästföljande period, Tidigt övergångsstadium kännetecknas av lokala stammar som allierade sig och för att ta kontroll över andra stammar och deras varor och land. Perioden porträtteras oftast som relativt kaotisk med stamkrig och destruktivitet, trots att det inom perioden utvecklades stadsbyggnationer med häpnadsväckande komplexitet. Mochekulturen, känt för bland annat sin keramik och sina ceremoniella center är en kultur som blommade under perioden, andra ceremoniella centra av betydelse under perioden är bl.a. de i Pisco, Nazca och Ica.

I den tredje perioden, den Mellanliggande eran, utvecklades framför allt två politiska och rituella centra, Tiahuanaco på höjdplatån altiplano vid Titicacasjön i Dagens Bolivia och Huari beläget nordväst om Cuzco i Perus södra centrala del. Likheterna är många mellan dessa bl.a. en rik bildkonst med mytologiska förtecken placerade på kläder, keramik eller graverat i sten till exempel gudomar med en käpp i handen. Dessa anses i de båda kulturerna porträttera det som Inka senare inkorporerade i sin mytologi i så kallade skapelsegudar, Viracocha och Pachacamac. För folken i Tiahuanaco och Huari ansågs dessa stavbärande gudar vara ansvariga för såväl människans ursprung som fruktsamheten hos gröda och djur.

I den fjärde perioden, Sent övergångsstadium kan nämnas en kultur av speciellt intresse, Chimukulturen, beläget i Mochedalen kring Trujillo. I de tidiga krönikorna om inka mytologin omnämns ofta relationer mellan Inkan och Chimufolket. Detta anses bero på att Chimuriket i norra delen av Peru var den sista betydande statsbildningen som föregick Inkarikets framväxt och det erövrades och införlivades i inkariket av Tupac Inka Yupanui bara femtio år innan inkariket själv föll under spanjorerna. Chimuriket anses av arkeologerna ha sitt ursprung från den tidigare Mochekulturen.

Den sista perioden Sen era är den under Inka dynastin och som avslutades av Pizarros ankomst och Tawantinsuyus fall.


Det arkeologiska materialet berättar den vetenskapliga historien om den andinska samhällsutvecklingen. Krönikorna som bygger på oral narration och inte på vetenskap beskriver de andinska folkens egen föreställning kring bl.a. sin kosmologi. Utifrån dessa källor av historisk karaktär, är det den moderna vetenskapens uppgift att granska krönikornas innehållsliga värde då de skildrar mytiskt tänkande och muntlig tradition. I inledningen till studiet diskuterade jag vissa svårigheter med ett sådant förfarande t.ex. tidskriteriet. Skildringen av världsåldrarna är relevant att granska då de säger en hel del om den andinska föreställningen kring kosmologisk apokalyptisism.

4.3 De andinska världsåldrarna skildrad av Felipe Guamán Poma de Ayala


Den andinska kosmologin erbjuder av förklarliga skäl en annan förklaringsmodell än den vetenskapliga, byggd på arkeologiska fynd. En krönikör att diskutera de andinska världsåldrarna utifrån ursprungsbefolkningens förståelsehorisont var Felipe Guamán Poma de Ayala. I ett brev, känt som Nueva Cronica y Buen Gobierno, ”Letter to the King” (1584) till Kung Philip II i Spanien ger han uttryck åt att den första tidsåldern kännetecknades av nomadiska stammar som levde i grottor och som inte kände till ”landet de levde i”. I den andra tidsåldern byggdes enklare runda enklare hus i något som kan liknas byar, de bar djurskin på kroppen och folket bröt orörd mark för uppodling. I den tredje tidsåldern skedde en stor demografisk tillväxt och de lärde sig väva tyger, de byggde hus som liknade de som var rådande vid spanjorernas ankomst år 1532, de livnärde sig på jordbruk, hade bröllop, hade redskap för att väga och mäta. De hade även en gemensam syn på traditionen om sitt ursprung från grottor, källor o.s.v. och stammarna levde i harmoni med varandra i samexistens. Detta förbyttes i den fjärde tidsåldern, auca pacha runa, krigarnas tidsålder (Age of Warriors) som började med interna konflikter som sedan i rask takt spreds till angränsande samhällen. Detta medförde att en speciell hustyp, en slags försvarsanläggning började byggas (hill fortress). Krigarna lämnade sina hem och familjer, broförbindelser förstördes och en ny sed infördes, att offra människor. Den femte tidsåldern var den under Inka och den avslutades genom spanjorernas erövring av riket.


4.4 De andinska världsåldrarna skildrad av Martìn de Murua


I en annan krönika beskrivs de andiska världsåldrarna av en spansk präst, Martìn de Murua, som anses ha haft sympati för de inhemska andiska folken. Han skriver i sin krönika från åren kring 1550. dvs. före Ayala, att det har passerat fyra ”solar” exkluderat den tid de då levde i. Den första ”solen” gick under av vatten, den andra ”solen” tappade sitt fäste på himmelen och störtade ned på jorden, den tredje ”solen” ”…they say faild by fire” och den fjärde ”solen” förstördes ”…by air”.
 Den femte solen var den rådande tidsåldern och som noga mindes och förvarades placerad på så väl deras quipus, det system av knutar som användes för räkenskaper, som i Curicancha, solens tempel i Cuzco, i form av olika symboler.

Vi kan utifrån dessa krönikor se att det finns ett samband mellan den beskrivning som Guamán Poma´s gör av fem tidsåldrar och den som Martìn de Murua skildrar som fem solar. Båda dessa inhemska varianter bygger på en konventionell andinsk modell. Den vetenskapliga modellen baserad på arkeologi har med sin indelning av den andinska civilisationen i fem eror den indelningen gemensamt med de förklaringsmodeller som bygger på den traditionella andinska föreställningen. Vi kan under 4-4.4 se hur samhället genom åren genomgått stora förändringar som tycks ha satt spår i folkets medvetande. Vi kan se hur Martín de Murua beskriver hur föregående era förstörs och utplånas för att ge plats åt en ny. Detta är intressant då det visar på en föreställning hos de andinska folken om en konsensus angående hur det gick till då en ny era skapades.

5. Skapelsemyten enligt andinsk kosmologi

Innan jag går in på myten tarvas en viss redogörelse för det område inom vilken den kom att utvecklas. I dagens Bolivia, på 3800 meters höjd, ligger den andiska civilisationens mest betydelsefulla plats, staden Tiahuanaco som ligger invid sjön Titicaca ca två mil söder från dess kust. Staden ligger i dag i ruiner men den hade sin storhetstid vad gällande politik och arkitektur kring 600-talet e.v.t. Arkeologiska fynd och antropologin har visat att dess inflytande över centralandinska civilisationer startade betydligt tidigare än så och Tiahuanaco anses vara de centralandinska civilisationernas heliga centrum.

5.1 Titicaca – tiden startar med myten

Huvuddragen ur myten har med stor sannolikhet skildrats av inkainformatörer från Cuzco till krönikörer som t.ex. Betanzos.
 Med hänvisning till myten så skildras att i tidens begynnelse så var allt mörkt, då vare sig solen, månen eller stjärnorna hade skapats. Fram ur detta mörker trädde enligt bl.a. Betanzos skaparen Viracocha fram från sjön Titicaca och skapade det första människosläktet. Dessa människor, som i vissa krönikor beskrivs som jättar, levde i ett totalt mörker och av någon oklar anledning gjorde de Viracocha förargad. I sitt missnöje över dem och i sitt vredesmod bestämde han sig för att avsluta den första tidsåldern med en pachacuti, en översvämning samtidigt som han förvandlade jättarna till sten. De stora stenskulpturer som än idag finns att skåda bl.a. vid Tiahuanaco, nära Titicacasjön, sägs enligt traditionen vara kvarlevor av just denna första sorts människor.

Viracocha satte sedan igång att skapa den andra tidsåldern med dess människor. Enligt Betanzos version av myten tog Viracocha och formade de nya människorna av stenar, som fortfarande var formbara, från Titicacas strand och Cobo tecknar i sin version bilden hur Viracocha målar de skapade människorna i individuella klädesdräkter, som skall representera och särskilja dem från övriga grupper. I skapelsen förses varje individ även med det språk de skall tala, de sånger de skall sjunga, de frön och växter de skall odla o.s.v.


Cristobal de Molina ger en version av skapelsemyten som berikar skapelsen med djur och fåglar som han likt människorna förser med deras respektive egenskaper, som hur varje fågelart skall sjunga, var de skall leva och vad de skall äta mm. I denna version av myten sägs Viracocha behålla två av sina mänskliga skapelser medan han sänder iväg de övriga till underjorden, tills han kallade på dem.


I krönikorna lyfts de kosmologiska tankarna fram genom denna myt. Enligt de andinska föreställningarna i regionen startade tiden med myten och guden hav samhället dess sociala struktur. Denna myt förkommer i en rad olika variationer i en mängd olika krönikor. Detta till trots bildar de sammantaget den andiska civilisationens Magna Charta, dess urkund. I myten ligger den sociala förståelsen kring vad som höll ihop den andinska civilisationen med dess vitt spridda grupper, ayllus. Fastän stammarna skildes åt genom sina specifika kläder, sitt språk och sedvanor så var de ändå sammanlänkade genom skapelsen av en gemensam gud, Viracocha och alla hade de sitt ursprung från Titicaca.

Då alla stammar enligt denna myt ansågs härstamma från sjön Titicaca där de skapades och sändes till underjorden har alla stammar enligt den föreställningen ett gemensamt geografiskt och socialt ursprung. Att stammarna talade olika språk och övriga skillnader sinsemellan, förklaras av stammarnas huaca som representerade gruppens, ayllu, sociala och kulturella enighet. Huacan ger emellertid inte legalitet åt det territoriella område gruppen befann sig på. Det som gav legaliteten åt gruppen att befinna sig på ett visst område är det som enligt myten är gruppens pacarina (place of dawning), den plats - en grotta, källa och så vidare, från vilken stammen enligt myten skulle komma fram ifrån efter Viracochas befallning.
 Viracocha kan på detta sätt sägas ha ”planterat” förfäderna när han sände dem till underjorden, och att de växte upp på den plats, pacarina, som blev stammens ursprung.

Vi kommer här i kontakt med två fundamentala andinska begrepp för första gången. Det första är pachacuti och det begreppet stärker mina tankar att det fanns en samsyn inom den andinska kulturen att idéer kring en domedag figurerade i deras föreställning av kosmos.

Då Viracocha raserar den första tidsåldern som han var missnöjd med och skapade en ny gjorde han det med en pachacuti. Termen kommer av ordet pacha som är ett nyckelbegrepp i andinsk terminologi. Enligt Frank Salomons definition kan pacha betyda allt från jorden, världen, tiden eller platsen. Genom att ordet är så mångfasetterat är det också snudd på omöjligt att översätta. Innebörden är att det finns ingen distinktion mellan tiden och världen eller mellan tiden och rummet, de har samma betydelse och Salomon hävdar att; ”Pacha, the world as a given arrangement of time, space, and matter, is not supratemoral. It clearly admits change, even cataclysm.”
 Läggs verbet kutiy, till bildas ordet pachacuti som betyder att välta omkull (to turn over) eller att vrida tillbaka (to turn back). En innebörd av detta svår förståliga begrepp är att det sker ”en omvälvning av tiden”, (Overturner of Space-Time),
 att en ny era börjar med nya lagar, ny tidräkning samt att hierarkin på gudomarna kan ändras och att en ny härskarelit kan styra. I The Huarochiri Manuscript skildras hur själva pacha ”wantet to come to an end”. I det ena fallet så misslyckas vattnet ta sig till den himmelska floden, vintergatan och jorden översvämmas genom att havet stiger.
 I det andra fallet kan Pacha Camac Pacha Cuyuchic, världsskaparen och världsomskakaren, röra på sig i sin sömn och krossa världen genom att rörelsen utlöser en jordbävning.


Det andra begreppet är huaca. Denna term användes för allt som betraktades som heligt. I skapelsemyten är det deras ayllus ursprungs föremål som är huaca, men även Viracocha och pacarina dyrkas som en huaca. Zuidema har visat på att i grunden för förståelsen kring inkas solkalender fanns geografiska representationer i topografin för alla kalenderns 328 dagar. Varje sådan fixpunkt betraktades som en huaca.


Att myten har varit betydelsefull visar ruinerna i Tiahuanaco där det idag fortfarande går att skåda Sydamerikas kanske mest kända arkeologiska monument, Solporten. På den är Viracocha skulpterad ovanför ingången i portalens sten. Den kultur som utvecklades kring Tiahuanaco, i det som arkeologerna kallar den Mellanliggande eran, utvecklade en avancerad politisk struktur i samhället samt religiösa ritualer. Essensen i Viracochas skapelsemyt tillsammans med föreställningen att de var solens söner kom att bli den ideologi som kom att dyrkas och införlivas i inkas imperiebygge.

6. Inkas

Den bästa källan angående inkas ursprung anses vara den krönika Historia de los Incas som Sarmiento de Gamboa författade år1572. Gamboas krönika bygger på intervjuer gjorda med över hundra stycken quipucamayoqs (record-keepers), de speciella personer inom aristokratin/prästerskapet som höll ordning på bl.a. inkas historia och ursprung. Efter att krönikan färdigställts godkändes den version som fördes fram i krönikan som sann och riktig av samtliga informanter.


6.1 Myten om Inkas ursprung och etableringen i Cuzco

Historien som har klart mytiska inslag skildras så att Inkas pacarina, dvs. deras ursprungsplats (place of dawning), är den grotta som kallas Pacaritambo, belägen ca 33 km söder om Cuzco. Vidare berättas det att långt tillbaka i tiden fanns där ett berg som hette Tambo Toco, som betyder något liknande ”huset med fönster/grottor”, i vilket det fanns tre håligheter eller grottor. Inka härstammade enligt myten från den mittersta grottan, Capac Toco, där de efter Ticci Viracocha befallning stigit fram. Ut ur den grottan klev fyra men och fyra kvinnor som Gamboa beskriver som bröder och systrar. Det äldsta ”paret” var Ayar Manco (Capac) och Mama Ocllo.

Som en parantes bör det här sägas att Ayar betyder på quechua något som ”liket efter” och härleder enligt traditionen till föreställningen att förfäderna levde vidare i den himmelska sfären, ditförda av floden Chaqua Marqua som enligt andinsk kosmologi länkades ihop med vintergatan. Denna tro på förfäderna ledde till en kult av förfädersdyrkan och mumifiering av stamfadern, mallqui. Mumien av de avlidna inkahärskarna förvarade inkas i solens tempel, Coricancha, i Cuzco där den enligt Zuidema
 religiöst etablerade en relation mellan det levande och huacas, medan dess sociala och politiska innebörd var relationen mellan skyldigheten att bistå det administrativa systemet var fjärde månad med civilt arbete och systemets administrativa distribution av förnödenheter.

Vidare så lämnade Inkas förfäder grottan och gav sig ut med ett löfte till Viracocha om att för att söka bördig mark och att där slå sig ned och erövra folket som levde där. De lämnade grottan tillsammans med Tambo stammen, en av de två andra stammarna med sitt ursprung från de båda sidofönstren på Pacaritambo. De åtta förfäderna samt tio ayllus av Tombosläktet gav sig så av norrut i riktning mot Cuzcodalen. Under sin vandring testade de markens bördighet emellanåt genom att trycka den guldstav de fått med sig från Tambo Toco ned i marken för att se djupet på myllan. Vid sitt första av många stopp på vandringen blev Mama Ocllo gravid av Ayar Manco Capac och vid sitt nästa stopp fick de en son vilket de gav namnet Sinchi Roca.

Efter ytterligare några års vandring kom de till Haysquisrro, där en av bröderna, Ayar Cachi, separerades från gruppen. Till sin natur var Ayar Cachi den som ständigt försatte gruppen i fara. Vid flera tillfällen var han nära att förstöra de bräckliga allianser de lyckats skapa inom gruppen. Detta ledde till att förfäderna, med ledning av Ayar Manco, lurade brodern att de glömt ett par viktiga saker, en guldkopp, lite frön och en liten lama gjord av guld, kvar i grottan och att han måste hämta dessa. Allt var iscensatt för att bli av med honom. Först vägrade Ayar Cachi, men efter att ha blivit kallad för lat av en av sina systrar gick han till slut med på att hämta sakerna. Med sig på tillbakavandringen följde en man med namnet Tambochacay, som betyder Tambos dörrblockerare (Tambo entrance-barrer [sic!]
). Han kom från Tambo stammen och fick i uppgift av de andra förfäderna att stänga in brodern i grottan när de kom fram. Väl framme så fullföljde Tambochacay sitt uppdrag då Ayar Cachi var inne för att hämta sakerna. Han stängde för ingången till grottan med en stor sten så att den blev stängd för tid och evighet.

Förfäderna, nu sju till antalet, vandrade vidare och kom fram till en plats, Quirirmanta, nära Cuzcodalen invid berget Huanacauris fot. Där såg de för första gången in i Cuzcodalen. Väl inne i dalen testade förfäderna marken som visade sig vara så lucker att hela guldstaven gick att trycka ner i marken. Detta tecken, samt att regnbågen sträckte sig tvärs över dalen tydde på att de funnit den plats Viracocha hänvisat de att söka upp och bosätta sig vid. I detta ögonblick förvandlades den yngsta brodern Ayar Uchu till sten på berget Huanacauri, där han kom att tillbes som en huaca.

De kvarvarande sex förfäderna stannade i två år vid ett ställe kallat Matao i Cuzcodalen. Där skall enligt myten Mama Huaco, en av systrarna, dödat en man från staden med en stenslunga och brutit upp hans bröst, tagit ut lungorna och fyllt dem med luft, sedan visat dessa för invånarna i staden som då flydde. Förfäderna kunde nu fortsätta sitt intåg mot Cuzco. I Cuzco sökte förfäderna upp Alcavicca, den man som var ledare över folket där och sa till honom att de blivit sända dit av sin far, solen, för att ta kontroll över staden. Alcavicca accepterade och gjorde i ordning rum åt de sex förfäderna. Senare tog Manco Capac och de övriga förfäderna hjälp av Alcavicca då de planterade det majsfältet i dalen med frön de tagit med sig från Tambo Toco. Senare så förvandlades den sista återstående brodern, förutom Manco Capac, till en stenpelare vid torget Huanaypata i Cuzcos blivande centrum. Kvar var Manco Capac samt hans fyra systrar och sonen Sinchi Roca för att bilda och bygga upp staden Cuzco.


Denna myt beskriver hur Viracocha ber inkas att stiga upp ur jorden från sin födelseplats Tambo toco. Den säger också att Inkas är solens söner genom att de blivit tillsagda av sin far Solen att ta kontrollen över Alcaviccas landområde. Detta är intressant ur ett kosmologiskt perspektiv då en klar koppling nu föreligger mellan inkas, guden Viracocha och Solen. Enligt Juan de Santacruz Pachacuti Yamquis version av myten så existerade det vid förfädernas ankomst det i Cuzcodalen redan två kungariken. Zuidema har studerat hur staden Cuzco var organiserad och myten ger enligt honom en förklaring till den samhällsordning som rådde i Cuzco fram till det att spanjorerna kom.
 Zuidema menar att de kom att ligga som grund för den sociala delningen av Cuzco i hanan Cuzco eller ”övre Cuzco” och hurin Cuzco eller ”lägre Cuzco”. Dessa två delar, moieties härleds av Gamboas version till de 10 ayllus som följde med på vandringen från Tambo Toco. Zuidemas tolkning leder fram till att de som tillhörde hanan Cuzco var de fem ayllu som kom från Maras Toco, det högra fönstret och att de som tillhörde hurin Cuzco var de fem ayllu som kom från det vänstra fönstret Sutic Toco. Indelningen av Cuzco i två moieties med fyra underavdelningar suyus befästs redan i skapelsemyten och Cuzcos yttre gräns sattes enligt Cieza de León version av myten.

Där tar Ayar Cachi sin slunga och skickar iväg stenar i fyra riktningar då han från toppen av berget Huanacauri för första gången ser Cuzco. Platserna där stenarna landade formade landskapets dalar och berg. Zuidema tolkar riktningarna som de fyra suyus inom Cuzco som kom att utvecklas under Pachacuti Inkas styre.
 Myten förklarar också starten på den mytiskthistoriska dynasti av Inkas som kom att brytas först med spanjorernas garrottering av den sista egentliga Inkan, Atahualpa Inka.

Inkas successionsordning fram till spanjorernas ankomst enligt Gary Urton

Manco Capac


Sinchi Roca


Lloque Yupanqui


Mayta Capac


Capac Yupanqui


Inka Roca


Yahuar Huacac


Viracocha Inka


Pachacuti Inka Yupanqui


Tupac Inka Yupanqui


Huyana Capac


Huascar och Atahualpa


7. Tawantinsuyu

I Sarmiento de Gamboas version av inkas ursprungsmyt kunde vi utläsa att Inka ansåg sig vara solens söner, vilket stämmer väl överens med den världsålder som Martìn de Murua förde fram i sin krönika (se 4.4). Pachacuti Inka, den 9: e inkan, utvecklade denna föreställning under sin regeringstid. Inkas kom då att porträttera sig som, Solens söner och Månens döttrar. Fram till i början av 1400- talet var inkas bara en liten stam bland andra andiska stammar på höglandet, La Sierra, där de livnärde sig som lama- och alpackaherdar samt med småskaligt jordbruk. Deras domäner sträckte sig bara ett par mil ut från staden Cuzco som var hemmet för Capac ayllu, ätten Inkas med sitt ursprung från Tambo Toco. Arkeologiska fynd visar på att inkas expansion ut ur dalen började kring år 1430 under ledning av Pachacuti Inka och han gav sitt rike namnet Tawantinsuyu. Namnet Tawantinsuyu betyder ”solens rike av de fyra jordarna” eller också vanligt förekommande ”fyrdelsriket” (the four united quarters) och är en sammansättning av quechuaorden tawa, som betyder fyra, inti som betyder solen och suyu som betyder jord. Staden Cuzco var redan innan Pachacuti Inkas expansion indelat i fyra administrativa och rituella områden, så kallade suyus. Detta system infördes i hela riket efter expanderingen med Chinchaisuyu i nordväst, Antisuyu åt nordost, Collasuyu söderut och Cuntisuyu västerut. Därmed var ”solens rike av de fyra jordarna” ett faktum. Vid concuistadorernas ankomst år 1532 förs det fram i forskningen att Tawantinsuyu kan ha införlivat så många som tiotusentals aullus. Därmed bestod riket av en mångfald av kulturer som kontrollerades av inkas. Under Pachacuti Inkas första år som regent verkar ingen expansion av landet ha skett, utan det uppfattas ha skett senare då han utropade en ny era, en pachacuti och starten på byggandet av Tawantinsuyu. Denna uppfattning kommer jag att analysera djupare med hjälp av Sullivans tes litet senare i arbetet. Tyngdpunkten i Sullivans resonemang kretsar kring astronomi så redan här tarvas en liten introduktion om det kunnande i och föreställningar om astronomi som inkas hade.

Dessa suyus var enligt Zuidema, även basen i den astronomiska kalender som nämnts tidigare och som inkas utvecklade. Inkas intresse för Cuzcodalens bördighet var så stor att de utvecklade en kalender med geografisk representation i landskapet för de astronomiska observationer som låg till dess grund. Enligt Zuidema var släktskapet ayllu, och kalendrarna de två viktigaste redskapen för de andinska politikerna i organiseringen av kosmologiska intressen. Kalendrarna byggde enligt Zuidema på observationer gjorda i de cykliska rörelserna av solen, månen, stjärnorna och troligtvis Venus och de utvecklades så att de reglerade de sociala aktiviteterna under året.
 En av kalendrarna, kallad 328-dagskalendern, byggde på en indelning med de fyra suyus som bas. I kalendern delar sig dessa suyus in i undergrupper, seques, som var 41 riktningar mot topografiska referenser i horisonten. Varje seque delades ytterligare tills det slutligen blev 328 referenser i naturen, var och en med en astronomisk funktion, som slutligen bildade inkakalenderns 328 dagar. Varje dags fysiska referens i naturen dyrkades av inkas som en huaca.


7.1 Bildandet av Tawantinsuyu

Antropologer som t.ex. Urton och Zuidema är överens om att det är oklart vart gränsen går mellan myt och historia inom den andiska mytologin. Men klart är att mycket av det som berättas i myterna är historiska händelser, som kan bevisas genom arkeologiska fynd. Gary Urton tar i sin bok, Inca Myths, upp två fall angående Tawantinsuyus expansionen som han kallar för mytisk-historiska.


I det första fallet berättas det att Cuzco låg under belägring av Chancas, en stark fiende från väster om Cuzco, tillika ättlingar från Huari. När Chancas avancerade in mot Cuzco skall enligt myten de flesta från staden ha flytt, inklusive Inkan. Kvar att försvara staden var ett fåtal trogna medborgare under ledning av Inkans son, tillika tronarvinge. Källmaterialet är inte entydigt då vissa hävdar att den Inka ”prins” som stannade var Yahuar Huacacs son, Viracocha Inka, medan andra hävdar att det istället var dennes son Pachacuti Inka som var hjälten. Historiker anser det troligast att den senare bör ha varit sonen trots att arkeologiska fynd som styrker detta saknas. Enligt dessa forskare bör Pachacuti Inkas regenttid ha varit mellan åren 1438-71 e.v.t. Vem ”prinsen” än var så var staden nära att falla i fiendens händer under de två första anfallen. Under den slutliga attacken fick, enligt mytiska omständigheter, den unge ”prinsen” oväntad hjälp av stenblock och klippor i dalen som förvandlades till krigare att strida på Inkas sida. Dessa stenar, som heter pururaucas, blev huacas och dyrkades av inkas från den dagen och framåt. Denna myt hade stort inflytande på inkas då förfäderna sa att det var efter denna seger inkas startade sitt imperiebygge.

I den andra myten möter Pachacuti Inka skaparguden Viracocha Pachayachachi. Händelsen tilldrar sig vid en källa, Susurpuqoio, utanför Cuzco. Då Pachacuti Inka gick för att träffa sin far Viracocha Inka såg han hur en minnestavla av kristall (crystal tablet) föll ner i källan. Han tittade ner i källan och såg att det på tavlan var en bild av en indian klädd med en huvudbodnad, llauto, bar örhänge i form av en cylinder (earspools) och kläder likt de Inkas bar. Den hade tre strålar, likt dem från solen, som strålade ut från huvudet och ormar krälande på sina axlar. Huvudet var format som en pumas, framåtskjutande mellan benen, en annan puma på ryggen med tassarna på axlarna och en ormliknande varelse på dess rygg som nådde från topp till tå. Pachacuti Inka tog med sig tavlan när han gick från källan och använde den därefter för att se in i framtiden. Pachacuti skall senare ha identifierat bilden som Viracocha och det gjorde så stort intryck på honom att han bestämde att en ny syn på religionen instiftades under hans regenttid. I gudarnas hierarki var nu Viracocha före, Solen, Månen, Venus, Åskan och Regnbågen i solens tempel, Coricancha i Cuzco.

I den anda myten ser vi hur Pachacuti Inka beskrivs kunna se in i framtiden med hjälp av tavlan. Det verkar som att ett tolkande av myten möjliggör att han på något sätt skaffat sig kunskap att se in i framtiden. Detta är extra intressant för min forskning. Om det fanns en föreställning om att Pachacuti Inka kunde se in i framtiden så innebär det att han mycket väl förstod sig på att tolka en profetia.

7.2 Allmänt om profetior och deras roll i Anderna

A central concept in Inca and later colonial Quechua and Aymara cosmogonic thinking was the notion of regular episodes of the cataclysmic destruction and recreation of the world.


I introduktionskapitlet till the Huarochiri Manuscript diskuterar Frank Salomon hur folket från Huarochiri såg tillbaka på det första mötet med spanjorerna. I myten; How in ancient time Paria Caca Appeared on a mountain named Condor Coto in the form of five eggs, and what followed. Here will begin the account of paria Caca´s emergence, skildras det implicit hur en profetia uppfylls när Paria Caca, som var en central gudom i regionen, föds och vinner en viktig seger mot de otrogna långt tidigare. Den profetian om hans kommande tillblivelse anförtror han att hemlighålla åt en utstött trashank från höglandet (hans son).
 Det visar sig enligt Salomon att folket från Huarochiri såg spanjorernas ankomst som en förlängning av den händelsen.
 I myten Here we shall write on whether Paria Caca, born from five eggs, was composed of brothers of whether Paria Caca Was their father. Things of this kind, så uttalas profetian om den kommande krisen, [läs spanjorerna] åter igen av en trashank, nu kallad ”mounitain man”. Han förutser att en stor katastrof kommer att ske och han använder det ytterst starka ordet pacha när han säger ”Alas, brothers, the pacha is not good! In coming times our father Paria Caca will be abandoned” Hans följeslagare tror inte på honom, så han säger; ”It´s Paria Caca himself who says it”. De trodde fortfarande inte på det han sagt, men; “But just a very few days after the day when he´d said these things, they heard some one say, ’Vira Cochas have appered in Caxa Marca!’”.
 Som redan nämnts så kan pacha betyda en rad olika saker av mycket stor dignitet och i detta fall kan det enligt Salomon betyda allt från att detta är ingen bra situation eller sammanträffande, till att betyda att världen som de känner den inte längre är god, eller att den era de lever i inte är bra.


Det finns tre explicita källor som tar upp frågan om inka hade en uttalad profetia som föranledde Tawantinsuyos. Profetian skall enligt källorna ha uttalats av Viracocha Inka, den 8:e Inkan i dynastin, som inte skall blandas ihop med skaparguden med samma namn. Att det råder förvirring kring dessa bekräftas med ett yttrande av Urton där han säger;


Much ink has been spilled over the question of the relationship between Viracocha the creator and Viracocha the king. We cannot resolve the issue here, nor can we easily make the problem go away. This Is one area where the mixing, or ‘confusion’, between myth and history is quite perplexing and, given the nature of our sources … one that may not be resolvable into an absolute separation of these two central characters in Inca mythology.


Under del 2 kommer jag att återge Sullivans teori om och tolkning av att det i Tawantinsuyo, redan innan den spanska erövringen, fanns en tradition om att Tawantinsuyu var skapat under oket av en profetia.
 Han är den senaste av de två kända forskarna som forskat kring profetian. Om det i Anderna existerade en samsyn kring begrepp som pachacuti finns det också en möjlighet att liknande tankar skulle kunna tillåtas infinna sig i medvetandet hos vissa människor i regionen så att en tilltro till en profetia var möjlig. I studiet är det av stor vikt att tolka de kända källorna som finns angående en uttalad profetia. Enligt traditionen så skulle den dåvarande Inkan, Inka Viracocha förutspått att hela den andiska civilisationen skulle gå under på ett förödande sätt innan fem generationer av Inkahärskare var till ända. Uttalande skulle ha skett någon gång kring åren 1520-1530. Jag vill redan här presentera de versioner av profetian som Sullivans teori bygger på.

7.2.1 Profetian enligt Garcilaso de la Vega


Denna profetia bekräftas i krönikorna där den mest frekvent använda krönikan som tar upp ämnet är den Garcilaso nedtecknade på sin ålders höst i Spanien. Garcilaso hade en spansk far som var med vid erövringen av Tawantinsuyu. Där träffade han en kvinna som ansåg sig vara ättlig till Viracocha Inka. Han kallas ibland i litteraturen för ”el Inca” genom sitt släktskap med inkas. I Comentarios reales de los Incas skriver Garcilaso hur han då han som ung levde i Peru, fått höra profetian berättad för sig. Garcilaso skriver att en gammal man uttalade denna profetia för Viracocha Inka:


After a certain numbers of Yncas [läs Incas, min anm!] had reigned, there would come to that land a people never before seen who would destroy the religion and empire of the natives. … He ordered that it should be regarded as a tradition among the royal princes, and that it should not be divulged at the common people because it was not right to profane that which came through divine revelation, nor was it wise to allow it to be known that hereafter the Yncas would lose their religion and their empire, and would fall from high estate. For this reason nothing more was said of this prophecy until the Ynca Huayna Capac openly referred to it a little before his death. … The Indians gave the name of Wiraqocha to the Spaniards because they caused the fulfillment[sic!] of this prophecy. …


I denna profetia ansåg sig Huyana Capac vara den sista regenten innan profetian skulle verkställas. Och forskning har visat att han dog, troligtvis utav smittkoppor medförda till kontinenten av de första européerna, utan att träffa conquistadorerna. Hans son Atahualpa var den femte inkan att regera sedan profetians förpliktelse och den som också förlorade riket, religionen och den andiska kulturen under garrottering av den spanska bödeln.

Profetian bortförklaras enligt Sullivan ofta av historiker som en ursäkt för Inkaadeln till deras förnedrande nederlag i slaget mot de få conquistadorer som erövrade riket.
 Denna tanke stärks av Garcilaso då han skriver hur han som barn i Cuzco frågade en gammal adelsman, orejone, från sin mammas släkt, hur det kunde komma sig att inkas med sitt geografiska och numerära övertag så enkelt förlorade mot så få conquistadorer? Mannen svarade då att Huyana Capac beordrat dem att serva conquistadorerna för att respektera profetian. Mannen verkade känna sig anklagad och besvärad över frågan, som om de varit fega och veklingar och med myndig röst svarade han på Garcilaso fråga;

Dessa ord som vår Inka uttalade var de sista han någonsin sade till oss och de var kraftfullare i sitt sätt att underkuva oss och beröva oss vårt imperium än alla de vapen som din far [som var spanjor. Min anm!] och hans följeslagare hade med sig till vårt land. [fritt översatt av mig!]


7.2.2 Profetian enligt Vaca de Castro


En annan mycket intressant, explicit och oberoende, källa finns om profetian. Detta bidrag författades år1542, endast tio år efter erövringen, av Vaca de Castro. Castros informanter var fyra quipucamayocs från Inkas högkvarter i Cuzco. De berättade för honom att Huyana Capac innan sin död skulle ha kallat sin son Atahuallpa till sig och sagt att de beryktade inkräktarna vid kusten var Vira Cochas och att Atahuallpa skulle möta stora motgångar. Enligt de fyra quipucamayocs kallades de viracochas för att väcka minnena om Viracocha Inka till liv. Både dessa quipucamayocs och Garcilaso berättelser visar tydligt att orsaken till att Inka kallade conquistadorerna för Vira Cochas var för att minnas Viracocha Inkas profetia.

Två andra krönikörer, Cieza de León 1551 och Murúa 1613, nämner också Huyana Capacs förutspådda katastrof då han mottog rapporter om anländande skepp vid kusten.


7.2.3 Profetian enligt Martín de Murua


Murua skrev i sin krönika ner den myt som enligt Sullivan är beviset för profetian i sin renaste form och han anser den vara det värdefullaste dokumentet som finns bevarat angående tillblivandet av Tawantinsuyu. Så här lyder myten:

Den kraftfulle Inka Yupanqui kallades också för ett annat namn, Pachacuti Inka Yupanqui och han var prins, son till den store Manco Capac, den första kungen i vårt kungarike. Pachacuti var den första krigsprinsen och erövraren i detta kungarike (läs Tawantinsuyu). Han erövrade allt landområde runt den stora staden Cuzco. Han gjorde sig fruktad och han kallade sig för härskare. Det sägs att han inte var lika modig som han var grym, för han hade ett hemskt temperament och han var den förste att ge en order om att huacas (deras ursprung från skapelsen av Viracocha) skulle dyrkas och att det skulle offras till dem. Han delade ut dem och beordrade att de skulle dyrkas inom hela imperiet. Det finns de som säger att orsaken till detta var att Pachacuti ovanför Cuzco vid ett ställe som kallas Chatacaca eller Sapi skulle ha bestämt träff med en person klädd i rött med en snäcktrumpet i ena handen och en stav i den andra. Innan det bestämda mötet hade det regnat mycket både dag och natt i flera månader och folket fruktade en pachacuti (that the World would turn over). Personen hade startat ca 20 km från Cuzco och han hade kommit över vattnet när prinsen gick för att möta honom där de bestämt. Där bönade Pachacuti honom att inte blåsa i snäcktrumpeten, för han fruktade att om han gjorde det så skulle hela jorden gå under, han bad också att de skulle bli bröder. Mannen blåste inte i snäcktrumpeten och efter ett par dagar förvandlades han till sten. Efter denna händelse tog sig prinsen namnet Pachacuti som betyder att vända uppochner på jorden, med andra ord så kan det sägas att efter denna händelse hade prisen, vår ledare, lyckade slag mot sina fiender och han kom från slagen med segrar som en modig och mäktig ledare. Senare beordrade han stora fester och mycket offer och han arrangerade så att året skulle börja i december, när solen kommer fram från sitt extremaste läge i sin bana. Före Pachacuti Inkas styre hade året börjat i januari.


Historiskt kan det beläggas att det skedde en förändring i samhället kring tiden för Pachacuti Inkas regenttid och Zuidema redogör för firandet kring decembersolståndet. Capac raymi Camay quilla ceremonin, som bara utspelade sig i Cuzco, pågick under en period av 107 dagar mellan den 30 oktober och 13 februari. Capac raymi Camay quilla ceremonin startade då solen på eftermiddagen den 30 oktober går igenom punkten för dess zenit på himlen. Zenit är den tänkta punkt på himlen som befinner sig rakt upp från betraktaren något som bara kan inträffa mellan vändkretsarna. Vilken punkt som är zenit varierar dels med tidpunkten och var på jorden man befinner sig. Denna inledning av ceremonin kallades för Itu och festen hölls för Inkan och zenit Solen, inkas föreställda far. Efter Itu fortsatte firandet med den delen av ceremonin kallad Capac raymi och den pågick fram till att decembersolståndet inträffade. Decembersolståndet är den tidpunkt då solen står som lägst på himlen på norra halvklotet och det brukar inträffa runt den 21 december. Då lutar jordaxelns norra del maximalt bort från solen, vilket medför att det norra halvklotet har sin kortaste dag och längsta natt. Under den perioden hölls den kungliga festen (royal feast). Resterande delen av Capac raymi Camay quilla firades både för solen och månen och omkring två veckor efter decembersolståndet befinner sig jorden som närmast solen, vid perihelium och inkas var som närmast sin far Inti. Capac raymi Camay quilla avslutades den 13 februari då zenitpunkten återigen bröts vid solens utträde mellan vändkretsarna. Festen hölls alltså i perioden mellan två passager för solen genom zenit.


Hur tolkar Sullivan myten så att han kan anse den dels innehåller profetian samt att myten är det viktigaste dokumentet för Tawantinsuyus tillblivelse och hur kom Sullivan fram till sitt resultat?

Del 2

8. Dr William Sullivans teori

Sullivan lutar mycket av sin forskning mot en forskningsgren som av forskarkollegiet anses som osaklig. Genom att använda sig av en teori, The technical language of myths, formulerad av Giorgio de Santillana professor i vetenskapshistoria och Hertha von Dechend forskare inom samma område, framförd i boken Hamlet´s Mills, vet Sullivan att kritik kommer att riktas mot sin forskning. Vare sig inom antropologin, arkeologin, eller bland historiker, vetenskapshistoriker, religionshistoriker m.fl. har tesen accepterats för att gälla inom forskningen.
 Tesen innebär på ett övergripande plan att det i själva konstruktionen av myter finns ett, universellt gångbart mönster för att föra viktig kunskap genom stora tidsspann i form av astronomiska iakttagelser. Det kontroversiella i hypotesen är antagandet om att astronomisk kunskap spreds över världen under förhistorisk tid, samt att alla stora civilisationer, från Kina och Indien till Egypten använde samma kod för att bevara kunskap om astronomi i myter. Sullivan anser genom sin forskning att inkarikets astronomi tillhörde den forntida traditionen. Koden, en slags tanke liknande C. G. Jungs arketyp, beskrivs som ”the technical language of myths”. I stort går den ut på tre enkla regler; den första är att där djur förekommer i myter är innebörden det att de är stjärnor, den andra är att där gudar förekommer så representerar de planeter, den tredje är att topografiska referenser i myter är metaforer för lägen, oftast solens, på den himmelska sfären
. Teorin vill Sullivan använda för att se om det finns astronomi i de andinska myterna.

Sullivan målar upp en bild av att området kring inkas präglades före byggandet av Tawantinsuyu av våldsamma krig som ständigt eskalerade. Krigandet i kombination med svält efter både torka och naturkatastrofer ledde till svåra umbäranden för folket i regionen. Krigandet i kombination med att den tanke som presenterats i den andinka ursprungsmyten (se 5.1), där Viracocha skapade bl.a. solen och förfäderna till de olika stammarna i Anderna.

Dessa tankar höll nu på att glömmas bort och hela det andinska samhället höll på att kollapsa. Situationen var så akut i området som demografiskt eskalerat. Han menar att i stort sett alla broar i Anderna blev avskurna under Viracocha inkas herravälde. Genom den ökande befolkningen led folket brist på även enkla förnödenheter och skogarna skövlades. Det står enligt Sullivan i krönikorna att de till och med krigade mot varandra för att få tag på ved att elda. Sullivan menar vidare att de oroligheter som präglade det andiska samhället kring inkas kärnområde under 1400-talet också pågick i den himmelska sfären då profetian uttalades.
 Sullivan gör en tolkning av Viracocha Inkas profetia där han hävdar att Pachacuti Inka gör revolt mot sin far Viracocha Inka för att rädda hela det andinska samhället. Han skriver:


Unwilling to accept the fatalistic attitude of his father, the great warrior king Pachakuti Inca proposed a different vision, an Empire of the Sun. Henceforth the sons of the Sun and the daughters of the Moon, as the Incas now styled themselves, would embark upon a sacred mission: to rescue Andean civilisation from the brink of extinction. It mattered not that the old father, Wiraqocha Inca, was a learned priest; nor did it matter that omens abounded, that enemies were approaching, that the legacy of eight centuries of intertribal warfare had left land and people exhausted. Where others saw stalemate, or worse, Pachacuti Inca discerned the path to greatness.


8.1 Sullivans belägg för astronomi i de andinska myterna

Hur kom Sullivan till denna slutsats? Vad Sullivan gjort i sin forskning är att han blickat upp mot andinska natthimlen för att se samma himmel som inkas och civilisationer före dem gjort. Problemet med en sådan observation är ett fenomen som heter processionen. Det innebär kortfattat att jorden mycket långsamt vobblar i sin bana krig solen vilket leder till att vi idag inte ser samma natthimmel som inkas gjorde då. Stjärnor och andra konstellationer synliga på natthimlen har rört på sig i förhållande till den tid som har gått. De kan sägas driva iväg från sin observations plats. Genom att titta i tabeller eller besöka observatorium är det ändå möjligt att ”vrida tillbaka tiden” och återskapa den natthimmel som har varit.

För att belägga sin teori med bevis ansåg Sullivan att det inte var möjligt enbart med de traditionella metoderna, utan det krävdes andra infallsvinklar på problemet. Sullivans val blev att komplettera de traditionella vetenskapliga forskningsfälten inom området med den kontroversiella teorin. Sullivan var också väl medveten om att det ogillas av forskarkollegor att idka kvacksalveri inom andra vetenskapliga discipliner än den egna då det uppfattas som invektiv. Trots den vetskapen väljer Sullivan ändå att gå sin egen väg. Sullivans beviskedja kan delas in i fyra stora astronomiska händelser synliga från det andinska kulturområdet.


Nedan presenteras in schematisk bild av de tre första händelserna i korthet där a)=myt, b)=astronomisk observation, c)=år och d)= händelsens kosmologiska innebörd. Vidare står siffrorna för olika partier som har inträffat under samma händelse.

Händelse 1.


a) Skapelsemyten beskriven under 5.1


b) Ingen observation, men ett nytt samarbetsideal sker och kulten kring Viracocha uppstår då Tiahuanaco kulturen utvecklas.

c) 200 f.v.t.


d) Iden där stammarna ansåg sig ha kommit från stjärnorna och när man dog så återvände man till sitt hemland bland stjärnorna, föds med den kosmologiska innebörden att varje stam har sitt hemland i vintergatan, presenterad som en stjärnbild, huaca.

Händelse 2.


a) 1. Från the Huarichiri manuscript. What happened to the Indians in ancient times when the ocean overflowed.
 2. Från Pachacuti Yamquis krönika.


b) 1.1 Plejaderna visade sig över horisonten samtidigt som solen gick upp 21 maj en månad före junisolståndet. 1.2. Junisolståndet första gången på 800 år som vintergatan inte var synlig vid heliakisk uppgång. 1.3. Vid vintergatans heliaktiska uppgång vid decembersolståndet gick stjärnbilden räven upp och horisonten skar av svansen på räven. 2.1 En konjunktion som bara inträffar vart åttahundrade år skedde mellan Saturnus och Jupiter i tvillingarna.

c) 650 e.v.t.

d) 1. I andinsk kosmologi betyder det att förbindelsen med gudarnas rike var bruten då en fysisk brytning mellan solen och vintergatan skedde. 2. Tvillingarna är den kosmologiska platsen för ingången till gudarnas land. Bekräftar myten planetärt. 2.1.1 Enligt ”the technical language of myths” andra regel är att där gudar förekommer så representerar de planeter. Viracocha var Saturnus och inkas, med Manco Capac som stamfader, kallade sig själva Jupiters regenter. Inkas fick makten att styra då guden lämnade jorden.

Händelse 3.

a) Från the Huarichiri manuscript. How something called the Yacana comes down from sky to drink wather …


b) Vid decembersolståndets heliakisk uppgång var bara liten del av Vintergatan i kontakt med horisonten vid berget Huacayñan, punkten för dess givna uppgång.


c) Ca 1430


d) I andinsk kosmologi betyder det att förbindelsen med förfädernas land höll på att brytas då en fysisk brytning mellan solen och vintergatan höll på att ske.

Dessa tre observationer kräver ytterligare förklaring.

8.1.1 Förklaring till Händelse 1 – Viracocha ger stammarna dess ursprung på jorden och i den celesta Vintergatan


Arkeologiska fynd bekräftar att kring 200 f.v.t. skedde en stor förändring i samhället. Tidig era avslutas (då jättarna levde enligt myten) och den sociala ordningen ändras. Före år 200 f.v.t. levde människorna som småjordbrukande jägare och samlare eller som herdar över flockar av alpackor och lamor. Detta kom under det Tidiga övergångsstadiet att utvecklas till en mer jordbrukande och stadsbyggande kultur. Arkeologiskt så skildras tiden med att olika ayllus samarbetade i det som John Murra kallar ”vertical archipelagoes”(se.3) och Tiahuanacos start som de andinska folkens heliga centrum. Mytologiskt tolkar Sullivan starten för den nya eran då Viracocha genom skapelsen införde ett nytt samarbetsideal i Anderna genom stammarnas huaca och pacarina. Det astronomiska i detta är enligt Sullivan att varje stams huaca hade sin motsvarighet i stjärnorna. Varje stam i Anderna skall ha sett sig ha kommit från stjärnorna och när de dog så återvände de till sitt hemland bland stjärnorna form som en stjärnbild eller ett objekt synligt i vintergatan, deras huaca.
 Myten från the Huarichiri manuscript, How something called the Yacana comes down from sky to drink wather …
 visar enligt Sullivan på att den andinska kunskapen kring astronomiska objekt var välutvecklad.

They say the Yacana, which is the animator of llamas, moves through the middle of the sky. We native people can see it standing out as a black spot.

The Yacana moves inside the Milky Way. It’s big, really big. It becomes blacker as it approaches through the sky, with two eyes and a very large neck. …


In the middle of the night, when nobody is aware of it, the Yacana drinks all the water out of the ocean. If the Yacana failed to drink it, the waters would quickly drown the whole world.

A small dark spot goes before the Yacana, and, as we know, people call it the Tinamu. This Yacana, they say, has a calf. It looks just as if the calf was suckling. Also, we know there are tree stars in a straight line. They call these the condor, the Vulture, and the Falcon.

Next are the ones we call the Pleiades; if they come out at their biggest people say, ‘This year we’ll have plenty.’ But if they come out at their smallest people say, ‘We’re in for a very hard time.’…

Certain other stars always appere very large. People give them the names Poco Huarac, Villca Huarac, and Cancho Huarac. In the old times, people, or at least some few of them, reportedly used to worship them, saying, ‘These are the animators, the makers,’ The rest still worshiped these stars as they were rising, spending the appropriate nights in sleepless vigil, but says, ‘We’ll hold the other huacas in higher honor’. …


Det unika med andisk astronomi är enligt Sullivan deras referenser till vissa objekt som vi saknar i vår astronomi. De kallas svarta molnkonstellationer och det är stora moln av interstellär materia i vintergatan som framträder som stora svarta fläckar. De har form och de har namn. Att det är unikt för det här området beror på att de andinska prästerna som studerade natthimlen höll till på ca 4000 m höjd. Den höjden gör det möjligt att se dem med blotta ögat.

8.1.2 Förklaring till Händelse 2 - Bron som leder över till gudarnas rike bryts


I en myt från the Huarichiri manuscript, What happened to the Indians in ancient times when the ocean overflowed,
 hittade Sullivan sin första stora astronomiska händelse som han anser bevisar att astronomiska händelser bevarats i de andinska myterna. Myten beskriver hur indianerna i generationer fått berättat för sig hur en herde gått upp i bergen till sina hjordar med lamor; När mannen kom fram till dem så såg han att de varken åt eller drack, istället stod de hela natten och stirrade upp mot himmelen och grät. Heden blev arg och sa; Vad är det med er? Ni får det bästa betet och det renaste vattnet och allt ni gör är att stirra upp mot himmelen och gråter. Då sa laman till mannen; Hör nu noga på vad jag har att säga. Heden blev förskräckt, för det var som om människa talat. Laman sa; Ser du stjärnorna som stiger upp över bergstoppen? De visar att om en månad kommer en flodvåg, en pachacuti, att dränka hela världen. Heden tog då din familj och flydde upp på toppen av världens högsta berg och när regnet kom, så regnade och regnade det tills bara toppen av världens högsta berg stack upp över vattenytan. Det var så trångt på toppen att räven gled ned och fick svansen våt. Det förklarar varför räven i Anderna har svart svans.

Myten beskriver enligt Sullivans tolkning hur stjärnbilden laman tittade mot soluppgången, just innan gryningen när stjärnorna försvinner och solen kommer fram. Det skulle betyda att stjärnbilden laman gick ned i öster och bergets namn som laman i myten hade pekat på var Vilcocoto, vilket betyder ”solen leker i bergen”, vilket Sullivan hävdar är en bra metafor för en heliakisk uppgång. Begreppet heliakisk uppgång är ett klassiskt astronomiskt-kalendariskt begrepp och var en viktig händelse i de flesta forntida kulturerna. En heliakisk uppgång inträffar för ett celest objekt, vanligtvis en stjärna, planet eller månen men i detta fall Vintergatan, när den första gången på året blir synlig över horisonten i öster strax före soluppgången efter en period, när den varit gömd under horisonten eller skymd av solen. Det astronomiska i myten verifierade Sullivan med hjälp av Owen Gingerich, professor på the Harvard-Smithsonian Astrophysical Observatory, då han personligen hjälpte till och även upplät tid på Bostonplanetariet för att testa teorin.
 De kom fram till att det skett vid junisolståndet år 650 e.v.t. Myten beskrev att plejaderna visade sig över horisonten samtidigt som solen gick upp. Quechuas namn på Plejaderna betyder att de föreställer en hög med frö och Plejaderna var en känd stjärnbild bland de andinska folken (se 8.1). Även idag planteras majsen enligt Sullivan efter den stjärnbilden. Astronomerna på Bostonplanetariet fick även visa vintergatans heliaktiska uppgång vid decembersolståndet samma år. Den visade att ”stjärnbilden” räven går upp och att horisonten skär av svansen på räven. Och som myten säger är svansen i vattnet och därför är den svart.

Enligt Sullivans teori har denna astronomiska händelse bevarats i en myt därför att den hade en sådan dignitet för den andinska tron. År 650 e.v.t. var det första gången på 800 år som vintergatan inte längre var synlig över horisonten, vilket enligt Sullivans tolkning i andinsk kosmologi får betydelsen att förbindelsen med gudarnas land, janan pacha, var bruten. Viracocha och de andra gudarna skall då ha lämnat jorden för gått och bli himmelska.


Detta bekräftas enligt Sullivan även planetärt då en konjunktion som bara inträffar vart åttahundrade år skedde i tvillingarna, vilket är den kosmologiska platsen för ingången till gudarnas land, mellan Saturnus och Jupiter. ”The technical language of myths” andra regel, att där gudar förekommer så representerar de planeter, ledde Sullivan in på tanken att det var känt att Viracocha betraktades som Saturnus, samt att inkas även kallade sig själva för Jupiters regenter.
 Pachacuti Yamqui tecknade i sin krönika ned den myt som Sullivan kopplade denna händelse till och som är en variant av den presenterad under 6.1.

They say that this man [Wiraqocha] came to the village of a chief called Apo-tampu very tired. It was at the time when they were celebrating a marriage feast. His doctrines were listened to by the chief with friendly feelings, but his vassals heard them unwillingly. From that day the wanderer was guest of Apu-tampu, to whom it is said that he gave a stick from his own staff, and through this Apu-tampu, the people listened with attention to the words of the stranger, receiving the stick from his hands. Thus they received what he preached in a stick, marking and scoring on it each chapter of his precepts. … Tonapa [Wiraqocha] then followed the course of the river Chacamarca until he came to the sea. They say that the staff which Tonapa delivered into the hands of Apo-tampu was turned into fine gold on the birth of his son named Manco Ccapac Ynca, who had seven brothers and sisters. … This staff was called Tupayauri. …


Sullivans slutsats är att Viracocha lämnar jorden via floden Chacamarca, till det himmelska havet och ger staven till sin son Manco Capac. Därmed ges Manco Capac rätten att härska, då Viracocha är borta.


8.1.3 Förklaring till Händelse 3 - Bron över som leder över till förfädernas land bryts


Vad Sullivan anser sig ha upptäckt var att när inkas tittade österut vid decembersolståndet i början på 1430-talet såg de att vintergatan bara hade lite kontakt kvar med horisonten vid berget Huacayñan, den punkt som enligt sequesystemet var given för decembersolståndssolens uppgång. Enligt Sullivan så ansåg Inkas sin kosmologi, att bara om solen går upp där vintergatan (stjärnbilden laman) möter horisonten, (berget Huacayñan) kan dess solstrålar bilda den bro som förenade människornas värld med gudarnas värld och gudarnas land med förfädernas land. Den händelsen anser han vara extremt viktigt för inkas ur en kosmologisk synpunkt då vintergatan ansågs vara det som förenade gudarna, de levande och de döda. Under Capac Raymi, den ritual som hölls i december så användes en snäcktrumpet på aftonen till solståndet för att hålla den brygga som länkade ihop decembersolståndet med vintergatan öppen. Föreställningen var att förfäderna skulle kunna ta sig från denna världen till den i vintergatan där förfäderna levde.
 Denna förbindelse till gudar och förfäder var av avgörande betydelse för inkas något som bekräftas i krönikor från både Bernabé Cobo och Molinas om myter från Cañaric, en gruppering från den nordligaste delen av Tawantinsuyu.
 Enligt ”the technical language of myths” tredje regel, att topografiska referenser är metaforer för solens läge på den himmelska sfären, anser Sullivan att myten har formulerats med astronomiska förtecken. Laman var av central betydelse för inkas och de skildras rikligt i inkas myter. I myten How something called the Yacana comes down from sky to drink wather … (se 8.1) beskrivs hur laman rör på sig inne i vintergatan och att den är stor, riktigt stor och att den kan ses som en svart ”prick i vintergatan”. Myten säger att mitt i natten när ingen är medveten om det så dricker laman upp allt vatten i havet. Misslyckas laman med det så kommer vattnet snabbt att dränka hela världen.
 Salomon, som skrivit introduktionen i the Huarochiri manuscript, anser myten extra värdefull då han hänvisar till myten till begreppet pacha. Salomon menar där att sekvensen i myten;

… tells us that wather rises because a celestical llama constellation carries wather up from below by drinking defore ascending och att ”Wather– rainstorms and mudslides, snow and glacial runoff, tiny irrigation canals and mighty rivers, even that astral river we call the Milky Way– is the kinetic part of the world. Wather moves over pacha in a circular path. It rides up from the ocean into the sky along the Milky Way ’river’.”

8.2 Inkas hemlighet

Viracocha Inka skulle enligt Sullivan ha delgivits denna astronomiska händelse av prästerskapet. Denna händelse, att inkas och de andinska folken höll på att förlora kontakten med förfäderna och gudarna, var något som Sullivan hävdar var en vetskap som inkas hade kännedom om genom sina astronomiska observationer. Laman som beskrivs som en svart prick i vintergatan har också ett lamm vid sin sida. Den har flera olika namn bland Huarochirimyterna bl.a. Iluthu. Zuidema har identifierat den som södra kolsäcken. Inka hade ett eget namn på ”lammet” de kallade den för mama mircuc som betyder något liknande ”Stjärnan för dem som äter sina föräldrar”. Södra kolsäcken ligger i närheten av stjärnkonstellationen Södra korset som var en känd stjärnbild bland de andinska folken och mama mircuc beskrivs som en bråkig ”bror” till de fyra snälla ”bröderna” i Södra korset då han inte visade respekt för sin far och sin bror. Inkas döpte om det ”oskyldiga lammet” i vintergatan till mama mircuc av en speciell anledning. Sullivan har kommit fram till att inkas förstod dess innebörd som fixstjärna för att kunna beräkna processionen och ”brodern” var den som visade inkas tiden de hade kvar innan de andinska folken skulle skiljas från sina förfäder i vintergatan.


Enligt Sullivans teori skulle prästerskapet genom denna insikt ha utvecklat den profetia som Viracocha Inka kom att uttala. Profetian innehåller tre delar;

· För det första att Viracocha skulle återkomma. Det skedde då en konjunktion mellan Saturnus och Jupiter skedde år 1444 dvs. flertalet år efter det att profetian uttalats (7.1).

· För det andra sattes en tidsram av fem generationer inkas. Det var den tid det tog för processionen att bryta kopplingen mellan vintergatan och den horisontella punkt som var given vid dess uppgång. De fem inkor att regera under oket av profetian var Viracocha Inka, Pachacuti Inka Yupanqui, Tupac Inka Yupanqui, Huyana Capac till sist Atahualpa som besegrat sin halvbror om makten.

· För det tredje skulle en förstörelse av den andinska religionen ske. Det skedde då de båda ovanstående händelserna slog in och bron till förfäderna bröts och den andinska trons fundamentalaste del gick om intet inom tidsramen som profetian fastställt. Resultatet blev en förstörelse av den andinska religionen som profetian fastslagit samtidigt som spanjorerna kom till riket för att erövra det.

8.2.1 Pachacuti Inkas vägran och vädjan

I enlighet med Sullivans teori vägrade Pachacuti Inka att acceptera profetians öde. Han bestämde sig för att försöka ändra på stjärnornas banor. Pachacuti Inka accepterade sin fars profetia, men han menade att den gick att påverka. Genom att låta dyrka Viracocha mer än kanske någonsin tidigare i Anderna skulle inkas förmå Viracocha att ändra på stjärnornas gång och undvika den andinska civilisationens kollaps. Genom att expandera ut riket och bilda Tawantinsuyu kunde Pachakuti Inka påverka stammarna att återinföra dyrkandet av sina huacas och paracinas, det gemensamma ursprung som Viracocha gett dem millennier tidigare. Om stammarna samverkade nere på jorden trodde Packakuti Inka, enligt Sullivans teori, att även stjärnorna skulle samarbeta med gudarna på den himmelska sfären. Den jordiska huaca som varje stam hade också sin motsvarighet representerad i den himmelska sfären. Laman, grodan, kondoren, puman m.fl var stjärnbilder av huacas och att offra till dem möjliggjorde att nå fram med bönen till gudarna, via vintergatan.

Enligt den myt som Martìn de Murua tecknat (se 7.1.3) och som Sullivan anser vara det värdefullaste dokument om Tawantinsuyus bildande, hade Pachacuti Inka skaffat sig tid att påverka ödet. Viracocha hade enligt Sullivans sätt att se det stannat för att blåsa till packacuti i sin havssnäcka. Den andinska civilisationen hade som profetian förutspått krossats under den femte Inkans styre då bron till förfädernas land var bruten. En ny pachacuti, en omvälvning av tiden, hade skett och den sjätte eran inleddes bland Anderna. I den kom spanjorerna att bli den härskande eliten.

8.3 Sullivans kraftfullaste bevis för astronomi i de andinska myterna


Jag har valt att ta med detta resonemang för att jag anser det relevant både för studiets grundtes och för förståelsen av Sullivans teori. Jag kommer inte här att analysera dess giltighet då jag vare sig har kompetensen eller ambitionen att visa på något sådant.


I det titellösa kapitel 14 i the Huarochiri manuscript finns en myt som Sullivan tolkat som ett otvivelaktigt bevis för att det finns astronomi i de andinska myterna. Myten är den fjärde händelsen i Sullivans beviskedja och myten lyder:

… They say Cuni Raya Vira Coca did exist from very ancient times. Paria Caca and all the other huacas used to revere him exceedingly. In fact, some people even say, ‘Paria Caca is Cuni Raya’s son.’ Next we’ll speak about one of Cuni Raya Vira Cocha´s feats.

Just before the appearance of the Spaniards, it’s said, Cuni Raya headed toward Cuzco. There he conversed with the Inca Huayana Capac: ‘Come, son, let’s go to Titi Caca. There I will reveal to you who I am,’ he said.

And there he told him, ‘Inca, mobilize your people, so that we may send magicians and all sorts of shamans to Ura Ticsi, the world’s lower foundations.’ As soon as he said this, the Inca promptly gave the order. ‘I am the condor shaman!’ some men answered. ’I am a falcon shaman!’ said others. ’I am one who flies in the form of a swift!’ replied the others.


He instructed them, ‘Go to the world’s lower foundations. Then tell my father, ‘Your son sent me here. Send me back bearing one of his sisters.’ The man who was the swift shaman, together with the other shamans, set out intending to return within five days.


The swift shaman was the first to arrive there. When he arrived and delivered his message, he was given something in a small chest and warned, ‘You mustn’t open this. Lord Huayna Capac himself must be the first to open it.’ While the man was bringing it, when he’d almost delivered it to Cuzco, he thought, ‘No! I’ll take a look inside. What could it be?’ And he opened it.


Inside it there appeared a very stately and beautifull lady. Her hair was like curly gold and she wore a majestic costume, and in her whole aspect she looked very tiny. The moment he saw her, the lady disappeared.


And so, deeply abashed, he arrived at the place called Titi Caca in Cuzco. Huayna Capac said, ‘If it weren’t for you being the swift shaman, I’d have you executed right this instant! Get out! Go back yourself!’ The swift shaman returned and brought the woman back. When he was bringing her back along the road, dying for something to eat and drink, he had only to speak and a set table would instantly be there. It was just the same when he needed to sleep.


He delivered her exactly on the fifth day. When he handed her over to them, Cuni Raya and the Inca received her overjoyed. But before opening the chest, Cuni Raya said, ‘Inca! Let’s draw a line across this world. I’ll go into this space and you go into this other space with my sister.’ ‘You and I mustn’t see each other anymore!’ he said and divided the world. And he began to open the box. At the moment he opened it, the world lit up with a lightning.


The Inca Huayna Capac said, ‘I’ll never again return from here. I’ll stay right here with my princess, with my queen.’ To one man, a kinsman of his, he said, ‘You go in my stead. Return to Cuzco and say, ‘I’m Huayna Capac!’ ‘ At the very moment, then and there, the Inca disappeared forever with that lady of his, and Cuni Raya did the same. Later on, after Huayna Capac had died, people scrambled for political power, each saying to the others, ‘Me first!’ ‘Me first!’ It was while they were carrying on this way that the Spanish Vira Cochas appeared in Caxa Marca.


Sullivan tolkar mytens budskap som att de är observerade himmelska händelser som inkorporerar historik. Enligt Sullivan så är denna myt den sista myten formulerad i det förkoloniala Amerika. Enligt en källa kallad för Anonymous Chronicler, ca 1585, så kände de andinska prästerna till de fem planeterna som är möjlig att se med blotta ögat. Enligt krönikan ansågs dessa vara högt prioriterade gudomar och deras namn och egenskaper beskrevs där utförligt.

· Saturnus namn haucha betyder ”vildsint” och identifieras som den som är innehavaren av den himmelska elden, gudomen bär en stav och är guden för både rättvisa och vedergällning.

· Venus namn chasca betyder ”hon som kastar daggdroppar på jorden när hon skakar sitt hår”.

· Jupiters namn pirua betyder ”kornbod” och identifieras som den ”planetära väktaren” som vaktade över såväl inkaimperiet som åkerns fruktsamhet.

· Mars namn aucayoc betyder ”han med fiender”. Merkurius namn catu illa betyder ”skyddaren av handelsmän, resande och budbärare”.


Genom att göra en datorsimulering av händelserna möjliggjordes för Sullivan astronomiska visualiseringar som skulle ha ockuperat ett observatorium i månader. En sådan beräkning med flera parametrar var något som var ekonomiskt och tidsmässigt otänkbart för tidigare forskare. Tesen att testa var om karaktärerna i myten var fyra planeter. För att testa det skulle myten beskriva följande händelseförlopp;


1. Konjunktion mellan Saturnus och Jupiter (Viracocha och Huayna Capac)


2. Att Venus skulle skymtas (stjärnan med ”rufsigt hår”)


3. Att ett möte skedde mellan de tre (Saturnus, Jupiter och Venus)


4. Sedan skulle alla försvinna


5. Efter det skulle Mars (aucayoc, han med fiender, krigsplaneten) komma i närheten av gruppen för att sedan regera

6. Detta skulle ha skett i närheten för Huayna Capacs död (ca 1525-27 osäkert årtal)


7. Slutligen skulle detta ha inträffat då svansen på den Västra Skorpionen hade en underordnad konjunktion vid sin lägsta och inte synliga punkt (the world’s lower foundation)


Sullivan antog även att de tre shamanerna, ”the Condor, the Falcon and the Swift” var de tre stjärnor på en rak linje nedanför södra korset och ”lammet” mama mircuc som beskrevs i myten från the Huarichiri manuscript, How something called the Yacana comes down from sky to drink wather …
 (se. 8.1).

Så här lyder Sullivans tolkning av resultatet. På morgonen den 1 februari 1524 just före soluppgången, låg de tre stjärnorna exakt där myten beskrev att de kosmologiskt skulle ligga, dvs. nära ”the world’s lower foundations” i en underordnad konjunktion. På kvällen den 1 februari närmade sig Saturnus och Jupiters konjunktion, dvs. Viracocha hälsar på Huayna Capac. Konjunktionen inträffade dagen efter. Den 5 februari visar sig Venus första gången på åtta veckor i sin position längst bort från jorden bara en liten stund för att sedan försvinna i fem dagar dvs. asken öppnas och den ”lilla” flickan visar sig ett kort ögonblick för att sedan försvinna och hon återkommer efter exakt fem dagar. Den 10 februari, exakt 5 dagar efter sitt försvinnande återkommer Venus i konjunktion med Jupiter och Saturnus, precis som myten sa. En liten stund senare försvinner dessa tre och den enda synliga planeten kvar att skåda var Mars dvs. Innan Huayna Capac försvinner för gott blir han en släckting, krigsplaneten Mars, symboliken för inbördeskriget. I Cuzco strids det om herraväldet och ett inbördeskrig bryter ut mellan Huascar och Atahualpa dvs. ”Me first! Me first!”


Sullivan menar att dessa astronomiska händelser skedde innan Huayna Capacs fysiska död som enligt Balboa, den man var den förste europén att höra talas om inkas, skulle ha skett sent på året 1525. De astronomiska händelserna skulle enligt Sullivan ha mints och fått sin innebörd senare, lagrade de i quipu.


9. Resultat/tolkning

Min studie har sökt ett svar på om Tawantinsuyus snabba fall kunde bero på en utsaga att det inom den andinska kosmologin, med fokus på Inka, fanns en konsensus rörande kosmologisk apokalyptisism?

Forskningen har resulterat i att det inom de andinska trosföreställningarna finns en term av stor kosmologisk innebörd. Termen pacha är ett svåröversatt ord men dess innebörd inbegriper att det inte finns någon explicit skillnad mellan tid, rum, jorden eller världen samt att skalan där termen kan användas kan vara allt från försvinnande liten, till förödande stor. Läggs verbet kutiy till bildas ordet pachacuti, en term som i studiet fått innebörden att en ”omvälvning av tiden” sker, att en ny era börjar. Dessa termer används flitigt i myter både före Tawantinsuyu och under dess existens för att markera nya eror eller för att sia om onda omen i framtiden. Forskningen visar på två explicita källor där det hävdas att Tawantinsuyu byggdes under oket av en uttalad profetia. Bägge dessa hävdar att Viracocha Inka var den som uttalade profetian. En tredje källa finns som implicit inbegriper profetian och därmed belägger orsaken till Tawantinsuyus bildande. Denna källas tolkning utgår utifrån forskning som idag anses som icke vetenskaplig vilket gör den otillförlitlig som exakt vetenskap. Min forskning leder av den anledningen inte fram till ett svar på frågan. Min tolkning av resultatet stärker dock beläggen för att en profetia hade uttalats under Viracocha Inkas styre. Min tolkning blir att det inte går att utesluta att en uttalad profetia skulle ha kunnat påverka vissa individer hos inkas så att händelseförloppet kring Tawantinsuyus fall påskyndades.

Del 3


10. Analys


Ett syfte arbetet hade var att visa på möjligheter, om ej helt vetenskapligt gångbara, med Sullivans teori för att söka ett svar på frågeställningen; Berodde Tawantinsuyus snabba fall på en utsaga att det inom den andinska kosmologin, med fokus på Inka, fanns en konsensus rörande kosmologisk apokalyptisism? Jag anser att jag lyckades relativt bra med det jag förutsatt mig göra inom ramarna för vad en C-uppsats kan utkräva, gällande både det djup forskningen skall ha, samt den tid som avsatts för det. Jag utesluter inte möjligheten att Tawantinsuyus fall kan ha påverkats av en uttalad profetia, vare sig om profetian är som Sullivan hävdar det baserad på astronomiska observationer eller ej. Huruvida bilden som Sullivan målat upp stämmer är svårare att ge ett rakt svar på. Det finns delar i hans forskning som jag har tagit till mig. Jag syftar då på hans resonemang angående astronomi i myterna som jag lägger fram explicit under 8.5. Jag kommer att gå djupare in i den diskursen senare i min analys. Problematiken för Sullivan är att vetenskap bygger på att en teori antingen skall bekräftas genom att beläggas med oemotsägbara bevis, annars skall den falsifieras. I dagsläget omöjliggörs ett accepterande av en teori, som den Sullivan bygger sin forskning på, som falsifierats.

Det bör ändå sägas att mycket av den forskning Sullivan för fram bygger på rön från den etablerade andinska forskningen. Det gör det vanskligt att helt förkasta hans resultat. Känslan jag har av hans forskning är att han tenderar till att bara se till det som passar in i hans forskning. Om det finns ett antal källor som är motstridiga angående en viss fråga men där merparten drar åt ett håll vill Sullivan gärna gå på den ensamma källans linje dvs. han är nära ett horisontellt beroende. Ett exempel kan vara den anonyma krönikan som tycks nämna se fem synliga planeterna både med namn och med deras attribut. Mainsteam forskningen har bara belägg för att Venus var känd bland de andinska folken. Vidare tycks Sullivan övertolka sina resultat och lägga in mer värde i sina upptäckter än vad som jag anser kan vara rimligt. Om de stämmer, vilket jag inte kan belägga, att inkas döpte om ”lammet” till mama mircuc för att de kunde räkna ut processionen och räkna ut att vintergatan höll på att förlora kontakten med en given referenspunkt för dess uppgång, så är det för den skull inte givet att det hade med profetian att göra. Vi måste komma ihåg att inget av händelserna finns uttryckt explicit, utan tolkningen bygger på en oerhört lång kedja av relativt lösa indicier. Jag kan dock inte helt utesluta att Sullivans påstående angående profetian stämmer, vilket gör att min tes stärks angående profetians inverkan på vissa inkas attityd inför mötet med spanjorerna. Det är dock rimligt att dra slutsatsen att profetians inverkan vid fallet mer kan ha haft karaktären av en sekundär betydelse i en större kontext.

10.1 Andra faktorer kring Tawantinsuyus fall

Jag vill här lyfta fram komplementära händelser som samverkade då imperiet kollapsade.


10.1.1 Militära faktorer

I dagsläget vet vi att det i Tawantinsuyu efter Huayna Capacs död i mitten av 1520-talet startade en maktstrid mellan hans två söner, halvbröderna Huascar och Atahualpa. Huyanas utvalde arvinge tros ha dött av samma epidemi som sin far så tronföljen var oklar. Huascar kom från Cuzco medan Atahualpa residerade i Quito. Kampen mellan de båda sönerna tycks ha dragit uppmärksamheten bort från de anländande spanjorerna. Atahualpas allierade styrkor går segrande ur striden mot hans bror som han tillfångatar och håller fängslad i Cuzco. Atahualpa överrumplas senare av spanjorernas fräcka stridslist och stora delar av vad som förefaller ha varit en för tillfället obeväpnad inkaarme vars syfte var att eskortera inkan till Cuzco, massakreras. Atahualpa förlorar i Cajamarca uppemot 7000 av sina soldater och kanske uppemot tiotusen till blir sårade. Spanjorernas härförare Francisco Pizarro och hans män klarar striden mot och tillfångatagandet av Inkan utan att förlora en enda man. I sin fångenskap skickar han bud till Cuzco om ett verkställande av Huascars avrättning, som också verkställs. Atahualpa lyckas senare köpa sig fri från fångenskapen genom en enorm mängd av guld och silver, men avrättas trots det ändå litet senare genom garrottering. Spanjorerna ses i Cuzco som den avrättade Huascars allierade då de avrättade Atahualpa och Spanjorerna tillsätter senare en ny Inka av strategiska skäl. Manco Inka infogar sig till en början under det spanska styret men år1536 leder han en revolt då han förstår spanjorernas sanna avsikter, att plundra landet på dess rikedomar och ett överutnyttjande av indianerna som arbetskraft. Manco Inka för under resterande delen av sitt liv en gerillakamp mot spanjorerna med anfall mot Cuzco som de tillslut lyckades belägra. En motoffensiv ledde till ett slut på belägringen och Manco och hans armé tvangs fly upp i bergen. Mancos fäste, Vilcambama, kom under flera årtionden att vara basen kommande uppror mot den spanska överheten. Efter Manco Inkas död 1544 efterträddes han av sin son Sayri Tupac som i sin tur efterträddes av Titu Cusi. Tupac Aramu den fjärde inkan i Vilcambamba blev den sista Inkan av de kämpa för folken i Tawantinsuyu. Han tillfångatogs av spanjorerna och efter en rättegång avrättades han år 1571. Genom hans död bröts inkas gudomliga regentlängd definitivt och de indianska upproren upphörde.

Spanjorerna hade vissa stridstekniska fördelar gentemot inkas som kan ha utjämnat den numerära underlägsenheten i av soldater. Genom de långvariga krig som utspelats i moderlandet då bl.a. morerna drev ut ur landet hade spanjorerna utvecklat kanske dåtidens mest slagkraftiga stridsteknik. Med häst och svärd och vapen laddade med krut var de fruktade krigare. Svärdet som var av stål av mycket hög kvalité och det var längre och flexiblare än de flesta av samtidens svärd. Inkas som enbart hade fotsoldater utrustade med bl.a. bronsvapen och slungor var stridstekniskt underlägsna. Hästen var någonting inkas aldrig hade sett tidigare. Den var stor och den var fruktad och utrustad med en ryttare var den inte bara ett överlägset vapen, den var också ett starkt dragdjur.

10.1.2 Medicinska faktorer

Det som med stor sannolikhet tog död på såväl Huayna Capac som hans tronarvinge drabbade även folket i allmänhet. Genom den europeiska koloniseringen av Amerika som startade då Columbus landsteg på de karibiska öarna år1492, medfördes till de amerikanska kontinenterna sjukdomar som var vanliga i Eurasien. För folken på de amerikanska kontinenterna som legat isolerade från omvärlden var dessa ytterst dödliga. Inkas och de övriga folken hade aldrig utvecklat någon resistens mot de sjukdomar européerna förde med sig. Med stor sannolikhet var det smittkoppor som drabbade kontinenten värst. Viruset som är extremt smittsamt visar sig först som en kraftig influensa som efter inkubationstiden på 8-20 dagar övergår till vätskefyllda koppor. I det stadiet som varar i 1-2 veckor är sjukdomen som smittsammast men viruset är mycket resistent så smittsamheten kan vara bestå i flera månader. Viruset smittar både vid direktkontakt med den smittade eller via luften. Genom att viruset funnits i Europa hade viss resistens mot viruset kunnat utvecklas, medan viruset slog till med full kraft mot inkas och de andra folken. Genom bl.a. Cortes erövring av Montezuma II’s Aztekvälde, med start år 1519, känner vi till hur europeiska sjukdomar slog ut en stor del av Montezumas armé. Viruset spreds sedan troligtvis ned mot dagens Ecuador och Quito där Huayna Capac befann sig efter att ha erövrat områden norr om Quito och satt rikets nordliga gräns. Viruset i kombination med en raserad samhällsmodell och ett överutnyttjande av indianerna som arbetskraft leder till en uppskattning att bara 10 procent av Tawantinsuyus invånare överlevde de första decennierna av kolonialt styre.

10.1.3 Faktorer kring distributionssystemets administrativa kollaps


Rikets välstånd fördelades efter principen att en tredjedel var åt folket, i tredjedel gick till inkan och den sista tredjedelen till Solen. Inkans tredjedel gick bl.a. till hans hov och till armen. Medan Solens tredjedel gick till alla de fester och ceremonier som hölls i riket. Överskottet lagrades för sämre tider och kunde användas vis eventuell hungersnöd i riket, något som Spanjorerna utnyttjade under de första tio åren då de levde på de reserver som inkas hade byggt upp. Inkas hade byggt upp ett administrativt system utan vare sig pengar eller egentliga skatter. Deras system byggde på civilt arbete mit’a i den statliga institutionen med skyldigheten att bistå det administrativa systemet var fjärde månad med civilt arbete mit’a. I gengäld bidrog systemets administrativa distribution med andra förnödenheter ut till ayllu. Varje ayllu fick bruka jorden och ha sina lamor där de levde. Enligt mit’a delades folket in grupper om 5, 10, 100, 500 osv. hushåll för bidra med arbete på de statliga jordarna. Det är lätt att förställa sig hur sårbart ett sådant system var. Spanjorerna som till en början var utan kunskap om hur detta system var uppbyggt använde lokalbefolkningen som arbetskraft bl.a. i gruvdriften togs flera led bort i kedjan och hela försörjningssystemet kollapsade. Lägg till detta den epidemi av smittkoppor som slog ut mängder av människor så ser vi hur hela den statliga strukturen brakar samman.

Sätter vi här samman hela händelseförloppet utifrån ett andinskt perspektiv ser vi hur många olika faktorer samverkade till en slutlig kollaps. Om profetian läggs ovanpå detta faktum, där innebörden är att deras kultur nu skall gå under i något som de ser en pachacuti, är det svårt att utesluta att den kan ha haft en viss innebörd för somliga inkas. De ser hur mystiska sjukdomar börjar figurera i området som dödar både deras kung och den tilltänkta tronpretendenten redan innan de egentligen träffar spanjorerna. När de träffas har spanjorerna med sig främmande djur, annorlunda vapen och de är vita, farande över havet i skepp byggda av trä.

10.2 Diskussion kring Sullivans tes, andinsk kosmologi och decembersolståndets betydelse

Det verkar troligt utifrån Sullivans resonemang anta att inkas astronomer byggde upp sin föreställning av kosmos genom observatoriell astronomi som de bevarade dels i myter, dels i quipu. En möjlig väg för detta antagande är att de astronomiska observationer som prästastronomerna gjorde förmedlades till quipucamayoqs som i sin tur knöt in informationen på sina färgade snören för att de skulle veta när t.ex. olika ceremonier skulle hållas. Dessa quipucamayoqs samverkade i sin tur med amautas som med filosofi skapade nya myter av det som astronomerna observerat. Genom detta förfarande kunde viktig kunskap, som var förbehållen för aristokratin, ändå nå ut till invånarna i form av myter vars innebörd de inte till fullo förstod eller kunde åtnjuta. Genom ett sådant system är det troligt att generation efter generation kunde föra ett viktigt budskap vidare i relativt oförvanskad form. Vi kan se att ett sådant förhållningssätt tycks ha skett vid Huayna Capacs död som Sullivan hävdar (se 8.3).

Både Maya och aztekerna hade en klar kosmologisk struktur med 13 himlar och 9 underjordar, var och en med sin egen gudom.
 En sådan klar struktur är något som helt saknas i den andinska kulturen. Ingen källa som jag känner till uttalar den andinska kosmologin explicit. Både Sullivan
 och Zuidema
 är de två aktörer som jag här vill lyfta fram. De bygger sin teori om andinsk kosmologi på att kosmos är tredelad, Janan pacha, Kay pacha och Ukju pacha, enligt det kosmologiska diagram som Juan de Santacruz Pachakuti Yamqui Salcamaygua tecknat. Zuidema angriper tolkningen av kosmos utifrån ett kalendariskt astronomiskt perspektiv medan Sullivan angriper det rent astronomiskt. Sullivan har gjort en del upptäckter i diagrammet som fått stor betydelse för hans forskning. Sullivan visar med sin forskning på ett par ytterst intressanta iakttagelser vad gällande tradering inom lingvistiken som kan ha stor påverkan på förståelsen av andinsk kosmologi. Den första iakttagelsen gäller namnet Viracocha. Gary Urton får i mitt studium stå för den gängse uppfattningen om hur namnet Viracocha översatts. Han använder en översättning där namnet betyder, ”sea fat” eller ”sea foam”. Sullivan antog även han att den vedertagna betydelsen ”foam of the sea”, som finns dokumenterad sedan år 1551, var den enda betydelsen av namnet som fanns. Sullivan slog upp ordet dels i Holguíns lexikon, en ordbok med aymara och quechua från 1608, och Bertonios lexikon om aymara från 1612. På quechua betyder vira ister, talg eller fett från djur (the grease or fat from animals) eller skum (sea foam) vilket är märkligt då quechua har ett eget ord för skum, posoqu. Den termen använder Urton enligt Sullivan på de mörka molnen som syns i vintergatan som uppstått genom en celest kollision.
 Guden Viracocha anses ha sitt ursprung från kulturen kring sjön Titicaca där det talades aymara. Sullivan slog upp ordet i Bertonios lexikon och fann att Viracocha bör översättas som ”tilted plane of the (celectial) sea”
 som enligt Sullivans teori har en klart kosmologisk betydelse.
 Det andra namnet Sullivan funnit en annan betydelse på eller åtminstone tolkar annorlunda är Manco Capac
. Capac brukar översättas som kung, men enligt Sullivans forskning betyder namnet på Inkas första regent (om än mytisk) ”Han som mäter djupet på vattnet med hjälp av sina handflator” (He who measures by palms the depth of waters) vilket enligt tolkningen får en astronomisk betydelse som kan användas parallellt med capac, kung. Inkas med sitt ursprung från capac ayllu ”Han som mäter djupet på vattnet med hjälp av sina handflator” kom senare genom inkadynastin att bli en härskar elit, de suveräna för att använda Zuidemas term, och således ”kungar”. Jag anser det osannolikt och märkligt att en liten grupp människor från begynnelsen tar sig namnet kungar trots att vi idag vet genom arkeologiska bevis att t.ex. Huari var betydligt mäktigare i sin samtid.

Jag har av vare sig en avsikt eller av utrymmesskäl möjlighet att återge denna ytterst komplicerade diskurs kring andinsk kosmologi i detta arbete, men jag vill visa på att Sullivans teori och tolkning av myten i the Huarociri Manuscript’s fjortonde kapitel lägger fram tunga belägg för att det vävts in astronomi i de andinska myterna (se.8.3).

Tidigare har Zuidema studerat samma myt och kommit fram till en slutsats avvikande från den Sullivan presenterat. Enligt Zuidemas resonemang består den andinska kosmologin, som han menar är uppbyggd kalendariskt, av en triad där gudomen Solen, Inti, regerar på himlen, Åskguden, Illapa, på jorden och Viracocha i underjorden och att denna kosmologi också används för den andinska sociologin. Andinsk sociologi är uppbyggd kring hierarkier och släktskapet ayllus. Enligt Zuidemas resonemang används sociologin tillsammans med triaden som ett instrument för politisk styrning. Detta sker i underliggande grupper där; Solguden hör till dagen och himmelen, den sociala gruppen är collana, de suveräna. Till Åskguden hör jorden samt skymning/gryning, den sociala gruppen är payan, de tvingade (force). Till Viracocha hör underjorden och natten och den sociala gruppen är cayao, de ursprungliga. Personerna i Collana tillhör med sitt släktskap till inkaadeln och hanan Cuzco(se 6.1). De i payan hör till hurin Cuzco och är icke adliga inkas som genom sitt ursprung, som härleds av Gamboas version till de tio ayllus som följde med på vandringen från Tambo Toco, innehar en socialt hierarkisk position som är högre än för de som hör till payan, de som saknar gemensamt ursprung med inka. Det Zuidema gör är att han beskriver en andinsk kosmologisk struktur som inte nödvändigtvis behöver vara unik för Anderna.
 Som jag ser det så öppnar det upp för Sullivans tanke att andra samhällen kan ha utvecklat samma föreställning eller att de andinska samhällena adopterat andra kulturers föreställningar.

10.2.1 Zuidemas tolkning av myten beskriven i 8.3

Zuidema ser det så att myterna i the Huarochiri manuscript etablerar en urkund för relationen mellan Solen och Inkan. Genom att Solen, far/förfader, var symbolen för suveräniteten och Inkan var Solens närmaste man, dennes levande son. I Zuidemas kalendariska kosmologi mins vi att Solguden hör till dagen och himmelen och att den sociala gruppen som hör dit är collana, d.v.s. inkas som Solens söner, de suveräna. Hans tolkning av myten är att landet höll på att delas in i två moieties samt att:

1. Viracochas far är Pacacamac

2. Kvinnan kom från Pacacamac i underjorden, därmed tillhörde hon den sociala klassen payan i hurin Cucco


3. Hon avancerade socialt då hon bytte socialklass från hurin till hanan för att sedan nå en himmelsk nivå


4. Hon identifieras som planeten Venus


5. Pachacamac är Solen och gudomen försvinner tillsammans med Huayna Capac och kvinnan vid Titicaca


6. Huvudaktören är Viracocha som kommer från underjorden hos Pachacamac till Titicaca för att sedan återvända till underjorden

7. Systern, dvs. kvinnan hade tänkt göra samma sak men hon avbröt resan för att istället etablera en passage från natt till dag

8. Huayna Capac reste enbart från Cusco till Titicaca innan sin död och försvinnande

9. Myten gör klart att Huayna Capacs arvtagare Huascar och Atahualpa startar inbördeskriget.

Jag förstår inte riktigt hur Zuidema kommit fram till att Viracocha hör till underjorden och att Pachacamac skulle vara hans far. Min förståelse är att Pachacamac hos Ichmafolket betraktades som en skapelsegud. När detta folk senare införlivades i Tawantinsuyu så kom han där att betraktas som Inti och Mama Quillas son och att Inti var Viracocha och Mama Conchas son. Denna bild stämmer enligt min mening bättre med den Urton tar upp där Viracocha, under och efter Pachacuti Inkas regenttid, i gudarnas hierarki var före, Solen, Månen, Venus, Åskan och Regnbågen i solens tempel, Coricancha i Cuzco (se 7.1).
 Hur det än är med den saken så finns det likheter mellan Zuidema och Sullivans tolkningar. Den klaraste är att båda kopplar kvinnan till planeten Venus. Zuidema sager; ”She my have represented the planet [Venus, min anm!] in the myth, appearing in the night sky before the Sun and disappearing with it.”
 Vidare menar han att kvinnan etablerar en passage från natt till dag vilket även det bör betraktas som astronomi. Den intressantaste astronomiska skillnaden är att i Sullivans tolkning föreligger inget fokus på solens innebörd, medan Zuidema lägger stor vikt på solen som Inti och Pachacamac. Sullivan hävdar i sin tes att den går att belägga med astronomiska fakta medan Zuidema, med sitt kalendariskt kosmologiska perspektiv, brottas med brister i sin tolkning som bygger på en kedja av indicier. För det första säger han själv att det i myten inte är klart hur triaden i den kalendariska kosmologin representeras. Det gör det enligt honom svårt att bestämma hur myten relaterar till kalendern då avsaknad av termerna collana, payan och cayao föreligger. De skulle ha bekräftat en triad av social struktur i myten. ”Nonetheless, the mythology suggests such a pattern”
 föreslår Zuidema. För det andra, Zuidema fastslår att i denna myt om Viracocha, så nämns aldrig Pariacaca explicit. Trots det drar han slutsatsen att det verkar som om Pariacaca bytts ut mot kvinnan i etablerandet av den kosmologiska kontakten mellan jorden/havet och den mellan jorden/himmelen. Andra slutsatser han drar är:


1. att Coniraya Viracochas far är Pachacamac då dennes helgedom ligger vid kusten på gränsen mellan hav och land

2. att budbärarna, som han inte identifierat, förde kvinnan från den sociala klassen i nedre moiety, hurin Cuzco upp till övre moiey och hanan Cuzco och att kvinnan hör socialt till payan, som beläggs genom att Viracocha förde sin syster från Pacacamac till Huayna Capac, som av henne tillåtits ha arvtagare samt begåvat honom med förmågan att härska.


3. att Huascar och Atahualpa hörde till payan, Genom att myten gör klart att det var de som inledde en strid om tronen som resulterade i ett inbördeskrig

4. att Viracocha hör till cayo.


Med detta resonemang vill jag på intet sätt säga att Zuidema på något avseende har fel, tvärt om så kan Sullivans forskning sägas vara komplementär med Zuidemas. Min poäng är att visa på att om det finns astronomi i de andinska myterna, vilket verkar troligt oavsett vilken teori som använts för att komma fram till det, så kan även profetian ha uttalats genom observationer på den himmelska sfären. Det är mycket troligt att det förhåller sig så att Sullivan har övertolkat sina upptäckter och dragit alldeles för stora slutsatser av de upptäckter han anser sig ha gjort. Att han utifrån upptäckterna betraktar sig som innehavare av nyckeln som kan låsa upp förståelsen kring ett helt imperiums snabba expansion till Romarrikets storlek skulle bero på en enda orsak, anser jag vara helt orealistiskt och otänkbart. Rikets uppgång och fall bör nog sättas in i en större kontext än så.

Sammanfattning


Studiets frågeställning har inriktats mot en kontroversiell tanke, en apokalyptisk sådan. Med frågan; Berodde Tawantinsuyus (dvs. inkas eget namn på sitt rike) snabba fall på en utsaga att det inom den andinska kosmologin, med fokus på Inka, fanns en konsensus rörande kosmologisk apokalyptisism?, söktes svaret ur två vitt skilda traditioner. Den ena var att studera den konventionella andinska vetenskapens rön, dvs. en historiebeskrivning baserad på vetenskapliga discipliner som bl.a. arkeologi, antropologi och historia. Den andra var att tolka uppgifter från en vetenskapsteori som inte anses vetenskaplig inom något forskningsfällt. Poängen med att använda den forskningen var att den presenterar en alternativ teori, baserad astronomiska observationer, kring hur Tawantinsuyu kunde falla så enkelt. Studiet är indelat i tre delar där den första delen inbegriper historia, den andra Dr William Sullivans teori och den tredje en diskursiv analys.
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