
lnkas - Farao

Det forna Peru och EgyPten

jämförande perspektiv

Från historisk och kulturell kontinuitet

till förändring ...

Detta är min kandidatuppsats i Historia/humaniora från 1993 vid Lunds

universitet. Jag fick idenna text möjlighet att utröna hur det i religiösa och/eller

politiska trosuppfattningar, samt i praktiserandet av dessa, är avläsbart hur

samhättet ifråga konkret är organiserat socialt och psykologiskt, men också

produktions och försörjningsmässigt. Vidare, fann iag att en hel del av de

kulturetla och religiösa beståndsdelar, som vi i väst ofta påtalar som det

"grekiska arvet" går att härledda än längre tillbaka, exempelvis till det forntida

Egypten.

På nästa sida inleds uppsatsen med innehållsförteckningen

god läsning ...

I

Johan Cronehed
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1;1

Etypteru

Om vetenskaplie tillhörishet och kultur

Iör både historiker och arkopologer:a det viktigi att veta sir vetenskapJiga ti-llhörighet.

D91q för att kffna gå vidare inom den egna skolbildningen, {9§ för att få nya impulser
ftån andra iffikhingar och d:jmed bryta sin eten begr?irEiing
Sjåi1v :ir jag mycket inJluerad av kultur- och socialanlroPoloti. Nza iag nu skriver en

histodsk uppsats kon1mer den dilr{ör si?ilvkiart att bestå även av ett ankoPologiskt och
sociologiski untarde. Den kommer också att innehålla dlag av rcligions- och iddhistoria'

Vetenskapugt och teoretiskt :ir iag vårken någon renodlad kulturmaterialisi euer
strukturfun-kfonalisl Inte heuer anser jag att det i verkligheten går att förbinda ett
samlållle med a-llt{ör mycket kulturbuadet "nltha - Praais". Ett exempel På detta åi.

historieartropologens Marshall Sahlin bok om kaPlen Cook och Hawai. N{yt- och
praxistädrandet innebä förenklat att bl a mytologin st-Yr sättet, som maJt möler
utomståeade med- Spanjorerna an-så&s exempelviJ som gudar av Inkas. Ävm kapten Cook
sågs som en gud första gårgen han kom till Hawai. En gud som kom på 7ä# fid och d:irrrred

rÅboU.".uå" en period av fred. N?ir Cook senare äterslinde 611 Hawai blev har dödad
och ritue[t uppäten, eftersom har denna gång var guden som kom påpl fä r:rder den
regelbulrdrra pirioden av krig. Kapten Cook va. inte l;:rgre 9n d91 av den trytobgiska

ordaiagen. Cenom att bli rilueilt offrad blev han inlenmad i denna ordnirrg igen'
Hawaiarrerna ager-a de eftet "mltho - Pfiais ". t

Jag anser att det 6nns univemelia drivkralte!, hat, rädsi4 sj;ilvfö.sva.r, k:irlek, öEdlet, som
föi,isso tar sig olika uttryclg men som :indå slår i8enom det stril<t kulturburd4a ageralldel
För att förstå historiska och kuiturella omvälvningsProcesser är aktörs- och
inleveiseförståelse beb,delseftr-iit. Som historiskt och ankoPologi§kt inkes§erad arlser jag

att det kar( va.ra viktigt att försöka filllla siäva ideema bakom samh:illets stru-ktur. Den
grundlaggarde kärnar avspeglad via m?insk1i8a myter och riter. gtt slags sa.crh:illets

ia"aUts-tarla utilrån den mainskliga iddv:ir1den. Denaa idövzirld är grunden för ett
samhäiles kultur, men också {ör dess historieuPPfattning.

lnom anhopologi sympatiserar jag i:ndå, "iats aIIt", med Marshall Sahlins och
strukturaliståns Lävi S&auss sätt att utilrår ett viixel§Pel iörsÖka inringa både id€viirld och

samhiilleJig strul:tur. Inom histoda slrtPatiserar iag bl a med Daniel J Boorstin och Michael
Nordberg, som båda utiJrån oLika koflkreta teman, exempelvis; tidsbegreppet,
upptäcktsresoma, bondeupproren e1ler den arrdliga attivitete& förs6ke! iiringa och
utveckla sina historieveteiskaPliga teser.

Jag zimnar att, ufiftå! erskilda teman, genomlöra en jiiarförarlde studie-qrellan lz.tanlzl ocå

ael pna t ggVter. lag vi]l försöka 6Jma balomliggarde id6skntturer och dess sa-o:rlt;il1eliga

åteispegli.ng, För ätt kuma genou,föra detta måste iag delvis utgå lrån kulturella
stereäry-per, matriser, samt diformera verkligheten via egen tolknint, eftersom all
miirsklig toll§ring :ir någon form av sådar deforsntion-

Naturlittgis iir den milnskiiga vialdm och dess olika st-u.ktuier allffii( mår€fa§seterad för
att någJnsia kurlra ramas in totall Detta utgör den Ratuditt avg*insade bas som denru
opprå '.i1", på. Jag iir till fu-Ilo medveterom att det i verkligheten inte går att måla
u;iriden med Åtiga f;irger och låta den befolkas av mif§kliga schackPi:ise!- Men det-går

:hdå att ange kulirelliramar, att visa på idd och samhiillsstrukturer, som såikelt ha! ha-ft

en stor beryäeke för många m:inniskor. i ex de miirmiskor som levde i det fo.na Peru och

1 Sahlin s' 104lt
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12. Inledning

Jag blev intresserad av Egl?ten uider en tilJfiiliig vistelse i landet under 1980-talet. Vi var
några styckeq som skulle försöka ta oss upp för Nilen till Sudan och Kenya. Medaa vi
fjrgiioes vintade på irtesetillstard till Sudaa bodde vi hos några eglptiska v:iiner, som
dessutom var kopter, D v s nutidens lc-istna aretagare till faraonema. Ett par av våra
vänner tillsl:ev pra::ridema egenskaper som inte enbart var mirmen av det förfluha.
Pytamiderna tillskrevs kosmiska kraJter, soan både skulle vara viilgörande och helande.
Små och hearmagjorda pl'rar:rlider kurde användas till mycket. A-IitiJIån att behålla mat
f:irsk till ait .ent psykiskt må bättae med hjaitp av p1:amiciterapi- Nåvä! jag fick med mi§
en engelsk pocketbok2 i :imnet, och vi for vidare

Till Latinamerika och den ardinska kulturen har jag ett något djupare och mer låfigvai$
förhådiande. Denna relation iir odlad uader ett par längre vj.stelser i Peru och Bolivia r.mder
1980-talet. l Pem är den ardinska Quechuakultwen också ar'eet efter hkas. Det omfattar
språl1igt niistan ha.lva Perus befollcLing. Dagens Peru iir till hiilften uppdelat i milit?ira
urda:rtagszoner. Det förekotrimer öppet vä4 terror och follsrord. Att förstå detta utar att
förstå något om Quedluakulturen vore en mycket onyanserad oc}l -tlig förståelse.
Förståelsen av QBechuaindinema :t i sir iua baserad på förctåelsen av den andbska
högkulturen lfltas och det andinska ar:vet. Detta historiska arv år högst påiaglitt och
levaade oclså i vår modema nutid.

1:3 UDp§3t§e!§ loåLoch problerframställnins

Historia är för mig kontinuitet och föiändring. I föfthdringas natur litger oclså ett mått
av anpassning. Jag \.ill försöka beiysa hur In-kas och Egl.,T.ter.s kulturelln - historiska
kontinuitet var uppbygg4 men ocksä på vilket sätt processen av {ör,indling fungerade. Det
hartdlar om att iälnJöra två hierarkiska strukturer, som på ,tan hade stora likheter med
varand;a. Att firula id6ema bakom dessa båda ku1ture4, att kurma iäEdöra likheter och
skillnader. Jag hoppas att del'jtun?rande penpektioet' i sig sjaitvt skall visa sig va-ra
frul<tbart.

lag har utgått fran följande frågestiillningar:

På oitken n ytologisk grund oal respektioe kdturers kulturellll/historiska kontintitet
uppbyggd?

Hur d.lerspeglade dessa kulhtrets iddorirtdar sanhtillets struktur och dess religiösa och
politiska itua.let?

Avsluhintsvis ställer jag följarde frågor:

Varlör ledde Inka kets undergåag process 0.o föriindrin& till etr parallell kulturutaecklifig
i Peru?

Varför led.de det foma Egyptens " lör.indringsprocess" iflte tilt e liknande parallell
utoecklirlg?

]ag kommer att ta upp flera orsaker som jag anser vara viktiga, Jag konrner också att
belysa andra frågor iuppsatsen. T ex om Egyptens och Inkarikets skuktur och hierarkiska
uppbyggnad.

2 Schul och Pettit s. 206 ft. -2-



7:4 Metod- och källppbleq
Metoden ;i{ att uiiJrån skriftljgt och bea.rbetat material bygga en uppsats. Mfuga skrefter
oclr böcker angående inkarilet bygger på spanska, i något fall indiarsk4 krönikörer från
1500 och 1600 talet. Dessa krönikörer har i sirl tur ofta shivit ner sina material fråJ1
hörsägen och mundig fradition. Inom eglptologin åir tiilgången tjll si«iftUgt käll::raterial
mycket stort, om man har förBäga att iyda det fomegyptiska skriftspråket,

Hos båda lxiturema fanrs det lrappast någon tendfiislbs d,okvtr\eltation, d v s uta+
personlig odr zubjektiv fåkgning. Antingen mäades det upp en idelabild eller också dess
motsats. Genom att ställa dessa bilder mot vararldra ka.rr rran försöka finna en form av
normalisering.

Att fä tiltgang till Etl.Pteru och Inlas skriftliga kållor, och än mer att kul]na tyda dess4 :ir
en alldör orfattande process inom ra]rlm för denna uppsats. Det har dock vaiit möjugt ati
stiilla bearbetade material mot varandra och jämföra likheter odr skillnader.

1:5 Disoosition

Uppsats€! :ir i huvudsak uppbygtd kring ohka tema.n. Jag börjar med en a11o1ä1

geografisk beskrivning av Pero och Eg]?ten, för att sedan definiera min egen ståadpurrkt
tejlarde be$eppen myt och oerklighel. Jag fortsätter sedar med följande teman:

E xenpe l p å ur srylgstflyt er

u Mytologtskt kottseflsus och samhdllenas hierarkiska uppbyggnad

§ Iflknikets och det fona. Egyptefls sociqlq olganisatiofl - saflhillsstruktur
§ Den ituella återspeglingefl ao sanh{illsstitkturerfta

TiI sist täJ jag upp nå$a korffattade a.§peklet tötar\de defl traditiorulla strukturens firdnding
och hur dessa processer fungerade.
Varje tema avslutas med "dialog - konl<1usion" d;U de skilda kulturema stiilLs mot
varandra i dirckta och konlqeta jiisföxelse!.

1,16 Dif fusionism - isolatioldsm

Delrr1a uppsats är definitilt inte 
^ägot 

inligt i debatten argående diffusionism eller
isolationiscL D v s huruvida det har existerat 'ftr-columbiansk' kontakt eller e, mellan den
" gamb och nya oiirldeL' Derma debatt var mycket at<tiv rcdan under 1800-talet. Man pekade
på kulhueila likheter, som fanns mellan invånare i det gaE[a Eg]?t€n och i olika
latinamerikarska hifkulture!. Ewopeiska och amerikaiska diffusionister hiivdar
vanligtvis att Ildet av mänsklig kontakt har gått ftan den gamla odrldzn fll den nya,
medan en del latinamerikanska diffusionister hävdar motsatsen.3

Thor Heyerdahl är den forskare, som på det mest konkreta och sptunande sättet försökt
påyisa diffusionismen. Hars Eöf:irder med vassbåtar över Auanten iir något som måaga
kiimer till Han pävisar också kultur€lla likheter, bl a mellan det foma Eg)?ten och Peru.
Som exempel kan näE|rlas användandet av vassbåtar, hierarkier grundade på soldlrkan,
mumifiering av ktrngliga fa-milir o s v.a

3 Seirnoral s. 21 ff
4 Heyeroåhls. 791
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Diffi:sionisrn - isolationisrn (forts)

Isolationistema hävdar i sh tur att Likartade kuiturer kan utvecklas ParalleLit utan någon
kontakt med varandra. Att enskjlda kuiturgrupper kan uleeckla en eten och oberoende
evoiution.5

Mitt intresse för en jiiarförarde studie meUan Perus och E8]?tens foma hieratkiska
sad'rhäleq iir enbart intresset av att för§"å dem bätbe. Vi fiirdas nu geografiskt vidale ti1l
dessa högkulturer, do& utifrån m gar.6ka vanlig historisk och antr-opologisk begtiinsnirlg.
Tid-smaskinen är iirlnu inte uppfturnen-....

Perus geografi

Nuvarande Peru
Karta 1
Claes Brurdenius
s. 2 "lmperialismens ansikte"
L,a:ld7972

o$*

Peru brukar delas in i tle retioner; Cosia ftuscemsan), S,ar,.a (höglandet) och Seloa
(regaskogsoaEådet). Lardet år i dag den tiirde stö6ta staten i Latinanerika, he gåfrter
störe ain Sverite, och griiruar i norr till Eclador och Colombi4 i öster till Brasilien och
Bolivia samt i söder till Grile.

La Costa tu det ökmartade kustorruådet, Ia Siena är den andinska bergskedjan, som
shäcker sig Eritt genom iandet med höjder på 7.000 meter över havet. Oster om
bergskedjan ligger Lo Setoa , det stora regrskogsosEådet som upptar två tlediedelar av
landets 1,ta- Följdaktligen existerar stora klimatskillnader, f!ån kusEemsars ökenllimat lill
tropiskt klimat i den östra regnskogsregionen. l;iena vaierar temperaturskillnadema
kaftigt p g a höjdskilnadema.

5 Heyerdahls. 60 ff
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Perus geografi tfons.)

I de andirls- ka bergen gar det att vandra mellan flera oLika klimat på en och samma dag.
Från de ofta snötäckta bergssluthingarnas tlmru luJt och isande vii1dar hll bergdateÅ
fuktiga, nlstan tropisk4 viirme och gönskande viixthghet.
I .Andema, uppe i berge4 tu skjllnaden mellan sol och skugga också skillnaden mellan
viirme och §1a. Natt och dag präg1as av sanl-Ela kontraster. Det air omijligt att hte kiirma
sig utl;irflrrad till vädrets, beigers och leglets makter - i dag precis som för tusentals ar
sedan.

Egl.ptens geografi

Nuvarande Eg)?ten

Karta 2

Nancy Mc Grath
s. 14 "Frommer's Dollarwise Guide to Egypt".

New York 1989

Egyptea ligger i nordaistra Aftjka och besä. titl Större delen av ökerl Utan NilerL floden
som långsamt och vårdigt g€noE*orsar landet &ån söder ti1l noE, så vore Eg],Irten pra.k-
tiskt tatet utan växdighet och befolkning i dess irue regioner, Landet gr;iflsari;äste; mot
Libyslr, i öste! mot Israel samt i söder mot Sudan.

Dialog - konklusion2:3

/=d
;_ei2 > \:d1 szg- r&/ e<

\\ ! iP?t!_;;-»I," 
'. isN,,^ lt 1 si.åi \,r!d

wd \t"i'"" P h$r, Å_* e,\*1il'.Hiti3 å1 \\.1..&1/,s) § I
sn--?VX-lå§j
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Dialoe - kon&lusion (fodsl

E8l?ten inbjuder lill att befolkningen centreras kring Nildeltat och faings den bördiga
Niid-alen. Peru har inte alls sarn-su gir.na demograJiska cenhm. Karga och ofmktsarrrma
bergsområden avlöses av grönskande dalgangar och högplatåer. Klimat och odlings-
betirgelser är t o m rcgionalt vä1digt varierande. Om Peru kan man säga att det mer
inbjuäer till en decentralisering sett ur ett hi§toriskt och demografi§kt Perspektiv.
Även i klioathiirs6ende uppvisar iiindema stora olikl€ter. En sal< har de dock gemensariLt:

beloendet av vaf.en och odlingsbar ior4 samt sraten På dessa resurser som livsgiva.nde och

inte a.lldör självlJara. Eg]?ten var beroende av Nileru regelbund;r'a överw:irminga! och '
Peru hade samma beroende av regelbundla regnperioder' Hos båda högkulturema, Farao

och Inka, ansåF detta vatten och joldens Uvsplocesser vaia ef. verk av gr.rdama.

3:1 Inkariket

L&as grundade sitt rike i Cr.rzco i Sdra Peru. Efterhard underkuvades de omkringboende
fotkgmpperna. Från mitten av 1400-talet påbörjades <ien expaision, som avstaruudes med
spaniorema 1532.
Inl<as visade stor tolerans mot de erölTade folkens religion. AJ1a skul1e dock titlbedja solen,
som den viktigaste guden. Inkaindianemas språk, Quechua, blev också Påtvingat de un-
derkuvade f olkganppema.6

På sitt eget tprak kalade Ir&as sitt rike för Tah antinsulo, de lza regionerna-s rike. Norrut
låg Aftisuyo och Chinchasuyq söderut låg Condezuyo och Colla-suyo.7

Inlaimperiet

Karta 3
Magnus trIömer
s. 18 "The Andean Da§r"
New York 1985

6 Lohman s- 15
7 Huber s. 142.

Fipre I.3 Pre-Spånrsn Sertlemenrs and rhe Inca Emprre. qith lts \hin
Dirsions ard Roios. ,8ased on Cobo 1979. map lz Mor;les I'!dron IeTi:48,
and Moris 1976:6,3.)
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Ku-ltureli konoloqi

Plehistoricål (honoloSicål Divisions

1530
1476-1534
1000- 1476
600- 1000a o.

2008 c. - 500 Ä.D.

900 -200 B.c.

18m-900
2500- 1800
4500-2500 \
6000-4500
3000- 6000

9500'8000
12,0@-9500
pre-12,000

ltaah l.1t C?1'tol P,a ,o,t Ptr Eali a *"dat

lnca Expansioi In.a &piisjon

Ea!l),

Magnu§ Mömer s' 8 "The Andean past" New York 1985

3:.2 Det et]'otiska riket

Nilens avlagringar efter varje överwämning giorde jorden svart och bördig' Landet blev

i&g ^a"tit 
i:i*re', den #arta deten , och-" deshret", detltöda delen som var öken-

Landet var också deiat i tvä rikery i öore oc]. nedre Et]?ten' Det dole Eg)?ten bestod av

Nlläute., och luttdets södra delal, Dei zedre EWte beitod av Nildeltat och lardets norra

deiar. Derma vådelning behö s rymboliskt nt de tr å rikena förenades ca 3100 f kr'8

Det va. öore EgPktt, som eröwade och inkolPorerade Nitdeltat urde-r en gemensam kurg'
iur, itua" 

"itt 
iå't" i i Herakleopolis, som tiLl en bö4ar blev centru-Et för det tidiga Eg]?tens

vidare expansioru9

Egpten fick ett starkt cenbal§tf're och kunde mot§tå de flesta inbry"kringama av

A'alri*^a" folk. Det skaPades en egen form av eglptisk identitet, som relati'lt orubbad

lvckades överleva fram tn] ca 500 f. k;.ro fran och med den Ptolemeiska tiden, 323 - 30 f kr'
ä" fgipt* var under he[enisti§kt s§'re, hriade den egiå nationaliteten utsätlas för en

alltmer påtaglig yttre odr inre påverkan.11

8 Johnsson s. I ff
I Rume s. 24

10 Kav s. 14
11 Ruffe s. 100 ff
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Det forna Esvptens historia

\44-^.

Dvnastisk lconolosi

Förhistorisk lid Förc 3000 r Kr
Riks.nand.r 300o fK:
Thisitisk tid 3000-2780 lKr
(dynastifna l-2)
camla Ritct 2780-2260 fK;
(dynasticrna 3-6)
3 dynr Djoscr, trappstegspyramicicn ca 2780 fKr
+ dyn: ChcoPs, Chef.en.
Mykerinos, pyrmiderna iGiza cå 2720-2560 ,K:
5 dyn: solkuh.n bli. natsr.ligioo ca 2560-2a20 I K:
Förstä d.lbnp.riod.a 2260-2050 flC
M.llc.stz Riket 2050- 1785 f K:
(dynasligna I l-12)
Aod.a m.llånp..iod.. (H/kso, 1785-1557 lK.
Nl,a Rik.t 1557- 1080 fK:
(dynasrie.ra 18-20)
18 dyn: Am.rophis I-UI, l55t-ca 1310 fKr

Tuthhosis 1-lV,
Hatscnepsut, Echnaton,

. Turanchamo',Horclihcb
19 dyr: Scti I, Rms€s Il, ca 1310-1170 f K'

M.rc'prah(Exodu,
20 dyn: Rams.s III-XI call70-1080fKJ
S..tid.n 1080-332 fKr

Karta 4
Rolf Grönblom
'Egqtars forntid"
Stockholm 1988

2l dyn: prästvåldc
22 dyni libyska håBkäle
?5 dyn: suda,esiskå hårskare

550-525 fKr

332-30 I K:
l0fKr-395cKr

395-640 t Kr
640 c Kr-

E{yptens sista it/.odda
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3:3 Dialog - kor&Iusion

Et]?ten biev tidigt ert stat med en form av nationell identitet. Faraos Et]?ten hade en
my&et $ng och sammanh:ingande historia. Samma sak går inle att säga om Inl<arikets
Peru.

Inkariket var en mycket kod tid av den andirska histori§ka kontinuiteten. Om man
diircmot ser Inkas som en slags slrltes av tidigare kulturem bestånd§delal, så får marL en
mycket mer rclevant sJ'n på Perus och A:rdemas historiska utveckling'u Det blir även
El'Oltlgt att gö.a honologiska jäqLförelser. lnkariket var resu.ltatet av en hi§torGk m/cket
I ång utveckling?rocess.

Den egLptiska hi8t«dturen bygger pä er centroliserud kllturelt och hi§torisk utveckling.
Den päruaaska högkulturen bygger på en tydlig decmtraliserad utveckling ur ett historiskt
och desrograiskt perspektiv.

Jag har nu korfattat inplacelat högkulturema i ett geogaafiskt, hi§torjsld - lrulturelt
persp"Lti". Sltet iir att B; en koll}let och nåtot mer materiell sub§tan§ iruan iag nu tar
vidare med att tra4ga in i dessa kr:lturers mltologiska id6viiddar'

4:1 Ml't och verkliehet

En kultuls mlter är inte enbait sago!. Mytema utsPelas ofta i historiskt förfluten tid, men
fungerar också som förklaringsmodell för märui§komas nutid. M,'terna berättar om hur
urriverwm skapats, hui viirlden ser ut, men oclså något om rådande politiska - religiösa
maltförha llaaden-13

En mlt blir inte saga förriin den är passerad av tiden. Även var modema tid bygger delYis
pä m)ter. IGnske iir de dock inte samlra 1ånga livsliingd, som i peruaruk och egl,?tisk
hogfrtt"r. Jag ska]1 nu ge några exempel på respektive hög(.ultEers ursprungs- och
skapelsemyter.

4:.2 Inkafolket ,ch skapandet av kosmos

Viracocha skapade först en värld utan sol och stjämor. Det var en mö.k vairld-
lv{iinniskoma skapade han efte. egen förebild, men de kunde ej leva i fred med vararrdra. I
wedesmod låt har &ainka hela dec:! gldlösa m.ihskligheten- Bara ett fåtal gudfn:ktiga
överl€vde floden. N;k vattnet böriade sFrka och jorden återigen var torr bö+de Vtaco(ha
att omskapa världen- För att lyckas bäthe denna Sarg gav han världen lius via solen,
månen odr stiämoma. Niir jorden var färdigskapad byggde Viracocha ett tempel för
tillbedjan av honoro och som mirne av det som hänt.
Viracocha ristade in alla m:imiskor och folk harl tiinkte skaPa i Plattor av ste& Han gav
dessa liv och befaltde dem att ta ;orden i besitbLing. Månniskoma byggde staden

, Tiahuanaco åt sin skapare. Efter detta skilides miiruriskoma åt. Staderu ruiner §år alltjiimt
kvar.

Mötet med Inkas

Viracocha tyckte om att vandra orlkring i bergen och På PamPa§, för att se hl1r
miinniskomå Blbad honom- En dag kom han till Cllzcodalen diir han blev mottagen med
vördrlad. Invånama fick en gldsståty föreställande viracoch4 som dom skulle offra och

bedia tiu. Han fortsatte sedan sin vandiing norut o€h Srurdade keiarstadm Cuzco. Dår
gav har folket undervisning om sina viilsitnelsebringande lagar'

13 Claft s.260ff-



Mötet med Inlas (forts.\

SlutLigen höU han ett avskedstai ti1l människoma som han hade skapat, oc}l förberedde
dem på ftamtida hiindelser. Falska Viracodras skulle koror4 miirudskoma skulle inte säl|a

sin tillho ti1l dessa. Viracocha skul1e si?ilv sända ut budbärare {ör att skydda mänrdskoma.
Dessa åikta budbiirare skulle vara vita skägtiga miin. Nit har hade sagt detta, #ck han
med sina två Eanare till havet där de vaadrade bort På dess ]'ta utan att +nka.14

Skapelsen av Irrkas

Utadör Cuzco fams en plats som katlades Pacatitambo (Huset av produltion) odt där
farr6 ett b€{g som hefte Tambotoco (H]lset av {ör§ter). I detta berg exi§te.ade tre fön§'.er,

vajav fönstret i mitten arsågs vara det mest betydel§efulla.
Friån det ena sidofimstret kom det första lLndet av 1r,diarct, Från det and.a sidofönshet
kom det en ar.Gn grupp av indianer. Ur det centrala, och det mest betydelse§rlla fön'stet,
kom det f1'ra märr octrfy'ra kvinnor rmder ledning av Vaacocha (Skaparen). Den viktigaste
av brödema och systrar:na var Manco Capac. De åtta syskonen förIl]'ttade sig §akta mot
Cuzco tillsaannurs me d sidoftnstrms båda indiadolk.
De s6kte ett bra land att odla och leva i. Under fiirden giorde sig e^ av taöderIlE' sä fr,Lktad
att syskonen sånde t'I]Ibata honom till det ursprungliga fön§tret. Nu var det baia tle av
brödlma kvar. Err av dessa tre star,nade kva-r utanför Cuzco och blev stadader för Iika§
rc1igion. En annan av brödema föwandlade sig tillen sten i Cuzcodalen och blev på så sått

syotol fo. irkas tillhörighet till oruådet. Kvar {arurs nu bara den fiämste av brödema,
Manco Capac, och tLans fFa systar. De blev förfäder 811 inkas.ls

Viracocha i id6-viirlden

Viracocha var den som hade skapat al1t, även de aadra gudama. Har var Ijai:lan &ån det
dagliga Iivet, men iindå i en det temPel rePresenterad av en m;irui§kotknande gestalt.
Un-dei Vi.racocha existerade a1lt , solen, månen, en del stjiir.nor t ex Venus, sant iorden och
havet.16

14 Huber s. 37 il-
I 5 Pärssinen s. 1 83 f,
I6 Bushnell s- 144 l-
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Viracocha - Skapareuden

CentralfiBure! rå densk solPorten eidTi'liuanato -

HÖid ca 60 cm. (Efter roYce)

CHS Buslmell

,,*"#"*1ru.

Denna miinniskoliknande gestalt finns utskutpturerad ovarLför Puerta del SoL, soLponn'

som i sin tu! iir uppfÖrd av Tiahuarracokulturen 600 - 1000 e kr. Den & belägen ö§ter om

Titicacasiön på dänuvarande boliviaiska hög?latår 4000 meter öve! ha!-et' Figuren har

sagts reirese'ntera VL-acocha. Sarma figur har upptäckts på lerurnor i cenhala Peru, vilket
tyåer pJ att den har haft ett inflytande även På andra kuiturer.lT
Viruao"t 

" 
var med andra ord över§t i dsr kosmologiska ordningen och kan ses som en

amdroglT r gud p g a al+haa - hon irdemmade en miingd manliga konlra kl'inrrJiga kaJtel i
k*as fäoäologi.-Dessa motsatta kiafter avsPeglades även i vardagslivei- Det var t ex bara

kvirmoma soui 6ck så.lorderL och bara miimen som 6ck Plöia den. Fruktsånhet konha
befruktning.ta

Ml/tologisk to[,xting

Viracocha var en androgyn och samranliinlande kraft, som skapade helhet i Inlas
kosmologi. SkapeJsanyteä kan också ses som en kraft, som fogade sarman en mängd

olika mltologiska id&r för att få en helhet.
t exe*itet pä supafldet 60 kosmos byggde människoma till§a.glmalls en stad, en helgedom

till derås såpare'Viracocha. Efter deniia giiming skildes mtunisk orna eLl mötet med lflkas

förenade Vtacocha olika folkgrupper 
-,-der:kkus och keisarstaden Cuzco' Inlas fick

undervisning i de sanna och riiti lågama, samt blev utvalda att vara b:tare av dessa id€er

angående kosmos odr samhiillsstruktur

1 7 Bankes s. 1 44 it.
16 Silverblatt s. 41-44.



Mvtoloeisk Lollnine lforts)

Slutligen visades, i mlten om sktpeLsm a12 hkas, pä den direkta kopplingen mel1an
Viracocha och Inkas. M1.ten gav legitim rätt att h:irska över andra folkslag, samt att ta de1

av deras resurser. Den inkorpererade oci inleElmade olika folkgllpper i Inkaimperiet.
Naturligtvis :indrades och omvandlades dessa oyter efterhand som Inkariket växte och
urderkuvade alldler folkgmpper.

4:3 EqvDtens ursDrunssm!'lolosi. inlednine.

De nedskdr.na eglptiska mltema iir inte a1ls lila udörligt berättande soEt de orn Inkas. Det
kan bero på att Inl<as mlter hul.udsa-kligen iir muntligt överförda och inte skriftlitt som i
Eglpten. Man lrar dock böiat kun:ra ryda en del av den specella Khipu-skift ftnut- och
bandskriJt), som Inlas anviinde ti1l i huludsak administrativa åindamä.19 Dessa kiillor har
ibland kralaat s*illas mot hö$ägen och muntlig kadition.

Vi gar nu vidaie til den eg]?tiska m).tologin, som mer än In&as biirs upp av mytolo§skt
idier kri'Lg ol*akJafter och gudar. Inom dessa ramar finrs en otrolig variationsrikedom i
texter - h,..nner - tillätnade gudama och dm kosmiska ordningen. H;tr foljer ett kort
exempei där skapargudenAfanr definierar sig siillv.

Atun1

lag å{.4tafl, skapzren at de atds*gu"tarru.

lag tu fr.ar son föllz Slil
Jag ar del storz nat/fuinta
lag ar fratt som gjode aai som oerfuu{e 6raföt rtonom \Shu)

tag pg niL ryn{\|A dxeas\ enIbt nin ?gen ?i{ja
l,t:ft di rylnlrn för d4 son fårtas udare
som de toå cb(tam.a azt ormat 20

Hair presenterar Atum (även ka1lad R6) sig som en androglrr skapargud,
Egyplms Viracocha.

Rundle Clark
s.81" Myth and. Symbol
ifl atlcient EgW"
New York 1991

Bilden föresi?iler guden Atum o& två ormå.
som stanger in den kosniska formerl

rg Pårssinen s- 31 lf.
20 Clarks s. 80.
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l]rsorurgsm lten

I börjar fanrls bara det mörka och formlösa wsprungliga vattnet som kauades "Nutt" . Det
var överallt oci det hade varken yta eLler botten,21

Skapelseguden Atuar (RO) besteg den ku.Ile som upphöjde sig ur Nun (det wsprungLga
vathet) och underkuvade kaosets kiafter, samt inföide M-a-a-l (v?irldsordrLingen). När
Atum gjode detta tog han också på sig kungaskapet över uriverzum- Kullen som höjde sig
ur Nun och skapelseakten blev sedaa formaliserade i p1'ranidemas och templens
trappsteg. Ritualema i soltemplen var irtspirerade av skapelsemltema.22

Det faruu en B;ingd oLika skapelsemyter, eller snarate en mihgd oiita mltologiska id6ei.
Ett mön-der gar dock att urskilia. För att det ska.1l bli lättarc att följa de irbördes
relationema presentelar iag skapargudar-nas stamtavl4 enligt sy§cemet i HeJiopol.is.

Androgyn skaparsud_v
ÅluEl (oi R.)

Liv-> <- Ordning

<- Hi]n]]3el

tl
S.th:Nc?hör

I

Horus Sc El<ict

Bilden före§;i er hur Shu (liv)
separerar Nut (hirmel) och
G€b (jord)

21 Clark s. 35.

Jord--> c.b-:
I

förste Faraon

I

Oski: Isis

l
Hon:s rh child

-r'
IDen

ligllJ av Rundl€ Clark
s.18 Myth ani 

evllab 
in an ieflt Egypt

ExemDel oå mrtoloeiskt mönster.

I det ursprEngliga vathet fN:un) faruu Iöruisättningama för att skaPa v;iriden. Nd8o,
hävde sig upp ur vathet. Denna l«aft och gud skapade ordning ur kaos. Skaparguden
(Atum) Uimrade sedan sitt verk. Hars avkomma som qzmboiiserade hv (Shu) och ordning
(TefrLut) fick i sin tur bain som representerade hirrmel (Nut) och jord (Ceb).

Hi:rmel och jord, Nut och Geb, var till en börja:r förenade i en helhet. Liv (Shu) sknde
barnen å! himnlel och ,o!d separerades. Idmlqt (Nut) skapade sti;imoma och födde fem
bam (Osiris, Isis, Seth Nephtys och Horus den :ildre). Jorden (G€b) iog fomren av en orm
och formade vitiden som en cirkel. Osiris hiirskade över derna viirld och liirde
m ärrskli gheten civilisation-

Fitur ur
R1rnde qark
s. 49 Myth nnd Symbols
in nflcient EWt
N€w York 1991



Exemoel oå m ulqloqi:klmtälslct--1bq jl
Osirjs biev mördad av sin broder Seth, Seth styrde sedar världen i kaos och terror. Osiris
mala, Isis, flydde u:rdan Seth och födde en son. Hans n.urn val Horus, och han sökte
hitrmd Iör sh mördade fader. Homs och Seth kiimpade om makt och heravä1de. Tiil slut
avgjorde gudama att Horus skulle få makien. Horus och Seth försonades. Seth blev
stormeru gud och fick ta plats i solguden Horus båt. Horus fiirdades ner till urLderjordens
rike för att !ädda sin fader Osiris. Osiris sjiii Jrigiordes, och harl blev hairska-re över
undeiordens dödsrike. Horus fortsatta stJ,'re över världen blev i sin tur böiar På den
viirldsliga monarkin.23

Osiismlten
Osiris gai'eg1?tiema civilisation och lairde dom att dl,ka g,ldama. Har låirde också
mZinniskoma milda seder. Men han hade en avundsjuk brodet Seth, som faingslade Osiris i
en ki§ca och iät den driva ut i Nilen och havet. Drothirg isis farr.n sin male död och gömde
kroppen Seth fa:rn kroppen och styckade den i 14 delar, vilka Lran sedaa spridde ut över
landet. isjs lyckades forma samman likdelanna och väcka OsirG till medvetande. På så sätt
skapade hon den första munden, Osiris blev sedan htuskare över dödsriket-24

M\,tologisk tollirins
Skapelseml'tema visade Faraos direkta släktskap med skapandet av kosmos. Gudamas
egenskaper; iiv, ordning, jord, himmel, blev diirmed också relaterade ti]j Falao. Alla
betingelser för m;iisk1i8t liv, hela den mailskliga existen-sery blev beroende av Falaos
välmåga. Denna legitimeriag av makt och ord:ring blev en s*indig P.ocess. Den
manifesterades i pFanddemas och templens happforaation, som slErboliserade Aiura§
upphöining ur det urcprunglita vattnet. Det slErboLl.erade också inJörandet av ordrting
(Maat) i stiilet för kaos. Med Fa.rao o/driag utatFatao kaos.

Osiris var guden som dog, blev dödlig, men återfick liv i dödsriket. Han var en gud att
k?iru1a s].Erpaii inIör, i egenskap av det hjiitplösa offret. Han var vägen ti.1l det fortsatta
livet, men också en fruktbarhetsSud eftersom han visade på livets återkoo§t samt dess
cykfiska föriopp i både död och fortsatt ]iv.

Osirism,'ten motsvaiade Egyptens växlighetsperioder, skjllnaden mellan den fruktsanma
odlings- och den ofmktsa-mma torrperioden. Detta blev marLifesterat i skillaaden mellan
Osids och Seths styTe, ordning konha kaos.2s

Osiris son Horus och Seth var s].rnbol för dualismen mellan ölle och nedre Eg)?ten- Horus
och Seth försonades. Horus blev kung och f&ebild för Farao, samtidigi som detta gav
råtten att håska över båda rikena.26

4t4 Dialog - konklusion

Mltema föriindrades och anpassades i sr stiindig process. I Eglrpten tillkom nya och
populärare gudar. Mhga gånger övertog de nya gudama sina föreghgares egerskaper, I
Inkariket fö!ändrades mltema efterharrd som nya folkgmpper in.korporerades i riket.
Ävm egyptiema blev inspirelade liftim. Myter, var då precis som nu, en levande och
högst påta gLig verklighet.

Både i Egypten och hos ll&as legitimerade mytema
skara människor samt däras an ta€are.

makt och position till en begriiruad

23 Clark S. 20 f.
<. Ehnmel1(s.5/-54.
25 Clark s. 97 fi.
26 Georoe s. '10
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4:4 Dialos - konklusion rforts)

I den samhålleliga världen harrmade all energi och makt först som sist hos Fa-raon
respektive hos L.rlan. Historia, nutid och framtid, berodde pä dessa personers väImåga och
framgål1g. Detta tot sig 1l].tryck i na11{esterad presiige; pyrandder, tempel, dkedom och
stolslagna relitiösa festivaler. Kungen skulle vara den främste på alla pla,r.

Faraon och Inkaa hade sitt sl,iktskap direkt kopplat tiU en androgrn och självbefnr-kta:rde
skapels€tud. Aft vara en del av detta gudomliga ursprung mö.jliggiorde bl a kunglig heJig
itrcest. Gifterqä inom faniljen, mellan bror och wster, var mycket var igt föt Inl<art och
Fa,raon. I båda kulturemas skapelsemlter gar sjailva skapelsen, frår forEdöshet och mörker,
till lius. ?reenigheten iir också ett viktigt element i skapelsemltema.

HOS INKA
SKÅPA.BGUDEN

VIRACOCHÅ
II I'.IGT

fsol I
I(r. )

KVIlålJGT IIA,{IGT

I
(JOaO)

xv}}t tGT

f ffi.r€ Itril|E l
tÅrr

POLARITET MELLAN ORDNING och KAOS
EGYPT EN

ORDNING

F
kt
s

elrc w \
oatll,, 1

arao var Horuskungen
opplad till Osiris både
iom son och sin faders

välgörare

HOS FARAO
SKÅPARGIJDEN

r
(lrlä-)

Hos ]akas var könsrelaterad opposition och paralletlutvecklirlg mycket uttalad. Den tog
formen av naflliga kofttra kointllige krafter, gudar och göromå1. I Faraos Egl?ten farr6 inte
sanljata gi!-na parallellutveckling meliall könen i den nltologiska viirlden. Den mest
utta.lade oppositionen och parallellut\,-ecklingen i Eg]?ten, var polariteten l].F'lla\ otdnillg
och ktos-

KAOS
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5:1

Fitvren ba5€ras delvis På
Irene Silverbhrts resonemångs 47 ff

"*!*##{;'*
Ordr ng kontra kaos blev nyckelbegrepp i egyptens id6viirld Hos Inkas blev i högae grad

erövring och könsParailelitet nyclelbegtePP.

Inkas könsparallellilet o(h sarrl*illets hierarki

Månen dominerade den kvinnliga sidan av kosmos Månen var syster och maka till solen'

!Ii=:var hairskar;nna över den-process i vilken kvinnor kunde föda bam Månen var

d rottlLing över hirrLlen oc.h kallade§ Coya, som befyder drotktng 2T

lnkas drotkLing var månerLs dotter och dess högs.a rePresentant på jorden' som öve61e-

Driistinna för äåtk.ltun. Mangud.innaa och Intas drättrLing blev en del av de erövrade

iio..d*"*"" t"fierosa strukur: Andinska kvimor etablerade kulter till må{ren och lxtöts

i;ir-"a furtr. til Uladrottninger6 sf;ir av inllyande.

Inlaåtret var ett månår §om bestod av 12 månader. Under en av dessa månader firades
-ofa nuymi, *ane" och kvirmomas festival. Det var också den tid nä kvinnorna stiirkte

;;;;;tå"", "t"n 
månfestiralen ägde bara nrm en går'g om ålet till skiilnad från §oler§

festivaler, som ägde mm flera tånge! om fuet.28

Solen var fader til1 a.ilt manligt' Inkar var solens sory och med solen som fadet blev han

ä.iL oä *at" andinskaiolkgnrpper. Solen var orsalen till hars överlägsenhet i krig'

Soien var eröwaren.29

Inkars gudorriiga h;tstamning gav honom oin§k*ir&t makt och att kriinla honom va! att

tiJi" !"U"a*i. l"lan var båäe"gud och jordisk hiirskare' Dåirf& rePlesenterade han både

gr:d och folket. tr honom levde och andades alla.
27 Silverblati s. 48,54.
2&tbid s. 64 ft.
29 tbid s. 45-
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5:1 Intas kö.6parallell.itet och san*tiillets hierarki lforts)

lnkan var ledare för en aristokraiisk elit vars heraviilde var teokratiskt ordnat. Det var
underbyggt av en skäng ämbetsmama- och militärhierarki. Förutom hären hade han ti1l

sitt förfogarde en 1i!-vakt med absolut lydnadsPljkt.3o

Inkadkets hieiarkiska pvlaradd

Solens son

\'

--1. T
I

var.från alla sorpräste- ocl iäroå -e<ryre-aoes

Bestod av vanligå Ayllurredlemmar där
faririljeöverhuvudena "Hatun Runå" hade

Var folk födda till träldom

o"". u^.0"",::1äTå.T:":,o,Xi*asseda s. 15

'*T#6ff*
Solens son delade position med Venus. Lokala hiirskare, som 13töts till inkadkei gioide
diirför aruprak på Venus som deras gudomliga fader. Inkan transformerades till fader över
de lokaLa hiirskarna och vidare ner ti.il allE*inheten. Inkar var allas fader, precis som
drottningen var allas moder.3l

Sol- måne och körLsDara-llellitet

Det fanns en kör§tr.llhörighet diir kvinnor såg sig som avkomma från modem och linien av
kyinnor. Miirmen så6 sig likadant i m pa.rallel1 faderslinie. Denna ParalleUa tilhlrrighe!
fanns vanligtvis redar irman Inkas kom som e!övrare och inlemmade lokal§afih:iflet i
tnkariket.32.

'Inkas 
inlemmade det lokala saEftiillets mrg- och Positionsideologie! med sin egen hierar-

kiska struktur. Det fanru en könsPataileilitet d;t manligt och kvi [itt hade sin eg]ra

hierarkiska strut<h:re! med dess ofika institutione!, som temPet Prä§te!§kaP, offer, festiva-
valer o s v. Men det va.. inte saEtma sak som att det vat iitnlikhet meuan könen.

30 Hube! s. 601
31 Silve$latt s. 45 f.

s2 tbid s. 46 ft.
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So1. måne och körlsparallellitet lforts)

M:innen var e!öware och det mar iga stod för sole& den erövrade kraften. Kvii6Lo! var det
som biev erövnt. Det kvinnliga stod för den fasta ursPnmgliga kraften 33

;.) Esvrrten. ordnins - kåo5 och samhällets hierarki

§qiel val irte enban en manlig el1er kviru[ig kralt hos etl?tierrla. Solen kmde upplevas
som en vacker kvinna eller en blodtöGtig lejoninna i gudinnan Hathors skepnad. Den
kuade o&så upplevas som ett n,-fött bam på morgonen (Chepre), som åldrades till en

gaElmal ma]1 (AtuIrI) rrlder dagens f:ird över hi:rnlavalvet. Det faffLs en mängd olila slags

soEudar3a.

Farao val dock soleru son och På så sätt förmedlaren mellal! den gudoEdita och den
jordiska vä1den. Han var den mänskliga liinken till det eliga livet via sin fader Osiris,
undeiorders härskare.35 Farao var bårare av flera na-crn, som vi§ade På tilihörighei och
egerrskaper lörknippade med monarkin.

SON NU SOL6UOEN

HORUS
OEN GVLLENE

SOLEN
l
l

HOEIJS, FRLKGUOEN

V
GIIDBSNH flU OE TUå EIXENN

NEKEET E[-KR8, Gf,MEN, NII-O8I-EN

U'AIUEI EIUO, NIEB8TL NILDEI-TRT

Figulen rir baserad påeFaraos Iem nann.

Heritage of tl? Pharaohs

ordnine - kaos 
oiJord 197

Kungen var Horus och därför hade han kraft att ha överhöghet över Maa, (sanning,
rättvisa. ordnine) den kosmiska ordningen. Derura ordning val helis trots tider av kaos,
för den hade aböiut och evig existera.l6" Farao kar ses soä en metafor för både ordning
och kaos. Ordnhgers baksiäa:ir kaos. Egr?ten var en fusion av två ri.ken och detta
skaoade en omJattånde svmbolisk duaIsm, elämpelvis mellan liv och död som är vå men
i de't fortsatta heLiga livet'blir e*. Kungen var den'som gjorde att v;irlden fick harmoni.3T

KUN6 flU öU8E OCH

NTI]HE EGVPTEN

33 Sitverbtatt s. 68.
34 George s. 3.
35 Clark s. 30 i.
36 Bleeker s.7f.
37 lbid s. 107 ff.
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Ordnirtg- kaos rto-s,

De mörka kraftema var b1 a personifierade av guden Seth, som val tillhödg Nildeltat salrlt
harls följe av krokodiler och flodh.istar. Dessa krafter försökte störa solgudera fåird på
himlavalvet men besegrades gång på gång av Horus. Ordning besegrar kaos.38 Utar kaos
ingen ordrLing.

Eerypte4§ hieE{l<ska !.Iarnid

38 George s. 7.
39 Johnson s. 55 tf.
40 Skar s. 233 fi.
4l Pärs§hen s 72.

\-t,,r ]-
l\r-l,l\

Solens son, regent, överstepråst och generål

Ledånde präster, officerare och
administratörer

Köpmän, håntved(åre, fria bönder och
tjänstefolk

Slavar, ofriå tjänstefolk cch

Fituen :ir delvis baserad på piene Moniet s. 58 ff.
Daglitt Lio i det ga ti Ewien Srockhotm 1 8

och Paul lohruon s. 57 (
The åoiti.atton afaicbnt E8ypi Edinburgh 1978

Ur derma haditionella pylacLid kom sedan att utvecklas en forsr av feodalism och en
pajallell prästelskapshierarki nair cenlralmakten f örwagades.39

5:3 Dialoe - konklusion

I Eg]?ten fanns en idealiserad form av dualism, som hade sina rötter i Eg]'ptens enande
och i tron på livet efte! döden. Kungen utgjorde en metafor av nyckelordert ordniag - kaas
där han sågs som den enande odr härmoniserande kralten- Satma universella dualism
existerade inte i det foma Penr. Dock fanra, och finIls fordararde, jäEförbara ku]turella
föreieelser av ordning kontra kaos.4o

I Inkariket utbröt ofta öppna uppror i proviasema nlir tnkaledaren dog och efterkäddes av
sin tronföljate. Den nya kungen fick återeröwa delal av sitt imperium; ordning blev kaos
för att under Inkafl bli ordning igen.{1 Ka$ke härstammade det forna Etylrtens unioefielll
dualism fu im lknande grunder.

Hemu - Baku
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5:3 Dialoe - konklusion /fortst

inkarikets lokala samhälien var ibland indeiade idare (Hanan) och ,adze (Hurin) regioner.
Dessa samhällen stod i beroende- och motsatsförhållande til1 varandra. Detta förhållande
av spiinnit'tg - fio*Attni11g var för det mesta s,.mboliskt, rituelt, men ibland övergick det i
verkliga motsäfmingar.42
Samma drag ay motsiittnillg - beroande, faras mellan Nildeltat och Nildalen, nedre tes-
pektive dr,.e Eu?ten.

Hos lnkas fanlis el uniaersell kins?arullellitet me].lan manliga och kvi.nnliga krafter. Det
egl?tiska sala]lL:illet var inte alls genoEEr'rrat av samma konsekventa uppdelnirlg. Exempel-
vjs kunde sarllma religiösa element både vara maili# och kviru{igt. Marii# i ett sacrlman-
hang och k'!'inilitt i ett annat.

I Eg)?ten var Horus himlens hiirckare, och de två viktigaste källoma av ljus, sol och måae,
var hans båda ögon.a3 Hos Lrka var sol manli§ oclt mirc koinnligt. Detta mön$er om-
fattade både lokal- och centralsamhiillet i In-kariket.
Eg]?ten hade inte alls saEr'trla genomgående mönster. Detta ayspeglades iydli8t i lokal-
sanhällenas olika gudar.aa

Under den ptolemeiska tidsperioden 332 - 6A t kr blev olika former av drolaringkuJter
popul:ira. B1 a fick gudinnan Isis en alltmer dominerande stä1inin& som hirnlens fuoflning
ocll jorderu hiirskarinna. Hon bley en form av gudotrlig al1moder.a5 Karske air detta en
öppnhg mot en mer ruriversell manlig konira kyirurjg kosmologi. Men denaa tid,?eriod
kan inte rijknas li1l den kaditionellt Iomeg}'?tiska.

På )tan kan Eg]?tens oö Inkarikets hierarkiska suukttrrer verka ganska li.ka. Struk-
tulerrtas bakoq{iggande drivkraJter skilde sig do& mycket åt. lnkariket var en exparsiv
erövrarkultur i högae grad iin Faraos Eg1pte4. Det var skilda nyckeibegrepp som höil dessa
imperier sa.ElErar. I Inkarikets fall haadlade det om att eröwa omg1vande regionala sam-
hiillen med dess olika sh-{rkture!. I Eg}?ten handlade det mer om att bibehalla och utveckla
sin nationeila kultur.

6:1 Inkas sociala organisation och sar:rluållsstruktur.

Aylh.m som sarnJrällsbas var en pre-Inka iistitutiorLl sin grundJom betyde! ordet "Iasdli".
Ayllun var en sliiktskapsdefinierad glupp, vars s1äktsiiap ya.r relaterad till en leligiöst
definerad förfader. Det kmde vara en märmiska eller döda heliga föremä, exempelyis
stenar. Förfädema kallades Huaus..

Iamiljerna inom Avllun ägde inte iorden, qten hade rätt att bruka den samt behäla delar
av produktionen ftu sin egen försörining. I Ayllu:r och meilan AyUus var utvädinger av
varor och gänster ett centralt element. Denna gåvogirning var inte enbalt en ekonomisk
trarEattion. Det var efl rilual med social, politisk odr religiös betydelse.46 Det var en del av
en irstitutionaliserad g?nerositet, so!\ äyen fa:Es hos inkas. Ett slags "/restigegåooslstem'
att s).mboliskt ge mer iin man får, saE|tidigt som det var en onfördeJning och utjiimning av
olika regioners resurser.4T

4z Parssrnen s- I /2 il
43 George s. 4.
aa Clark s: 18 f.
45 Johansom s. 157 f-
a6 Beiler s. 39 tt
47 Pä.ssinen s, .153 t.
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611 Intas sociaia organisation och samhällsstn:ktur rfottst.

En av aibeisp[ktema var att bru&a Ayiluledarers, Curacaru jord. Denna arbetskraft
tillJörsaikrade curacan ökade resurser och fömödenheter i lörhållande ti]l allnniir*reten. I
gengäld måste han stå för Aylluns försörjning rDder de religiösa festivalema. Det blev en
form av ö(§esidigt beroende, tlots att Cuiacan naturligtv-is var suyer;in makthavare pä
lskalplanet och dessutom utsedd av hkas.4s

C,'ucan kunde vara,ansvarit för 10.000 hwhåLlsenheter. Anta_let vaderade efter rang och
position. IioDx Ayllun var allndnheten uppdelad i köns- och åldersgmpper, som var,
ielaterade ti1l funktion och arbetsuppgifter. De gifta märmen var familjeru övirhur,rrd och
kallades Hatun Rura. Dessa var speciellt viktiga för siaten och togs periodr.is ut till offent-
liga arbetsuppgifter sarnt tiil krigstj:instgöring. Ay[us kvirrrror hade bl a till uppgift att
spinna och väva åt imperiet.

Under hkas va-r jorden vadigtvis uppdelad i tre delar; en fö1 Aylha, en för staten, och en
lör den reiigiösa sektom. Avkastningen fr-å:r de sistniimda sekiorema gi& till Inkastaten
för cenkal distribution. Produktion ocJl fördelning arpassades efter de mölighetet omgiv-
ningen gav för jordbnrk, fiske och djurhallrLing. Ofta orfattade A1-lluru iesLasgivaide
or.,.råden mycket stora arealer.49

Den aristok ratlska Avllun

Söner:na tiLl varje h,irskare utgjorde en kungLig Ayllu. Dsr bestod av Inkalamiljen och
aristokaratin. hrkas gjorde bruk av Ayl}.rn inom de underkuvade sta.(Lcrama. Delsa biev
ibland_omgrrpperade föJ att å-scadkomma byenheter av l;implitt slag och storlek. Grupper
av Ayllw var sammanförda till pror.in6er, som i sin tur var fttrenaae i Inkarikets il.ra
h u v"u d rcgio ne r.

De _överordrude positionequ innehade medlernsrar av InkaJa::riliema. Curacas hade de
underordaade positionema som ledare för Ayllus. Ofta hade deissa Curacas varit höv-
dingaj för sta]3rn1ar som ulderoidnats utan motstånd. Nu btev de kulturelia, ekonomiska
och pofitista leuarfiänder. Både k*as och Curacas ;imbeten var iirftliga och befriade från
skatt. Under Curacan farrs det lokala ti:instemän, som hade hand Jm mindre gruppe-
ringar. Deras iimbeten vai inte tuftliga.s0

Mäet för Inkahiirskama var politisk, ekonomisk och religiös centralisering. De var söner av
soler och därför av heli$ u$prung. Frårr dessa håirkare ståIade sedan låaften och makten
nedåt 

- 
.\wingama frful varje hkahiirskare formade sin egen Ayftt på urgefär saEl]na sätt

som den. öwiga andinska befolkningen gjorde. Inkas aristoktati 
-monopoliserade 

höga
:imbeten inom hela imperiet.sl

Inkas f.arsformelade iraditioneut andirskt jordbruk fill statlig nivå. Att bruka jord åt
andra var oclså tidigare ett haditionellt livssätt. Trots att jord drogs in ti1l staten biev det
ingen produktionsmirukning under störe delen av Irrlapirioden---krlas byggde ut telass-
och odlingdssystemet samt konst.uerade och vidareutvecklade konSbeia-ttringssyste-
met.52

A.lIa resurser; Iand, ooder och lamahjordar blev imperiets egendom. Det möliggjorde för
LnkaeliJen att allt utryttiande av Aylluru resursei var en gåva från Cuzio-.-Sa Uage
imperiets andel av marken odlades lade sig Inkan inte i Aylluru egen försöjning.s:
a8 Bejoer s. 39 fi.
ag Mörner s 21 ff
50 Bushnells. 137 f
5l [,]örner s. 27'1.
52 Bedjer s. 42.
53 Silveölatt s. 223. 225.



Inkarikets struktur

Precis som i Inkariket delades huvudstaden Cuzco upp i S'ra regioner, som mötLes På

stadens cenkala torS- Varie orGåde rePiesenterade en av iikets fyra provirser' Högsta

Iedaren för provinsän kallades Apu forget i Cuzco val lnkarikets cenh-um, och diir
stralade hela imperiets makt sanlman.s4

Strukturell modell
Inkarikets 47ra dela-r - dess stlul<tur och utb)'tessystem

BJKARIIGTS FYRA SUYOS - SOM UIGO< FRÅN CUZCO

sarrt

ANTISUYO cotIASoYo

:o

TORGE? I CUZCO

L

ar'-_=

fr.

CHINCA§,JYO conDE tsiiYo

Det fanns både ett ve"tYr,:i;n":Tr::."""1e11t utbytessystem

Kanske är shuktuen med fyra Apus i Cuzco en viisteriändsk efterkonstruktion' Man har
bevis för att det har fururits-guveinörer inom Inta§tnrktu.rcn. Det finn§ inte sarnma klara
bevis att det centlala sg=et i euzco permanent skulle ha b€stått av f)'!a APus, och att dessa

sku-lle rcpresentera ir*aimperieG i/ra delar.55 Som en modell av ett slnd'hrellt
idealtilbtånd fungerar dock min figur b,ra.

6:Z

Familien, mor - far - bam, val den institutior! som det eg,?tiska s*aE**illet vilade På' Att
UifaiTu-if; eler ta sig en hu§tru var ivä uttryck för sarmi sak. Överflyaningen.av den

nybliwra makaa och liennes hemgift utgjorde det centrala temat i brölloPscelemonien' Det

gifta paret ägde var och en för sig den egendom de fÖrde med sig i hushä1et.s6

5a Möroer s. 21.
55 Påtssinen s. 257 ii.
56 l\rontet s. 51. 55.

AYLLUNS PI-ATS I IN]<{STATBJ
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6:2 EglTtens sociala orgalisation och sarrrhä-Ilsstruktur {forts)

Det fanns en matriliajä siäkt- och arsiinje, dtu den äldsta dottem alltid ärvde sin modei_'
ägodelar oberoende av resten ay slåkten. Manoen kunde gifta siq till egendom, men han
fick bara behålla den så l:inge hustrun var i livet. ÄJ<tenskäpet ,J, kanri, i det eg]?tiska
sanhaillslivet. Det trundades på ett ömsesidigt socialt och ekonomjskt beroende.5T
Kviruroma tog dock vantigtvis inte de1 av högre sekulära :imbeten. jlmbeten och arbets-
uppgifter som var öppna för kvirrlor var exempelvis; pr:ist tempeldansare, att förerestå
matståilleq väverier o s v.58 Karake vat eg)?tiema föregångare till den mer moderna ocJ:
västerliindska tanken om kiim{a-uriljen.

Det eg]?tiska dkets strul<hn

Eglpten var indelat i provirser, som i sin tur bestod av ett varierarde antal lokalsam-
hå-1len. Dessa var siiilvs*indiga ekonomiska enheter, som administrerades enskilt. Alla
provi.sema hade en egen guyemöt samt den loka.la orgardsation som val nödvändig för
ett e{fektivt stl,.re, s9

Proviruerna var uppbyggda kring Iokala städer, som delvis hade sina egna gudar, helge-
domar sa-Ert doqstolar och skatteadministration.60 Ekonomin baserades på jordbruk och
skattema betalades av böndema i natura. Dessa skatte! bestod exempelvjs av §n, spalrr-
mal och nötkrEatur. ,ordbruket var helt bero€nde ay Nilens regelbundla översväfiningar.
Diir{ör va-rierade skatteuttaget från ar till ar beloende på jordbrukets avkashing.

För att Egyptens ceatuala administration skulle fungera fiilt ut krävdes att Farao person-
ligen övewakade och kontrollerade iokalsarh;iilets alla fur&tioner. Men det eg]?tiska
saml:illet blev alttme! socia lt och ekonomiskt komplicerat. Det utvecklades en mångfaset-
terad brråkati, oci kungen överlät den löpaade administrationen till en visi (kunglig
rådgivare). Formeilt fortsatte dock a1la cenkala beslut att gå via Eglrytens hiirskare Farao.5i

57 L,lunay s. 1OO ff.
58 Johnson s. i 17
59l\,4uriay s. 73.
50 Ruflle s. t 09.
61 Munay s. 73 l.
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kan sk'rsseras enl ,Ölhnde

Strukturell modell

EGYPTENS ADMINISTRATIVA och P0LITISKA STRUKTUR

NEDRE
EGYPTEN

!T,DA-LAf

i JARAo '
i vstn
\*"."it"ä*or.

sril,l,s.tiiriDrca «cErqsa DrsrRrc
IxDRsLiiIl,DA drEniFB ]@ EoB
TEGJ6A]A 6rffi}4 UI'?SIC,@A <ILGG
El IOFAI «r-D CCg El LRAI.
ÄDr.!:r{Is1sÄfIor

Indi vid och samhälle

Eg]?ten var en blandrfng av Privat och statligt ägande, av Persor[ig fiihet och ofriiet
även om Farao rent formellt ägde atl egendom och fritt kurde förfoga öve! sina r:ndel-
såtars liv. Egypten var, och i!r, m stat med mycket lång histori§k tadition av centrali§elat
st'!e. DenIIa kad1t1or., sanhiillets exislms, byggde på att individen var delaktig i ett
kollektivt och rar&emässigt konsensus. Detta konsensus inlemsrade och transformerade
farxtiljen, lokala tudar, Farao, slavar sasrt hela saanhiillets biirande ku.lturelement till ett
idealtlllstånd av ordning, Nä detta konsersus av ordning inte fungerade utbröt Perioder
av kaos,.odr saanhiillets sbrktur föriindrades, aapassades till den nF situationen.62

Den kungliga fwnitjm u'cgSoÅe en helig och idealiserad bild av familjen som sa.mhiills-
barande kima. Drotkringen var i egenskap av matrilinj:ir an'tagerska redan från Lldselrt
berättigad till sin position. Den blivande kuagen fick diiremot gifta sig ti.ll sin titel. Han
kunde rent ieoretiskt vara av vilkm börd som helst. I praktiken inbiöd den kvinnliga
awslinjen till incest, så att den kungliga familjen inte skutle behör/a dela position och rezur-

ser med andra. Syskongiftermä förekbm, och när Faraos hustm dog kunde han gifta om
sit med sin egen dotter.6l

OVBE
EGYPTEN

62 Slrlerbers s: 93 tf.



I)en kunslisa familien (forts)

Den kungliga fa-rniljen och deras sliikt domhelade till en böran aua högre ämbeten. Farao
var ensam den högsta religiösa, politiska och militiira ledaren. i talt med att det egyptiska
teritoriet utvidgades, och sam}räl]et fick en ökad komplexitet övertog sPecialister kr:ngeru
funktioner på det rent konkreta planet. Farao urLderord.rtades alltmer gudama. HaI blev
en nägot grer sekulii ledare.& Farao kom att stå för det Politi§ka och sociala konsen-sus,

som i sin tur kan ses som en återspegling av det egyptiska sarohäl1ets behov av ett cykliskt
regelbundet Livsförlopp. Det var ett jordbn:larsarhiilles beroende av g]'nnsa-msu beting-
elser för sådd och skörd.

6t3 Dialog - konldusion

I social organisation och saohiillsstmktur faruE det stora likheter mellan dei forna EgJrpten
och Inkariket. Båda kuitwemas sociala och stmktureUa bas utgick ftån familjen. Hos Inkas
var familjen definierad ibegreppet Ayllu- Det var en SrupP bestående av flela hushåil. I
Egl?ten ut!-ecklades familen att bJi definiead uafutur pafirVllandet och bamen. d2ir siäva
iiktenskapet utgjorde kiir:nan.
Båda ku-iturernas orgarisation och stflktur ba-s€rades på att miimiskoma sag sig siäva
som en del av ett kollektilt sammanhang. Den erskilda individea vat undetordnad
kollektivet.

Faraos familje- respektive lg:,kas Aylhtbildning kan ses som en idealiserad återspeglhg av
ba-s€ns stnÅ1uJ. Den hierarkiska toppens fantiiesh.tktur var heJig i förhä1ande till ba-sers.

Ba,<eru fa:rriijebildning at , i peifein, ka:r ses som mer profan.65

Både Eg]?ten och Inkariket var utpräglade ag1a,rsalrlh:i11st, dab delar av avka§hingen
disa'ibuerades tili iokala centa, för att s€dan fördelas vidare. Dessa cenha kontrollerades
av tuvemö.er och i sista hand av hilrskaren själv. I båda samhällena kan vi k:ima igen
drag av feodalism, men det gar inte att dAekt jihrlöra med den medeitida och
västerländska formen av feodalisr- Faraon och lr&an var inte kungar av guds nåde. De vat
redan gudar. Statemas provinser var inte så fria ocl sjiilvstiindiga att man kan tala om den
erropeiska fotr:tet av Ieodalisrn- PolitGkt, leligiöst och ekonomiskt vai strävan snaJaje att
utveckla centIalma&tens infl)tande. I Etl?ten kan man tidigt visä på en form av nationeU
identitet. Hos lnkas kan man I.isa på en sliiktbetonad kollektiv identitet, sagtt en cenha.l
Iördelning av regionemas olika resurser. Det faffls ett vertikalt och horisontellt
utbltessystem på alla nivåer, som utgjorde det sammanfogande ki#et oeuan imPeriets
olika regioner.

Jat gar nu vidare med att ge ett par exempel på hu-r dessa samh:illerc stru.ktuer åte6Peg-
lades rituellt.

Inkas rituella återsoegling av samhållet

Acdas - solfestiva.lert

Jag har valt Inkasä-Eh;illets Acclas föt att askådiiggöra den rituella återspeglingen. Jag
tycker att soifestivalen odt Acclas tydliSt visar viixelspelet mellan centrum och periferi i
Inkastaten. Acdas var soleru kvinnor.

Inkas var erövra-re och hade dii-rmed rätt ti.ll alla rikets kvinnor. En del uwalda blev solens
kvirnor, måaga blev bortgifta som andraiustrur till ledarde män inom imPeri€t. En del
Acdas var utsedda ati dödas i offerritualet bl a för likais LJigslycka och vålgång.

64Johnson s. 55 ff.
65 Pårssinen s. 171 ff.



Acclas - solfestivalen (fortsl

Soiens L-vinnor tillhörde inte itugre Aylluns släktskapsbhdningar. De hade blivit omva:rd-
Iade tiil eröwade objekt som skulle stiirka bindningama meliarl central- och lokalmakt.
Acclas tillhörde hela imperiet. SolJestival med människooffer hÖlls vart fjåirde ar. Acclas
f;i-rdades i procession från Lnkarikets lyra regioner för at! aniturda till Cr:zco ujlder
Iirti Raymi, sol{estivalen- Pä hu!'udtorget satt lrlkan på en 8y11ene aon. Diir fanns stalyer av
solen och askguden samt mumifierade f d irkahiilskare med sina Pr;i§ter. Kvinnorna som
var utvalda att offras gick runt torget och hyllade statyerna och IJlkart. Han sade de

hendiga orden till solen:. "Sol tag emot dessa koinnor t'i)r din 4nn$8öin8'. Sedar gnuggade
han in sig med stoft från marken. Under festivalen, som varade i flera dagar, slaltades
100.000 lamadju-r.

Vid festivalerc avsiutrring fördes en Acda til1 solms hus i Cuzco. Dar försihktes hon i drup

sörrm och sainktes ned i ett schakt. Det gjordes ett härum i ena väggen, och hon murades in
levande. lnkan beordrade de andra kvinnoma att återv;inda till sina hemprovinser, diir
samma ceremoni sku.lle u{öras. Vid dessa heliga utPoster ti[ Inkariket hölls sedan
ceremonier vale årr. Solens kvirmor var nu vakte! och bevalare av provinsema i imperiet.66

Rituell tolkning

Acclas som var utvalda tilt offer slErboliserade centrunE inIl,'tande över periferien. Först
sker en intetrering och konsolidering av imperiets provinser. Kvinrtorna färdas i Proces-
sion till Cuzco för att deltaga i solfestivalen och bii tilhöriga solen utan mellanhänder.
Diirf& gluggar lnkan in sig med stoft från markeq för att avsäga sit sin heLighet för en
kort tid. Vid festivalens slut återgar har titl sin normala position når har beordrar Acdas
tiilbaka till sina urspmngliga provi:rser för att bli offrade. Acclas kommer till celtrum som
utvalda;ordiska kvirmor, och tas emot av solen och blir heUga l:vilmor. Efter att de har
offrats, blir de lokala gudinrror vars kra{t utgår ftån soleis och makter'rs cenh'ul.n.

lVfirfestiwa len

Det farlns ett stort antal religiösa odr rituella {estivaler i Egypten. Ritualemå var tillhöriga
gudarn4 kungama och de döda. Även hom dessa tre områden farE6 det stora vaiia-
tionedz Jag ha. valt att askåd1iggöra "M in och kungetts kröningsfutioal' , dtersom de på ett
ganska tydligt sätt visar id6en balom Egyptens politiska och reugiaisa stmktur.

Mlz var en av de åIdsta gudarna. Han var öknens, men också fruktbarhelens, gud. Hans
avbild hade fl€la olika former, miinniska, fallos eller inkarnerad i form av en helig vit tjur.
En gång om arel precis i skö.des:isongers börian, höUs festivalen till han§ :ira-68

Farao färdades i en bärstol till Mfts he§edom. I ett kap€ll ranns en staty av guden Mir.
Farao frarabar ett dryckesoffer till 8!de+ och i gmgidd fick har livets gåva. Staftn bars av
praisterna i procession med Farao i spetsen. Han hade Nitdettats klona På sitt hu!'ud och
bar på en suidsklubba. Med i processionen fanns också &otbringen och en vit tjur, som var
en inlarnation av guden Mir'!.

Faraos rituella återspeslins äv sg!thiil-!-9!

56 Silverblatt s. 81 tf.
67 Bleeker s. 33 ft.
68 Wattersson s. 1 87 ff-
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Mnfestivalen (iods)

En de1 av prajstema bar förgyllda kästalyei på a-\iama. Dessa statyer rePresenterade de
kungiiga förfädema. Processionen arrlände ti11 elt a.itare d;ir guden Ml,7 piacerades. Farao
frambar iinnu ett stort offer till honom med orden: 'Yar hiilsad Mit, sqm befuklar din
tnode/',Detta sy!..,boliserade den akt där 1si5 blev befiuktad och diirefter födde Horus, den
förste klmgen av ö\.re och nedre Et)?ten. Under denna de1 av cetemonien hade Farao den
dubbla kionan på sitt hu!'ud.

Farao tog en båge och sköt iväg pilar i de fyra väderstueckens rikkrinS. Detta var ett teckef!
på att han skulle besegra sina fiender. Han frigjorde diirefter f1'ra fågiar för att vjsa andra
Iänder att han nu hade dubbelkronan på sitt hu!'u4 precis som Horus, den förste Farao,
Slutligen skördade har ett knippe säd med en gyllene skär4 medan foiket i Processionen
sjöng iovsånger till frultsamheten. Festivalen avsiutades med att Mifftatfn s*ilides tjll-
baka i sitt kape1l. Farao återviinde diire{tei till sitt paiats.69

Kröningsfestiva-len

Faraos köningsceremord var en ritua.l som skedde med oregelbuldna meilaarum. En del
kungal deltog i måaga krirningsfestivaler, medan ardra kungar kanske bara deltog i en
enda, r:nder sin tid som hårskare.
Irman larao skulle deltaga i ceremonien renades har med rökelse och vatten. HafI inträd-
de sedaa i det tempel, som sl'mboiiserade skapeisen. Farao hade den vita enkelkronan

§ilda1ens) på sitt hul'ud. Harl åtföljdes av droforingen samt mardiga och kvirrrliga
darsare, som förhörde staioningen.
Falao tog dtuefter den vita dubbelkronan (Niideltats och Nildatens) på sitt hul'ud och tog

pla6 i skapelsens kapell. Bredvid honom var himmel och fruktbarheisgudiraan Hathor
samt drottningen. Farao reste personligen upp skapelsens pela-re. Senare ägde en rituell
skid rum i deltastaden Buto, vars invåna.le var indeiade i två olika låge! som slogs mot
varandra. Slutligen drevs oxar och åsnor 8.,ra gånge! runt staders murar.7o

Rituell toil.rlirtg

7 Minfestioalen visade Farao sitt släktskap med v:ixlighet och lruktbarhetsgudert Min. l].at
gav offer och fick liv och kraft. Farao blev en del av det goda skördere§rtatet som utgior-
de gr.mden för samh:illets exieter§.
I ritualen med bågen odr pilama, befiiste Farao sin politjska st Tka. Minlestioalm bekri*ta-
de och förstärkte hars position.Tl Minfestioalm kan ses som en ritual med i hu'mdsak
politiskt budskap.

Kröningslestioalcn uffördes när kungen behövde stiirka sin religiös4 men också politiska
auktoritet I deryta ritual utspelades hela skapelsemlten och lglpteru enande under en
gemensam kung. Farao visade sin delaktighet i skapelsen genom att resa upp pelaren som
symboliserade guden Re (Aturr) och hans klättring uppför den ursirurgliga kullen: Denna
akt slBboliserade ävm Qsiris återuppståndelse från de döda.

Kröningsfestivalens rituella slagsmål var Horus odr Seths uppgörelse med varandr4 som
slutade i försoning. Det visade hur livet och döden var fiendet men ändå var förenade i
det fortsatta livet. Boskapen sludigerg som dievs i cirklar runt staders murar var livets
kJetsgåflg, solens f&d på his en, Livets slut och parlt{ödelse.72

69 Montet s. 287 ff.
70 Bleeker s. 100 if.

. 71 lbid s. 112.
72 tbirl s. 116 ff.
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Rituell tollcring {forts)

Kröningen var i hur.udsak en religiös festival. Den förstärkte ach fömyade Faraos retigiösa
stäIlning samt saorhällets bärande religiösa id6er. På sagLma sått förstiirkte Mitrfestioaalefl
sa.aJriillets politiska id6er.

7:3 Dialog - konk-lusion

De bijranfu ritualema i Inakariket och Egypieri var tydliga återspeglingar av id6ema
bakom sa-srl:iillets stnaktur. Inkarikets Acdas fibdades fiån rikets f1r'a regioner tiil L-rka-
rikets centr-um i Cuzco. I Egl?ten bar Farao önrsom Nildalens .u"p"ttirre N-i1d"ltuts kronu
på sitt hul.ud under ritualema. Siutligen förenade har1 regiooema genom att sätta på sig
dubbelkronan. Det rituella slagsmäet i deltastaden visade på oppositiory men också på hur
ör.re och nedre Egypten var tillhöriga varandra.

Båda rikenas" rituella återspegling" s]-ftade ti11 att parlytdöda centruEs politiska och reli-
giösa positioru Rituaiema kaa ses som reningsprocesser för att återge cqltrum ny och
förs*irkt helighet. Ritua.lema skulle också askådJiggöra och bekräfta grundema för hela
sarihaillets existels.

I både Inkariket och Et]?ten var det viktiSt att de döda förfädema va-t dela-ktiga i festi-
valerrra. De yar liinken tiU det förfluha och beviset på den kua$igt heliga arvsli-njen.
Karuke var de också sr-mbol fö. det eviga livet. Hos båda kulturema gar det att finia
gemensarnnu bakor[iggande id6er i de rituella festivalema. Men, man far inte glönl-ara
bort ait san*riillenas sbrktur byggde på olika prenisser. Inkariket byggde på erövring och
Acclas omvaadlades till eröwade objekt. Sar:llra rituai av påtaglig regional underkastel§e
faruE inte i Xgl?ten. En S.aik Farao stod för samh:i11e1ig h7gghet. i det foma Peru stod
Inlan i hög"e tTad för eröwing och underordning.

Vi far inte heiler g1önma bort, att den batorr-diggaade mealagez i ritualema bara :ir en liten
nyans av dess verklighet. Aven andra Iaktorer päverkade rilualema. T ex de döda för-
fädemas delaktighet i fe§riva.lema kunde även bero på att de skulle ha det bra, få god mat
och deltaga i såviil hogtid som giädje.

Jag har nu försökt återge delar ay det foma Perus och E6?terrs id6system, den mlto-
iogiska bakgrunden och sarllriilissirulduren samt den rituella återspeglingen av sarhället.
Jag hal försökt fåaga delar av den ku.lturetla och historiska gruad som mänga av dessa
m;inniskor Eraste ha identfierat sig med. Dånned inte sagt att Perus odr Egl,?ter§
miinrriskor yar ,trlfu rprogrammerade varelser, som var oförmögna att handla annorlunda
iin utifrån sin hiSoriska och kulturella iradition. Dä precis som nq {affts det rniversella
drivl:rafter såsom räds14 hat kiiriek, malt och maktlöshet- Naturligtvis agerade
miinniskoma utifriån dessa förutsäthdngar. Säkerligen viu v,uken Inkan eller Faraon
iilskade odr omtyckfa av alla. Misuröje oÄ hat var drivkraJter både till inkiger och uppror
mot dessa härskarc.

fag skall i det föliande avsnittet korfattat försöka visa dessa båda kulture$ föraindrings-
process, och börjar med In]<ariket och spaniorema.



8:1 Kulturell krasch i Peru

A-r- 1532 larrdsieg spa:ljorema under ledning av Pizaro, den sparuke conquistadoren,
erovtaten.

Ha,1 upprätthöll en saäng disciplin under marschen,
belallde sina soldater att avstä ffin allr onödist våld och
sfaffade snabbt och beslämt ali ohörsa;het. Info-
dingama bjöd Lrrappast någor motstånd, och nåir
det hainde blev de snabbt lrvade. Piatro var öppeo
för minsta tecken pä underkastelse och var långt iftå,
hämndgirig.... Öveialtt florkla,-zde Piaro att h; kom i
Guds och den spanske suveiänens namn och loävde
lydnad av invånama som kJ,rkans sanna bam och
vasaller till haas her-re och härskåre. Det enkla fol-
ket protesta-ade inle mot denna formel, som de inte för-
stod en boktav av, och de godtogs sofl trogna unders,å-
t?r till lTonan i Kastilien.73

Om deäa far man tro vad mar vill, men en sak iir siiker att 1532 öppnades och blottlades
två viirldsdeiar irdöt varatdra; inkas och dzn andinska korrtra spanjoremas och den europebke.

Eröi.rhgen ufördes av enskilda persone! i det spånska kungahusets nalalrl. Den byggde pi
pe$orlig loialitet och en del i b]tet. Sist men inte mir]st 6ck eröwaren i f)rskott rälte atr.
stFa över det eröwade oElrådet samt rätten att förfoga över indiarernas tillgångar och
arbetskraft. Spanska kronan fordrade docl sin ardel- Ut rårr spansk s,!'nvinkel var
efovnngen en succe.

n Tidpunkten var perfekt. L&ariket hade precis skakats av eti inbördeskrig
mellan två Inkabröder, Huascar och Atal-rua.lpa. Ptarro lyckades viinda
detta till sin fördel.

I Inkas undewiirderade sina motståndare och bjöd inte enat motstånd kots
sin nunreråra över1ägsenhet.

o Sqanjorema hade en militår överlägserhet med hästar, järnbr).nior, krut
ocn svarcl.

r Span;orerna bildade alliaruer med flera Fupperingar, som vai fientligt
in-+tillda mot hkas.

Ifformerad om Atahualpas seger öve! sin bror Huascar korsade Pizaro b€rgen med 52
r]'ttare och 106 fotsoldater, för att besöka Irkan vid hars högkvarter i Cajamarca. I
november 1532 var AtaIualpa i Pizarros händer. Han blev tagen som gisslar mot gadd. En
enorm lösensumoa betalades för Atahualpas frigivning, men det var förgäves. Genom att
konvertera till kr:istendomen blev Atahualpa banrl&titt strypt i ställei för att b*innas på
båf.74

Anklagelsekriften mot Atahualpa och dödsstra-ffet var baserat på europeiskt rättf:irdiga
grurder:

FöEäderi mot spaniorema.
u Förberedelse till uppror.
a Brodermord pä Huascar.
u l:cest, ln.kaIl var gift med sin egEn syster.
- Rio,mi 75q vr6l/!g. -

Nya lidfi hade kommi! och med dom nya lagar. Marco Inka, en arringe till f d
irlkakurgen Huascar, insta.llendes som en naionettkung, Spariotema blev de nya
dominanterna.
73 Prescott s. 'i 85.
74 Mörner s. 31 ff.
75 Assuncao, Gregor s. 86.
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76 Vdrner s. 33, 38.
77 Bfterris. 35 i.
78 tllör-er s. 40 ,.

79 Silverblatt s. 1Og f.
80 Bitterlis. 36.
€1 [rontoya s. 9 ff.

Encorniendasystemet

Encomienda val det s},stem spaajorema anv:inde för att erploatera det hdianska
jordbnrkssa-orhii11et. Meriterade spa:rjorer fick under två generationers tid oiiski:intt räit
till indianemas arbetskra{t oci tillgårlgar. Lnlarikets cenha.lsqTe bröts d:irmed ned till ett
antal löst saFmansatta en-heter. De fö$ta peiuanska encomiendas var v:ildigt stora och
kunde bestå av 5.000 - 10.000 hushäf6

Systemet med arbetsplikt oc}l tvangsarbete var irget okiint be$ePP under inkatidery mel
det var iniegrerat i den aadinska id6viirlden. M#4, arbetsplikt möttes med social och

försörinirgsEussig trygghet. Familiema togs om harld av AyLl1rn. Detta system böiade nu
att br,.tas ned, det handlade om att möta sPanska, euroPeiska behov och inte andinska.

Mårga indianer flydde fiån tvångsaibetet. Andra åten'iinde inte hem utan starmade kear
på spa{oremas gods som arbetare. Detta avskiljde dem ftån deras iirvda sarhälle, oc}l de

blev fräuLmaade inför sina traditioner och urspn:rLg utan ttt lå t1ö7i8'net att btlemmas jdm-

bördigt i fut nya ochkolonfula samMlleLn

Bef ollcringsmirrsioirg

Mellan 1532 och 1625 beriihas Perus indiaabefolkdng ha minskat frårr nio milioner tiJl
sjuhundratusen. Det var epedemiska siukdomar, miissling, smittkoppor mm, som orsakade
de flesta dödsfallen i erövringens spfu. Befolkningsminskningen r:rrderminerade enco-
miendasys.emet och tringade fram ett mer rationelit sätt att al1v,hda arbetskraften. Detta
skapade en koncenkation av den andinska befolkningen ti.ll urbana boplatser. Det arbets-
intensiva terassodlarldei 6cl< delvia överges. Vakuumet 4,lldes ut av sparska godsä8are
och slavimport.7S

Paralleila utvecklinesliniel

Den sparuka invasionen inl.mpade nya ekonomiska, politiska och rcLigiösa element i dd.
andinska san1h;i]let. För många spaniorer var den nya världen en möilighet att ackumu.lera
välstand i herr,landet och inte i Peru. Koloniala institutione! slog sönder andinska slåikt-
skaprelationer. Koloniala sel-ulåra och reJ.igiösa au.ktoriteter angrep sy$ematiskt de reli-
giösa och sociala gruadema i andinsk kultur.79 Många indianer blev avskilda fråLn sitt
iirvda sasrhälle och diirmed f!äruarande inför sitt ulspnmg, men också utan reell möIighet
att bli inlemrrade i det koloniala vita samhaillet.so

I sambard med flera misslyckade inkaupprot det sista så ssrt som 1780, påbörjades en ny

. tas i den andirska historiska och kulturella utveck-linten. En fas av arpassning och mot-
stfurd. Passivt motstiånd blev den andirska befolkningens glda möf,ighet att bemöta den
sparuka dominarueru Adaption och anpasning var överlevnadsmekanismer nä den tidi-
gare sanhiillsstruktuen inte liing"e ansågs möf,ig att återerö!-ra,81
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Parallella utvecklingslinie lbrts)

Perus andiruka kultur blev Quechuakulturen. Sitt namn fick den av det sPråkliga arvet

efter IrLkaimperiei.

Ouechuakulturens överlevnad

Hur spatlsk domina-ns möis med aflpassning och Passitt motstånd

SPANSK
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nclffi------l
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Quechuakultum överlever, men ändrar delvis form och id6miissigt iruLehå]l. Det blir e(r

staindigt pågående process av anpassning och Elotstånd, utbyte och utveckling. Så

överlever Perus andinska urspnmgsbefoll,cring kultutellt. Det är också böian ti.U den
parallella kuItur-uteecklingen meilan den yita och indiarska världen. Den bestar av utblte
och polaiitet yilket :t en realitet också i dagens Peru.

Vi gar nu vidare dll det foma Eg)?te! och dess process av för;indrhg.

8:2 Kultu:rell l§'eolisering i Esypten

Egyptens roll som politisk och ekonortisk viirldsoakt altog sakta ca 1.000 ar f Kr. Innan
diss var imperiets centum ett av viirlders ledande. Det ackurnulerade och fördelade
inheruk produktion, samt hade ett stort behov av utlårdskt råmaterial oc-h arbetskraft.82

lnperiet var en del av ett stöEe intemationellt hardeJssystem. Landet exPort€rade 8uld, lin
papyrus, fisk och korn samt imPorterade koppar, vin, olivolja och timmer. En del av
i.andet , gict geno- Bylos, men Eglpten förde o&sä haadel dtekt med bl a C,?em, Kreta
och Turkiei.83

Eg]?ten hade altså både kontakt och utb,'te med aadra liinder. Det foma E8]?ten
influerades av många olika kulturcr. Trots detta och trots att imPeriets Politiska och

ekonomiska system i* i förldl, lortsatte den egna kulturella kolltinuitelal :ilmu en lång tid.

MOTSTNNOgNPFSSN IN6

IJJJIJI
EETARÅi
DE]' 

"'RSPAXTG,TGA

\'**/

öVERLEVNAD

UTVECKLING

82 Ekholm - Friedman s.71.
83 Johnson s. 74 f.
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Kr- ture11 kneolisering i Esl.pten f&rrs)

Det ganla e$,?tiska rikets kultur var så pätaglig och levande att den väldigt l:inge
'egypliserade' mänrLiskor och friill,mande kulturelement som etablerade sig i lardet.

Stamation - uoplosnine

Det egrytiska imperiets ekonomiska och polltiska upplösning brukar vaniiglvis relateras
till Ramses den IlI död 1153 f kr.84 E8Japten förlorade då Sinai och Palestina och konhoilen
över Nubien.85 Lardet hade en enorm statsapparat som blev alllmer svårkonkollerbar och
koEupt. Förva.itrirgen var oförmögen att effektilt fördela landets resurser, exempelvis
fördelrfrrgen av iivsmedel uiadör jordbrukssektom.
Medelklasseri och haatverkama fick inte l;ingre lika siäloklan del av det traditionella vä-
ståridet. Det existelade både in{lation och steSrade Livsmedelspriser. I konurgamas dal
gick gravaibetama ut i §sejk näk matransonema inte levererades i vardig ordrLi]1g.S6

Det skedde en decenhalisering av den reel1a makteL Den kom att delas mellan Amun-
prii§erskapet vicekungen av Nubien saErt kungen av TanA, som blev den nye fuirskaren
över Nildeltat. Faraos malt blev lcterlitaft leducerad ti.tl s,'mbolisk form. FÖrvisso kom
Eg]?ten återigen att förenas urder en enda h*skate,Farao, men den egra politiska och
ekonomiska maktkontinriteten var bruten. Utl:indska h:irskare odt vasa.ller övertog den
e grytiske F araofls p7a6 -87

Kulture1l l<reolisering

Jag ansei att Et]?tens föriindingsprocess var en tidig form av kultuiell krcofisation. D v s
det kulturell4 politiska och ekonomjska centrat böiade förflyttas mot Greklarld och
Romanriket. Eg]?tsr utsattes fö! stort tlyck utilrar Det utvecklades gmpper av ku-iturella
mellanhänder. Miirmiskor som befa.nn sig mitt emellalr traditionell och ny ku1tur. Nya
kulturelement kom i bruk, men delois på ett tnditianellt siitt. Det skedde en fusion meuan
utomstående och egna kulturelement. Detta ;ir kreoliserhgens kärna. Camfialt triditianellt
och 1rytt friimrnndt, som förenas och d,irmed ändrar foim oci uttryck.88

För att fört]diiga mitt resonemaag har jag på följande sida skGserat sr modeil;
Vngen till kulturell fugrmoni och fuss upplösning.

84 Johnson s- 203.
85 Walters s. 30-
s6 Romer s. 116 ft.
87 Walters s. 30 ft
öö Hånnerz § 552 Il



Vägen til1 kulturell hegemoni och upplösnins

IJBSPRI,'.IGLIG
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Figuren :ir irlspirerad av ]onäthan Friedmans civilisations.ykel.

Siö'67 Donthatian ann rcsisian e I"ondon 1989

I figuren ka:r vi följa Egl.?tens väg tiI1 en form av nationell identitet. Det resultera-r i en 1å:rg
iidsperiod ay gemensam kulturell identifil.ation. N:ir dema gemensarrlma identitet börjar
b{.tas sönder utvecklas ett mån#ald. lvIännGkor söker sig tilbaka ti1l sina tidigare rötter.
Den foma hegemonin decenkaliseras för att slutligen br]4as sönder i erskilda frag-crent.
lvliinniskoma återskapar tidigare haditonella st-n:kturer, men med många nya kulturella
element Dg. sker en ku.lturell fusio( I Egl?ten va.r detta en iångsam för:indringsprocess,
som spärde över en myc.ket 1fu9 tidsrymd, f o m Ra-sues Itr död till kistendomens infG
rande 200 - 300 e Kr. Processen accelererar under den Ptolemeiska perioden 323 - 30 f iG.
Under denna period märktes en kreoliseringsprocess med tydliga inslag av hellenistiska
(glekisk - orienialiska) kulturelement Den egyptiska och hetlenistiska kulturgt existelade
parallellt, men det farrs också ett samspel och utblte. Norra Eg)?ten med Alexandria i
spetsen blev det naturliga blof:istet för kultl]Ie1lt utbrte och påverkan.S9

De Ptolemeiska häiskarna övertog Faraos plats och egl?tlska s€der, exempelvis bror och
systergiftermål- Det utvecklades en ny form av drottniagdyrkar. Drottrringen blev en dei av
en mycket popr:Ilir folklig kult och hon d,'lkades bl a som s7ä3zd,ara- Men det gilr oclså
att finna fydlita paralleller med rlen tladitionella Isishilten. Avbilden av den nya
drottningguden placerades ofta paralleilt med lokala gudar.9o

Med det lomerska stflet ffin 30 f KI först;kktes det )'the och inre trycket på eti Påtagugt
sätt. Eg)?ten biev rcducerat till en rome*k provins i ett stort imperium. Krcolisedngs-
processen fortsatte även under kristendomens införande. Den ömsesidiga kulturella tole-
raruen minskade dock avrvårt.
89 Walters s. 46 ff,

KTTTURE-L UPPGÅNG
DECENTBÅLISERING

90 Thompson s. 1 26 ll.
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8:3 Dialos konl<lusion

Hos lnkas byggde förändringsprocessen på att det var tr''å oiika id6viirldar och system som
kolliderade med varandra. Med sparjorema kom nya lagar, ideologier och en ny religion.
Encomiendasystemet hade förödande koisekvenser för indianema på lokalplanet. Den
slog sönder kaditioneila slaiktskapsstru-klurer, och avskilde iadianerna frfu1 deras airvda
sanLhälle utan att erbiuda dem ful] möjlighet att irllemmas i det nya koloniala sao.llliills-
systemet. Nya sjukdomar odr en enom dödlighet mirukade också möjligheterna till en
någodr:nda jli.:n1ik integlationsprocess. Många spar$ka kulturelement vai omöliga att ta
till sig.

Under trycket av dm spalska domhaasen och utan någon stö.ie möjlighet att irtegaeras i
den spanska kulturen påbörjade den aadinska ursprungsbefoikningen en utyeclling, som
bäde innehö[ anpassnirg och passi\t motständ. Spaajoremas dosdrLars mö'ftes med
opposition. Det bildades e1l stark polaritet mellan indianer och sparljorer. Detta blev ur-
spruntet till paralleila utvecllingsLinjer mellan hdianer och vit befoikning. Dema
parallella ku.lturutveckling exi§erar iin i dag.

Eg??teru för;inddngsprocess byggde på mycket a:rnorlunda förutsättdngar. Landet var
sedan lång tid ett etableiat samhälle i den då kinda vitlden, Det var en jämbördig pa.rhler
i dm tidens harldelg och utbr,tessystem. De onrkringiiggande länderna hade en lång histo-
risk kadition av gemensamt uiblte på alla plaa. I det kultu,re a utbFtet existerade inte
sadrnra iydliga sparsk - indianska problan, om ursprungsbefolkningen skulle befraktas som
miirrriskor el1er ej.91 Lldianemas ins*ilhing ti]l de vita spanjorema pendlade siikerligen
också. Var de gudar, miirmiskor eller djur?

I Egl?ten kan man skönja en mycket iångsam och ltiÅsta\ firsiktig ku]tuIell för;indiing.
Denrra process utgi* frårr Eglptens hierarkiska hegemoni, som hade en mycket lång histo-
risk tuadition. Inkas itrrperiuar hade irlte koosoliderats ti]l en liky,irdig hegemoni innar
spanjorerna ar ainde. Karske förhindrade t o m qonquistadorema Inkarikets u:rdergårg av
egen kraft, eflersom impedet just då var mitt uppe i ett blodigt inbördeskrig.

Jag arlser att Egyptens kuJtureila föriiadring bvggde på m dåtida fora:L av kreolisering. Nya
och dominerarde kulturgmpper ageEde med tolerarls. Det skedde ett önsesidigt kultu-
rellt utblte på lrågorlurda jämbördiga viilkor. I::rgen av dessa nya dominarter var
utpräglat monoteistiska i sin reli#ösa uppfathing. Det faruE utrlElme för både måaga och
nya gudar. Denna långsamma och utdragna kIeolisering förändrades u.Ilder romartiden. I
sa.urbarrd med kristendomeru in{örande minskade den ku-lture[a toleraltsen avseviirt.

Fö!;irdringsprocessens tydligaste skil]nad mellan IJ*ariket och det foma Etypten, var
mellan ar ioituretl och historisk krasch i Peru od1 en ld.ngsam och stegois kulturell kreoli-
xingsprocess i Egypfe,r, i sa.mband med en irue stmkturell och politisk upplösning.

9:1 SamEtanJattning

Jag har nu försökt ta med låsa.en in i två id6världai, som säkerligen berörde odr utövade
ett stort infl,tande på miirmiskor i dei foma Egy?ten och Peru,

Jag har gett några exempel på vitka mltolotiska gnrrrder dessa sa.r*riillen vilade. Hos
Id<as och i Faraos Eg{pten legitimerade m}'tema position, makt och prestige till en
begriinsad grupp av märmiskot samt till deras antagare. tr båda kulhrema påvisade
mltema sl,&tskapet mellan håiiskarfamill'en odr gudama,

9l Assuncao, Gregor s- 72 f.



Samrnadattrd ng ( forlsl

Faraon och L-rl<arl hade sitt sliiktskaP koPplat iill en and.rogl'n och sjiilvbefruktande
skapelsegud. B1 a detta möjliggjorde kr:.nglig och helig incest. Denna incest förhhdrade
resus oci maktspridnhg.

Hos Inkas var körsrelaterad opposition md)art nattliga och koirutliga egenskeper en -ikag
beståndsdel i mlterina. Detta åter§peglades konlret i två kön§relaterade och parallella
strukturer inom lnkasarhiillet.
I det foma Eu?ten var oppositionen me17at ordning och kaos en viktig m1'tologuk be-

stiturdsdel, saäi Lafter och egerukaper tilihöriga dessa båda motPoler. Rent konkret visade

detta sig i duaLismen melan öwe öch nedre Egypten. Ma:r karl säga att att ordning och

kaos bl& nyckelbegzepp i E8l,?ten och att Farao vai en slags metafor för både ordrLing och

kaas i 'W;atlden'; Åäaun harL i den sarhiilleliga v?irlden stod fÖr regelbimdenhet och

ordritg, " Uten kaos ingar or dnin g" .

Hos Inlas blev könsparalle1litet och erövring nyckelbegrePP. Eröwing var manliga egen-

skaper och krafter, som exempeiYis gjorde att en del av Inlarikets kYiruror kunde Hraktas
som eröwade objekt. Kvinnoma stod för jord*ira och wsprunliga kra{ter, d v s den
kvirutiga sidan av kosmos,

Irkarikets och Egl?tens hierarkiska saol:illsPlrandder kan På ytar se likartade ut, men
det var skilda förutsätkLingar som höll imperiema sa!,lmar.
Centralst,.ret hos Inkas baserades På decenlraliserade geoglafska oci. demog"afisla förut-
sättningar. Det handlade om att underordra och inlerr.o:u regionala samhä11en i Inkariket.
I Eglptens fa1l handlade det om att utveckla och bibehå.ila en form av nationeil identilet.
Det Egwtiska rikets cenhalstyre byggde mer På möjlitheten till cmtralism u-r ett geogaa-

fiskt oÅ-demograiiskt perspektiv. Bl ä kr::rde Nilen ses som en enande och homogea kralt.

hom båda kulturema utgjorde d.en kungliga fal:tilien en he1i3 och ideliselad bild av den
sociala bas, som sanh;illet byggde på. Hos Inkas var AyllubegrePPet Srundläggarde fol'
den sociala och ekonomiska orgardsationen. Den be§od av flera familjer i en kollektiv
hushallsenhet. Det var en större familjebildnhg iin den som utgjorde grurden i det
Eglptiska sasrhiillet. Social organisation och sturktuj Yar i båda samhiillena beroende av

att erukilda individer underordnade sig kollektivet.

Hos L*as var t'rllgingen till jordirmehav behovsbaserad och koilektivt släkfP§rcIatelad via
Ayllus olika förfäcier. I Eg1pte., furols en blaadning av koltektivt och privat jordinnehav.
Yiterst, och mestadels sy'*Uotistt, var all lord och egendom tilihörig Farao, resPektive
Tnkan i det foma Peru.

Mftotogiska ide6t ma]<t, position och sanhällsstruktur återsPeglades konl(Iet i både ftl}as
och Faraos rituella festivater. D:ir utsPelades en integerinB och korcolidering av
imperiemas olika plovirser. Det harldlade om att påI1'tdöda cenkums politiska och
religiösa position. I8tualerna skulle åskåd1iggö.a och bekråfta grundema för hela san.l}rål-

lets existens.

I Inkas rituella återspeding kan ei fölia hur Acclas {solens kriruror) fiirdades i Processioner
flan hlarikets |rra huvudreSoner. En del Acda§ offrades sedan centratt och r€gionalt för
att befästa rikets $iinser, samtr-digt som det i 'idaiirlden" inlemmade nya regioner i
lnkarikebs stmkhrr.

I Eg)?terc rifirella återspetling kan vi följa hur Farao s,'mboliskt förenade Et]?ter§ två
huäåprovinser. I kungens |roni.ngsfesti.rut utsPelades ett rifuellt slagsmråLl mellan m
grupp miinniskor som var tillhöriga övre respektive nedle Eg]?ten' Efteiåt skedde en

iorso'tring.



SafimanJat tning ( for ls r

Dualismen och sa-u:rhörigheten meLla:r övre och nedre EgyPten visades På ett tydligt sätt.

Farao res.e upp skape)sens pelare och giorde sig d,jmed delaktig i livets cykliska gå:rg,

samt möiligheten för mänrliskoma att återuppstå från de döda.

NaturUgtvis fanrLs det även i Eg]?ten ritualer för att bekriifta en erparsiv Politik Myter
och ritialer för;indrades och ihiecklades st:indi# för att Passa rådande sanLhiillsför-

hå.lianden. Det farLns hela tiden ett vårels Pel r.iefi'ar\ nyl - it1.t41 och samhiiile

På ett korffattat sätt har jag nu försökt sanmanJatta waren På följarde två delfrågor i mirl
p ro b1e ulfrarst iillning;

E På vi.tken m)'tologisk Srund var resPektive sasrhiillens kal lurell-a - histaisk
kortinuitet uppbyggd?

u Hur återspeglade dessa kulturers id6väirldar saEh:illets shrktur, §amt hur
skedde återspeglingen i religiösa och PolitGka ritua.ler?

Jag fortsätter nu med att kordattat besvara mi.na avslutande frågor:

a Varför ledde lr&ariket§ undergfug , pra«ss ao f)rti1ldrrllg. ti1l en paralleil
kulturutvecl<iing i Pem?

r Varfför ledde inte det foma Etl?ter\s 'firiitdingsprccess" till en lil:rande
parallell un eckling?

Når spanjorema ar iinde till Inkariket var det två helt olika id6v:iridar som kolliderade
med vararrdla. Spaajoretnablev dominanler och införde euroPeiska iagar, ideologier, sant
en ny reiigion, som bara tolererade en enda gud. Produktionssysteolet utve.klades för att

bringa överskott tdl Spanien och inte fö! att anv:indås inom det foma lnkarikets grärser-

Ursprungsbefollnirgens sGktskapsstrukturer slots sönder. Mänga indianer avskildes ient
konkret f.ån sitt iirvda och kaditionella sanh le utan möilighet att i.nlemmas i det spaJtski

koloniala sa-Eft:illet. Nya sjukdomar och en enorm dödlighei min§kade )'tterilgare
förutsåtkringarn a för en integration.

Unde! kycket av sparuk dominans. och utar möilighet att någorlunda jiimböldi8t få ta de1

av den sparska kulturen, påbörjade Quechuaindianerna i Peru en Pross€ss av anpasvting

och fiatitånd I denna medvetu o ch omedvetna'öaerleotadsgtrutegi" förlo(ade indianerrE
a.ldrig helt och hälet sina historiska och k!.lturella rötter. Med spanjorema Påböiades en

parallell kulturutveckling mellan den vita odr indianska befollningen i Peru. Derura

kulturutqeckling var, och :ir, mycket vital även i viår modema nutid. Den bygger delvis på

de historjska premisser som ufeecklades under det sPansk - ind.i.ansktl klltlttnötet-
Niisrligen att de andinska Quedruaindiarema ficl tiugång till en mycket liten del av

landets saEdade !€surser.
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Sarnm-anf at t nins tforts)

I det kdturella utbltet existerade inte saE &1 a l.jdliga spansk - ilrdians',uL problem; on det aar
lntillskligd aalelser nsn hade att gdru fted ells ej,Jag atser att det iir möjti8t att benärnna
Eglpterrs föriiadringsprocess, som en dåtida form av kulht:el kreolisering, salrt att den
skedde på någorlunda .jiiradika villkor. K.reoliseringen sträckte sig över en my&et lång
tidsry.rnd. Nya kulturelement ficl god tid på sig att påverka den etf?tiska kulturen.

I samband med en inre och stulturell uppiöming kom makten att delas mellan
priisterskapet och kurrgar fiån ör're och nedre Eg]?ten. Faraon blev alltmer en s)'mbolisk
hiirskargestalt. Ha:r fick en mer m;ir,sklig och sekuliir framtoning- Den foma hegemonin
började ufvecklas mot en ekonomisk oc1-r politisk pluralism. Maktcentrat briade förfl)'tias
från Eg]?ten. Det skedde en övergång 611 något nytt. En fusion mellan gamla och nya
kulturelement. Men även hcs de nya och utorstäende dominaJltema faffs det ut4rElgre
f& både nya och måaga kulturelement, samt ett flertal olika gudar. Med Roa,arriket och
krlctendomen minskade doc.k den kulturella tolerars€n avsev:ir:t.

Att jäsföra det foma Perus och E8]?tens plocesser av kuiturell föriindring ;ir m a o som
att jiicrföra ea kulturell - historisk t'rantalkollision i Pera med en långsam och utdragen
ptocess av kulturell - histoisk amt'afltflins i Etf?terL där dei u$prungliga arvet försvarm
någonstars på vägen-

I Peru blev kollisionens 'rck1l' den kulturella åtskilload som ledde ti.il en paraliell kultur-
utveckling. I Eg]?ten hardlade det om erl hegemonis gadvisa upplösnjng och ett
tångsamt uppgående i något n)'tt. Dessa olika former av kulturell och hisorisk omvandling
har hajt effekter som mårks även i var tid. I Egrcten iir pyramidem4 för det stora flertalet
av befolknirrgen, oisuelld t'ragment från en för liinge sedan passerad tidsePok. Något föE

tuiistema att beskåda. I Peru dtuemot firas fordarande lnti Ra)'E!i, solfestioalzn, i sy.mbolisk
form. Denna högtid ak en del av en levande och folkiigt förarkrad kJtur.

9t2 Käl lkriti k

Uppsatsen bygger på skdftlig bearbetat Elaterial, med alla de möligheter till misstag och
f elioikningar detta irEebår.

De olika författama har ofta irlIintat sina iimnesorEåden på ett mycket personli$ sätt.
Piere Montes bok "DagLi§ lio i det gamla. Egyptet" kajffä.te,lj. som helst att hse att man är
född ca 2.000 ar för sent och dessutom i fel land. Ävm Magaret A Murra.v, som skrivit
boken " The splefld,our that was EgWt" v jsar tydliga tecken p ä altha " goru tr.ttioe", m a o 1åtit

Också i de mera skikt vetenskapliga publikationerna bär födattama med sig sina person'
ligheter. Om inte armat så genom urt/alet ftan de skriftliga källoma. Totkningsmöilitheter-
na är många även för dert som för§.ar det fomeglptiska skriftspråket. Ofta ;ir kiillnaterialet
fragmentariskt. Ett visst mått av spekulation krävs för att rylta i de skriftliga luckoma och

d;imed få en helhet. Eglptologema kar rlock stiilla skriftligt käInaterial mot varandra i'
olika former av jämföraade shrdium.
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Natutigvis har författare som skrivit böcker om Iika.kulturen också utgätt från sina
persor{iga intresseoE,råden. Irene Silverblatt, " Moan Sufl and Witches", försöker förstå
kvinnars ro11 i Inlaimperiet. Naturligtvis saEolar hon sitt material utijrån detta intresse.

Hon påvisar även den sociala rörljghet, som trots allt fanns inom Inkai&pedet.
Denna bild kan st;illas mot 1890+alets W H Prescott och harrs bok orIt "Perus eröaifl?'.
Han beskriver lnkastate& som ett statiskt och orörligt klassarIftä1le, dilr a1la inom den
prcducerande sektom :ir dömda titl ett liv utan att iå det bättre eller s:ldEe, en evig kamp-
kvam-

Olika författaie ger kanske inte atltid olika budskap, men malar akldå med sina egna {ärter.
Vad som gåJ.ler Inlariket:t att vi oftast far lita på sPaiska könikörers förmåga att förs.å
vad de såg, e1ler vad som berättades fö! dem. Först nyligen har man bätt e kunrlat bearka
den speciella "k11lttskift' som Inkas utvecklade för i huludsak administrativa andarrå'I.

Detta kan ge framtida möjiigheter att st:i.lla nedskivet Euterial utifrån hörsägen i ett
järnIöraade perspektiv.

Det finns alltså stor adedring av vaia kritisk till publikationer både om Inkas och det Ioma
Eglpten. Även i litteratur diir skriftliga "ursprungskiillor' uppges, måste vi vara medvetna
om att det skriftliga irmehä1et i böcker om dessa båda ku]turer har vandrat mårga och

1årga vägai........
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