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About the chronicle

The Embassy of Peru and Charles University, Faculty of Arts, are pleased to present
an exhibition of 32 posters, with drawings by the indigenous chronicler Guaman Poma
de Ayala (1535-1616), who toured the ancient Inca Empire, collecting data on the lives
and traditions of his ancestors, complemented by scenes of places visited by him.

These drawings are part of a monumental work written by Poma de Ayala, with more 
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O kronice

Velvyslanectví Peru a Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s potěšením představují 
výstavu 32 plakátů s ilustracemi rodilého peruánského kronikáře Guamana Pomy
de Ayala (1535–1616), který projel celou starověkou říši Inků, aby sesbíral údaje
o životě a tradicích svých předků a doplnil je výjevy z míst, která sám navštívil.

Ilustrace jsou součástí velkolepého díla, které Poma de Ayala sám sepsal. Rukopis čítá These drawings are part of a monumental work written by Poma de Ayala, with more 
than one thousand two hundred pages, divided into two parts. The first one, “New 

Chronicle”, provides a wealth of information about pre-Inca and Inca times. In “Good 

Governance”, in the second part, the author depicts the injustice, exploitation, and abuse 
of power of colonial rule and also offers suggestions to the Spanish Crown for social and 
governmental reform in Spain’s new colonies.

The chronicle is written mostly in Spanish with occasional sections in Quechua
(the language of the Inca). Poma’s book is remarkable for its 398 full-page line drawings
accompanied by the author’s explanatory text. The New Chronicle and Good

Governance is a long, illustrated history of Inca rule, and the beginnings of the Spanish
conquest of Peru.

The manuscript covers the history of Peru from the earliest times and the lives of each
of the Inca rulers and their wives, as well as a wealth of information about ordinances,
age grades, the calendar, idols, sorcerers, burials, punishments, jails, songs, palaces,
roads, storage houses, and government officials.

Ilustrace jsou součástí velkolepého díla, které Poma de Ayala sám sepsal. Rukopis čítá 
přes dvanáct set stran a je rozdělen do dvou částí. První z nich, „Nová kronika“, skýtá 
množství informací o říši Inků a o jejich předchůdcích. Ve druhé části, „Dobrá vláda“, 
autor popisuje křivdy páchané na domorodém obyvatelstvu, vykořisťování
a zneužívání moci koloniální správou a navrhuje španělské koruně sociální a vládní 
reformy, které by bylo vhodné provést v jejích nových koloniích.

Kronika je psána převážně španělsky, místy autor vkládá slova či věty v kečuánštině, 
jazyce Inků. O jedinečnosti díla svědčí především 398 celostránkových ilustrací, 
opatřených autorovými vysvětlujícími komentáři. Nová kronika a dobrá vláda je 
mimořádnou ilustrovanou historií Inků a počátků španělské kolonizace Peru.

Rukopis se věnuje počátkům peruánské historie, jednotlivým inckým panovníkům
a jejich manželkám, dále také nařízením, věkovým skupinám, kalendáři, božstvům, 
šamanům, pohřbívání mrtvých, trestním záležitostem, vězení, písním, palácům, 
dopravní infrastruktuře, skladování a vládním úředníkům.

Podrobnosti o autorovi a historii kroniky zústávají zahalené rouškou tajemství. 
The exact details about Guaman Poma and the history of the book remain a mystery.
Virtually all knowledge of the author’s life comes from the autobiographical content
of the chronicle. Guaman Poma was an Indian, born into a noble Inca family. He worked
as an interpreter for Spanish missionary clergy and the colonial civil government.

The manuscript was addressed to King Philip III of Spain and sent to the Spanish court;
however, there is no evidence to suggest that it ever reached the King’s hands.
The manuscript somehow made its way to Europe and was not discovered until 1908 
in the Royal Library of Copenhagen.

New Chronicle and Good Governance is included on the UNESCO Memory of the World 
list.

Prague, June 2017

Podrobnosti o autorovi a historii kroniky zústávají zahalené rouškou tajemství. 
V podstatě vše, co o něm víme, pochází z autobiografických pasáží v kronice. Guaman 
Poma byl indián. Narodil se do urozené incké rodiny. Pracoval jako tlumočník
pro španělské misionáře a úředníky koloniální správy.

Rukopis byl adresován králi Filipu III. Španělskému a zaslán na španěkský dvůr, avšak 
nevíme s jistotou, zda se dostal králi do rukou. Nicméně nějakým způsobem 
doputoval do Evropy a v roce 1908 byl nalezen v Dánské královské knihovně v Koadni.

Nová kronika a dobrá vláda je zařazena na seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO.

Praha, červen 2017


