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Aymarská kultura 
 

Úvod  

 

Aymarská kultura je domorodá kultura, její příslušníci žijí v Andské vysočině, náhorní plošině známé 

jako Altiplano. Aymaři žijí v průměrné nadmořské výšce asi 12 000 stop (3600 m.n.m.), v nízkých 

teplotách, se špatnou půdou a silným slunečním zářením. I přes tyto  náročné podmínky pro život, se tu 

po staletí vyvíjela tato lidská skupina s pestrou a pracovitou kulturou.  

Tři miliony Aymarů jsou rozptýleni mezi Bolívii, jižní Peru a severní Chile. Velká skupina, známá jako 

Uru, je soustředěna v povodí jezera Titicaca, které sdílí Peru a Bolívie. Tito Uru žijí na plovoucích 

ostrovech postavených z rákosí.  

 
Location of the Aymara-Speaking Population 
Zdroj: Aymara People: Language, Culture & Religion. Study.com [online]. [cit. 2019-12-19]. Dostupné z: 

https://study.com/academy/lesson/aymara-people-language-culture-religion.html 

 

Aymaři si zachovali mnoho tradičních aspektů své kultury. Odolali útokům od Inků pak později od 

Španělů a od koloniálních časů byli vážně diskriminováni. Jsou však velmi hrdí na svou kulturu. 

Bolivijský prezident Evo Morales je potomkem Aymarů a jeho vláda prosazovala ochranu domorodých 

kultu (David Juliao). 

 

 

https://study.com/academy/lesson/aymara-people-language-culture-religion.html


Jídlo  

Aymaři připravují z produktů, které mají k dispozici.  

Hlavní surovinou jsou brambory s více než 200 místními odrůdami, quinoi a fazolí. Maso je obvykle 

ryba z jezer a lamy. Nejznámějším pokrmem je pravděpodobně Chairo, dušené maso vyrobené z Chuñu 

(sušené brambory), vařené s bylinkami a kořením a někdy i  maso z lamy. Charki (sušené solené lamy 

nebo ryby) se používají v mnoha dalších pokrmech (David Juliao). 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  



 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tkaní 

Umění je převážně spojeno s každodenními aktivitami, proto má utilitární charakter. Velmi rozšířené 

je tkání textilu. Aymaři stále nosí tradiční oblečení. Ženy dlouhé sukně a tuniky, ty nosí i muži. Tradice 

tkaní spadá až do doby před Inky. Používají velké množství materiálu včetně bavlny z ovcí, lam a alpak. 

Mnoho antropologů věří, že textilie v Andách, patří k nejvyspělejším a nejsložitějším na světě (The 

Editors of Encyclopaedia Britannica). 

 

Listy Koky 

Použití listů koky je mezi Aymary zcela běžnou praxí. Koka je považována za posvátný produkt. Buď 

se žvýká nebo je z ní připravován horký nápoj. Také se používá při lékařských rituálech. Její účinky 

velmi pomáhají lidem překonat nedostatek kyslíku, snižují únavu, žízeň a celkově stimulují tělo (David 

Juliao). 



 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Historie  

Předtím, než byli dobyti Inky, měli několik nezávislých státu, mezi nejvíce důležité patřili Colla a 

Lupaca. Živili se zemědělstvím a to zejména pěstováním četných odrud brambor a chovem některých 

zvířat. Jejich základní společenskou a politickou jednotkou bylo ayllu původně patrilineální příbuzná 

skupina, která má s nimi společnou půdu (Cultural Survival, 2018).  

Kolem r. 1430 Inka se svými lidmi začal dobývat jižní část Aymarského území a nakonec aymarské 

území se stalo součástí velké incké říše. Aymarové se však neustále vzbouřeli. Od Inků převzali nové 

náboženské kulty a mýty, větší výběr jídel a nové umělecké styly. 

V roce 1535 začalo dobývání Španěly, s nimi příchod zlatokopů, Dominikánů a jezuitských bratrů, kteří 

hledali lidi ke konvertování. V té době byli Aymaři využívání jako pracovní síla v zemědělství, dolech, 

plantážích koky, v džungli a v domácnostech španělských kolonizátorů. Od Španělů převzali chov 

nových domestikovaných zvířat a rostlin, způsob pluhovacího zemědělství, železné nářadí a 

křesťanství. Během kolonizátorství existovalo velmi mnoho Aymarských kmenů: Canchi, Colla, 

Lupaca, Collagua, Ubina, Pacasa, Caranga, Charca, Quillaca, Omasuyo, and Collahuaya.  



Období povstání začalo v roce 1780, během kterého bylo zabito velké množství Španělů a pokračovalo 

až do peruánské nezávislosti na španělské koruně, které bylo vyhlášeno v 1821 (The Editors of 

Encyclopaedia Britannica, 2019). 

V 2. pol. 20. století bolivijská společnost akceptovala aymarské dědictví  a v roce 1952 Aymarům byla 

udělena  stejná civilní práva jako pro Bolivijce (Everyculture, 2019). 

 

 

Zdroj: https://study.com/academy/lesson/aymara-people-language-culture-religion.html 

 

 

Aymarové a magie 

 

Aymarům se v roce 1940 věnoval americký etnolog Harry Tschopik Jr.. Ten provedl 2,5 roční výzkum 

v Peru. Ve své studii, která byla zveřejněna v knize Handbook of South American Indians v roce 

1946, ve které popisuje rozptýlení aymarských lidí, historii, archeologii, poté jejich kulturu, způsob 

obživy, oblékání, ornamenty atd. Ve své studii se věnoval i bílé a černé magii a jejich užití. 



 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Černá a bílá magie  

Tschopik uvádí, že aymarský pojem pro praktikování magie je nepřesný, protože se činnosti a techniky 

těchto vykonavatelů překrývají. Všeobecné aymarské slovo pro “witch” nebo člověka pracujícího s 

černou magií je LAIQA, pro ty, kteří pracují s bílou magií je název PAQO.  

Obě magie fungují zejména v noci, proto  jsou kouzelníci také pojmeováni Č’AMAKANI, což znamená 

doslovně, ti, kteří pracují v noci. Kouzelníci jsou většinou muži a mohou vykonávat bílou i černou magii 

najednou a to i díky super přírodní síle pocházející se stejného zdroje a tím je světlo (Steward, ed., 1946, 

s.564). 

Dále Tschopik Jr. popisuje rozdíly a využití černé a bílé magie. Aymarové žijí ve strachu z black 

magicians (černých kouzelníků), kteří kouzlí v tichu během noci. Ačkoli jejich aktivity nejsou přesně 

známé, jejich hlavním cílem je nejspíš zabíjet lidi pomocí magie, proto lze na něčí žádost poslat nemoc, 

zapříčinit nehodu nebo zlikvidovat dané oběti dobytek. Černou magií se může vyléčit nějaká nemoc, 

také je možné najít a potrestat zloděje a vyčarovat lásku.  Věští pomocí koky, vykládá sny a vyvolává 

duchy zemřelých, démonů a sov.  

K čarování je zapotřebí vlasy či nehty oběti nebo staré oblečení. Poté se zhotoví napodobenina oběti, 

která je vyrobena z  kukuřičného těsta. K napodobené soše oběti se přidá lidská části oběti (vlasy,nehty) 



nebo oblečení. Kouzelník také může napodobit oběť živou žábou, ještěrkou nebo krysou. Socha je 

škrcena nebo zmrzačena, aby se oběti stalo to samé, poté je zdeformována do balíku. Balík je uložen s 

liščím tukem a kletbami, které byly řečeny na vrchol hor nebo tam, kde žijí zlé duše. Další možností je 

nechat hořet balík na pozemku oběti. Kouzelník může také dosáhnout svých zlých plánů tím, že očaruje 

moč oběti a vylije ji na dveře, vyvolá jeho duši v noci a zraní ho či zabije, dále také může podplatí 

ducha místa, aby mu poslal nemoc.  

K maření kouzla se pije moč nebo krev kouzelníka, lidé také nosí amulety nebo si lepí listy koky na 

čelo k odtažení kouzla.  Kouzlo se může obrátit umytím oběti, vypuštěním vody na čarodějovy dveře 

nebo jednoduše se dívat po kouzelníkovi či po osobě, která si přeje zlo (Steward, ed., 1946, s. 565). 

 

White magician (bílý kouzelník) se snaží podporovat zdraví a prosperitu. Vyléčí nemocné, ovládá 

počasí (obřad k přivolání deště, také umí zabraňovat kroupám, ochránit domy před uhození bleskem) a 

kouzlo lásky. Nabízí oběti ve prospěch plodin a hejn, bojuje proti zlodějům a umí najít ztracený majetek. 

Nejčastěji je bílý kouzelník zapojen do boje proti černé magii a to  potápěním obvazů do vody, 

následným spálením nebo nalitím soli do moči oběti a nalitím do tekoucí vody. Kouzelník také umí 

vyléčit nemoc ze začarování a usmiřováním s duchem, který nemoc poslal nebo se zdržoval na duši 

pacienta. Bílý kouzelník má také znalost bylinných léčiv. Na jihu departmentu La Paz, dělá každoroční 

obřad obětování jako prevence epidemie. Většinou předpovídá pomocí koky a dotazování duší.  

Avšak nejdůležitější funkcí bílého kouzelníka je zajetí zloděje pomocí pomoci duchů. Toto kouzlo se 

provádí během tiché noci. Kouzelník si zakryje hlavu a ruce má schovaný nůž proti zlým duchům, kteří 

mohou být vyvoláni. Když světla zhasnou, kouzelník přivolá duchy (všechny místní duchy AČAČILA) 

, démony, duše zemřelých i žijících a zvířata. Poté, co všechny duše přiletí, diskutují mezi sebou i 

kouzelníkem. Když jsou schopni vyslovit jméno zloděje, kouzelník je požádá o přinesení jeho duše, 

která je po přinesení bit, pokud popírá, dokud se nepřizná (Steward, ed., 1946, s. 566). 

Witch Market 

 

Na čarodějném tržišti v hlavním městě La Paz se prodávají všechny přísady potřebné pro čarovné 

rituály Aymarů. 

 

Videa:  

https://www.youtube.com/watch?v=4SKr7E2uKWI 

2:16 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rt7LKR_Lhe4 

vybrat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4SKr7E2uKWI
https://www.youtube.com/watch?v=Rt7LKR_Lhe4


 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Náboženství 

Aymarové věří v sílů duchů, kteří žijí v horách, v obloze a v přírodních zdrojích jako je světlo. Nejvíce 

uctívanou bohyní je Matka Země Pachamama, která ovládá plodnost země a úrodu. Kolonizátoři 

přinesli také katolictví, které bylo Aymary přijato. Převzali i katolický kalendář a svátky. Během 

aymarských náboženských svátků jsou oslavována i jejich tradiční víra. Dnes si aymarové stále udržují 

svou víru v multispirituální svět, který má mnoho kategorií kouzelníků, věštců, léčitelů a čarodějnic. 

Nezávislost a ekonomický rozvoj přinesly změny v sociální organizaci a úpadek tradičního umění a 

řemesel. Nicméně, pokud jde o přesvědčení o posmrtném životě, Aymarové se hlásí k standardnějšímu 

pohledu, jaký se nachází v tradičním křesťanství (Everyculture, 2019). 

 

Urus 

Urus utekli na jezero Titicaca (nejvýše položené jezero na světě, jedno z největších v JA, rozloha činí 

8562 km²) před Inky, kteří je chtěli zotročit. Inkové se za nimi nevydali, protože si mysleli, že na jezeře 



nemohou přežít, ale oni přežili. Z listů určitého druhu rákosu postupně začali vytvářet plující ostrovy, 

které jsou schopni upoutat ke dnu. 

 Dnes jich na jezeře žije okolo 2000. Dříve se Urus živili převážně rybolovem, dnes žijí pouze z turismu. 

Stát jim přispěl peníze na solární panely a elektrárny, potom co kvůli požáru, který se rozmohl z ohně 

na přípravu jídla, na jezeře uhynulo mnoho osob. 

Každý ostrov má svého prezidenta. Když je svatba a velké oslavy, spojují se ostrovy, naopak při 

rozvodu se ostrov rozřízne vejpůl. Každý měsíc je potřeba nová vrstva rákosu na podlahu, střechy se 

obnovují cca jednou za půl roku atd.  

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Cholitas 
 

Choilitas se nazývají Aymarské ženy, které si do dnešní doby udržely prehispánský styl oděvu. Ideál 

krásy znázorňují široké boky, které symbolizují plodnost, dále svalnatá lýtka, která symbolizující 



výkonost - žena, která má svalnatá lýtka se umí rychle pohybovat po hornaté krajině. Cholitas mají 

sukně ke kotníkům, aby se mohly lehce pohybovat a aby zároveň mohly (když chtějí) poodkrýt lýtko. 

Nosí také typický klobouk - buřinku, jehož sklon na hlavě značí stav.  Když je na vrchu hlavy, znamená 

to, že je cholita zadaná,  natočen na stranu - svobodná nebo vdova, dozadu - je v komplikované situaci. 

Dalším výraznou charakteristikou cholit jsou jejich copy, což je symbol moudrosti, čím delší, tím 

moudřejší a také většinou starší. Cholity mají ožehané tváře do fialova z horského slunce. Většinou jsou 

to obchodnice a řídí několik rodinných obchodů najednou.  

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Alasitas 

 

Svátek miniatur. Kupují se a světí se miniatury kýžených statků. Miniatury se dávají darem. To je 

příkladem sympatetické magie. 

 



 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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