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Civilizatia Maya

În noaptea de 11 spre 12 octombrie 1492, dupa saptezeci de zile de navigat pe 
marea fara sfârsit, Cristofor Columb si oamenii lui, aproape descurajati, zareau, în 
sfârsit, uscatul; în zori, cele trei vase ale flotilei îsi aruncau ^ancorele într-un golf 
linistit si pustiu, în numele coroanei Castiliei, un notar înregistra luarea în stapânire 
a acestei insulite, probabil actuala insulita Watling din arhipelagul Bahamas, dar 
botezata Sân Salvador de celebrul navigator. La scurt timp. era descoperita in-sula 
Haiti, numita Hispaniola, care a fost un timp con-fundata, cu încapatânare, cu capul 
extrem'al Asiei! Cuba si Jamaica, abordate curând dupa aceea, nu puteau fi, în ochii 
descoperitorilor lor, decât Cipangu si Cathay, adica Japonia si China! Ajungând în 
Flori-da, în 1513, Ponce de Leon va aborda primul, fara sa stie, continentul american 
propriu-zis. „Indienii" în-tâlniti pâna atunci în acesteAntile Mari nu aratau sa aiba o 
cultura înalta si au fost repede tratati ca niste salbatici primitivi; Mexicul vecin, mult 
mai evoluat si pe atunci sub conducerea aztecilor, ramânea necu-noscut si 
nebanuit.

Primele contacte

Când Cristofor Columb s-a întors prima data la Sevilla, multimea s-a înghesuit 
pentru a-i vedea pe unii din acei salbatici pe care nu-i puteai banui ca ar putea 
coborî din Adam; pe jumatate goi, unii dintre ei duceau papagali multicolori pe 
umerii lor ca arama. Indianul din Caraibe s-a dovedit curând ca poate aduce foloase 
si ca poate fi o mâna de lucru ieftina. Cristofor Columb „a vândut" 509 de indigeni la 
Sevilla în J 495, iar fratele sau 300, în anul urmator, la Cadix! în cei doisprezece ani 
care au urmat dupa descoperire, în trei rânduri si cu forte sporite —17 corabii în a 
doua calatorie!— Columb a reluat dru-mul Indiilor Occidentale, în a patra expeditie 
(1502-1504), a mers în lungul coastelor statelor actuale Honduras si Panama, 
cautând cu încapatânare acea China de negasit. Peste putin timp, în 1506, chiar 
anul mortii lui Columb, Juan Diaz de Solis si Vicente Yanez Pinzon debarcau primii pe 
coastele mexicane, la capul septentrional al Yucatanului, o imensa peninsula plata 
care se prelungeste spre Cuba. Dar universul Maya care îsi avea aici centrul nu a 
fost descoperit si mult timp pilotii au fost convinsi ca gasisera o noua insula. 
Mayasii,care sunt considerati grecii Noului Continent, cu surprinzatoarele lor 
realizari artistice, nu vor fi luati în seama decât în secolul XIX. Nici Hernan Cortez, 
care a cucerit imperiul aztecilor, începânddin1519,peplatoulînaltalMexiculuiCentral, 
n-a banuit niciodata existenta acestei civilizatii vecine, incomparabile, care s-a 
dezvoltat mai la sud, între Yu-catan si Guatemala, timp de mai bine de un mileniu 
(din secolul III pâna în secolul XI V); în secolul XVI. civi-lizatia maya era aproape 



stinsa, ultimele mari realizari de la nord de Yucatan, cele de la Chichen Itza si de la 
Uxmal, în special, împlinind atunci mai mult de trei se-cole de existenta.

Adevaratul contact cu mayasii, înainte de ve-nirea lui Cortez, nu s-a produs în 1511. 
la debar-carea câtorva supravietuitori ai expeditiei lui Vasco Nunez de Balboa; ea a 
avut loc mai curând la 4 mar-tie 1517, când, împinse de o puternica furtuna, timp 
de doua zile si doua nopti, trei corabii cu pânze din Havana (Cuba) au ancorat în 
apropiere de coastele septentrionale ale Yucatanului. Mai corect spus, flotila 
comandata de Francisco Hernandez de Cor-doba. un gentilom bogat din Cuba, 
stapânul unui sat de indieni, cauta sclavi; plantatiile din Antile cereau o mâna de 
lucru numeroasa pe care duritatea muncii fortate si epidemiile o micsorau continuu. 
Asa ca multi colonisti din Indiile occidentale luasera obiceiul

sa porneasca în expeditii în arhipelagurile învecinate si pe coastele istmului 
Panama. „Plecati la întâm-plare spre soare-apune", furtuna i-a abatut din drum spre 
tinuturile capului Catoche; o oarecare forfota dadea de banuit ca s-ar fi aflat în 
apropiere un târgusor. Curând, au urcat la bord doua sau trei du-zini de indigeni 
veniti în pirogi: tunicile lor de bumbac i-au surprins pe spanioli, deoarece bastinasii 
din An-tile umblau aproape goi. Din aceasta prima ob-servatie s-a considerat ca 
aveau „mai multa minte" decât locuitorii din Cuba!

Apoi au primit invitatia, exprimata prin gesturi, de a vizita orasul. Totusi, s-au gândit 
ca ar fi prudent sa ia si câteva muschete si, încolonati, au patruns în teritoriu. Dupa 
doua ore de mers, au cazut brusc într-o capcana: un strigat al sefului indian a 
provocat o ploaie de sageti si o multime de indieni a iesit din frunzis, aruncându-se 
asupra spaniolilor, ranind repede cincisprezece dintre ei. Din fericire, tunetul 
prafului de pusca — necunoscut în Lumea Noua — i-a alungat. Cu toate pierderile, 
au hotarât sa con-tinue cercetarea, fiind în apropierea unor cladiri. Au ajuns curând, 
relateaza Bernal Diaz del Castillo în lucrarea sa, Istoria cuceririi Noii Spânii (o opera 
fun-damentala asupra descoperirii Mexicului, cu atât mai mult cu cât este scrisa de 
unul dintre pro-tagonistii acestei extraordinare epopei), „într-o mica piata marginita 
de trei cladiri din zidarie facuta cu grija, temple sau cous care adaposteau un mare 
numar de idoli din lut, unii cu cap de demon, altii înfatisând femei înalte, multi, în 
sfârsit, cu fete îngrozitoare care pareau ca practica sodomia: în case s-au gasit, de 
asemenea, cufere de lemn, pline de idoli care faceau gesturi diabolice". Gonzales, 
preotul expeditiei, a luat câteva si a „confiscat" tot ce a putut gasi din aur. „Si cum 
noi n-am vazut nimic asemanator nici în insula Cuba, nici în Hispaniola (Haiti), i-am 
dat, continua Bernal Diaz. referindu-se la acest târgusor, numele de Marele Cairo." 
Obisnuiti de sapte secole sa se razboiasca cu Islamul, spaniolii asemanau orice 
necredincios, orice „infidel" unui maur! Cronicarii iberici — si Cortez a fost primul — 
vor continua sa desemneze templele mayase, aztece sau incase, prin surprinzatorul 
cuvânt „moschei"!

Au revenit apoi la corabii si pe drum au prins doi bieti oameni care se uitau 
îngrozitor de crucis: era obiceiul în tara maya, sa obligi copiii sa poarte o pastila de 



smoala între ochi, pentru a capata un strabism considerat foarte atragator! I-au 
botezat imediat dându-le numele de Julianillo si Melchiorejo, apoi i-au folosit o 
vreme ca intermediari între ei si bastinasi.

Corabiile au plecat pe mare, mai întâi spre vest, apoi spre sud, mergând de-a lungul 
malurilor si având uscatul în stânga, deci la babord. S-au oprit într-un loc pe care I-
au numit imediat La Punta de las Mujeres, deoarece aici, niste turnuri de piatra ada-
posteau idoli feminini carora indienii le dadeau nume ciudate. La oprirea urmatoare, 
în actuala Campeche, pe coasta orientala a peninsulei, oamenii din flotila au 
observat cu surprindere o cladire împodobita cu sculpturi pe timpan1', animale 
fabuloase parând ca se sfâsie între ele. Calauziti pâna la intrarea în aceste temple, 
au fost dezgustati la vederea zidurilor naclaite de sânge omenesc; recent, 
avusesera loc sacrificii si pâna si parul lung si negru al preotilor era naclait de sânge 
închegat.

La Champoton, si mai la sud, coloana a fost tinta unui atac puternic care a dus la 
pierderea a cincizeci de oameni ucisi si optzeci raniti. Pentru a putea porni în larg si 
a ajunge în Insule (Haiti si Cuba), trebuia mai întâi sa-si faca provizii de apa; indienii 
se opu-neau si i-au hartuit zile întregi, împiedicându-i sa sape fântâni. Lupta era 
inevitabila. Intr-o dimineata, pe neasteptate, niste indieni au trimis o ploaie de 
sageti asupra lor, aruncându-se apoi într-o în-versunata lupta corp la corp. Cei prinsi 
de vii au fost târâti de par pe piatra templelor, pentru urmatoarele sacrificii. 
Pierderile au fost grele, si au trebuit sa se retraga. Multi aveau gâtul crestat de 
cutite si de sagetile de lemn, cu vârfuri de silex si de obsidian. Cronicarul nostru, 
Bernal Diaz del Castillo, pe atunci în vârsta de douazeci si cinci de ani, a fost lovit de 
trei sageti si chiar Hernandez de Cordoba. seful ex-peditiei, a murit la întoarcere, în 
Cuba, din cauza ranilor, în plus, fara apa, flotila a fost torturata de sete. Totusi, 
revenind cu putin aur, câtiva cercei lungi, în forma de rata sau peste, din aur de 
proasta calitate, desigur, a fost suficient pentru a-i momi pe aventurieri.

1) suprafata neteda sau ornamentata cu sculpturi, situata deasupra unei usi sau 
ferestre

S-a vorbit, de asemenea, de constructiile din ciment, necunoscut în Antile, si „toate 
acestea au facut multa vâlva". Câtiva vânzatori de vise, bine informati (l), au 
explicat ca idolii erau niste figurine evreiesti duse acolo de cei exilati de Titus si 
Vespasian, dupa caderea Ierusalimului! La Pueiio de Carenas (Ha-vana) si la 
Santiago de Cuba unde, cu multe înflorituri se descriau templele, vesmintele, si 
bijuteriile vazute, nu se mai vorbea decât despre o noua plecare.

Expeditia lui Juan de Grljalva

Diego Velasquez, cuceritorul si guvernatorul Cubei, chefliu, gras si indolent, 
hraparet si fara scru-pule câteodata, a hotarât imediat sa trimita o noua flotila sa ia 
în stapânire noua insula (!) pentru Castilia. El i-a încredintat unei rude, Juan de Gri-
jalva, un om simpatic si prietenos, conducerea actiunii. Doua sute patruzeci de 



oameni s-au prezentat voluntari, contribuind chiar la cheltuielile de calatorie, fapt 
care ne da o idee despre carac-terul democratic relativ al acestor actiuni: la urma 
ur-melor, nu se facea nimic fara vreun gând ascuns si fara interes. Pe patru corabii 
cu pânze, s-a încarcat apa, hrana si tot felul de lucruri ieftine pentru troc, margele 
de sticla si legume în special, dar mai ales vin, deoarece se observase ca indienii 
aveau pentru el o atractie nestavilita, bând adesea pâna cadeau.

La 25 ianuarie 1518, dimineata, la Santiago de Cuba, pe atunci capitala, în sunet de 
fluiere si în rapaitul tobelor, oamenii s-au îmbarcat, cu capul ras în mod expres: cei 
scapati teferi din prima calatorie observasera si povestisera ca indienii, în lupta corp 
la corp, în loc sa-si ucida adversarul, încercau, din contra, sa-l prinda de viu pentru 
sacrificiile viitoare, apucându-l de par. Zeii cereau mereu tot mai mult sânge, de 
preferinta de om, si razboaiele la mexicani aveau drept tel principal capturarea de 
prizonieri în acest scop.

Dupa o oprire la Havana, flota — cu una din corabii comandata de Francisco de 
Montejo, care va deveni primul guvernator civil si militar în Yucatan — a pornit spre 
apus; trei zile mai târziu, aparea în zare insula Cozumel, care flancheaza coasta 
orientala a Yucatanului. Imediat parasita de locuitori, ea a fost declarata posesiune 
castiliana. Au ratacit putin pe insula si, într-un templu, spaniolii au gasit un idol, 
mare, din lut, gol pe dinauntru, fixat de zid cu var, însa cu o intrare secreta prin 
spate: fara îndoiala, un preot se ascundea acolo pentru a raspunde credin-ciosului, 
desigur surprins.

Pe 7 mai, putin mai la sud pe coasta Yucatanu-lui, cladirile din zidarie din Tulum, 
aliniate pe faleza, apareau în fata ochilor spaniolilor uimiti: „Un oras atât de mare 
încât însasi Sevilla nu putea fi mai fru-moasa si mai mare; impresionant era, în 
special, unul din turnuri". Fara îndoiala, acesta era Castillo, templul impunator si 
sever, cu aspect de fortareata, cu spatele la mare si având în fata alte cladiri din 
piata de ceremonii. Acest cvartal era închis pe cele

trei laturi care nu dadeau spre mare printr-un zid im-punator (tulum înseamna „zid") 
lat de circa 6 metri si luna de mai bine de 700 de metri; strapuns de cinci porti, pe 
el trecea un drum de supraveghere prevazut cu un parapet de protectie. Orasul, 
care data mai mult ca sigur din secolele XII-XIII, a fost parasit de lo-cuitorii sai în 
1544. duoa cucerirea spaniola. Dincolo, spre sud, în lungul falezei înalte de 
doisprezece metri, se întindea cartierul popular, cu casele construite tot din piatra.

în fata unui spectacol atât de nou, este de înteles surprinderea conquistadorilor. 
Totusi, Tulum nu era unul din orasele cele mai mari de pe teritoriul maya, si se 
observa chiar o oarecare tendinta de decadere. Uxmal sau Chichen Itza în 
splendoarea lor i-arfi impresionat mai mult. Relatarile despre cap-cane si lupte 
salbatice facute de cei ce scapasera cu un an mai înainte, îndemnau la prudenta si 
Grijalva cauta sa-si tina cu fermitate în mâna trupele, stârnite de atâtea lucruri noi 
si dornice de îmbogatire. O tânara sclava jamaicana, ajunsa acolo dupa multe 



aventuri, a fugit de la stapânii sai si a reusit sa urce oe una din corabii. Ea le-a dat 
de înteles ca locuitorii parasisera orasul pentru a se ascunde în regiunea vecina. 
Dar. treptat, au fost vazuti reaparând si Gri-jalva a hotarât sa debarce pentru a se 
oficia o messâ în Castillo, „Turnul" principal. „In interior, povesteste capelanul lui 
Grijalva, se gaseau figurine, oase si idoli pe care ei îi adorau. Dupa asta am înteles 
ca se închinau idolilor." în sfârsit, a aparut un indian batrân care s-a apropiat de 
bancheta cu idoli cu o casoleta de ars arome care raspândea rotocoale de fum par-
fumat; parea sa fie storax.1' „El a început sa cânte cu voce tare un cântec 
monocord si monoton." fn curând, stabilindu-se legatura între ei, li s-a oferit de 
mâncare ofiterilor într-o camera varuita; la intrare era o fântâna din care fiecare îsi 
scotea de baut. Au hotarât sa faca tabara lânga acest loc de alimentare cu apa.

Noi haruieli

Acest lucru nu a fost pe placul oamenilor din Tulum care, neîncrezatori si retinuti 
pâna atunci, le-au dat de înteles ca s-ar putea sa aiba necazuri daca mai ramâneau 
acolo dupa stingerea focului parfumat pe care l-au aprins imediat lânga intrusi. Si 
asta s-a si întâmplat: ultimele flacari înca mai pâlpâiau când o ploaie de sageti s-a 
abatut asupra taberei. Una din ele l-a atins pe Grijalva în falca si i-a spart trei dinti. 
fntr-o clipa, sapte oameni au fost ucisi si saizeci raniti. S-au reîmbarcat în graba, dar 
nu au 'uitat sa întoc-measca un act oficial prin care luau în stapânire aceste locuri! 
Navigând aproape de mal. corabiile s-au îndreptat spre nord, cu intentia de a face 
încon-jurul complet al acestei mari insule (!).

O saptamâna mai târziu, marinarii si soldatii, care participasera la expeditia din anul 
precedent,

1) sau styrax: arbust exotic care da smirna si nu balsam

recunosteau Champoton-ul. unde, din nou, rapor-turile cu indienii s-au deteriorat; 
totusi, superioritatea armamentului le-a permis spaniolilor sa-i respinga pe 
bastinasii înarmati cu prastii, arcuri, lanci si macana, sabii grele din lemn dur 
incrustate pe tais cu un sir de aschii din obsidian. în zgomotul asurzitor al trom-
petelor si al cochiliilor de mare care nu reu-seau sa acopere înabusitul si obsedantul 
bubuit al marilor tobe verticale — numite huehueîl —. razboinicii indi-geni vopsiti în 
negru si rosu. uneori aparati de veste groase din bumbac umplut cu câlti, cu capul 
acoperit de pene mari sau ascuns sub o masca fantastica de cap de animal, se 
avântau cu curaj asupra conquis-tatorilor, ferindu-se de loviturile de sabie cu scuturi 
rotunde si cu mici paveze facute din fibre sau din bumbac, înfatisarea lor 
impresionanta si vacarmul general nu puteau sa nu aiba efect asupra soldatilor din 
Castilia.

Prima întâlnire cu aztecii



Flotila si-a continuat totusi misiunea si, urmarind mereu coasta, înainta acum spre 
sud; a ajuns în gol-ful Terminos si curând la Tabasco. Unul din fluviile ce se varsa în 
mare în aceasta zona a primit numele Grijalva, pe care-l poarta si acum. Acolo, 
spaniolii au intrat din nou în legatura cu populatia, luându-si toate masurile de 
aparare, dar au fost aprovizionati, pâna 'a urma, cu pasari (curcani), cu porumb si li 
s-au dat chiar câtiva cercei lungi din tumbaga (un aliaj din aur si argint, slab titrat, 
fiind amestecat cu cupru), în forma de sooârla si de rata. Jntr-o mica insula din 
aceste tinuturi, relateaza Bernal Diazdel Castillo, am gasit doua cladiri din zidarie, 
facute cu grija, care aveau o multime de trepte pâna la un fel de paraclis unde erau 
venerati idoli malefici, probabil zeii lor. Acolo am vazut cinci indieni sacrificati în 
ajun. Aveau pieptul deschis, mâinile si picioarele taiate; pe ziduri se scurgea sânge 
lipicios. Plini de uimire în fata acestui soectacol. am numit aceasta insula, Insula 
Sacrificiilor."

Putin diioa aceea, în dreptul istmului Tehuan-tepec, mai la vest, Grijalva, aflat acum 
la portile im-periului aztec, total necunoscut Dana atunci, a luat primul contact 
istoric cu aceasta putere, întâlnindu-i pe mesagerii împaratului Moctezuma. Fara 
îndoiala ca erau postati acolo de când, cu un an înainte la Tenochtitlan-Mexico, 
capitala imperiului, ajunsese vestea ca albi barbosi aparusera pe mari corabii cu 
pânze, la rasarit, în partea teritoriilor mayase. Misi-unea lor era de a observa si de a 
tatona intentiile acestor nou veniti care erau confundati cu trimisii lui Quetzalcoatl. 
Sarpele cu Pene, un suveran divinizat, olecat cu cinci secole mai înainte si care 
promisese sa revina într-o zi ca sa-si reia tronul. Timp de zece zile s-au pândit unii 
pe altii, si-au facut cadouri si s-au felicitat. Fara a avea împuternicire, slab înarmat 
si echioat. Grijalva nu s-a avântat prea mult si a dovedit mai putin curaj decât 
Hernan Cortez care se va duce în anul urmator în inima Mexicului, si folosindu-se de

rivalitatile tribale va reusi sa cucereasca imperiul, cu pierderi relativ mici.

Surprins sa vada coasta continuându-se spre vest si puternice masive muntoase în 
departare, Gri-jalva s-a îndoit ca va reusi sa faca turul complet al acestei „insule", 
cu siguranta imensa, si a hotarât sa revina în Cuba. unde însa a fost ridiculizat când 
si-au dat seama ca cele 600 de toporisti „din aur", cu greu adunate si „cumparate" 
relativ scump de la indienii din istm, erau... din arama. Trebuie sa amintim ca 
metalul a aparut târziu în lumea mayasa —în jurul anu-lui 950 —si i s-a dat o 
folosinta limitata; asadar, aceasta stralucitoare civilizatiecarecunosteascrisui s-a 
mentinut practic în epoca de piatra în tot timpul existenteisale.

Febra aurului

în timp ce flota ratacea în preajma istmului Tehuantepec. Grijalva trimisese înapoi 
una din cora-biile sale — sub comanda lui Pedro de Alvarado, vi-itorul locotenent al 
lui Cortez — sa dea socoteala guvernatorului Velasquez de desfasurarea ex-peditiei; 
ofiterul trebuia sa duca, de asemenea, câteva bijuterii de aur. Se confirma astfel 
tuturor ca aceasta tara populata si civilizata era ..insula bogata" râvnita în visele lor.



Vestea a ajuns curând si în Spania, unde tâna-rul suveran Don Carlos. colectionând 
tronuri, tocmai devenea Carol Quintul. Fara sa sovaie, a cedat aceasta pretioasa 
„insula", abia cunoscuta, careia nu i se descoperisera înca granitele, amiralului de 
Flan-dra. Fn curând, cinci nave au sosit în Spania, pline de tarani flamanzi gata sa ia 
drumul Indiilor occidentale pentru a coloniza acest ciudat tinut al Yucatanului. 
Ofensati, conquistadorii au pus la cale un plan pentru a împiedica aceasta actiune 
care ar fi putut sa-i frus-treze — putin a lipsit, asadar, ca urmasii mayasilor sa aiba 
sânge flamand în vinele lor!

întorsi în Antilele Mari, camarazii lui Grijalva nu conteneau sa înflacareze imaginatia 
ascultatorilor cu povestile lor pline de aventuri si cu descrieri colorate. Nu se mai 
vorbea decât despre plecarea si o impor-tanta expeditie de unsprezece nave a fost 
rapid or-ganizata. Velasquez a încredintat-o secretarului sau, Hernan Cortez, 
nepotulviceregelui, si el alcade1)de Santiago. Convins de importanta acestei noi 
res-ponsabilitati, Hernan Cortez a început, scrie Bernal Diaz, „sa se îngrijeasca si sa 
se împodobeasca mai mult decât avea obiceiul s-o faca, a purtat o palarie cu pene, 
o medalie de aur cu lant si o vesta de catifea presarata cu ornamente de aur". Omul 
era seducator, subtire, energic, inteligent si mare proprietar, ambitios mai presus 
de orice; foarte repede s-a dovedit a fi un adevarat geniu politic si militar. Avea 
treizeci si trei de ani când a fost împuternicit cu aceasta misiune grea.

La 10 februarie 1519, flota ridica pânzele, având

1) numele unor judecatori si functionari superiori municipali din Spania

la bord un numar de 508 de soldati si ofiteri, si un sin-gur preot, Fra Bartolomeo de 
Olmedo, 110 marinari, 16 cai — toti stiau cât puteau sa înspaimânte aceste animale 
pe indienii care nu-i vazusera niciodata — 10 tunuri de bronz, 4 tunuri foarte mici. 
13 muschete si 32 de arbalete si escopete1'. S-au mai luat, de ase-menea, pentru 
servicii auxiliare, 200 de bastinasi din Cuba si câteva femei. Dupa putine zile, putea 
fi zarita insula Cozumel.

Cozumel, deja vizitata de Juan de Grijalva, adapostea sanctuarul Zeitei-Luna, Ixchel, 
si pentru sanctuar, un amestec de pelerini venea din toate provinciile mayase în 
flux continuu. Episcopul Diego de Landa, care ne-a lasat o pretioasa relatare despre 
Yucatanul secolului XVI, îl numeste „Ierusalimul yu-catan"! Acolo, Cortez a facut 
primul gest de autoritate: a spart si a aruncat pe treptele templului idolii de care 
avea oroare si, dupa ce a pus sa se spele si sa se varuiasca peretii, i-a înlocuit cu o 
cruce si o icoana a Sfintei Fecioare. Multe luni mai târziu, marinarii re-veniti pentru 
reparatia navelor în insula au fost foarte surprinsi si bucurosi sa gaseasca la locul ei 
„icoana Sfintei Fecioare si crucea, având în fata tamâie care ardea!" Indienii 
asimilasera aceste simboluri cu cele ale zeilor lor.



In multe rânduri dupa aceea, Cortez a facut acelasi gest decisiv, deoarece el era 
convins de rolul evanghelizator al misiunii sale.

1) flinta scurta (sec. XV-XVIII)

Cortez în Yucatan

Flota naviga pe lânga coastele septentrionale ale Yucatanului; acolo, Cortez si-a 
amintit ca indienii repetasera neîncetat predecesorilor sai cuvintele „castilia, 
castilia". A presupus, pe buna dreptate, ca vroiau sa vorbeasca despre prezenta 
printre ei a câtorva compatrioti iberici, probabil naufragiati. Nu se stia nimic de ce 
se întâmplase cu expeditia lui Vasco Nunez de Balboa si cu o alta nava plecata în 
1512 care nu se mai întorsese. Pâna la urma, au reusit sa înteleaga ca la doua zile 
de drum, pe uscat, traiau doi albi barbosi, prizonieri ai indienilor. Cortez a hotarât 
sa-i gaseasca si s-a înteles cu sefii indieni de pe coasta sa-i rascumpere. Mesageri 
încarcati cu obiecte mici de sticla si ducând scrisori fixate în claia de par lung au 
pornit spre centrul provinciei. Primul gasit a fost un oarecare Jeronimo de Aguilar, 
nascut în Ecija, un fost diacon care îsi pastrase chemarea bisericeasca. De opt ani, 
era în mâinile sefilor indieni din regiune; dupa ce fusese îngrasat pentru a fi mân-cat 
de unul din ei, a fost cumparat de altul, care i-a dat sarcini militare. Eliberat de 
Cortez, el a plecat sa-l salveze, la rându-i, pe camaradul lui, un fost marinar din 
Palos, numit Gonzalo Guerrero, retinut undeva în mijlocul Yucatanului. Solicitat de 
Aguilar sa-l urmeze, Guerrero I-a refuzat, nu fara o oarecare ironie, spunându-i: 
„Jeronimo, fratele meu, uite ce e: sunt casatorit si tatal a trei copii; sunt tratat aici 
ca sef in-dian si drept capitan în caz de razboi. Du-te singur si

Quetzalcoatl — Sarpele cu pene Soarelui

-zeul Luminii si al Dumnezeu sa te aiba în paza! în ceea ce ma priveste, am fata 
brazdata de tatuaje si urechile gaurite. Ce-ar spune compatriotii mei când m-ar 
vedea? Uita-te ce copii frumosi am! Lasa-le lor margelele si obiectele de sticla.'1 
Sustinut de sotia lui indianca, foarte neli-nistita, n-a vrut sa-l urmeze pe Aguilar 
care, mai târziu, nu s-a înselat banuindu-l ca ar fost instigatorul nepla-cutei ciocniri 
dintre indieni si oamenii lui Hernandez de Cordoba, întâmplata în 1517, adica cu doi 
ani mai înainte de întâlnirea lor.

Compatriotii l-au întâmpinat curând pe Aguilar singur, îmbracat într-un 
serapeyucatan, cu alpar-gates în picioare, dar cu un breviar1' jerpelit atâr-nându-i 
de tunica. Le-a vorbit de refuzul lui Guerrero si le-a dat multe amanunte asupra 
tarii, oamenilor si obiceiurilor lor; Cortez îl asculta cu atentie.

Conflictele lui Cortez în Tabasco

La 12 martie 1519, escadra lui Cortez, dupa ce a ocolit o parte a Yucatanului, se 
gasea în dreptul lui Tabasco, aproape de varsarea fluviului botezat Gri-jalva. anul 



trecut, în onoarea capitanului; de data asta, indienii din împrejurimi s-au aratat 
ostili: ei fuse-sera certati cu asprime de fratii lor care si-au batut joc

1) carte de rugaciuni la catolici care cuprinde slujbele si rugaciunile pe care preotii 
trebuie sa le faca sau sa le rosteasca la anumite ore.

de lasitatea lor. Desemnat interpret de catre Cortez, Aguilar a încercat în zadar sa le 
arate ca seful lui vroia pacea: o ploaie de sageti a fost raspunsul si, în graba 
retragerii, Cortez si-a pierdut pantofii în noroi. S-a organizat un contraatac si, cu 
toata rezistenta lor îndârjita, indienii au fost împrastiati si respinsi pâna într-o mare 
piata înconjurata de case si de trei tem-ple, înca o data a intervenit notarul cu 
înscrisurile lui pentru a confirma luarea în stapânire a regiunii Ta-basco. A doua zi, 
Melchiorejo, unul din cei doi inter-preti indigeni cu ochii urdurosi care fusesera prinsi 
în 1517 si pe care Cortez îl luase cu el, a disparut: s-a dezbracat de vesmintele 
europene si le-a agatat de ramurile unui copac, plecând sa-si regaseasca liber-
tatea, potecile si obiceiurile stramosilor sai. „Vesmin-tele lui crestine, se poate citi în 
excelenta carte a lui Salvador de Madariaga despre Hernan Cortez, erau probabil 
alfa si omega crestinismului sau."

Toata câmpia din jur parea în fierbere, gata de lupta. Asteptându-se la un atac 
puternic, Cortez si-a pregatit cavaleria si artileria; coloana militara s-a urnit din loc 
si a ajuns curând în localitatea Ciutla unde se concentrase majoritatea 
tabasconienilor. La prima ciocnire, au fost culesi saptezeci de raniti spanioli; apoi 
cavaleria, care întârziase la trecerea prin mlas-tini si pe terenul reavan, a intervenit 
provocând re-tragerea grabita a indigenilor, uluiti de aceasta aparitie noua, desi 
reusisera sa raneasca trei cala-reti si cinci cai. Iar Bernal Diaz ne mai precizeaza 
cum, la venirea serii, „au fost îngrijiti si oamenii si caii. arzându-li-se ranile cu 
grasimea topita a unui indian mort. taiat în bucati"!

Lamuriti asupra intentiilor spaniolilor si asupra hotarârii lor, sefii indieni au 
considerat ca e mai bine sa discute; cât despre Cortez, pentru a-i impresiona pe 
trimisii lor el a nascocit o rautacioasa înscenare: a adus lânga el un cal destul de 
naravas care a adul-mecat imediat o iapa în calduri, legata în acelasi loc. Imediat, 
animalul a intrat în rut, a zvârlit din picioare si si-a rostogolit în cap ochii holbati — 
în directia lor, au crezut sefii indieni. Si tunetul neasteptat al unei bombarde care a 
explodat în acelasi moment i-a în-grozit si mai tare pe oamenii pictati si încarcati de 
pene. Majestuos si generos, Cortez s-a apropiat de cal, I-a calmat si i-a „explicat" la 
ureche ca indienii aveau acum intentii pasnice si ca nu mai trebuie sa fie 
nemultumit!

Fiind astfel în avantaj, Cortez le-a cerut indie-nilor sa-si paraseasca idolii si sa 
venereze de acum încolo crucea si icoana Fecioarei; apoi, în cinci zile de discutii si 
stratageme abile, a reusit sa-i impresioneze si sa-i cucereasca, facându-i sa se 
supuna. A doua zi, în duminica Floriilor, indienii si familiile lor i-au vazut, nu fara 
uimire, pe acesti îngrozitori barbosi albi, tinând în mâna o simpla ramura înfrunzita, 



îngenunchind umili în fata tabloului unei femei cu copilul strâns la piept, si sarutând 
o cruce. Acesti indieni mayasi din Tabasco au fost, constata Bernal Diaz, „primii 
vasali care, în Noua Spanie, au devenit supusii Majestâtii Sale Carol Quintul".

„Malinche

în semn de supunere si prietenie, sefii indieni pocaiti din Tabasco i-au oferit lui 
Cortez cercei, diademe, brelocuri în forma de sopârla. de rata, de câini, lupi, vulpi, 
de masti de om. toate din aur. în plus, i-au dat douazeci de femei, din care una, 
ime-diat botezata si înnobilata, a devenit Dona Marina, celebra Malinche. care va 
avea un rol primordial în timpul cuceririi platoului mexican, de unde era origi-nara, 
fiind fiica unui mare sef din nord; ea se va dovedi foarte inteligenta, iscusita si 
credincioasa si-i va da un fiu lui Cortez. Deocamdata. Cortez, dupa ce le-a crestinat 
pe aceste femei, le-a împartit locote-nentilor sai, frumoasa Dona Marina fiind mai 
întâi a lui Alonso Hernandez Puertocarrero pe care el îl îndragea.

A doua zi dupa Florii, ridicând pânzele, flota a plecat în liniste spre vest: marinarii si 
soldatii care participasera la precedentele misiuni conduse de Hernandez de 
Cordoba sau de Grijalva recunosteau treptat locurile, fluviile strabatute partial, 
insula Verde si cea a Sacrificiilor, în Joia Mare. dupa amiaza, erau la Sân Juan de 
Ulua. la portile imperiului aztec, la marginile orientale ale lumii mayase. Sa-i 
parasim putin pe Cortez si pe oamenii sai. porniti în minunata lor epopee, cucerirea 
Mexicului. Desiaur. ei au dat dovada de un ..eroism naiv si lacom", dupa expresia lui 
Jean Babeion, dar si-au aratat, pâna ia urma. tenacitatea, eneraia si curaiui aproape 
de necrezut.

Este interesant de recitit darea de seama facuta de Cortez lui Carol Quintul asupra 
„oamenilor din aceasta regiune care se întinde de la insula Cozumel si capul 
peninsulei Yucatan pâna la locul unde suntem acum: au o statura medie, capul bine 
proportional, dar obiceiurile lor se schimba de la o provincie la alta; unii îsi gauresc 
urechile pentru a in-troduce obiecte grosolane si mari, altii îsi taie pielea de la nas 
pâna la gura pentru a introduce pietre ro-tunde, foarte mari, care seamana cu 
oglinzile. Altii îsi gauresc buzele în partea de jos, pâna la dinti si prind acolo discuri 
de piatra sau de aur, atât de grele încât buzele atârna deformate. Vesmintele pe 
care le poarta se aseamana cu niste esarfe largi, de diferite culori, barbatii îsi 
ascund partile rusinoase si sunt îmbracati în pelerine foarte usoare, pictate ca acele 
alquizales maure. Femeile si oamenii de rând au pelerine baltate cazând de la brâu 
pâna la calcâie si altele care le acopera sânii, restul ramânând desco-perit. Femeile 
de conditie buna sunt îmbracate cu camasi largi de bumbac, foarte fine, semanând 
cu o haina alba purtata de episcopi. Mâncarea lor este compusa din porumb si din 
cuyes". Apoi, dupa ce a vorbit de vânatoare si de pescuit, Cortez vorbeste de 
cresterea curcanilor, necunoscuti în Europa, pe care-i compara, datorita penelor lor 
mari cu pete rotunde, cu paunii.



„Se gasesc în aceasta tara. continua el, sate mari, bine organizate. Casele, acolo 
unde exista piatra, sunt construite cu var si nisip, apartamentele sunt mici si joase, 
în genul maur. Acolo unde nu exista piatra, ei le construiesc din chirpici pe care-l 
acopera cu var. Acoperisurile sunt facute din frunze de palmier si din paie. 
Locuintele unor sefi au mai multe apartamente si sunt foarte racoroase. Am ob-
servat în unele case pâna la cinci curti interioare, apartamente foarte bine 
împartite, cu fântâni, bazine de apa si locuinte pentru sclavi si servitori."

în legatura cu cultul, Cortez mentioneaza si el „moscheele (l), capelele si 
esplanadele lor". „Acolo îsi pastreaza idolii pe care-i venereaza, unii din lut, altii din 
piatra sau din lemn. îi venereaza în aseme-nea mod, cu atâtea ceremonii ca ar 
trebui multa hâr-tie pentru a le descrie înaltimii Voastre. Aceste case si aceste 
moschei în care-si pastreaza idolii sunt cele mai bine construite din aceste sate si 
suntjmpodo-bite cu pene si stofe foarte frumos facute, în fiecare zi, înainte de a se 
apuca de treaba, ei ard tamâie în moschei, uneori se sacrifica chiar pe ei taindu-si 
unii limba, altii urechile si crestându-si corpul cu cutite. Sângele care curge din 
ranile lor îl ofera idolilor, raspândindu-l în moschei, sau alteori aruncându-l spre cer, 
în sfârsit, facând tot felul de ceremonii care nu încep niciodata fara ca ei sa se 
dedea la astfel de sacrificii, în alte parti, ei au un alt obicei, oribil si mârsav, care 
merita a fi pedepsit, si anume ca de câte ori vor sa ceara ceva zeilor lor. ei iau fetite 
si baieti si chiar barbati si femei si le spinteca pieptul pentru a le scoate inimile si 
maruntaiele, arzând aceste maruntaie în fata idolilor, oferindu-le fumul ca sacrificiu. 
Am asistat, unii din noi, la astfel de fapte, dintre cele mai îngrozitoare si mai oribile 
pe care le-am vazut vreodata"

intr-un fel mai civilizat si mai cu Sia d^cg ori care d,n popoarele pe care le-am «Mt 
pani acum in aceste tinuturi.

Este de subliniat tonul moderat din de joc. Cinci ani mai fost cuceriti si supusi. 
Cortez.

de oamen, si 6 corabii sa colonizeze Hondurasul s sa încerce sa puna acolo babele 
unu° port Dar tradarea a devenit curând evidenta si Cortez a trebu t sa actioneze. 

A doua trecere a lui Cortez pe la mayasi

La sfârsitul anului 1524, Cortez a pornit la drum în directia sud-est spre Guatemala 
si Honduras care au fost centrele mayase importante în perioada asa numita 
clasica, din secolul IV pâna în secolul IX. dar al caror nivel de cultura era atunci 
foarte scazut. Aceasta expeditie deosebit de grea va dura douazeci de luni; avea de 
facut un drum de 1500 de kilometri în linie dreapta, din care a doua jumatate 
deosebit de anevoioasa, cerea traversarea unor regiuni foarte bogate în precipitatii 
(cinci metri cubi de apa pe an, la Tabasco: un record!), acoperite cu paduri virgine 
de nepatruns, presarate cu balti si te-renuri mlastinoase si întretaiate de un labirint 
de râuri lenese si de brate moarte; miliarde de tântari sâcâie-tori. zancudos, 
slabeau moralul si îi veneau de hac pâna si celui mai hotarât si mai înasprit lup de 



mare. In plus, hrana era rara si oamenii din aceasta ex-peditie au rabdat de foame; 
pe drum, au învatat sa manânce iguane. Cortez a fost nevoit sa arda de vii, într-o zi, 
doi sefi indieni care, dupa ce mâncasera doua calauze, facusera acelasi lucru cu doi 
tarani prinsi într-o ambuscada! Cât despre Cortez, el calatorea „cu mare fast, cu 
luxul si chiar extravaganta unui print din Renastere", dupa cum scrie Salvador de 
Madariaga. Suita lui personala numara patruzeci de persoane, de la chejar si cofetar 
pâna la jongleuri, muzicanti si medici, în plus, special pentru masa sa, o numeroasa 
turma de porci facea parte din coloana.

Pentru a preveni orice rascoala în Mexic, Cortez luase în suita sa pe ultimul suveran 
aztec, prizonierul sau, Cuauhtemoc —pe care el îl numeste Quatimozin — si pe 
câtiva din principalii nobili si demnitari ai ve-chiului regim.

[n timp ce calatoria sa pe platoul înalt din nord si în marea vale a lui Oaxaca 
semana cu un adevarat mars triumfal, având parte de o primire emotionanta si 
impresionanta în orasele si pueblos-ur\\e traversate, în schimb, înTabasco si 
Chiapas lucrurile s-au compli-cat foarte mult; doar în regiunea Copilco, de pilda, a 
trebuit sa fie construite cincizeci de poduri pentru a iesi din încurcatul labirint de 
râuri si de terenuri mlastinoase. Chiar Cortez, neobosit, se expunea adesea, în 
padurile dese, întunecate, oamenii erau nevoiti ca pentru fiecare metru sa-si 
croiasca drum cu lovituri de cutit si de sabie. Spre deosebire de camarazii sai, 
doborâti de oboseala, Cortez nu arata nici un semn de descurajare; în plus, martorii 
vor povesti în unanimitate despre atasamentul si in-geniozitatea aliatilor mexicani 
care-i calauzeau.

în sfârsit, la Acalan, au gasit din belsug miere si alte alimente, dar putin dupa aceea 
se va desfasura unul din episoadele cele mai dramatice ale cuceririi. Aducându-i-se 
la cunostinta faptul ca fostul împarat si credinciosii lui urzeau un complot contra 
autoritatii si chiar contra vietii sale, Cortez i-a adus în fata lui si le-a spus ca busola 
sa I-a înstiintat de intentiile lor; în fata unei astfel de vrajitorii, si-au marturisit, pe 
rând, rolul în conspiratie. Cuauhtemoc, împaratul, si Cuanacoch, suveranul din 
Texcoco. au fost condamnati

la spânzuratoare, iar ceilalti iertati: astfel, în teritoriul maya, a fost executat al 
unsprezecelea si ultimul su-veran aztec. Acest episod nu pare sa-i fi impresionat pe 
indieni, dimpotriva, cei din Peten Itza îl vor venera de bunavoie pe Morzilîo, calul lui 
Cortez, care murise. Surprinzator, în 1618—aproape un secol mai târziu — calugarii 
spanioli, veniti sa-i converteasca pe indienii din Itza, vor gasi într-unul din cele 
douasprezece tem-ple din orasul lor, Taysal, un idol din lut reprezentând un cal 
culcat, încercând sa se ridice. Era o reminis-centa a cultului pentru Morzilîo, venerat 
sub numele de f izmin Chac. Unul din preotii franciscani I-a spart, ceea ce i-a înfuriat 
pe credinciosi care au fost pe punctul de a-i ucide pe calugari.

Dupa multe necazuri, nemaisperând sa mai iasa vreodata din acest infern umed si 
vegetal, spaniolii lui Cortez au aflat, în sfârsit, ca oamenii lui Olid erau pe-aproape; 



dar seful revoltatilor fusese ranit, apoi spânzurat, în piata orasului Naco, de ofiterii 
trimisi pe mare. din Ântile, la ordinele lui Cortez. Asadar, aceasta calatorie grea s-a 
dovedit complet nefolositoare: atâtea eforturi pentru nimic! Totusi, Cortez nu se 
saturase de aventuri si a mai ramas în regiunile golfului Dulce (Honduras) si la 
Trujillo, portul întemeiat de Olid. în sfârsit, aflând ca mari tulburari agitau capitala 
Mexico în absenta lui a hotarât sa se întoarca în Spania. Bolnav, obosit, brusc 
îmbatrânit desi nu avea decât patruzeci de ani, s-a îmbarcat pe o nava, la 25 aprilie 
1526. Traversase dintr-o parte în alta întreaga lume maya de sud. trecând foarte 
aproape de ruinele aproape milenare

de la Palenque si Copan, fara macar sa banuiasca existenta acestei stralucitoare 
civilizatii; siturile ar-heologice ale acestui sector al padurii tropicale se ascund sub 
un frunzis atât de des, încât se poate trece la o aruncatura de bat fara a vedea 
nimic.

Cucerirea Yucatanului

Alvarado, principalul locotenent al lui Cortez. este cel care a reusit sa cucereasca 
Guatemala pe care o traversase superiorul sau, în acea expeditie din 1524-1526 
încheiata în actualul Honduras, în anul urmator, în 1527. Chiapas era cucerit si Fran-
cisco de Montejo. venit din Sevilla cu 400 de soldati pe 4 vase bine înarmate, avea 
ca misiune sa ocupe peninsula Yucatan; spre deosebire de platoul mexi-can, repede 
cucerit si pacificat, treburile se vor desfasura diferit pe teritoriul mava. La acea 
epoca. Yucatanul era împartit între mai multe familii prin-ciare, a Cocomilor si a 
Xiusilor fiind cele mai impor-tante; aceste familii formau un fel de casta feudala 
ereditara, care stapânea o populatie agricola împartita în clanuri totemice1' 
(Jaguarii, Serpii, Maimutele etc.), obligate la corvezi — constructia 
templeior,palatelor,drumurilor... —si la alte activitati.

1) totemul era un animal sau o planta care reprezenta, în societatile primitive, 
stramosul unui clan. Acestea luau numele totemului lor.

Mayasii din nord s-au opus spaniolilor si. dupa opt ani de lupte neîntrerupte si 
îndârjite, vor reusi sa-i goneasca pentru un timp din provincie. La început, orasele 
cazusera unul dupa altul (Ekab, Conil, Lo-che, Chacua. Ake. Zilam etc.). Mai la sud, 
spaniolii au trebuit sa înfrunte trupele ridicate de Guerrero. acel naufragiat renegat, 
devenit sef de trib. care, fara rusine, îsi conducea trupele contra fostilor sai core-
ligionari. Este adevarat ca yucatanii erau revoltati de desele incursiuni pentru 
capturarea de sclavi pe care le faceau soldatii: acestea luasera asemenea proportii 
încât o viata avea o valoare-marfa foarte mica. ba chiar s-a întâmplat o data, ca o 
fata de sef indian sa fie schimbata pe o bucata de brânza! Mânia n-a mai putut fi 
stapânita si Montejo a trebuit sa se retraga la Campeche si la Champoton unde 
armata spaniola a fost blocata timp de patru ani; totul trebuia luat de la capat. 
Permanent soldatii stricau tot ce faceau calugarii franciscani, arzându-le chiar 



manastirile si urmarindu-i pâna la indieni unde acestia îsi cautau refugiu! în 1539, 
Francisco de Montejo a fost demis de catre împarat, suparat de atâta neglijenta.

Apoi au urmat zece ani tulburi si sângerosi, marcati de rascoale si de represiuni 
brutale, de o re-tragere pentru moment a spaniolilor aruncati în mare: au revenit si 
s-au întarit cu timpul, iar clanul Xius. si dupa el. Cocom, a sfârsit prin a se supune: 
obtinusera însa ca vânzarea de sclavi sa fie inter-zisa, în 1548, Yucatanul a fost 
alipit Mexicului, ad-ministrativ, dar nu sufleteste: mayasii se vor opune mereu si va 
fi necesar sa fie reafirmata aceasta integrare administrativa, în 1848. Pe de alta 
parte, în inima peninsulei ramânea o fortareata a rezistentei, în jurul regatului de la 
Peten Itza, si a capitalei sale, Tayasal, stabilita pe insula lacului Chaltuna, în actu-
ala Guatemala.

1697: caderea Tayasalului

Datorita padurii de nepatruns si mai ales din cauza lipsei de interes, spaniolii au 
neglijat mult timp sectorul central al peninsulei: acolo, în Tayasal, lânga un lac lung 
de treizeci de kilometri, traiau itzasii care fusesera alungati, pe la anul 1200, din 
Chichen Itza, în marea cetate pe care ei o cucerisera doua se-cole mai înainte, 
înfruntându-i pe spanioli, ei si-au pastrat independenta pâna la sfârsitul secolului 
XVII, mai precis pâna la 13 martie 1697, când Martin de Ursua a reusit sa 
cucereasca orasul, pe care l-a dis-trus. Din nefericire, nu avem nici o marturie a 
vreunui contemporan care sa ne descrie viata în aceasta „fosila vie a civilizatiei 
maya", cum o numeste Eric Thompson, marele specialist englez în problemele lumii 
maya. Este regretabil ca piratul roscovan englez din Belize, care traia acolo, atunci, 
casatorit cu o femeie itza, n-a luat o pana în mâna pentru a ne povesti experienta 
lui unica. Am vorbit de calugarii care, la începutul secolului, în 1618, încercasera sa-
i converteasca pe mayasi si s-au legat de calul-idol dintr-unul din templele lor, 
distrugându-l. Ei au fost

curând alungati cu pietre, si au scapat ca prin minune de soarta pe care au avut-o 
în 1696 doi dominicani, Jacinto de Vargas si Cristobal de Prada, martiri ai Credintei, 
care au fost tintuiti pe cruci ale Sfântului Andrei1' si li s-au scos inimile. Dar un 
stralu-cit franciscan, Andres de Avendano, care a înteles si a deslusit tainele 
calendarului maya, a demonstrat sefilor indieni ai orasului ca schimbarea politica 
anuntata de profetiile vechi era iminenta; razboinicii de temut itza, în fata acestei 
fatalitati, n-au opus decât o slaba rezistenta spaniolilor si li s-au supus, deci, în 
martie 1697. Tot teritoriul mayasilor era de acum înainte cucerit.

în timp ce locuitorii din Antilele Mari i-au surprins pe spanioli prin lipsa lor de 
cultura, cei din tara maya le-au insuflat imediat respect: iata un popor sur-prinzator 
de bine organizat, corect îmbracat, rafinat si capabil sa zideasca impozante cladiri 
din piatra. De unde oare dobândisera ei toarte aceste cunostinte si aceste tehnici? 
Acesti mayasi erau descendenti ai cartaginezilor, ai evreilor sau ai irlandezilor? S-au 
formulat mai multe întrebari, începând cu aceea a în-dreptatirii morale de a aduce 



acest popor la sclavie. Teologul Domingo Betanzos, unul din cei doispre-zece 
dominicani sositi în Mexic în 1526, sustine, luând în consideratie obiceiurile, ca 
indianul nu este gente de razon, adica o fiinta dotata cu ratiune si bunatate, 
înzestrata cu un suflet nemuritor, prin ur-mare, el nu era un om si deci nu era apt sa 
primeasca

1) cruci în forma de X

adevarata credinta. Din fericire, toti ceilalti calugari erau departe de a împartasi 
aceste pareri, iar actiunea lui Bartolomeo de Las Casas, „Apostolul in-dienilor", a 
avut meritul de a atrage atentia asupra soartei acestora. Actiunea lui se fnscrie în 
istoria tole-rantei. Plecat spre Peru în 1535. nava pe care se gasea a esuat pe 
coastele din Nicaragua, unde s-a instalat pentru un timp. Ostilitatea declarata fata 
de politica de colonizare a dus la expulzarea sa: a trecut în Guatemala, dar acolo, 
comportarea sa generoasa l-a înstrainat de colonisti si a fost obligat sa revina în 
Spania. Acolo, si-a scris faimosul rechizitoriu Scurta re/atare asupra distrugerii 
Indii/or un pamflet sever care denunta abuzurile si brutalitatile spaniole si care a 
provocat promulgarea de „noi legi" în 1542. Ele au redus birurile si munca fortata 
impuse indienilor; Las Casas a fost numit episcop de Chiapas, în Guate-mala, unde 
va fi hirotonisit în 1544. Trei ani mai târziu, a trebuit sa renunte la scaunul episcopal 
pentru a-i po-toli pe spaniolii din dioceza lui, scosi din fire din cauza atitudinii sale. 
fncepând cu secolul XVI. operele si doctrina sa au provocat mari controverse. Se 
puneau fata în fata uneori nevinovatia blânda a acestor pretinsi salbatici si cruzimea 
si lacomia conquis-tadorilor; alteori, din contra, se atragea atentia asupra 
sacrificiilor umane, canibalismului, luptelor fratricide carora li s-a pus capat prin 
opera de colonizare, (în Guatemala, Cakchiquelii au luptat alaturi de invada-tori 
contra dusmanilor lor de totdeauna. Quicheii si Zu-tuhilii. fn Yucatan, Tutui Xiusii s-
au alaturat spaniolilor, pentru a-i înfrânge pe Cocomii din Mayapan).

Lumea Veche descopera Lumea Noua

în 1520, lui Carol Quintul. aflat la Valladolid, în Europa, i s-au oferit câtiva indieni si 
multa orfevrerie. Si fiintele si obiectele au stârnit curiozitatea si chiar admiratia: 
împaratul arata cu placere un peste de ar-gint încrustat cu aur pe care l-a dat, cu 
parere de rau, papei. Entuziasmat, celebrul Benvenuto Cellini, al carui nume domina 
întreaga orfevrerie a secolului sau, l-a admirat si n-a contenit cu laudele. A fost sin-
gurul, alaturi de Durer. care a fost admis sa vada la Bruxelles, în 1520, aceste 
bijuterii si obiecte din piatra si pene oferite împaratului; el le-a apreciat valoarea 
artistica si le-a laudat. „Printre aceste lucruri pretioase, scrie maestrul din Nurnberg 
în jurnalul sau, valorând 100.000 florini, am vazut obiecte uimi-toare facute de om 
si am fost surprins si încântat de geniul subtil al oamenilor din acele tari 
îndepartate. Am vazut, a continuat el, obiecte aduse suveranului, din tara aurului, 
un soare de un stânjen în întregime din aur. o luna din argint de aceeasi marime si 



doua sali pline cu tot felul de arme de lupta, cuirase, minu-nate instrumente de 
aruncat proiectile, costume ciu-date, totul atât de maret încât parea o minune ca se 
putea vedea atâta frumusete." Spre deosebire de contemporanii lor care nu vedeau 
în aceste obiecte decât „curiozitati exotice" si podoabe ieftine barbare. Cellini si 
Durer aduceau, în felul acesta, primul omagiu artistilor din Lumea Noua.

Cum au fost apreciate la fata locului, de gene-ratiile urmatoare, vestigiile 
monumentale ale civi-lizatiei maya? Din secolul XVI, impresionati de deosebitele 
realizari arhitectonice din orasele mayase, ruinate si parasite adesea de secole, 
spaniolii si-au înscris observatiile în lucrari care n-au fost studiate îndeaproape 
decât în ultimele decenii, f n 1576, Di-ego Garcia de Palacios vorbea despre situl din 
Co-pan, renumit pentru cele 38 de stele sculptate în andezit si datând din secolele 
VII si VIII; acest oras, comparat cu Atena de catre Thompson, si cu Alex-andria de 
catre Morley — amândoi specialisti de seama în probleme mayase — s-a impus ca 
metro-pola culturala si savanta între secolele V si VIII. fn 1588, constructiile din 
Uxmal atrageau atentia fran-ciscanului Alonso Ponce, dar au fost nevoite sa astepte 
vizita calugarului Lizana, trei sferturi de secol mai târziu, în 1577, Filip al ll-lea, 
personal, a ordonat sa fie întocmite relatari asupra Yucatanului; si, din fericire, 
provenind din timpul cuceririi si al începu-turilor administratiei coloniale, ne-au 
ramas lucrari de un mare interes pentru cunoasterea mayasilor si a indienilor din 
epoca precolumbiana; numele autorilor sunt: Diego de Landa, Bernal Diaz del 
Castillo, Fra Bernardino de Sahagun, Fra Toribio de Benavente (zis Motolinia), Fra 
Bartolomeo de Las Casas, Fer-nandez de Oviedo, Jeronimo de Mendieta, Fra Juan de 
Torquemada, printre cei mai importanti.

Dar, abia în anul 1784 a sosit prima comisie ofi-ciala, condusa de Jose Calderon si 
Bernasconi, însarcinata de Carol al lll-lea sa întocmeasca un raport si sa adune 
câteva obiecte de arta semnifica-tive. Putin dupa aceea, un ofiter de artilerie, 
capitanul Antonio del Rio, a fost trimis în aceste situri si mai ales în cel din Palenque 
care fusese descoperit cu treizeci de ani înainte; metodele lui de cercetare au fost 
însa distructive. Raportul sau, întocmit în colabo-rare cu un oarecare Cabrera, va 
aparea într-o editie londoneza, în 1822, si poate fi considerat ca prima lucrare 
consacrata arheologiei maya, desi concluziile sale ne fac sa zâmbim astazi: se 
demonstreaza acolo, de exemplu, originea egipteana a constructo-rilor din 
Palenque!

Pretinsul conte Jean Frederic de Waldeck, un austriac stabilit în Franta, care 
participase la expe-ditia din Egipt împreuna cu Bonaparte, a venit la Palenque 
pentru a verifica aceasta teza si a petrecut doi ani (!) (1832-1834) în acest sit. El' îi 
vede pe mayasi cu bonete frigiene si capete de elefanti prin-tre glife —semne 
ideografice ale scrierii maya! Si cum pachidermele disparusera din Noul Continent 
de mii de ani, aceasta scriere nu putea fi si ea decât mile-nara! „Ce înseamna o 
suta de ani, ce înseamna o mie de ani, spunea Bossuet, pentru ca o singura clipa le 
sterge amintirea!" Waldeck însusi va înfrunta timpul, traind 109 ani! Si înca a murit 



într-un accident absurd, în 1875, din neatentie, pe când se întorcea sa vada mai 
bine o pariziana eleganta, întâlnita pe o strada din capitala.

Lordul Kingsbrough, la fel de original, si-a risipit averea subventionând publicatii 
monumentale de un lux nemaivazut, care încercau sa demonstreze ca

amerindienii descindeau dintr-unul din cele zece triburi pierdute ale lui Israel! A 
murit într-o închisoare pentru datornici. Si totusi, se pot spicui unele lucruri 
admirabile din cartile sale enorme, publicate între 1830 si 1848; de exemplu, prima 
reproducere a celui mai frumos codex maya (carti-acordeon scrise pe piele), din 
singurele trei salvate, acela pastrat la Dresda.

De la J. L. Stephens

la Brasseur de Bourbourg

Pentru perioada romantica — epoca de aur a exploratorilor — numele ce trebuie 
retinute în legatura cu universul maya sunt ale americanului John L. Stephens si 
englezului Frederic Cather-wood, desenatorul sau, un artist scrupulos si tot atât de 
talentat; lucrarile lor. Incidente of Trave/in Central America. Chiapas and Yucatan 
(1841) si Incidents of Travel in Yucatan (1843), au ramas lucrarile clasice ale 
genului .având un succes imediat de vânzare; ele sunt si acum, în mod regulat, 
reeditate.

în cursul celor doua calatorii în peninsula Yu-catan, facute în cea mai mare parte 
calare pe catâri, cei doi au vizitat circa 44 situri importante, din care unele erau 
necunoscute pâna atunci. Stilul autorului, desenele colaboratorului sau. care a 
folosit uneori dagherotipurile. sunt de un farmec captivant.

Trei decenii mai târziu, în 1869. abatele francez

Brasseur de Bourbourg a descoperit, la Biblioteca Regala din Madrid, lucrarea scrisa 
pe la 1560 de unul din primii episcopi de Merida. orasul principal din Yucatanul de 
nord, care fusese întemeiat de spanioli în 1541 si pus sub protectia Nuestra Senora 
de la Encarnacion. Calugarul franciscan Diego de Landa, episcop al orasului, care se 
lauda ca darâ-mase multe temple ale pagânismului si ca arsese toate cartile 
indienilor — în ciuda lor!, zice el — merita, totusi, stima noastra, deoarece el a 
întocmit o adevarata lucrare de etnografie, o noutate!, scriind Relacion de las Cosas 
de Yucatan. imediat dupa cucerirea spaniola. Cronica sa contine o ampla 
documentatie asupra istoriei, religiei, culturii si obiceiurilor mayasilor prehispanici: 
de aici, valoarea unica si de nepretuit a documentului care ne face sa uitam 
distrugerile savârsite de autor. Informatiile de-taliate pe care le-a notat, privind 
scrisul si calendarul, au permis descoperirile si progresul facut în aceste domenii de 
catre cercetatorii moderni. Pe de alta parte, descoperirea acestei carti de catre 
Brasseur de Bourbourg, cu glifele sale reproduse, transcrise la Merida. în nordul 
peninsulei deci. permite sa se faca o apropiere între zona arheologica din nord si 



cea din sud. care au acelasi tip de glife. dupa cum a aratat Stephens. Exista deci o 
evidenta legatura culturala între sectorul septentrional al Yucatanului si sectorul de 
la sud de Tabasco. de Chiapas si de Peten: o constatare care nu putea fi evidentiata 
doar prin exa-minarea cladirilor, acestea având caracteristici foarte diferite de la o 
zona la alta.

Tot lui Brasseur de Bourbourg îi revine meritul de a fi descoperit un fragment dintr-
unul din cele doar trei manuscrise (codexuri) mayase pastrate pâna azi si de a fi 
salvat, în Mexic, numeroase manuscrise în momentul desfiintarii ordinelor 
manastiresti, în anii 1850, în timpul guvernarii indianului Juarez. Pe de alta parte, 
pentru 4 pesos (!), a gasit, la un anticar din Mexico, un deosebit si nepretuit 
dictionar mayas-spaniol, în manuscris —dictionarul numit Motul, una din piesele 
importante ale bibliotecii John Carter Brown, din Statele Unite.

Printre calatorii de la sfârsitul secolului XIX, putem sa-l numaram, desigur, pe 
englezul Alfred Maudsley, unul din marii exploratori ai civilizatiei maya; el a lasat 
cinci volume de o valoare si de o bogatie deosebita, cu harti, fotografii, desene, 
planuri, sectiuni etc. de asemenea de interes major.

în schimb, mai putin de luat în seama si nu prea serios a fost americanul Le 
Plongeon, care vedea în mayasi urmasii Atlantide! si considera ca radacinile mari si 
mici agatate de lintourile1' de la Chichen Itza sunt fire telegrafice, vechi, dupa el, 
de... 10.000 de ani! Si pentru a câstiga timp (suntem în 1875) el a explorat 
dinamitând superbele cladiri din acelasi sit!

Cinci ani mai târziu, un francez, Desire Charnay, revine în Mexic, unde mai statuse 
în 1857, face o lunga calatorie ajungând la lacandoni, o mica „etnie-fosila" care a 
pastrat în stare pura multe trasaturi

1) traversa orizontala asezata deasupra unei deschideri într-un perete (usa, 
fereastra); buiandrug

mayase; din siturile vizitate, el a adus o bogata colectie de documente fotografice si 
arheologice si mai multe mulaje.

Dupa aceasta perioada aventuroasa, marcata de actiuni individuale si razlete, a 
venit era lucrarilor colective si organizate: mari universitati, în special din Statele 
Unite, s-au specializat în studiul civilizatiei maya, ca cea din Harvard (Peabody 
Museum, dupa 1892), din Pennsylvania si cea din Tulane, muzeul din Chicago si 
Institutul Carnegie din Washington (dupa 1915). Prin aceste institutii puternice si 
bogate, s-a trecut de la simpla cercetare de suprafata la sapaturi metodice, urmate 
de restaurari, incomparabil mai relevante pentru cunoasterea trecutului. Ultimele 
de-cenii, deosebit de eficace, au facut ca aceasta cunoastere a civilizatiei maya sa 
progreseze mult mai mult decât în cele doua secole precedente. Insti-tutul Carnegie 
din Washington face sapaturi sepa-rate la Vaxactun (Peten, la nord de Tikal), la 
Chichen Itza si la Mayapan (Yucatan) si la Kaminal-Juyu, lânga capitala Guatemalei. 



De putin timp, Instituto de Antropologia e Historia din Mexico desfasoara o 
deosebita activitate pe propriul sau teritoriu si pre-gatirea deosebita a 
cercetatorilor, originari din Mexic, i-a ridicat pe primul loc în savanta familie a 
ameri-canistilor; lucrarile lor la Chiapas, la Tabasco, la Campeche si în Yucatan au 
avut o contributie deose-bita, chiar spectaculoasa: gasirea mormântului unui halach 
uinic —un fel de preot-rege mayas —sub piramida Inscriptiilor de la Palenque, de 
catre Al-berto Ruz Lhuillier (sapaturile din 1949-1952), care constituie una din cele 
mai rasunatoare descoperiri arheologice din epoca noastra.

în sfârsit, semnalam aportul de netagaduit, dar ocazional, pâna la o data foarte 
recenta, dat de in-dicatiile cautatorilor de chicle(numiti chicleros), adica a gumei-
mastic care intra în fabricarea chewing-gum-ului. în timpul sezonului ploios, m 
padurile de pe teritoriile înalte din sud, acesti chicleros ratacesc în cautarea 
sapotilierilor1' care dau pretioasa seva neînlocuita înca de vreun produs sintetic. De 
multe ori, în cursul cautarilor lor, ei descopera situri noi, pe jumatate înghitite de 
vegetatia tropicala, si le sem-naleaza la înapoiere arheologilor, pe care-i conduc în 
timpul sezonului uscat pâna acolo. Aceste situri sunt foarte numeroase în padurile 
din Chiapas si din Guatemala; numai în Mexic au fost inventariate aproximativ 
15.000 de situri arheologice! Foarte putine au devenit însa, pâna în prezent, 
obiectul sapaturilor metodice sau macar al informarilor nece-sare asupra starii lor 
prezente.

Totusi, mayasii au beneficiat de un regim special si avem despre civilizatia lor o 
documentatie enorma, care se va mari în continuare suficient pentru a ne per-mite 
sa întocmim o imagine acceptabila. Desigur, lucrarile în curs si cele ce se vor face o 
vor modifica treptat si destul de mult, dar ceea ce avem acum pare a fi edificator 
pentru a ne permite sa încercam o prezentare.

1) arbori din America centrala cu fruct comestibil (zapot — cuvânt aztec)

Atractia acestei civilizatii a ramas aceeasi, nefi-ind stirbita nici de abandonarea 
recenta a tezelor care o puneau la originea tuturor culturilor înaintate din Mexic si 
din America centrala. Dupa ce vom prezenta pe scurt „profilur deosebit al culturilor 
Me-zoamericii1'. datorita trasaturilor lor comune, vom trata cadrul geografic si 
istoric al mayasilor de ieri si al urmasilor lor de astazi. Dupa aceea, vom schita un 
tablou al vietii lor cotidiene, activitatile lor. credintele si zeii lor, calendarul si cartile 
lor. Apoi, dupa o tre-cere rapida prin siturile arheologice importante, vom vorbi de 
arta mayasa, realizarile sale arhitectonice, sculptura, pictura si alte tehnici artistice. 
Lucrarea noastra se va încheia cu problema renumitului mister mayas, cel al 
originilor si al sfârsitului straniu al acestei civilizatii.

1)'suprafata ocupata de civilizatiile precolumbiene. cuprinzând Mexicul central si 
meridional si nordul Americii Centrale



Piramida Castillo cu noua trepte de la Chichen Itza

Comunitatea maya,

cadrul sau geografic

si istoric

Nasterea si dezvoltarea culturilor mezoamericane

escoperirile arheologice din ultimele decenii au înlaturat vechea teorie, dupa "^v 
care civilizatia maya ar fi fost izolata în \\     splendida ei dezvoltare, pentru a de-

__))     veni apoi inspiratoarea celorlalte culturi

vecine. Ipoteza neconfirmata, si stim astazi ca cinci centre importante s-au 
dezvoltat, în paralel, în timpul perioadei clasice, adica aproximativ între anii 300 si 
900 d.H.: patru civilizatii au fost în contact, mai degraba cultural decât material, cu 
comunitatea maya: cea denumita a olmecilor sau din La Venta. cea mai apropiata 
de mayasi. dar având deja o istorie proprie, în curbura Golfului Mexic, la sud de 
Veracruz; cea din centrul Veracruzului cu tribul totonacilor care s-a dezvoltat în 
preajma lui El Tajin, între secolele VII si XIV d.H.; cea a zapotecilor de la Monte 
Alban,care s-a mani-festat în special între anii 500 si 1000, în regiunea Oaxaca; si 
cea din Teotihuacan, orasul marilor pi-ramide, situat la mai putin de 50 kilometri la 
nord de Mexico si a carei „vârsta de aur" este situata între anii 400 si 700. Cu toate 
ca aceste civilizatii prezinta trasaturi comune, o facies americana pronuntata, se 
pune imediat problema originilor lor.

Descoperirea acestor tinuturi, cu greu recunos-cute drept continent, i-a încurcat 
curând pe europenii secolului XVI: ai cui descendenti sa fie acesti cani-bali? Ai lui 
Ham1)? Ai lui Sem2'?' Ai lui lafet3'? Ai lui Adam sigur nu — dar erau ei macar 
oameni? Cu idolii si obiceiurile lor îngrozitoare, nu erau ei oare mai curând creaturi 
ale diavolului? Asa ca a fost nevoie de o bula a papei Paul al lll-lea. în 1536, pentru 
ca sa f ie afirmata incontestabil natura omeneasca si filiatiunea din Noe a indienilor!

într-adevar, spaniolii au întâlnit un mozaic de popoare diferite pe întinderi imense în 
care decorul se schimba mereu cu o infinita varietate, de la stepele

1)al doilea fiu al Noe. El a fost blestemat împreuna cu urmasii lui, din cauza 
necuviintei aratate tatalui sau

2) primul nascut al lui Noe. Dupa Biblie, el este stramosul semitilor

3) al treilea fiu al lui Noe. Dupa Biblie, stramos al indo-eu-ropenilor



pustii, cu cactusi, pâna la tundrele înghetate ale cul-milor muntoase, împestritate 
de licheni si muschi, traversând Tierras Calientes, umede si cu vegetatie luxurianta, 
apoi Tierras Templadas, cultivate printre pini si ferigi arborescente, ajungând la 
Tierras Frias, situate la 2000-3000 de metri înaltime. Viata si credintele se 
resimteau de pe urma mediului ostil, în care ciclonii, eruptiile si cutremurele erau 
frecvente.

Aceeasi diversitate apare la studierea dialectelor: în universul precolumbian, un 
etnolog francez a gasit 123 de familii de limbi diferite, fara legatura cu limbile 
asiatice si înrudite, destul de slab, între ele. înca de la descoperire, s-a pus 
problema originii populatiei, o enigma care continua sa întretina si astazi multe con-
troverse. Extraordinarul polimorfism din domeniile uman si lingvistic îi nedumereste 
pe toti cercetatorii: diversitatea surprinzatoare a datelor fizice (privind înaltimea, 
morfologia, pigmentarea, grupele san-guine etc.) sau a dialectelor amerindienilor — 
„un continent Babei!" spun unii — continua sa deruteze. Explicatia unei astfel de 
diversitati trebuie cautata în natura si lunga istorie a populatiei americane.

Cum a fost populata America

în pofida înmultirii tezelor contradictorii, uneori seducatoare sau fanteziste, 
specialistii s-au pus de acord asupra schemei urmatoare: în perioada cuprinsa între 
15000 sau 20000 (poate chiar 50000, dupa ultimele cercetari) si 9000 de ani 
înaintea erei noastre, mici grupe de vânatori veniti din Asia de nord-est — 
predominanta caracterelor mongoloide ale fetei ramâne evidenta la cei mai multi 
indieni — au patruns aici treptat, prin strâmtoarea Bering.

Este acceptata, astazi, ideea ca prin siragul in-sulelor Aleutine, din oceanul Pacific, 
câtiva navigatori îndrazneti au venit, probabil, în mai multe etape, din insulele 
oceaniene si indoneziene. Sositi, astfel, pe continentul american, acesti asiatici s-au 
îndreptat spre sud, în cautatea vânatului, a pestilor si a fruc-telor salbatice. (De 
altfel, în Amazonia, de exemplu, unele grupe au ramas si astazi la stadiul de 
vânator-pescar-culegator.) fn acele timpuri îndepartate, în . valea centrala a 
Mexicului, pe atunci mlastinoasa si presarata cu lagune, cu un climat mai putin cald, 
dar mai umed decât cel din epoca noastra, acesti vânatori nu se temeau sa atace 
mamifere mari, ca mamutul si o specie de bizon disparuta astazi. Uneori fortau 
vânatul sa se arunce din înaltul falezelor, haituindu-l, la fel ca pe vechiul continent, 
la Solutre. Odata cu îndulcirea vremii, acum 7000 sau 8000 de ani, aceasta fauna 
mare a disparut. La Tepexpan sau la Santa Ana Ixtapan, s-au gasit vârfuri de piatra 
cioplita si sulite lungi si subtiri laolalta cu oase de ma-mut. Dar, treptat, acesti 
vânatori-culegatori s-au adaptat la noile conditii climatice si la mediu, hranindu-se 
cu pasari, broaste testoase, iepuri si plante salbatice, ca stirul si o specie de fasole. 
Fara îndoiala, aceasta populatie nomada era foarte putin numeroasa si risipita, 
totusi, atunci au aparut, în



locuri foarte îndepartate unele de altele, primele încercari de cultivare a 
pamântului. S-a observat ca diferite specii de porumb, de fasole, de dovleci, de 
cartofi dulci, de ardei, de bumbac si de tutun au fost cultivate în acelasi timp, în 
diferite puncte cuprinse între Mezoamerica si Peru.

Pe la anii 2500 înaintea erei noastre, patrun-derea si raspândirea agriculturii, a carei 
descoperire înseamna o revolutie — si o rasturnare — de o forta incalculabila, a 
determinat, între altele, crearea si fixarea micilor grupuri în sate permanente. 
Imitând vase de piatra mai vechi, ceramica a aparut pe la anul 2300 Î.H., în special 
în valea Tehuacan (Statul Puebla) unde prezenta omuluj este continua în aceasta 
perioada îndepartata, în valea Mexicului primele sate de agricultori sedentari — la 
Tlatilco, El Arbillo, Zacatenco, Cuicuilco... — se pare ca ar fi aparut, pe lânga lacul 
bogat în vânat, abia în jurul anului 1000Î.H.

Continuând sa cultive porumbul, rosiile, dovlecii, ardeii si fasolea, populatia acestor 
sate îsi cauta si o hrana suplimentara în pescuit si în vânarea porcilor salbatici, 
pecari, si a cerbilor. Fe-meile teseau pânza din fibre de yucca sau de agave. Olari 
mai priceputi decât predecesorii lor, acesti tarani din timpuri stravechi modelau 
vase elegante si, mai ales, mici figurine de argila foarte bine facute, adesea cu 
fesele mari si fara îndoiala legate de riturile fecunditatii si ale tamaduirii. Pe zeitatile 
fertilitatii, doar zeul focului, înfatisat ca un batrân, le depasea ca numar de 
reprezentari în credinta populara. Primele sanctuare importante înaltate pe 
platforme artificiale, care anuntau viitoarele mari pi-ramide, au aparut pe la anul 
600 î.H., la Cuicuilco în special, dar aceasta baza de cult a fost acoperita de lava trei 
secole mai târziu.

Porumbul

S-a vorbit mult, dar niciodata destul despre pro-fundele schimbari produse de 
cultivarea porumbului în viata amerindienilor. Totul indica aparitia lui în teri-toriile 
calde din sud si ale Golfului Mexic, pe viitorul teritoriu al olmecilor si al mayasilor, cu 
trei sau patru mii de ani înaintea erei noastre; dar botanistii sunt împartiti în doua 
tabere, aproape egale, asupra acestei probleme, una crezându-l originar din Ame-
rica Centrala, cealalta din America de Sud. Oricum ar fi, porumbul va deveni baza 
civilizatiei mayasilor si a vecinilor lor. Aceasta planta care nu-l tine ocupat pe taran 
decât doua sute de zile pe an, îl elibereaza, deci, brusc; de acum înainte, el va avea 
mai mult timp pentru activitati intelectuale, artistice sau religi-oase, de fapt toate 
trei, contopite.

„Porumbul a constituit mai mult decât baza economica a civilizatiei maya, scrie 
englezul Eric S. Thompson, era chiar punctul de convergenta al cultu-lui si toti 
mayasii care lucrau pamântul i-au înaltat un altar în sufletul lor. Fara porumb, ei n-
ar fi avut sufi-cient timp liber, nici nu s-ar fi bucurat de prosperitatea

necesara pentru a-si construi piramidele si templele: fara dragostea mistica pe care 
o aveau pentru el. tara-nii nu s-ar fi supus, probabil, chemarilor continue ale 



conducatorilor lor pentru a executa proiecte minu-nate. Dar asa, ei stiau ca lucreaza 
pentru a-i împaca pe zeii cerului si pamântului, de care depindea recolta de 
porumb."

Pentru Eric Thompson, nici un taran din lume nu arata atâta dragoste pentru ogorul 
sau ca cel din America de mijloc; si mayasul de astazi continua sa venereze 
porumbul, adresându-i-se prin aceasta for-mula respectuoasa si rituala: „înaltimea 
voastra". Un dar deosebit al zeilor pentru oameni, porumbul face parte integranta 
din ei si le cere un comportament re-ligios, „înainte de a ara pamântul sau de a 
semana, mayasul postea, era cumpatat si aducea ofrande zeilor pamântului. 
Fiecare perioada a calendarului agricol era obiectul unei sarbatori." Un calugar din 
se-colul XVIII, mirat de veneratia porumbului la mayasi, nota: „Extazul lor în 
contemplarea m//pas-urilor (câmpurile cultivate în luminisurile padurii, dupa in-
cendiere) ajunge pâna acolo încât uita de copii, de sotie si de orice alte placeri, ca si 
cum m//pas-urile erau telul final al existentei si izvorul lor de fericire". Din acest 
motiv, indienilor li se parea normal sa-si în-grase pamântul îngropându-si mortii, ca 
o restituire a hranei pe care pamântul le-a dat-o în timpul vietii; „pamântul ne-a 
hranit, trebuie sa-l hranim si noi", spuneau ei. în timp ce în Lumea Veche se spune 
ca omul este nascut din pamânt si argila, miturile indie-ne spun ca omul este nascut 
din porumb.

Fixarea taranilor în sate, putin populate de altfel, a avut loc mai mult în jurul 
centrelor ceremoniale unde locuia personalul sacerdotal; conceptiile au fost 
perturbate din aceasta cauza si a fost nevoie sa fie regândita organizarea 
raporturilor între oameni dupa activitatile lor, pe scurt, sa se dea o structura noua 
societatii. O ierarhie politica si religioasa adaptata la noile împartiri ale sarcinilor s-a 
format în timp. Aceasta perioada importanta de formare, în cursul primului mileniu 
înainte de era noastra, este denu-mita „Perioada preclasica", sau „Orizontul arhaic", 
dupa H. J. Spinden, sau „Civilizatia medie". Cultura cea mai importanta din aceasta 
perioada de formare este cea numita din La Venta sau a olmecilor; exista un acord 
general în acceptarea ideii ca ea a fost baza civilizatiei mayasilor care n-au facut, 
adesea, decât sa dezvolte realizarile olmecilor. „Olmecii au fost pre-mayasi?" se 
întreaba Jacques Soustelle. „Sau ei au facut parte, împreuna cu cei care vor de-veni 
mai târziu mayasi, din acelasi ansamblu cul-tural? Este imposibil sa se dea un 
raspuns sigur."

Civilizatia olmeca

Termenul olmec, impropriu dar consacrat prin utilizare, înseamna în nahuatl (limba 
aztecilor): „oamenii (din tara) cauciucului". Aceasta denumire ramâne arbitrara 
deoarece nu cunoastem nici origi-nea si nici limba acestor „oameni ai cauciucului".

Ofranda specifica civilizatiei din La Venta care au fost sculptori extraordinari. 
Regiunea meridionala a Golfului Mexic, cu padurile sale dese (selva), este. într-
adevar. acoperita de sapotilieri. producatori de chicle. în partea cea mai strâmta a 



istmului Tehuantepec, în regiunea atlantica, în primul mileniu s-a dezvoltat o cultura 
pe care toti specialistii sunt de acord sa o considere ca centrul, matricea tu-turor 
celorlalte, ce vor straluci în timpul marii epoci clasice a Mezoamericii, din secolul III 
pâna în secolul X. De altfel, culturile clasice însesi aminteau acest lucru, pentru ca 
în mod regulat ele se declarau adevaratele mostenitoare si continuatoare ale vechii 
civilizatii din golf. Marturii ale influentei acesteia au fost regasite în regiuni foarte 
diferite, din Yucatan la Guerrero, de la Tlatilco la Monte Alban, marele oras Zapotes, 
si pâna la istmul Panama! De curând, cei ce faceau sapaturi din partea Institutului 
Carnegie din Washington au fost foarte surprinsi sa descopere, incrustat într-un zid 
din Mayapan, oras din Yucatanul mayas, locuit în secolele XIII si XIV în special, un 
cap sculptat în stil olmec, care era tinut, deci, doua mii de ani mai târziu, la mare 
cinste. Prezenta tetrarhilor1' pe zidurile bisericii San-Marco din Venetia are aceeasi 
justificare. De altfel, nu stim daca aceasta mare raspândire nu indica o expansiune 
adevarata a oamenilor din La Venta si daca ea n-a avut aspectul unui razboi de 
cucerire: se pare ca nu, daca se are în vedere stima si afectiunea pe care le-o 
aratau întotdeauna vecinii lor.

Cum si prin ce s-a manifestat aceasta civilizatie?

1) guvernatori din epoca romana

Sa vedem: în jurul anului 1500 Î.H. (sau poate chiar mai înainte dupa noile teze), în 
regiunile neprimitoare de la sud de Veracruz si de Tabasco, cu climat torid care 
slabeste puterile, plin de mlastini, au aparut cen-tre ceremoniale marcate de 
gigantice sculpturi în bazalt, capete uriase cu aspect omenesc, în special. Cel mai 
renumit din siturile descoperite. La Venta, ar fi avut perioade de prosperitate de la 
1500 la 400 Î.H.. dar gradul de desavârsire a culturii sale. înca de la aparitie, ne face 
sa intuim existenta unei perioade de pregatire necesara, ramasa necunoscuta si 
neevi-dentiata pâna acum. Nu departe de acel loc. la Sân Lorenzo, din cei mai 
importanti tumuli1'. care par sa dateze din perioada 1200 - 900 înaintea erei 
noastre. au fost scoase la lumina fragmente de sculpturi care ar corespunde acelei 
perioade necesare de pregatire. Tres Zapotes si Cerro de Las Mesas sunt alte situri 
mari ale acestei culturi.

Pâna acum, optsprezece din aceste capete uriase din bazalt au fost gasite în trei 
situri; forta lor plastica se impune de la început si într-o maniera aproape 
obsedanta. Fara îndoiala, ele impresionau puternic pe credinciosi, în plus, aceeasi 
putere, aceeasi energie si sens al monumentalului care se pot observa la aceste 
statui uriase, se regaseste si la statuile de format mic, la micile jaduri — materia 
cea mai pretioasa pentru indieni —slefuite minunat si cu o lucratura delicata. Prin 
caracterul sau sobru si

1) îngramadiri mari de pamânt sau de piatra pe care unele popoare vechi le ridicau 
deasupra mormintelor



viguros, simplu si fara derutanta complexitate si ezoterismul confuz, ba chiar foarte 
încurcat, din op-erele ce se vor crea ulterior, mai ales de mayasi, geniul olmec ne 
impresioneaza imediat.

Oamenii din La Venta vor fi primii care vor crea un sistem de scriere si un calendar, 
care se va dez-volta la mayasi: în piatra, ei au facut notari de cifre, de date si de 
glife1'. N-ar fi imposibil ca ei sa fie inven-tatorii semnului „zero" lânga punctele si 
barele nu-merotarii lor. „Totusi, scrie Eric Thompson, nu suntem deloc siguri ca 
poporul din La Venta s-a folosit de numerotatia de pozitie înaintea mayasilor. Pe de 
alta parte, înclin sa cred ca civilizatia din La Venta a fost dezvoltata de oameni 
vorbind limba mayasa." Prezenta neobisnuita în regiunea din nor-dul Golfului, 
dincolo de olmeci, a unei ramuri excen-trice a familiei mayasilor, de care au fost 
rupti si separati, într-un trecut îndepartat, de o populatie de limba nahuatl. 
totonacii, vine în sprijinul acestei teze a lui Eric Thomson. Apogeul civilizatiei 
totonacilor se situeaza între secolele VII si XIV.

Olmecii si Jaguarul

S-a remarcat ca acele capete uriase de care am vorbit îsi aparau adesea ceafa 
sprijinindu-se de mici ridicaturi de pamânt; înalte de 2 - 3 metri, unele

1) semn sapat în piatra

cântareau 30 de tone. La Sân Lorenzo Tenochtitlan s-au scos la iveala sase si la Tres 
Zapotes doua, ceea ce duce, pâna în prezent,la un total de opt-sprezece. Trasaturile 
lor oarecum negroide surprind; în realitate — si este valabil si pentru statuile mici — 
aceste fete amesteca trasaturi umane si feline: ochii umflati, nasul turtit, gura, 
caracteristica, are colturile lasate în jos si buza superioara puternic ridicata. Vor sa 
para feroce? Sa exprime suferinta? Sau poate brutala animalitate a zeului-Jaguar? 
Nu se stie.

Mai exista reprezentari de pitici si de infirmi în care se regaseste acea înclinatie 
spre bizar si fantas-tic proprie amerindienilor; se pare ca olmecii acordau o 
semnificatie magica fiintelor diforme, cocosatilor, piticilor — reprezentati fara falca 
inferioara! — si copiilor obezi, care par zguduiti de hohote de plâns. De fapt, multe 
din aceste statui îl reprezentau pe zeul-Jaguar (un jaguar care ar fi mai curând un 
oce-Iot1)). în Golf, se pare ca era foarte venerat, fiind con-siderat si divinitate a 
Ploii. Fara îndoiala, el sta la originea tuturor divinitatilor Ploii din Mezoamerica: 
Chac-ul mayasilor, Tajin-ul totonacilor, Tlaloc-ul aztecilor sau Cojijo-ul zapotecilor, 
deoarece toti. dupa exemplul zeului-Jaguar olmec, au o trasatura comuna: cei doi 
canini foarte mari.



Unii vad în acest monstru, facut din elemente foarte diferite, rezultatul cuplarii unei 
femei cu un ja-Quar; se poate observa uneori copilul-jaguar tinut în

) felina din America de Sud (Felixpardalis). cu blana patata foarte cautata

brate de un adult (mama sa?) a carui fata normala scoate în evidenta caracterul 
monstruos, nelinistitor, al „pruncului". Ca popoarele de pe coasta s-au pus mereu 
sub protectia sa. pe când cei de pe paltou venerau în special vulturul, este 
neîndoielnic. Acum câtiva ani, o statuie de acest tip, cu „fata de prunc", a fost 
gasita de niste copii, lânga satul Las Limas, în Ve-racruz. Când. înstiintati, 
responsabilii muzeului din Jalapa au venit zece zile mai târziu, au vazut statuia 
acoperita cu flori si asezata într-o nisa luminata cu multe lumânari. Oamenii din sat, 
asa crestini cum erau, au venerat-o imediat, cu toata înfatisarea sa amenin-tatoare. 
Pe de alta parte, s-a constatat ca acesti jaguari antropomorfi servisera, la timpul lor. 
si ca ofrande funerare: depozite enigmatice au fost descoperite în „ascunzatori" sau 
morminte, cu multe figurine dispuse într-un mod foarte teatral. La Cerro de Las 
Mesas, au fost adunate 782 de statuete si bijuterii de jad dintr-una din aceste 
„ascunzatori".

Plasarea civilizatiei din La Venta înaintea celei a mayasilor, a celei de la Teotihuacan 
si a celei din Tres Zapotes, nu este acceptata de toti arheologii: unii din ei sustin ca 
ceramica descoperita lânga sculp-turile din La Venta poate fi atribuita unei perioade 
care a urmat celei de formare si provin dintr-un ..orizont" care corespunde 
începutului perioadei clasice maya. Pe de alta parte, la Tres Zapotes (statul 
Veracruz), o inscriptie pare sa poarte o data corespunzatoare anu-lui 31 î.H. Dar 
chiar aceasta interpretare ridica multe obiectii. Din contra, ultimele lucrari ale lui 
Michael D. Coe, sprijinite pe analize facute cu carbon 14, au

tendinta sa împinga începuturile civilizatiei olmece spre anul 2000 Î.H. Oricum, 
ramâne faptul ca toate aceste civilizatii au trasaturi comune, care au facut posibil 
un mod de viata propriu continentului ameri-can, conditionat de mediu si de 
caracteristicile sale naturale, cu tehnicile, riturile, credintele, institutiile, 
comportamentele proprii acestui continent. Si cum acest continent, spre deosebire 
de celelalte — Asia. Europa. Africa... unde din toate timpurile a existat o infinitate 
de legaturi între ele — ofera aceasta particu-laritate de a se dezvolta în circuit 
închis, fara contact cu exteriorul, descoperirea sa nu putea sa nu pro-voace o 
curiozitate irezistibila si chiar o fascinatie. Cum de-au reusit acesti Robinsoni sa-si 
rezolve sin-guri problemele?

„Facies americana", numitor comun

fn decursul perioadei-cheie a mileniului dinain-tea erei noastre am vazut ca au 
început sa se mani-feste anumite semne caracteristice ale unei civilizatii pentru 
care ocupatiile agricole erau situate pe primul loc, din punctul de vedere al 



importantei. Aceste trasaturi vor alcatui fundalul constant pentru di-versele culturi 
care se vor naste si se vor dezvolta de-a lungul primelor cincisprezece secole din 
era noastra, pâna la venirea spaniolilor, contactul cu ei fi-ind comparabil cu un 
adevarat soc... microbian, care ulterior va modifica întregul proces de evolutie.

Desigur, cu destine diferite, aceste culturi deosebite vor manifesta o maiestrie 
variata si inegala fn domeniile tehnice si artistice, dar întotdeauna ele se vor situa 
fntr-un cadru existent si inviolabil alcatuit din trasaturi culturale comune. Aceste 
constante se pot identifica si în modul de viata, mijloacele de trai, obiceiurile, 
credintele, arta si tehnica lor. Peste tot se vor impune aceleasi trasaturi ca un 
numitor comun, o facies americana permanenta.

Pentru a le putea mai bine distinge, se poate începe, paradoxal, printr-un bilant 
negativ — sa enu-meram ceea ce indienii nu au stiut vreodata, adica ce îi 
diferentiaza de locuitorii Lumii Vechi. Se va con-stata, astfel, lipsa oricarui animal de 
tractiune (cal. catâr, bivol, bou, magar...), care ar cere caruta, sareta, si deci roata; 
în consecinta, absenta aceasta împiedica aparitia rotii olarului. Totusi, au fost 
descoperite jucarii, animale pe rotile, ceea ce dovedeste ca principiul de functionare 
al rotii nu le era necunoscut; dar fara animale de tractiune si pe terenurile lor foarte 
accidentate, roata si-a pierdut toata semnificatia. De la un ocean la altul, de pe în-
treg teritoriul central mexican au fost strânse circa 70 de figurine pe rotile, a caror 
utilizare a ramas un mister, dar se presupune ca ar fi jucarii funerare, deoarece au 
fost descoperite în morminte si repre-zentau de obicei un câine, animalul care 
servea de calauza în cealalta lume, în mitologia mexicana. Pe de alta parte, le 
lipseau atât animalele de povara (camila, catâr, cal...) cât si multe din animalele 
noas-tre de casa (vaca. porc, capra, oaie, gaina...) si ca urmare si îngrasamintele 
animale pentru fertilizarea câmpului; aceasta a avut importanta în padurile mayase 
în care pamântul saracea în mai putin de patru ani, fortându-i pe tarani la migratii 
continue, fn schimb, erau crescuti curcani, cobai, câini dintr-o varietate comestibila, 
rate si albine. Fierul si otelul nu erau cunoscute, iar cuprul a aparut destul de târziu: 
asa ca se poate spune ca America precolumbiana a ramas aproape în permanenta 
în stadiul neolitic. Artistii si mesterii din acele timpuri nu aveau la în-demâna decât 
instrumente din piatra, iar soldatii doar arme din lemn si silex.

Sticla, moneda, sistemele de masura, grâul, or-zul, secara... sunt înscrise si ele pe 
lista marilor ab-sente, fn arhitectura, acesti indieni nu au descoperit niciodata 
principiul cupolei si al boltii semicirculare, bolta înalta în consola a mayasilor, destul 
de primi-tiva, nu permitea acoperirea de mari suprafete, din cauza ca distanta 
permisa între punctele de sprijin era redusa, fn preocuparile lor intelectuale ei nu au 
ajuns niciodata la un sistem de scriere alfabetica — cel putin asta se presupune, 
având în vedere marele numar de glife existente — desi au inventat un sistem de 
scriere hieroglifica complex (si numai mayasii, de altfel) care le-a permis, totusi, sa 
scrie câteva carti referitoare la ritualuri, anale de istorie, diferite almanahuri astrale 
si sa faca unele calcule.



Hârtia nu le era necunoscuta, deoarece code-xurile lor erau elaborate pe piele de 
cerb sau pe o hârtie facuta din coaja diferitilor arbori, pielea sau hârtia fiind 
acoperite cu un strat subtire de stuc. Nu au avut niciodata cunostintele de 
matematica ale Lu-mii Vechi, desi metodele lor de calcul, având ca baza numarul 
20, cu zero si pozitionare, dovedesc un avantaj net. un puternic avans asupra 
Occidentului european care nu va folosi cifra zero decât abia în Evul Mediu. In 
sfârsit, ei nu cunosteau speculatiile noastre astrologice, desi au reusit sa 
întocmeasca calendare surprinzatoare prin precizie si tabele ale fazelor lunare si 
eclipselor de soare foarte exacte, ca si ale miscarilor lui Venus, având, în acest caz, 
o limita de eroare de 2 ore pentru o perioada de doua secole! în domeniul activitatii 
agricole amerindienii si-au manifestat cel mai mult talentul, cu toate ca si în 
domeniile artistice pot fi gasite multe capodopere ale artei universale: imaginatia 
lor a fost uluitoare. Dar trebuie sa-i vedem pe ogoare pe acesti maceualli sau tarani 
mexicani, acoperiti doar c-o fâsie de pânza în jurul coapselor, lovind bulgarii cu un 
coa, un instrument jumatate cazma, jumatate tarus de gaurit locul rasadului, un fel 
de baston de scormonit pamântul, sau cu sapaliga de piatra si de lemn. Seara, 
reveniti în coliba lor saracacioasa, fiecare din ei înghite câteva turte, tortillas wa pe 
care femeile le pregatesc pe frunze de bananier, amestecând în nepretuitul porumb 
putin manioc; sau putin pozol k'ayem. o fiertura de porumb lungita cu apa proas-
pata, un fel de mamaliga din uruiala de porumb, sau poate si câteva boabe de 
fasole neagra. Pe ogoarele sale, în afara de porumb, el cultiva tuberculi hranitori, 
manioc. cartof, salvie, busuioc, rosie, dovleci. fasole, ardei pe care-i manânca în 
cantitate mare: aceste

plante bune de mâncare au fost obtinute pornind de la specii salbatice si Europa le 
datoreaza, în special, rosia, cacaoa (care le servea de moneda), tutunul, cauciucul, 
coca, yucca1)... si, desigur, porumbul, în plus, ei cunosteau bumbacul si o multime 
de plante medicinale.

Credinta religioasa a Indianului

în domeniul religios, credinta indianului nu s-a ridicat niciodata pâna la monoteism; 
prins în mrejele magiei, cum ar fi spus Cocteau, el era înconjurat de superstitii si 
prevestiri si va ramâne mereu politeist. Dar, permanent, viziunea lui asupra 
universului a fost profund religioasa, tragica, pesimista si fatalista totodata; 
moartea ameninta totul, chiar si astrele! Numai ca, deoarece statea în grija omului 
de a veghea la buna rânduiala generala, chiar cosmica si, pentru ca astrele pentru a 
nu muri cer viata, li se dadea viata prin sacrificii umane. Astfel, fara a se considera, 
pentru acest motiv, centru al universului — ar trebui sa recunoastem aici o oarecare 
umilinta indiana, în acest registru religios —, fiecare avea sentimentul ca poarta o 
parte din responsabilitate si ca era de datoria lui de a evita pieirea lumii din negli-
jenta: lui îi revenea, chiar daca în mica masura, sar-cina de a restabili echilibrul 
necesar între viata si  moarte. Pentru a intra în legatura cu divinitatile, în afara de 
diferite sacrificii, sarbatorile si dansurile nes-fârsite completau aceasta preocupare; 
si asta pentru ca zeii erau atât malefici cât si benefici, favorabili cât si nefavorabili. 



Dar, trebuie s-o spunem din nou, toata religia se baza pe ideea ca se „fabrica" viata 
prin moarte si ca si astrele erau mari consumatoare de suflete omenesti. „De patru 
ori, spune legenda mayasilor, zeii au creat omul, cel care îi întretine, la rândul lui, si 
care îi hraneste."

Spatiul mayas, cadrul sau geografic

Dupa ce am vazut ceea ce caracterizeaza di-versele culturi ale Mezoamericii în 
trasaturile lor comune, sa examinam rapid peisajul în care mayasii si-au dezvoltat 
extraordinara lor civilizatie. Pe drept cuvânt, din 123 de familii etnice pe care 
specialistii le-au reperat în Lumea Noua, cea a mayasilor a pro-dus cultura cea mai 
stralucita, cea mai evoluata, cea mai savanta si, de asemenea, cea mai bogata si, 
din punct de vedere artistic, desavârsita. Surprinzatoarea aventura maya se 
situeaza, în mare, în cursul primelor 15 secole ale erei noastre, cu apogeul între 
secolele lII si XII, si o „moarte" oficiala, militara, în anul 1697, la Tayasal (Peten), asa 
cum am aratat mai înainte. Reusita culturala a acestui popor putin nu-meros — între 
1 si 2 milioane de indivizi, dupa apre-cierile moderate — este surprinzatoare cu atât 
mai mult cu cât spatiul si decorul unde el a evoluat este deosebit de arid si plin de 
greutati: uneori prea multa apa, alteori prea putina — nici cei mai mic râu în cen-
trul Yucatanului, de exemplu, dar fluvii largi, sinuoase si lenese în sud! — paduri 
acaparatoare si ploi doua zile din trei, tot în sud, când nu sunt cicloni... Pe scurt, o 
natura mai mult ostila decât primitoare si gene-roasa! Poate ca, trebuie sa fim de 
acord cu Ârnold J. Toynbee si sa admitem ca tocmai aceasta „provo-care" facuta 
naturii si necesitatea de-a supune pamântul au fost elementele care au mobilizat si 
aca-parat sufletul acestui mic popor, visator dar hotarât. Sa prezentam mai întâi 
acest teritoriu ingrat, contra caruia a trebuit sa se lupte fara încetare.

Asezat în inima Americii Centrale, la extremi-tatea sud-estica a platoului central 
mexican, teritoriul mayasilor ocupa o suprafata mare cât Italia, lun-gindu-se pe circa 
900 de kilometri, de la malurile Pacificului, în sud, pâna la extremitatea septen-
trionala a Yucatanului, un fel de pinten care se ridica la nord spre tropicul 
Cancerului, fn jurul universului maya, populatiile învecinate vorbeau mai ales na-
huatl, limba mexicanilor din Platoul central. Adesea, se foloseste cuvântul 
„mexican", deosebindu-l de cel de „maya", cu intentia precisa de a desemna 
culturile ne-mayase din Mexic, fn aceasta zona maya. între marea Caraibilor si 
Pacific, se succed trei regiuni dif-erite: decorul, vegetatia, clima, modul de viata — 
to-tul se schimba pe masura ce te deplasezi de la un mal la altul, de la sud spre 
nord.

Pamânturile din sud

Mai întâi, dincolo de panglica îngusta a coastei Pacificului, putin frecventata de 
mayasii din trecut. întâlnim platourile muntoase din Chiapas si Guate-mala, cele 
adiacente din Salvador, toate fertile, cu climat sanatos si în care abunda piatra si 
lemnul. Un lant de vulcani, din care patru în activitate, se ridica pâna la 3000 - 4000 



de metri si chiar mai mult (4210 metri are Tajumulco). Orasele se gasesc în vai si pe 
platourile intermediare. Climatul temperat, fertilitatea solului, vulcanic în cea mai 
mare parte, vânatul din abundenta, au-facut din aceasta regiune un cadru deosebit 
de primitor si propice pentru o viata nu prea grea. în acest mediu ambient moderat, 
cresc astazi cafeaua, trestia de zahar, bananele, grâul si cartofii, culturi care le-au 
eliminat pe cele din timpurile vechi: porumbul, fasolea, dovlecii si cacaoa (care 
servea, dupa cum am mai spus. ca moneda de schimb) care se regaseau pâna pe 
versantele dinspre Pacific.

In mod ciudat, acest sector foarte populat si fa-vorizat din mai multe puncte de 
vedere, n-a cunoscut o dezvoltare culturala spectaculoasa, în comparatie cu alte 
doua aflate mai la nord. Siturile descoperite în sud, la Chinkultic. Kaminal-Juyu, 
Mixco-Viejo, Ixim-che, Zaculeo, oricât interes ar prezenta, n-au cunos-cut 
surprinzatoarea dezvoltare a siturilor vecine septentrionale din Peten. Nici cea mai 
mica stela nu s-a gasit în aceasta zona. fata de câteva sute gasite în nord. Totusi, 
din aceasta provincie împadurita si placuta se obtinea probabil obsidianul pentru 
con-fectionarea uneltelor si armelor si, din râuri, aurul si jadul, iar mai târziu, din 
câteva zacaminte, cuprul, în plus, „articolul" cel mai cautat pe care-l avea aceasta 
provincie era, cu siguranta, pana de quetzal (Pharo-macrus moccino), o pasare de 
marimea unei tur-turele, acum pe cale de disparitie. Daca pieptul îi este rosu, coada 
sa, imensa, care poate ajunge si la un metru lungime, are o culoare verde-aurie, 
ciudata si atragatoare. Din toate timpurile, mezoamericanii i-au aratat o mare 
veneratie si au protejat-o permanent. Pentru a-i câstiga simpatia, lui Cortez aztecii i-
au dat un acoperamânt de cap cu mai mult de o suta de pene, pe care 
conquistadorul i l-a oferit lui Carol Quintul; astazi poate fi vazut la Museum fur 
Volker-kunde, la Viena. în timpul Cuceririi, spaniolii si-au arogat dreptul exclusiv de 
vânare a pasarii quetzal: astazi, pasarea este foarte rara, doar câteva spe-cimene 
se mai ascund înca în padurile din Chiapas si din nord-vestul Guatemalei.

Cum se explica oare ca aceasta regiune atât de favorizata natural, uman si 
material, a ramas atât de saraca în activitati intelectuale si artistice? Ar trebui sa ne 
închipuim ca bogatia materiala frâneaza dez-voltarea spirituala? Multe civilizatii 
demonstreaza contrariul. Bucuria efortului si a luptei au fost oare stimulente 
incitante pentru vecinii lor din nord? Sun-tem îndemnati s-o credem.

Teritoriul central

Mai joasa, zona centrala calcaroasa, acoperita de o imensa padure, la Tabasco 
(Mexic), la Peten (Guatemala) si în Honduras, strabatuta de fluvii lente, încarcata de 
lagune, saturata de umiditate, pe scurt neprimitoare, a fost m mod paradoxal locul 
celui mai mare avânt cultural din Mezoamerica; în aceste locuri, care pot primi 
extrem de multe pre-cipitatii, se gasesc cele mai frumoase orase din epoca de aur 
mayasa, din episodul numit clasic, în aceasta calda si nesanatoasa zona tropicala, 
domeniu al serpilor si al insectelor de temut, la o alti-tudine cuprinsa între 30 si 180 
de metri, astazi foarte putin populata, nu se putea cultiva ceva pe humus decât 



dupa ce se defrisau luminisuri cu ajutorul topoarelor de piatra si dupa ce se ardeau 
copacii doborâti; dar, dupa ce se obtineau la început recolte bune, acestea scadeau 
dupa trei-patru ani, obligând indianul sa schimbe locul pentru a reîncepe treaba. 
Totusi, în aceasta zona cu un sol neproductiv, con-sumator de resurse fizice, cerând 
în continuu munca si grija, s-au ridicat uimitoarele orase din lumea mayasa: 
Palenque, Piedras Negras, Yaxchilan. Ti-kal, Uaxactun, Quiriga, Copan... pentru a nu 
le cita decât pe cele mai cunoscute. Poate ca aceste orase, care se presupune ca au 
fost relativ independente, numarau în perioada lor de glorie zeci de mii de lo-cuitori 
— 5? 6? 7? sau mai mult?

Dupa o uimitoare înflorire multiseculara, aceste orase-stat, unul dupa altul, „lampa 
dupajampa", aveau sa se stinga, în cursul secolului IX. încarcati de orhidee, de 
papagali, de curucusi, de tucani, încarcati de liane si de licheni, copacii imensi (ade-
sea de peste 40 de metri!) din padurea infinita si im-penetrabila, arbori-acaju, 
sapotilieri, arbori de vanilie, hevea... încet, încet s-au apropiat de cladirile relativ 
parasite, neîntretinute, le-au înconjurat, si-au împins radacinile înauntrul lor si le-au 
ocupat; ultimii locui-tori, fara putere, s-au retras, învinsi. Padurea s-a închis si a 
început uitarea. Cortez, am spus-o mai înainte, a trecut aproape de Palenque si de 
Tikal fara sa le banuiasca existenta, fara ca ghizii indieni sa îi pomeneasca ceva. 
Jaguarii si tapirii discreti, mistretii, porcii pecari, curcanii salbatici, lenesii, 
maimutele-paianjen sau urlatorii si rozatorii aguti au ocupat repede penumbra 
umeda si sufocanta din aceste domenii forestiere.

Fapt curios, celelalte regiuni muntoase din aceasta zona centrala, din înaltul 
Chiapas si din Honduras, care ating 1500 de metri si au un climat temperat, placut, 
cu o vegetatie mai putin densa, de stejari-verzi si de pini, nu i-au atras nici ele pe 
tarani si nici pe elitele mayase obisnuite cu caldura sufo-canta din infernul lor verde. 
Asa ca, enigma majora care ramâne nedezlegata este de a vedea înflorind în acest 
climat distrugator, pe un sol dintre cele mai aride din lume si într-o regiune, pe de 
alta parte, fara bogatii naturale — în afara de lemn si piatra —, una din civilizatiile 
cele mai de admirat. Si asta fara macar un bivol sau un magar, fara o unealta de 
metal, fara

nimic altceva decât forta muschilor lor! Nici un alt popor de pe „vehiculul nostru 
rotund", cu atât de putine mijloace tehnice, n-a dat un exemplu asema-nator. 
Mobilizati fara încetare, luptând ca niste titani, mayasii au facut din energia fizica 
adevarata lor natura.

Provincia septentrionala

Pe masura ce se înainteaza spre nord, arborii uriasi si vegetatia supra-abundenta 
din Peten fac loc treptat maracinisului crângurilor si hatisurilor de arbusti; suntem în 
zona a treia, septentrionala, mult mai uscata, fara nici un fluviu, cu exceptia a trei 
mici cursuri de apa aproape de coasta si doar cu câteva coline modeste; suntem în 
statele mexicane Cam-peche, Quintana Roo si Yucatan. în acesta din urma. cu solul 



lui calcaros, cretos, poros, nu se poate trai decât în preajma unor cenotes, puturi 
mari naturale rezultate din dislocari, un fel de abisuri. Yucatanul, ca si Florida, este 
o placa calcaroasa formata recent, o regiune carstica tânara. Aceste puturi, care se 
pare ca îi fascinau pe mayasi, au aparut ca urmare a prabusirii „dopurilor" din 
crusta calcaroasa si ofera adevarate ferestre de observatie a pânzei freatice, în 
plus, aceasta regiune este total lipsita de resurse na-turale, iar culturile agricole 
sunt slab productive, cu exceptia bumbacului. Fauna este, de asemenea, saraca, 
atât în specii, cât si în numar de animale.

Si totusi, cu toata aceasta saracie relativa, re-giunea a fost destul de bine populata, 
a cunoscut o deosebita dezvoltare în perioada clasica si din nou impulsionata, cu 
putin înainte de anul 1000, de un aport etnic de oameni veniti din Mexic, în special 
din Tuia: acest val a provocat o a doua înflorire culturala, în secolele XI si XII, o 
renastere maya care este con-temporana cu arta romana din Europa; în acea epoca 
aparea, treptat, cuprul. Chichen Itza a fost marea metropola a acestei renasteri, 
dupa ce cunos-cuse si o stralucire artistica în perioada clasica, în primul mileniu, în 
aceasta regiune, mai deschisa si uscata, Uxmal, Labna, Kabah, Mayapan. Dzibii-
chatun, Becan si Rio Bec îsi arata vestigiile arhitectu-rale în care domina liniile 
orizontale, spre deosebire de cele din sectorul central al Yucatanului — preocu-pat 
de o arhitectura atrasa de verticalism si din aceasta cauza mai impunatoare. Tulum. 
la est de Yucatan, a fost unul din orasele construite de mayasi la malul marii.

Pe ansamblul teritoriului maya, cu exceptia înaltimilor, daca precipitatiile sunt 
foarte diferite can-titativ de la o provincie la alta, în schimb, peste tot se mentine o 
clima calda uniforma, din cauza situarii peninsulei în regiunea tropicala; la Tabasco, 
mediile lunare de temperatura se situeaza între 23,7°C (în ianuarie) si 30°C (în 
mai), iar în Yucatan între 22°C (în ianuarie) si 26,7°C (în iulie). Asadar, se poate 
spune ca într-un mediu ecologic fara unitate geo-grafica si foarte nefavorabil, chiar 
ostil, utilizând tehnici rudimentare, acest mic popor, energic si perseverent, a reusit, 
în doua rânduri, sa-si ridice civilizatia pe culmi înalte.

Trebuie sa renuntam la termenii „Vechiul si Noul Imperiu" care se foloseau în mod 
traditional, ca ur-mare a lucrarilor remarcabile ale lui Sylvanus Morley, pentru 
desemnarea celor doua mari perioade ale dru-mului parcurs de mayasi. Aceste 
denumiri pot duce la confuzie, deoarece trebuie vazut în universul maya mai curând 
o juxtapunere de orase-stat inde-pendente, de tipul celor din antichitatea meditera-
neana, decât adevarate imperii structurate si centralizate; orasul si clanul au 
concentrat întot-deauna activitatea politica. Desigur, orasele contem-porane au 
multe trasaturi comune care le dau un „aer de familie", dar, pe de alta parte, cât 
individualism, câte caracteristici divergente, de la un oras la altul! Bineînteles, 
legaturile între centre au fost slabe. Pe de alta parte, cu toate ca scenele de lupta 
sunt relativ frecvente în lucrarile de arta, absenta fortificatiilor, a lucrarilor militare, 
a santurilor (cu exceptia perioadei finale) ne face sa credem ca raporturile între 
aceste orase erau destul de bune, rareori razboinice.



Dupa ce am schitat un scurt cadru geografic al lumii maya, vom încerca sa schitam 
în linii mari un tablou istoric, atât cât este posibil de realizat, tinând seama de lipsa 
documentelor istorice. Nu putem înca sa citim textele presupuse istorice; în schimb, 
pare sigur astazi ca mayasii ne-au lasat numele sefilor acestor orase. Deci si din 
acest motiv trebuie descifrate aceste texte...

Tablou istoric:

de la perioada de formare,

la perioada clasica

în cursul ultimului mileniu dinaintea erei noas-tre, culturi diferite, având un nivel 
comparabil si deja bazate toate pe activitatile agricole, se formasera, în zona 
mezoamericana; ele se caracterizeaza prin construirea pe platforme a unor temple 
evoluând spre piramida si prin înaltarea de altare si de statui uriase. Amploarea 
acestor lucrari necesita existenta unei societati ierarhizate, avându-i în frunte pe 
preoti. Aceasta faza a fost, în special, observata în Golf. la oamenii din La Venta, 
numiti olmeci, si, asa cum am mai spus, civilizatia maya este considerata ca 
mostenitoarea si continuatoarea acestei culturi cu sculptori deosebiti. Legatura 
poate fi observata la Uaxactun, pe teritoriul maya, unde au fost ridicate, la 
începutul erei noastre, primele stele de piatra. Aceasta perioada de formare este 
numita preclasica si se situeaza, dupa cum spun specialistii, aproxi-mativ între anii 
500 (sau 800) Î.H. si 300 d'.H.; unii di-ferentiaza un preclasic vechi (800 - 300 Î.H.), 
un preclasic recent (300 Î.H. - 100 d.H.) si unul proto-clasic(100-300d.H.).

Perioada clasica, lunga de sase secole, care ur-meaza — în mare de la 300 la 900 
d.H. — constituie epoca de aur, în cursul ei producându-se înflorirea civilizatiei 
maya; unii o împart în trei parti: o prima etapa de trei secole, care se încheie pe la 
625. a doua pâna în 800, iar a treia pâna în 925. Eric Thompson

adauga si o perioada de cincizeci de ani, de la 925 la 975. Dar, prin ce se deosebesc 
aceste diferite etape?

în cursul primei perioade, se constata aparitia si raspândirea a trei elemente 
importante care carac-terizeaza creatiile maya: în primul rând, cultul stelelor 
sculptate si gravate, ridicate la intervale regulate; con-structia templelor de piatra, 
cu folosirea si raspândi-rea boltilor înalte, cu consola proprie sistemului maya; în 
sfârsit, existenta unei ceramici policrome caracte-ristice. Mari orase ca Tikal, 
Uaxactun, Copan, Piedras Negras, Yaxchilan se îmbogatesc permanent cu cladiri 
care se refac si ele fiind acoperite de altele noi, ca piesele unui joc de puzzle.

Pe la 550, cultul monumentelor datate, si al stelelor, care arata profunda 
preocupare a mayasilor pentru tainele timpului, s-a raspândit în valea lui Usu-
macinta, în orasele Yaxchilan si Piedras Negras în special, dar si mai departe, pâna 



la Calakmul, în Campeche-ul meridional, de unde au fost scoase la lumina pâna 
acum 103 stele de piatra.

Treptat, arta a câstigat în maiestrie si eleganta sau în forta, si fiecare oras a 
stralucit într-un domeniu privilegiat în cursul avântului extraordinar din secolele VII 
si VIII: în secolul VII, Palenque este „orasul rafina-mentului si al gratiei" (Soustelle), 
cu arta sa incom-parabila de folosire a stucului; spre 750, Piedras Negras se afla la 
apogeu cu superbele sale statui; în-tre 726 si 783, Copan, metropola cultului si a sa-
vantilor, ridica altare si stele în stil baroc; mai înainte (692 la 726) la Yaxchilan s-au 
montat lintouri din lemn sculptat în basorelief, în acelasi timp, credinciosii din Tikal 
îsi înaltau piramidele^ascutite care ne mai trans-mit înca emotia lor sacra, în acest 
sit s-au gasit 86 de stele, în acest fel, secolele VII si VIII se impun ca ma-rile secole 
mayase, în domeniul gândirii si al artei. daca se tine seama de frenezia creatoare 
care i-a cuprins pe locuitorii acestor mari centre ceremoniale: doar în anul 790, nu 
mai putin de 19 orase au consac-rat monumente gravate pentru a sublinia aceasta 
data! Sa retinem ca în peste 90 de situri diferite au fost descoperite inscriptii din 
aceasta epoca! Astfel, în se-colele VII si VIII, în atmosfera sufocanta, umeda a 
padurii, ritmul se accelereaza continuu: erau nece-sare alte si alte cladiri, alte si alte 
stele, tot mai fru-moase. Sculptura si ceramica evolueaza neîncetat, câstigând în 
inspiratie si sensibilitate. Dar deja, putin înainte de 800, apare un oarecare 
manierism, un oarecare barochism, se observa o nota mai încar-cata, semne ale 
începerii fazei descendente, a de-clinului, a implacabilei decadente.

Declinul

Deci, pe la anul 800 începe declinul, care se va prelungi timp de un secol; unul câte 
unul. marile cen-tre ceremoniale înceteaza de a mai înalta cladiri si stele. Au fost 
parasite brusc? Nu, dar se pare ca re-sortul, din cauza ca a fost întins prea mult, s-a 
rupt si ca poporul maya, cuprins de o oboseala extrema dupa o lunga solicitare, a 
spus: „Gata!" S-a vorbit de revolte taranesti, s-a invocat puternica presiune, cu 
reactii în lant, a chichimecilor (triPuri barPare de vânatori care îsi exercitau influenta 
asupra nordului Mexicului, dar cu repercusiuni pâna în Guatemala) deoarece, fara 
îndoiala, acest fenomen de slabire si de renuntare se observa în toata Mezoamerica; 
si, de asemenea, se constata influente nordice noi si la granitele mayase. Este 
adevarat ca de acum înainte nu se mai construieste, nu se mai sculpteaza: între 
800 (la Copan) si 909 (ultima stela de la La Muneca), unul câte unul, orasele au 
încetat sa mai înalte stele, desi obiceiul era de a ridica, la început, câte una la 
douazeci de ani, apoi una la zece ani si în sfârsit, rit-mul accelerându-se, una la cinci 
ani.

Vreo cincizeci de.ani, în mijlocul secolului X, viata sociala si politica a revenit, se 
pare, la nivelul unei activitati satesti si nu urbane, în jurul unui centru ceremonial 
care concentra si stimula toate activitatile intelectuale si artistice. Tara vegeteaza si 
se întretin oarecum doar sanctuarele din trecut, în care se fac câteva arderi sau 
automortificari, iar oamenii se re-culeg în caz de doliu sau de calamitati, în mod evi-



dent, chiar daca nu a fost eliminata fizic, elita teocratica si-a pierdut influenta, 
autoritatea si, pro-babil, prestigiul. Unele scoli de istorie împart perioada clasica în 
doua etape: cea veche cuprinsa între 250 si 600, si cea recenta, între 600 si 950; 
dar schema de mai înainte este acceptata de toti specialistii. Ultima datare înscrisa 
pe monumente este 909: este vorba de un pandantiv de jad gasit laTzibanche, pe 
coasta orientala a peninsulei, si de o stela de la La Muneca.

Perioada mexico-tolteca

Zona centrala maya nu se va mai ridica nicio-data la aceeasi stralucire, chiar daca 
populatia, con-trar unor afirmatii, a ramas pe loc — când Cortez, în 1520, a 
traversat regiunea, a întâlnit o populatie des-tul de numeroasa. Acum însa, sectorul 
principal al vechiului centru maya nu mai are decât o populatie foarte rara. In 
schimb, sectorul nordic al peninsulei va cunoaste o a doua înflorire culturala si 
artistica, în se-colele XI-XII; acestei perioade, marcata de o con-tributie din afara, 
nordica, i se spune mexico-tolteca sau Puuc, dupa numele unor coline joase, 
existente între statele Campeche si Yucatan, în jurul carora se grupau principalele 
centre ale epocii (Uxmal, Kabah, Sayil, Labna). Acestei faze (900-1200) i se mai 
spune „postclasica veche" de catre unii autori care pastrea-za termenul de 
„postclasic recent" pentru perioada urmatoare de la 1200 pâna la sosirea 
spaniolilor, în 1519.

Oricum, venirea itzasilor, la o data pe care o putem situa la sfârsitul secolului X — în 
967, 978, 987 sau 999, dupa diferiti autori — marcheaza o co-titura importanta în 
istoria mayasilor. Dar cine erau acesti itzasi care vor schimba gândirea si arta 
mayasilor si care vor ravasi chiar modul lor de viata? Ei au adus de la Tuia noi linii 
arhitectonice, cultul Sar-pelui cu pene (Quetzalcoatl) si al altor divinitati cu caracter 
mai curând stelar si razboiul institutionalizat, în serviciul astrelor însetate de carne 
si sânge omenesc, în acest fel, autoritatea clerului a fost eclip-sata de cea a 
ordinelor militare, care asigurau ..aprovizionarea sângeroasa" si actionau pentru 
bin-ele zeilor. Totusi, aceasta implantare de trasaturi nordice în Yucatan ramâne 
putin importanta în afara orasului Chichen Itza, acolo unde sunt evidente cele mai 
multe caracteristici aduse din Tuia.

Dar cine erau acesti tolteci? Trebuie sa parasim teritoriul maya si sa ne ducem în 
marea metropola din Teotihuacan. în nordul actualului Mexic. Ca si în teritoriul 
maya, marele oras din nord a continuat sa decada în cursul secolelor VIII si IX din 
motive so-ciale si poate economice, înca putin cunoscute. Triburi salbatice (indios 
bravos), mai bine înarmate, cu arcuri si aruncatoare de sulite, venite din regiunile 
de stepa septentrionale, au profitat de aceasta slabiciune pentru a se infiltra. Dintre 
aceste populatii barbare si razboinice, de limba nahuatl, s-au desprins toltecii. 
Trebuie spus ca „toltec", cuvânt din nahuatl, nu desemneaza o natiune, ci este 
contrariul cuvântului „chichimec", sinonim cu „barbar" si „grosolan"; deci toltec 
înseamna „om civilizat si mestesugar priceput". Totusi domneste confuzia si. 
adesea, acesti noi stapâni din Valea centrala sunt numiti tolteci-chichimeci. Si nu 



este singura ambigui-tate care apare în privinta lor. Pentru multi istorici, aztecii, 
urmasii lor, sunt adevaratii responsabili de contradictiile si confuziile legate de 
trecutul si miturile toltecilor. Si asta deoarece aztecii le atribuiau toltecilor atât 
propria lor origine, cât si introducerea tuturor artelor si descoperirilor civilizatoare, 
de la

agricultura la metalurgie, de la calendar la scriere. Din cauza aztecilor s-a crezut 
mult timp ca toltecii erau creatorii civilizatiei de la Teotihuacan, când ei erau de fapt 
groparii ei. A fost necesar rastimpul isto-ric pâna în anul 1940, când explorarea 
ruinelor ar-heologice de la Tuia a pus în evidenta adevarata lor personalitate si locul 
lor real în cronologie.

Aceste sapaturi au aratat ca toltecii au fost ac-tivi în America Centrala între anii 856 
si 1250 si, de altfel, cu ei trecem, pentru acest sector, din colturile mitologice pe 
terenul mai ferm al istoriei.

O situatie conflictuala în nord

Primii imigranti tolteci au acceptat vrând nevrând, timp de un secol, hegemonia 
clasei sacer-dotale din Teotihuacan; ei s-au slefuit si au asimilat modul de viata, 
obiceiurile si datinile civilizatiei ur-bano-agrare ale marii metropole. Dar peste 
putina vreme, acesti primi tolteci care si-au însusit modul de a trai, credintele si 
tehnicile sedentarilor, vor avea de înfruntat pe fratii lor nomazi care navalesc tot din 
nord, aducând din stepe obiceiuri, rituri si trainice convin-geri religioase concentrate 
asupra divinitatilor astrale si razboinice, foarte diferite de divinitatile agrare si 
orasenesti ale sedentarilor. O continua tensiune pare a fi dominat raporturile dintre 
cele doua clanuri (primii veniti si cei veniti mai târziu), în timp ce primii accep-
tasera autoritatea regelui-preot Quetzalcoatl.

„Sarpele cu pene'1, putin amator de sacrificii omenesti si mai curând devotat 
cultului zeului Ploii, ultimii sositi, razboinici din fire, ancorati în atavismul lor de 
nomazi, adorau steaua Diminetii, Venus, care, dupa ei, solicita hecatombe umane 
zilnice, pentru a accepta sa apara în fiecare zori. Toata cultura tolteca va ramâne 
im-pregnata de caracterul brutal, aspru si militaros al acestor ultimi ocupanti 
barbari din platoul mexican; lumea maya însasi va fi influentata de felul lor de a fL 
va fi înclinata spre violenta si va capata obiceiuri razboinice. Cu toate acestea, 
invadatorii au fost dis-pretuiti si literatura maya îi prezinta ca pe niste neciopliti, 
brutali si desfrânati...

Tezcatlipoca, divinitatea lor tribala protectoare, locuia în Ursa Mare; zeul-vrajitor, 
seful tribului, nu va avea liniste pâna nu-si va învinge rivalii: pe regele din Tuia, 
marele preot al lui Quetzalcoatl si partizanii sai. Va reusi cu putin înainte de anul 
1000. Din aceasta confruntare istorico-mitica între reprezentantii culturii urbane 
civilizate, pasnice, si cei care reprezinta salbaticia, violenta si obscurantismul, fara 
îndoiala ca s-a ajuns la eliminarea unui stat teocratic si la înlo-cuirea lui printr-o 
casta de razboinici. Quetzalcoatl a fost învins si exilat; el a plecat din Golf, de la 



malul „Marii divine", spre misteriosul „Tinut negru si rosu", tara Aurorei pe care 
legendele o localizau dincolo de orizontul oriental; urcat în luntrea lui fantastica, din 
serpi uriasi, el dispare într-acolo. Acest rege-preot din legenda poate fi considerat 
ca primul personaj istoric palpabil din istoria americana, desi este învaluit în 
misterele miracolelor si, cu toate ca el poarta înca, printre numele sale, pe cel al 
unui zeu: Ce Acatl Tolpizin Quetzalcoatl! Pentru ultima oara. mitul si isto-ria se 
îmbina.

Vrajit de Tezcatlipoca, el s-a îmbatat si si-a se-dus propria sora; trebuie sa fuga! 
Dar, înainte de ple-care, anunta ca va reveni pentru a începe o era noua. Si cum în 
cursul ratacirilor sale epice, înainte de dis-paritia în marea orientala, el a lasat pe 
trunchiurile co-pacilor un semn gravat în forma de cruce, simbolizând punctele 
cardinale, când marile cruci desenate pe pânzele navelor lui Cortez au aparut la 
orizont, aztecii din anul 1519 au fost convinsi ca regele Quetzalcoatl revenise! Si 
tocmai dinspre est, de unde disparuse. Pentru Moctezuma, superstitios ca orice 
indian, fara îndoiala ca era chiar Quetzalcoatl ce venea sa-si reia regatul, dupa cum 
fusese stabilit!

Dupa plecarea din Tuia a Sarpelui cu pene. orasul a devenit un centru cultural 
important timp de un secol si jumatate — de la 1000 la 1150 —fiind deci 
contemporan cu Chichen Itza renascut. La Tuia, sa-crificiile omenesti îi preocupau 
pâna la obsesie pe noii ocupanti si aceste practici sângeroase cereau mereu 
prizonieri. Razboiul este repede ridicat la rang de in-stitutie necesara. Rolul 
soldatului — furnizor de vic-time dar si virtuala victima pentru dusman! — capata 
din aceasta cauza un caracter religios; soldatul devine ajutorul firesc al preotului. 
Frizele templelor se acopera de simboluri — de jaguari (simbolul lui Tezcatlipoca), 
de coioti, de vulturi (simbolul solar) si de vulturi negri (urubuj, sfâsiind inimi de 
oameni —. toate reprezentând ordine militare.

Tuia si razbolnicil-atlanti11

Dupa câteva scurte sondaje în 1873 si 1880, si-tul din Tuia, aflat pe vârful unei mari 
coline, la mai putin de o suta de kilometri la nord de Mexico, a fost ex-plorat 
metodic de Jorge Acosta, începând cu 1941. în jurul unei mari piete erau temple, 
palate si un teren de pelota. Cu cei patru razboinici-atlanti impresionanti, întepeniti 
în pozitie de drepti, înalti de aproape 5 metri, izolati pe terasa lor înalta, templul 
Tlahuizcalpan-tecuhtli, steaua Diminetii, sau Domnul Aurorei, merita celebritatea sa 
universala: nu pot fi uitati acesti patru soldati care tin într-o mâna un atlatl 
(aruncator de proiectile), si în cealalta o punga cu bulgari de copal, purtând o tolba 
plina de sulite si o sabie mica îndoita; nu poate fi uitat nici „Zidul cu serpi", 
Coatepantli, o cladire mica, anexa, cu friza sa cu ofidieni2) fantastici devorând 
oameni. De altfel, si vom vedea asta si la Chichen Itza, templele toltece nu mai sunt 
mici ediculi3) cocotati pe piramide, în folosinta câtorva preoti, ci sali mari cu 
cariatide sau colonade — o nou-tate — usor accesibile castei militare, puternice si 
nu-meroase, care înlatura clasa sacerdotala, altadata singura conducatoare. De 



altfel, aceasta societate martiala, care tine sub jugul sau poporul învins din 
Teotihuacan (si pe cel din Chichen Itza, în teritoriul maya) se va prabusi, la rândul 
sau, începând cu anul

1) statui de barbati servind ca stâlpi de sustinere

2)  reptile fara labe

3) mici constructii utilitare

1168, în fata presiunii unui nou val de barbari chichimeci, din nord.

Stralucirea Tulei

în timpul epocii sale de maretie, între 1000 si 1150, Tuia si-a exercitat pâna departe 
influenta, pâna la Michoacan la apus. Monte Alban si Yucatan în sud si est si, de 
asemenea, pe coastele Golfului, la rasarit. Apoi, Tuia a cazut prada jafurilor iar 
locuitorii sai si-au gasit refugiul în orasele Cholula si Colhua-can, unde au continuat 
traditiile culturale ale toltecilor pâna spre anul 1250. Dar. în mod surprinzator, la 
1300 km de Tuia, în linie dreapta, în mijlocul teritoriu-lui maya, a aparut un oras 
asemanator, nou. care s-a înaltat lânga Chichen. Fractiunea veche a itzasilor. care 
trebuise sa plece din Tuia putin înainte de anul 1 000. se instalase la o distanta de 
doua luni de mers de acolo, spre est. în teritoriul maya. la Chichen, care a devenit 
Chichen Itza. Orasul a fost împodobit cu cladiri somptuoase la nord de vechiul oras 
(Chichen Viejo) si astfel Yucatanul de nord va fi timp de doua secole — XI si XII — 
centrul unei renasteri spectacu-loase, numita Perioada Puuc.

Confirmând legendele din Valea centrala, cronicarii mayasi care au scris cu 
caractere latine, putin dupa cucerirea spaniola, Chilam Balam. ne is-torisesc ca 
Kukulkan — transcrierea exacta în mayaa cuvântului nahuatl Quetzalcoatl, „Sarpele 
cu pene" —

a venit pe coasta Golfului si s-a instalat fn anul 987 la Chichen facând curând o 
confederatie cu orasele Uxmal si Mayapan. La rândul ei, arheologia a confir-mat 
corectitudinea acestei legende: la Chichen Itza se regaseste cea mai mare parte a 
trasaturilor cultu-rale, foarte originale, proprii lumii toltece: marile sali hiposti(1); 
coloanele împodobite cu pene, terminate m cap de sarpe, care încadreaza intrarea 
templelor; statuile portdrapel, antropomorfe sau animaliere: mi-cii atlanti cu bratele 
ridicate sustinând o lespede de altar sau de tron; statuile numite ale lui Chac-Mool, 
Mijlocitorul, un personaj reprezentat lungit pe spate, cu picioarele strânse, tinând pe 
piept un platou cu ofrande; m sfârsit, frize si panouri cu basoreliefuri cu razboinici, 
cranii de om si animale simbolice asa cum le-am descris mai înainte, când am vorbit 
despre Tuia. A regasi la Chichen Itza toate aceste forme, aceste trasaturi proprii 
toltecilor si fntr-un stil prea putin diferit, nu poate decât sa surprinda daca ne 
amintim ca Tuia se gaseste la 1300 km distanta.



Probabil cititorul a descoperit imediat o con-tradictie: Quetzalcoatl. al cincilea 
dinast2) din Tuia, a trebuit sa cedeze locul noilor invadatori, deoarece neprihanit, 
binevoitor, el s-a opus, cum am mai aratat, sacrificiilor umane propunând m schimb 
ca ofrande flori si placinte de porumb sau, la nevoie, sacrificii de pasari sau de 
fluturi! Ori, la Chichen Itza,

1) sala al carei plafon este sustinut de coloane

2) suveran care domneste dependent de un suveran mai puternic

nu fluturi au fost gasiti pe reliefurile sculptate cu scene de sacrificii, ci oameni, 
adesea chiar copii. Si povestitorul din Chilam Ba/am nu este blând cu acesti 
invadatori desfrânati, cu aceste brute sângeroase! De fapt, problema este de a sti 
exact cine a ajuns la Chichen m jurul lui 987, cu „bagajele" lui Kukulcan, deoarece 
este posibil ca grupe de mer-cenari diferiti sa se fi alaturat Sarpelui cu pene, care va 
muri putin dupa aceea, Fn 999, fn vârsta de 52 de ani — durata unui ciclu de viata 
normal în conceptia mexicanilor.

„Erau tolteci, acesti itzasi care-l urmau pe Quetzalcoatl-Kukulkan — se fntreaba Eric 
Thompson — sau un alt grup, poate chiar o populatie maya din Tabasco, cum ar fi 
chontalii cei care adop-tasera cultul lui Quetzalcoatl si cultura tolteca?" Ceea ce se 
stie sigur este ca invadatorii, cu lancile, arcurile si aruncatoarele lor de sulite au 
dovedit ca erau dotati cu un armament mult superior celui al yu-catanilor. Tot ei au 
lasat, probabil, un mare numar de sculpturi si simboluri falice, la Uxmai fn special; 
ori. acesta este un obicei total strain mayasilor. Si fn Chilam Ba/am se exprima 
dezgustul si dezaprobarea fata de aceasta intruziune. „Ei sunt nerusinatii zilei, 
nerusinatii noptii, drojdia omenirii... Inimile lor sunt moarte m pacatele lor carnale." 
fn 1185, se pare, acesti itzasi au fost definitiv alungati din Chichen de un oarecare 
Humac Ceel, ca urmare a rapirii unei frumoase Elena locale. Atunci a fnceput lentul 
declin al orasului.

Revenirea la valorile si traditiile mayase

Timp de doua secole si jumatate (aproximativ de la 1200 la 1450) orasul Mayapan a 
creat o liga, destul de vag precizata, între douasprezece orase, asupra carora el si-a 
exercitat suprematia politica si. probabil, religioasa; la aceeasi epoca, în Guatemala, 
mayasii quiche au creat o federatie de tip asemanator. Lucrarile arheologice recent 
executate la Mayapan au adus la lumina vestigiile a circa 3600 de cladiri, probabil 
profane în cea mai mare parte. Religia îsi pierduse în acea perioada locul sau 
predominant si razboiul, facut la început pentru a-l apropia pe om de zei, sfârsise 
prin a-i ridica pe oameni, în mod salbatic, unii împotriva altora; „razboiul se 
raspândise pâna la venirea spaniolilor cu toata atitudinea pasnica în ge-neral a 
mayasilor" (Eric Thompson). De asemenea, arta a decazut si, în afara de câteva 
vase de lut. grosolane, nici cel mai mic obiect cu valoare estetica nu a fost gasit în 
cursul sapaturilor de la Mayapan. în schimb, în acest oras militarizat, au aparut 
urme de he-catombe colective: într-un put conducând la o cripta sub o piramida, 



care contine probabil ramasitele unui sef militar si ale sotiei sale, au fost gasite 
osemintele a 41 de persoane masacrate, fara îndoiala ale prizonierilor si sclavilor 
sacrificati în timpul funeraliilor.

în timp ce arta si activitatile intelectuale regre-seaza mult în timpul suprematiei 
orasului Mayapan. se constata, în schimb, câteva progrese tehnice: cu-prul, uneori 
amestecat cu aur, care aparuse pe la 950. se raspândeste din ce în ce mai mult, 
desi destul de lent; arcul si sageata, o arma mult mai de temut decât lancea si 
sarbacana1) cu bile de argila — pentru vânarea pasarilor? —. aduse de mexicani, se 
raspân-desc si ele pe teritoriul maya.

La Mayapan, urmasii curajosului Hunac Ceel. Cocomii, au tinut bine în mâna, timp 
de mai mult de doua secole (1200-1450) cele douasprezece orase confederate, de 
bunavoie sau cu forta, probabil si cu sprijinul mercenarilor mai razboinici decât 
mayasii. Pe la 1450, un sef din regiunea Uxmal. apartinând puternicei familii Tutui 
Xiu, Ah Xupan, a ridicat triburile din federatie contra autoritatii Cocomilor. care 
profitau luând si vânzând mayasi ca sclavi, chiar în centrul ligii! Si acesti „frati" erau 
revânduti în Hon-duras! Mayapan a fost cucerit si clanul Cocom masacrat; cele 
douasprezece orase ale ligii si-au regasit autonomia, au revenit la letargia lor, între-
rupta, câteodata, de conflicte si de lupte sângeroase. Trecusera multi ani de când 
clerul îsi pierduse auto-ritatea si de când se construise ultimul templu-pi-ramida. Nu 
se mai construia decât din materiale usoare si de calitate scazuta: îngradituri din 
lemn. caramizi nearse si acoperisuri de paie. Fusesera repede uitati zeii straini. 
Sarpele cu pene. Tezcatlipoca sau Tlalchitonatiuh.

în mod curios, la cealalta extremitate a penin-sulei, pe pamânturile înalte ale 
Guatemalei. 

desfasoara acelasi scenariu, dupa anul 1000: luarea puterii de catre razboinicii de 
sub influenta tolteca; in-troducerea cultului Sarpelui cu pene si a divinitatilor 
astrale: ca urmare, suprematia unui trib — cei al quichesilor. instalati pe malurile 
septentrionale ale lacului Atitlan — asupra celorlalte (cakchiquel. zu-tuhil, mameci, 
în principal); rascoala de la 1450. a triburilor supuse contra clanului dominator; 
elimi-narea acestui clan. urmata de farâmitarea autoritatii si intensificarea 
conflictelor sângeroase intertribale care se vor prelungi pâna la cucerirea spaniola.

fn paralel cu declinul zelului religios, compen-sata de dezvoltarea spiritului 
razboinic, activitatile in-telectuale si artistice au continuat sa decada si acolo, pâna 
la cucerirea Guatemalei în 1525, de catre Al-varado; în sfârsit, caderea Tayasalului 
fn 1697, mult mai târziu dupa cea a Yucatanului (1541). Am spus mai înainte ca 
aceasta cucerire a fost usurata de multe tradari si de cooperarea cu invadatorul a 
dife-ritelor triburi salbatice, atâtate contra altora, fn se-colul XVI, mayasul cel linistit 
care-si respecta trecutul, artist si întreprinzator, fascinat de trecerea timpului, 
disparuse: el nu mai stia nici macar sa-si citeasca scrisul!



Dupa ce am trecut în revista cadrele geografice si istorice al universului maya, sa 
ne apropiem de in-divizi, sa le privim portretele, de ieri si de azi. or-ganizarea lor, 
viata lor materiala, sau cotidiana, obiceiurile si moravurile lor, în masura în care ° 
putem face, plecând de la dovezile arheologice si de la traditiile pastrate.

Mayasul,

viata lui cotidiana si activitatile sale

ayasii actuali, cu tot metisajul inter-venit în timp. datorita numeroasele reprezentari 
sculptate sau, în mod exceptional, pictate, ne permit sa schitam un portret fizic al 
mayasu-lui din perioada clasica: robust, mic de statura — media: 1.54 m bar-batii si 
1,42 m femeile —, cu picioarele „în X" deoarece erau purtati prea mult timp pe 
soldurile ma-mei si surorilor lui; fruntea tesita, craniul lung si în-gust sau, uneori, în 
marile familii, în forma de obuz, deformat de scândurelele care l-au comprimat în

timpul prunciei; pometii destul de proeminenti, cu prognatism pronuntat si fara 
barba sau mustati, în majoritatea cazurilor; un strabism puternic, provocat de un 
mic obiect fixat ani de zile cu smoala la baza nasului, la nivelul privirii; dintii piliti 
sau încrustati cu jad — material considerat ca cel mai pretios! — ure-chile si nasul 
gaurite pentru a agata bijuterii si un inel agatat de buza inferioara; corpul brun sau 
aramiu, pictat sau tatuat; parul lung, neted si negru, adesea împletit si cu o parte 
din vârful capului rasa: iata nor-mele de frumusete ale mayasului elegant.

îmbracat cu serape-ul sau (un poncho numit si pati} si cu o bucata de pânza mai 
mult sau mai putin lunga în jurul coapselor, sandale din piele de cerb în picioare, 
prinse cu sfori din fibra de agava, iata-l în fata colibei sale, blând si rezervat, 
generos si primi-tor, visator si lenes, prea putin înclinat spre violenta si excese, în 
afara de bautura; îi place mult si pipa. totusi, în spatele acestei aparente detasari, 
câta forta de munca si câta imaginatie exuberanta! Arta maya, adesea strabatuta 
de imagini fantaste, sur-prinzatoare, este toata plamadita din supranatural. Aceasta 
imaginatie aberanta si deliranta este o con-stanta a geniului maya, asa cum putem 
citi în Popol-Vuh, unde cazanele si vesela se revolta contra stapânilor, ca si în 
povestile lui Miguel Angel As-turias1). care l-au uimit pe Paul Valery2): „Cît despre 
legende, ele ma farmeca. Nimic nu mi s-a parut mai

1) scriitor guatemalez (1899-1974). Premiul Nobel în 1967

2) scriitor francez (1871-1945)

straniu... decât aceste vise-poeme... dintr-o tara puternica si permanent în 
miscare... Cele mai deli-rante vise... Un cosmar tropical... Am crezut ca am sorbit 
sucul unor plante extraordinare sau o fiertura din acele flori care prind si digera 
pasarile." Ei, da! fara a folosi vreun peyotf\ delirul bântuie în mod obisnuit în visarea 
mayasului.



Cât priveste femeia mayasa, îmbracata cu un quechquemitl (rochie rascroita fara 
mâneci) cu doua triunghiuri petrecute peste elegantul sau huipil, ea trebuie sa fie 
pudica si sa coboare privirea când în-tâlneste sau serveste la masa un barbat. De 
altfel, adulterul îi ducea pe cei vinovati la tragerea în teapa sau la stâlpul unde erau 
sagetati! Cel mai bun lucru pentru ea era sa se ocupe de metale —moara cu pietre
—cu care sa macine porumbul si sa prepare tur-tele tortilla. Oameni de porumb, 
nascuti din porumb! dupa cum îi numesc legenda si cartile uluitoare ale lui Miguel 
Angel Asturias. întreaga viata depinde de porumb: el da hrana si bautura. Fiert sau 
copt. Maci-nat si amestecat cu apa în care s-a pus ardei si faina de cacao, el sta la 
originea „ciocolatei" noastre, al carei nume este împrumutat de la vechii mexicani. 
Totusi, barbatii prefera ca bautura ba/che.  un hidromel care îmbata.

Acest balche are, de altfel, un rol religios si se bea în cursul ceremoniilor si al 
ritualurilor pentru so-licitarea unor favoruri: se asteapta de la el aducerea

1) cactus din Mexic continând mescalina (alcaloid) care produce halucinatii vizuale
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ploii, îndepartarea calamitatilor, vindecarea bol-navilor.

Este fabricat din miere si din zeama de trestie de zahar în care se macereaza coaja 
de balche, de unde îi vine numele. Apoi. în timpul noptii, oamenii din clan se aduna 
într-un local special, interzis fe-meilor: ei se roaga, psalmodiaza în jurul focului sacru 
si, în vase de argila pentru ars parfumuri, ornate cu imagini de zei. se arde pom 
(rasina de copal). Barbatii au obrajii vopsiti, ca si membrele si tunicile, cu 
achiotportocaliu.

Pentru gateala si spectacole, acest om de porumb are o pasiune înnascuta si 
nemasurata: artistii au reprodus pe ziduri, si în stuc si piatra, cu o bogatie uluitoare, 
motivele foarte diverse ale vesmin-telor, bijuteriilor, colierelor, pieptarelor, pandan-
tivelor, inelelor din urechi si din nari, acoperamintele de cap surprinzatoare si 
mastile; toate atârna si îl acopera pe cel care le poarta, facându-l de nere-cunoscut, 
anonim, un „altul"!

O energie canalizata

Barbat cu o religiozitate profunda, mayasul. în general foarte sociabil si serviabil, a 
stiut sa foloseasca în mod firesc o parte din timpul sau pen-tru a participa la opera 
colectiva de construire a pi-ramidelor si templelor. Calm. stapânit, disciplinat, 
altruist, obisnuit cu munca si efortul sustinut, el

trebuia sa traga, sa care, sa transporte totul, fara ajutorul vreunui animal.

Folosindu-si astfel energia, se întelege ca in-stinctele sale razboinice au fost 
atenuate; si suntem convinsi, — cu toate cele câteva scene reprezentând razboaie 
—, ca mayasul din timpurile clasice a fost o fiinta cu totul pasnica, moderata si 



calma: lupta zil-nica împotriva tendintei acaparatoare a vegetatiei si realizarile 
arhitecturale grandioase îi luau tot timpul si toate fortele, în afara acestui simt 
social nedezmintit, si a unui solid spirit de echipa, avea. de asemenea, doua sau trei 
alte calitati: cinstea, curatenia si pudoarea.

Odata cu cucerirea spaniola si în cursul deceni-ilor urmatoare, mayasii, ca si ceilalti 
indieni din Mexic, au fost decimati catastrofal ca urmare a masacrelor, a epidemiilor 
si a abuzurilor inerente muncii fortate. Apoi curba de populare s-a ridicat treptat si 
se poate aprecia astazi ca Mexicul numara tot atâtia locuitori ca în timpurile 
precolumbiene. De altfel, cu tot amestecul important între iberici si indi-eni, si cu 
toata evolutia civilizatoare care se accele-reaza, mai ales în ultimele decenii, 
numeroase grupe si-au pastrat identitatea, modul de viata si obiceiurile, într-o 
masura mai mare sau mai mica, de la provincie la provincie; în aceasta actiune de 
ocrotire a carac-terelor originare, poporul maya are un loc privilegiat.

Blocul etniei maya numara putin peste 2 milioane de indivizi, subîmpartiti în mai 
multe grupe, care sunt, de la nord la sud: yucatanii (în jur de 350.000); cholii 
(25.000) în bazinul lui Usumacinta; chontalii (25.000) în delta lui Tabasco si câtiva în 
Campeche; apoi tzotzilii (120.000); mamii (300.000); tzeltalii (80.000); quichesii 
(100.000); cakchiquelii (350.000) si zutuhilii (10.000), pe podisurile din Gua-temala 
si din Chiapas. Ca si ceilalti indieni din Ame-rica Centrala, mayasii sunt crestinati; 
totusi, universul lor religios a pastrat destui supravietuitori din vechiul panteon, ca 
si rituri vechi; se poate vorbi chiar de un adevarat sincretism1'. Tzotzilii si tzeltalii, 
de exemplu, au puternice traditii indigene, compara-tiv cu ladinosii (metisi) care 
domina viata administra-tiva si economica si nu-i prea baga în seama pe acesti 
indieni de mâna a doua. Dar acestia continua sa-si teasa tunicile si costumele, care 
variaza de la un clan la altul, ca si structurile sociale si religioase. Fiecare 
comunitate constituie o mica societate închisa si strict ierarhizata, destul de 
egalitara totusi, datorita obiceiului care consta în a pune pe cei care „reusesc" pe 
scara sociala sa plateasca cheltuielile în folosul si pentru distractia colectivitatii, în 
special cu ocazia numeroaselor sarbatori. Aceasta compar-timentare si aceasta 
repliere se observa mult mai putin în regiunile din Yucatan, mult influentate de 
modul de viata iberic, cu toate ca limba maya este si aici foarte folosita.

Dupa cucerire, mayasii din Peninsula au aratat o dusmanie fatisa ocupantilor, din 
cauza exploatarii excesive a muncii lor de catre proprietarii de plantatii.

1) fuziunea mai multor sisteme religioase apartinând mai multor culturi

Aparitia în mediul mayas, la jumatatea secolului XIX, a „cacichismulur' (sistem de 
exploatare administrativ si politic) — „cacicul" (cacique — sef de trib indian) fi-ind 
însarcinat de marii proprietari de latifundios sa-i ex-ploateze pe peoni (tarani) — si 
tirania cacicului a provocat multe rascoale taranesti, ducând chiar la un razboi civil 
care a ravasit peninsula timp de mai multe decenii. Dupa 1930, odata cu aplicarea 



reformei agrare si desfiintarea acestor latifundios (plantatii de henequen (agave 
rigida) un fel de sisa!1)) calmul a re-venit si programele de industrializare au 
absorbit o parte a populatiei rurale. Atunci, comunitatea maya s-a integrat rapid în 
viata nationala. Totusi, cu toate eforturile puterii centrale, câteva triburi neînduple-
cate au refuzat sa-si paraseasca modurile de viata si chiar orice contributie la 
dezvoltarea lor. Cel mai cunoscut din aceste triburi este minusculul grup (în-tre 180 
si 280 de indivizi, dupa spusele etnologilor) al lacandonilor.

Lacandonii din Chiapas

Cu toate ca sunt foarte putin numerosi si pe cale de disparitie, lacandonii au atras 
curiozitatea etnolo-gilor datorita aspectului arhaic si, în oarecare masura, de fosila, 
a modului lor de viata: ei continua sa vorbeasca în limba maya clasica si nu în 
dialectul tzel-tal din jurul lor. Si-au pastrat religia politeista si, pâna în ultimii ani, s-
au tinut complet la distanta, traind dis-persati în mici grupuri (zece caribale, catune 
bine as-cunse în luminisuri, formate din colibe, uneori fara pereti, din cauza caldurii 
mari, sufocante, a regiunii) pe aproape 10.000 de Km2 La granitele dintre Mexic si 
Guatemala, între Usumacinta si Jatate, aceasta regiune din Chiapas se întinde pe un 
lant muntos haotic, acoperit de jungla, saturat de umiditate, brazdat de cursuri de 
apa si plin de lagune. Jacques Soustelle, printre altii (Alfred M. Tozzer, Frans Blom, 
Gertrude Duby, Eric Thompson...), a contribuit, un timp, la începutul anilor 30. la 
studiul acestei etnii mi-nuscule, dar captivante prin conservarea multor ca-
racteristici din trecut, si a publicat rezultatul obser-vatiilor sale, care merita a fi 
amintite pe scurt aici pen-tru întelegerea mayasilor din vremurile clasice.

„Poate cel mai surprinzator lucru pentru noi, scrie el, este constatarea ca lacandonii 
reusesc sa traiasca, zi de zi, an dupa an, fara a primi nimic din afara. Ei cultiva 
porumbul, maniocui, patata dulce, ardeiul, fasolea, rosia. Vâneaza pasarile din 
padure, maimuta, tapirul, porcul salbatic; pescuiesc în lagune si râuri: arcurile si 
sagetile le fabrica din lemn de gaiac1', din trestie, silex si pene de papagal. Ei îsi 
construiesc casele si templele din crengi si din frunze. Cultiva bumbacul, pe care 
femeile îl torc si-l

1) arbore din America centrala, din lemnul caruia se extrage un balsam

tes pentru confectionarea îmbracamintei, si tutunul, din care rasucesc frunzele abia 
uscate pentru a-si fuma tigarile groase. Au doborât si au scobit trunchiurile de 
acaju1) pentru a-si face pirogile. Fara a mai vorbi de scoarta de balche pe care o 
pun la fermentat cu porumbul, ca sa obtina bautura rituala, de coaja de majagua pe 
care o bat pentru a obtine un fel de pânza cu care se învesmânteaza, de colo-rantul 
rosu de rucu si de alte culori vegetale pe care femeile le folosesc pentru a-si 
împodobi fustele, de penele multicolore cu care îsi împodobesc parul, de argila din 
care modeleaza cadelnite sacre, de fi-brele pe care le rasucesc pentru a obtine 
sfori, plase si hamacuri, de tigvele care servesc ca re-cipienti, de trestiile din care 



fac fluiere cu sunet trist... si câte altele! Totul, absolut totul, de la hrana la 
petrecerea timpului liber, de la arma la jucarie, de la adapost la ritual, a fost smuls 
pamântului, apei si padurii, transformat, modelat, tesut de mâinile lor." (J. Soustelle, 
Cei patru Sori)

Astfel, pâna la o data foarte recenta, — izolarea lor s-a micsorat mult în prezent — 
autonomia cul-turala a lacandonilor a supravietuit în aspectele esentiale. Doar 
indispensabila machete^ din otel a putut sa-i atraga: aceasta sabie pentru taiat 
copaci, mult superioara toporului de piatra, este absolut ne-cesara în jungla.

1) arbore din America, cu lemn rosu si foarte tare

2) cutit mare, cu mâner scurt, pentru aparare, folosit si ca instrument (cuvânt 
spaniol)

Soustelle fi vede si acum frigând maimutele mici „cu piele si par, ca niste îngrozitori 
bebelusi car-bonizati la un foc de canibali". Ei omoara aceste maimute cu arcuri si 
sageti încarcate de zimti si vâr-furi metalice, tinute cu grija departe de femei, 
deoarece acestea, doar atjngându-le, le-ar face sa-si piarda orice eficacitate! în 
concluzie, vânatoarea, pescuitul si culesul, asa cum le practicau stramosii 
îndepartati, au ramas o completare importanta a ocupatiei de baza — cultivarea 
porumbului: lacan-donul este deci un taran si nu un om din paleolitic.

Religia lacandonului

Cum în aceste regiuni ploile sunt aproape zil-nice. Metsaboc, zeul Ploii la lacandoni, 
capata un as-pect mai curând de temut, decât binevoitor. Jacques si sotia sa, 
Georgette Soustelle, au avut privilegiul sa mearga în pelerinaj la sanctuarul lui 
Metsaboc. aflat în limitele teritoriului lacandon. „Sanctuarul lui Metsaboc nu este 
altceva decât o pestera putin adânca. — deschizându-se. aproape la nivelul unui 
lac. la baza falezei — acoperita de petroglife, desene misterioase care amintesc de 
cele trasate, acum sapte sau opt mii de ani. în centrul Saharei, pe peretii râpelor în 
Tassili. Lacandonii cred ca ele au fost facute chiar de zei.

In pestera, o multime de cadelnite, bucati de rasina de copal ce se arde în loc de 
tamâie si cranii de om, fara îndoiala cele ale caribilor (alt nume dat lacandonilor), 
carora rudele le-au acordat acest loc de înmormântare, în ziua în care am vizitat 
acest sanctuar, Metsaboc adunase din nou deasupra lacu-lui ceata si ploaia... 
Pirogile noastre înaintau pe un canal strâmt si sinuos prin padurea inundata, printre 
arbori uscati care-si ridicau spre cer bratele lor tortu-rate. Niciodata nu m-am simtit, 
ca atunci, cu adevarat la capatul lumii;'

Etnologii nostri au urmarit, de asemenea, tehnica preistorica si rituala de aprindere 
a focului sacru, mentinut aprins zi si noapte în colibele pline de fum. Pentru a realiza 
acest lucru, se învârteste în-tre palmele mâinii un bat din lemn tare, înfipt în cavi-



tatea unei alte bucati de lemn mai moale, tinuta cu picioarele; încalzirea celor doua 
lemne frecate pro-voaca aprinderea firelor de bumbac asezate lânga cavitate. Mai 
întâi, cel care opereaza, trebuie sa-l in-voce pe zeul Focului K'ak'; folosirea acestui 
bat de foc pentru a aprinde o parte din padure înainte de însamântare s-a transmis 
de milenii. Pentru a cultiva, dupa ce a fost chemat zeul padurii, va trebui implorat 
cel al Soarelui, K'in.

Observarea riturilor si credintelor lacandonilor este instructiva, deoarece noi stim 
foarte putine lu-cruri despre religia mayasilor din primul mileniu; de altfel, se 
presupune ca ea era puternic marcata de dualism. Zei binevoitori si zei de temut 
erau în numar egal si fiecare din ei era în stare sa faca bine si rau, putea sa se arate 
când favorabil, când nefast. Ei lo-cuiau cerul, pamântul si lumea subterana; 
lacasurile

subterane sub forma pesterilor si a culoarelor subte-rane, au exercitat o fascinatie 
deosebita si continua asupra mayasilor. Jacques Soustelle a putut ob-serva ca în 
unele din aceste pesteri vasele lasate acolo erau mai bine lucrate si mai bune decât 
cele folosite fn prezent de lacandoni si ca ele apartineau probabil unei populatii 
evoluate, care a trait mult înainte si care a disparut.

O multitudine de alte divinitati ocupa cele trei ceruri suprapuse ale cosmogonie! 
maya, dar ocupa si cadelnitele rituale care le reprezinta în temple, sau locurile 
sacre, cum sunt unele faleze sau unele lacuri. Câteva centre ceremoniale au ramas 
locuri de cult deosebite, cum este Yaxchilan unde statuile ne transmit o parte din 
puterea lor de emotionare sacra, „fn fiecare an, lacandonii se duc acolo, încarcati cu 
cadelnite si rasina de copal (pe care ei o numesc pom), fsi depun acolo vasele 
grosolane rituale pe pragurile sculptate, la baza statuilor, pe treptele palatelor si 
templelor pe jumatate prabusite, ard mi-rodenii, cânta rugaciuni. Nu par a face 
diferenta între pesterile naturale unde „locuiesc" unii zei ca Metsaboc si cladirile 
vechi din Yaxchilan; prentru ei, ele sunt doua «case de piatra», în contrast cu coli-
bele lor de crengi si de frunze". Probabil, daca ne referim la obiceiurile vechi 
observate în diferite puncte, ca mayasul, înainte de a se duce în pelerinaj ia una din 
aceste pesteri sacre sau la un templu în-departat, respecta o abstinenta de 
patruzeci de zile. O alta convingere a lacandonilor, împartasita, de altfel, de toti 
indienii din Mexic, este ca lumea noastra este amenintata de un sfârsit apocaliptic si 
ca ea a fost precedata de alte patru lumi (cei Patru Sori), fiecare din aceste ere 
cosmice gasindu-si sfârsitul într-un cataclism îngrozitor. Aceasta viziune ciclica a 
timpului universal ramâne una din marile originalitati ale gândirii indiene.

Lacandonul vazut de aproape

Informatorul lui Jacques Soustelle de lânga lacul Pelja. un anume Tchank'in, i-a 
enumerat si i-a descris pe zei, numele lor, locul unde stau. aici pe pamânt sau în 
cer. familiile din care provin si casato-riile lor — deoarece lacandonii si-i închipuie 
dupa imaginea lor, adica poligami ca sefii lor; el i-a descris „groaznica lume 



subterana si locurile minunate din cer, în care sufletele lacandonilor dupa moarte 
gasesc paduri frumoase fara maracini si fara jaguari, vânat bogat, porumb din 
belsug. I-a aratat cadel-nitele pe care le pastra în templul sau: cele ale zeilor sunt 
însemnate cu dungi verticale: cele ale zeitelor sunt barate cu grile rosii si negre. I-a 
explicat cum se pregateste, într-un trunchi de copac scobit ca o pi-roga, bautura 
fermentata care-si trage numele de la balche, scoarta sacra pe care femeile nu pot 
s-o a-tinga fara sa moara. El pregatea vopseaua rosie (meu) zdrobind bacele de 
k'oshop, cu care se stropeau tunicile în momentul ritualurilor si se vop-seau în 
acelasi fel benzile de coaja batuta cu care se

înveleau cadelnitele, când se ardea în ele rasina de copal si când se puneau pe 
buzele figurinelor care le împodobesc firimituri de hrana si de tutun."

Altfel, J. Soustelle a capatat convingerea ca su-fletul lacandonilor era plin de liniste, 
de seriozitate si de bunatate, chiar daca, din întâmplare, conflicte brutale izbucneau 
între clanuri sau indivizii dornici sa rapeasca femei. Chiar daca, din când în când, se 
ajungea cu violenta pâna la moarte de om. Expresia fetei lor, de altfel, arata 
aceasta lipsa înnascuta de agresivitate. Trebuia sa-i fi vazut pe acesti „omuleti 
aramii din padurea din Chiapa", cu siluetele lor firave cu forme ascunse în tunici 
lungi, femeile purtând coliere simple, din graunte, barbatii cu o pana ce le 
traverseaza nasul, toti cu parul lung zbârlit, mergând în picioarele goale, uneori cu o 
tigara enorma înfipta între buze. Membrii aceluiasi clan (exista circa zece clanuri) se 
considera urmasii unui animal ca maimuta, porcul salbatic (pecari), jaguarul, 
fazanul de padure... Uneori se pot casatori între ei în acelasi clan, alteori, tânarul 
pleaca într-o incursiune la vecini cu speranta ca va putea rapi o fata; asa se isca 
batai uneori sângeroase si dusmanii neîncetate care con-tinua sa strice raporturile 
dintre clanuri. De la sotia lui, lacandonul asteapta sa-i faca vesminte, sa-i 
pregateasca masa si bauturile, sa caute plante si radacini comestibile sau scoici de 
apa dulce din râuri, in sânul clanului sau în afara clanului, el trebuie sa se 
casatoreasca doar în cadrul tribului si niciodata un la-candon n-ar fi luat o tzeltala, 
dar acest lucru nu se mai obisnuieste acum. Pe scurt, viata unui lacandon,

puternic impregnata de religie, încarcata de interdictii si obligatii, era plina de 
constrângeri. „Esti tulburat când calculezi timpul, energia, ingeniozitatea si con-
sumul de forta fizica pe care fiecare din acesti indieni trebuie sa le depuna doar 
pentru a supravietui într-o natura ostila, într-un mediu care n-are nimic din paradisul 
fericitilor salbatici asa cum erau imaginati în secolul luminilor1'; ce munca fara 
odihna, ce efort trebuie sa depuna în fiecare zi pentru a doborî arborii enormi, 
pentru a respinge asaltul continuu al hatisului, pentru a arde jungla, pentru a 
construi si repara coliba, pentru a planta porumb, manioc, bum-bac, tutun, pentru a 
cauta si culege douazeci de alte plante, pentru a ucide cu sageti pasari, maimute, 
pe-cari si pesti! Ori, el si-a gasit timp pentru a cladi si un templu, mai spatios si mai 
bine aranjat decât propria lui coliba, cu masa-altar si etajere: el modeleaza cu grija 
cadelnitele, figurinele care reprezinta zei, foloseste rucu, negru de fum si creta 
pentru a le îm-podobi; se duce în padure sa recolteze rasina aro-mata de copal si 



bace colorante; bate coaja din care face panglici rituale, scobeste un trunchi de 
copac pentru a face o piroga, construieste un adapost sub care pregateste k'ayem, 
face lungi si obositoare pelerinaje la Yaxchilan; pe scurt, el, care depune atâta efort 
pentru a-si procura ceea ce este necesar pentru el si ai lui, se supune unei alte 
munci, aproape egala, pentru a-si sluji zeii."

1) secolul XVIII

Originea lacandonilor

Soustelle observa, tot relativ la lacandoni, ca activitatile lor sunt bazate pe 
cunostinte profunde, transmise sau instinctive, dar surprinzatoare; si, traind printre 
ei, se minuna vazându-i plecând la drum pentru mai multe zile în cautarea unui pâlc 
de copaci cu coaja pretioasa, a unei colonii de papagali, a unei plante rare, a unui 
zacamânt de silex sau de argila. „Ce semne, pentru noi invizibile, îi conduceau în 
penumbra marii paduri... Ei erau savantii, iar eu nestiutorul... Fiecare lacandon adult 
are în el o geo-grafie, o botanica, o zoologie, o mineralogie — nescrise, dar foarte 
bine adaptate la scopurile lor," constata Jacques Soustelle, plin de uimire.

Eric Thompson a presupus într-un studiu din 1938, ca lacandonii proveneau din 
emigranti din peninsula Yucatan. Soustelle nuanteaza putin aceasta teza. 
remarcând ca se pot deosebi trei tipuri fizice în aceasta mica etnie „reziduala": un 
tip cu nasul lung coroiat si pometi proeminenti, care amin-tesc de cel care se 
observa pe basoreliefurile din Yaxchilan sau pe frescele din Bonampak, doua situri 
de pe teritoriul lacandonilor; un al doilea tip cu nas subtire si drept si cu buze fine; 
un al treilea tip. în sfârsit, cu fata plata, cu nasul turtit, care ne trimite cu gândul la 
prizonierii legati pe care-i vedem înge-nunchiati în fata majestuosului halach uinic 
(sef), pe stela nr. 40 din Piedras Negras. Acesti straini, adusi ca sclavi, erau mayasi? 
Nu se stie. Si-au lasat ei

urmasi în teritoriul lacandon? Aceeasi incertitudine. Dar Soustelle va trage 
concluzia, spre deosebire de Thompson, ca lacandonii sunt „urmasi ai clasei in-
ferioare a societatii maya civilizate, dar ca alte ele-mente indigene au venit de-a 
lungul secolelor (din Yucatan si din Guatemala probabil) sa se suprapuna si sa se 
amestece cu acest vechi substrat"; chiar daca se constata ca ei toti vorbesc limba 
maya ca peste tot în Yucatan.

Limbile maya

Poporul mayas poate f i împartit lingvistic în cinci mari grupe de dialecte diferite.

Primul grup cuprinde maya propriu-zisa, o limba uniforma, vorbita înca de mai mult 
de 300.000 de persoane în statele Yucatan si Campeche: aceasta limba a fost 
vorbita mai la sud, în Peten, de itzasi, dupa ce au fost alungati din Chichen, în se-
colul XV. Cei vreo doua sute de lacandoni de astazi care vorbesc dialectul maya, 



sunt de asemenea con-siderati urmasi ai grupelor care si-au gasit refugiu în paduri, 
dupa venirea spaniolilor.

Al doilea grup, cel al cholilor. cuprinde mai multe ramuri care arata multe afinitati 
cu grupul maya propriu-zis. Popoarele din acest grup se pare ca au locuit pe 
teritoriul cuprins între Tabasco si Hon-duras, dar aceasta continuitate geografica a 
fost rupta în cursul ultimelor secole, în urma disparitiei

câtorva triburi intermediare. Limba chol era vorbita într-un mediu de triburi 
tropicale care s-au opus mult timp si cu hotarâre spaniolilor, ceea ce le-a adus 
multe necazuri. Cei 25.000 de choli care traiesc la vest de Palenque pot fi 
considerati urmasii lor. ca si cei din alte nuclee din Chiapas. Limba chontal din 
Tabasco, vorbita de aproape 20.000 de persoane la gurile fluviilor Grijalva si 
Usumacinta, provine din acest grup.

Al treilea grup, cel al tzeltalilor are afinitati cu cel dinainte, dar si cu cel ce urmeaza, 
cel al mamilor. El cuprinde patru dialecte principale: tzeltala, vorbita de aproape 
50.000 de indivizi, în centrul si sud-estul Chiapas; tzotzila sau chamula, vorbita de 
mai mult de 60.000 de persoane, în vestul Chiapas-ului; chaniabala, vorbita din 
totdeauna în Chiapas, în jurul Comitanului, de circa 10.000 de indivizi; în sfârsit 
chuxa, în vestul Guatemalei, dialect al celor 15.000 de locuitori din regiunea 
Huehuetenango.

Al patrulea grup, cel al mamilor, reuneste, de asemenea, câteva dialecte, mai putin 
studiate, de altfel: kanxobala (40.000 de vorbitori); motosintleka (4.000 de indivizi); 
ixila (20.000 de vorbitori); ag-wakateka (8.000 de vorbitori): în sfârsit, limba mam 
cu cei 300.000 de vorbitori constitue un ansamblu important la granita mexicano-
guatemaleza; dar doua treimi dintre ei sunt spaniolizati, mai ales la Chiapas, si nu-si 
mai vorbesc limba.

Al cincilea grup, si ultimul, cel al quichesilor. se împarte, la rândul lui, în mai multe 
graiuri provenite din doua ramuri principale: primul, foarte dens. Îi cuprinde pe 
quichesi, cu 400.000 de vorbitori, deci dialectul cel mai folosit din familia maya: ea 
se gaseste în regiunea lacului Atitlan din Guatemala: la nord si la est de acest lac. 
limba cakchiquel este vor-bita de aproape 350.000 de persoane; zutuhilii, la sudul 
lacului, numara doar ceva mai mult de 10.000 de indivizi, dupa masacrul la care au 
fost supusi de cele doua grupe precedente. A doua ramura cuprinde pe ceckisi, în 
numar de 250.000 de indivizi, care ocupa cea mai mare parte a departamentului 
Alta Verapas si se întind peste Hondurasul britanic. Coban era pe teritoriul lor. 
Urmeaza dialectul poko-mam, vorbit înca în Guatemala, în apropiere de An-tigua si 
de Jalapa, de circa 25.000 de persoane: în sfârsit, pokomehi este vorbita la sud de 
Coban si în regiunea izvoarelor lui Rio Cahabon. de mai mult de 30.000 de indivizi.

în total, toate aceste diferite etnii care vorbesc o multime de dialecte pe un teritoriu 
monobloc si con-tinuu, de aproape 330.000 Km^. au fost amestecate în mod straniu 
în trecut si asezarile lor actuale nu re-flecta exact cum si unde erau ele în vremurile 



prehis-panice: este adevarat ca. în ciuda particularitatilor lor, exista între ele o mare 
asemanare culturala si re-ligioasa. Structurile lor sociale si politice au fost, si ele. în 
egala masura, identice de la lacul Atitlan la capul Catoche.

Organizatia sociala si politica

în lumina textelor lasate de spaniolii din timpul cuceririi, societatea maya poate fi 
reprezentata ca fi-ind structurata dupa un model apropiat de cel al so-cietatii 
feudale, cu printul sau seful de trib conducând orasul-stat, cu nobilimea sa, clerul 
sau si masa poporului, în majoritate alcatuita din tarani. S-au comparat orasele 
maya — legaturile care le uneau erau mai curând de natura culturala, religioasa sau 
lingvistica, decât politica — cu vechile orase grecesti din secolele Vl-ll Î.H. — Atena, 
Sparta, Corint... — sau cu orasele italiene din secolele XI11-XV.— Florenta, Venetia, 
Genova... —cu porturile din Liga hanseatica. Hamburg, Bremen. Lubeck...

în fruntea fiecaruia din aceste orase-stat mayase, se gasea un fel de rege-preot, de 
print-epis-cop, „omul adevarat", halach uinic, a carui functie, era ereditara; daca 
primul nascut nu avea vârsta de a domni la moartea tatalui sau, unchii din partea 
tatalui asigurau regenta. Halach uinic conducea statul fiind asistat de un numeros 
sfat compus din sefii de clan totemici, de preoti si de „batrâni" (astazi, mayores). 
Emblema autoritatii sale civile era un fel de sceptru îndoit, manikin, terminat la cele 
doua ex-tremitati prin capete fantastice; bara ceremoniala pe care o tinea lipita 
transversal de piept, asa cum se vede pe stelele din Copan, este interpretata ca o 
em-blema religioasa sau un simbol al celor 52 de ani din „secolul" maya. Se poate 
vedea aici, de asemenea,

manunchiul de bastoane care simbolizeaza clanurile tribului: la tzotzili (nume care 
înseamna „lilieci") din Sân Juan Chamula, în Chiapas, în fiecare an are loc 
schimbarea puterii grupului, de la vechii notabili la cei noi: mayores (cei batrâni) 
strâng în cercuri manunchiurile de bastoane care stau drepte si legate la vârf. 
Sotiile noilor desemnati au sarcina sa vegheze asupra acestor manunchiuri pâna la 
termi-narea ceremoniei de schimbare a puterii.

Pe lânga acest halach uinic, un alt sef, îsi con-sacra întreaga activitate pentru 
îndeplinirea functiilor sacerdotale si astronomice. Se pare ca sfaturile se tineau 
noaptea, întunericul conferind mai mult aura de mister a deliberarilor si hotarârilor; 
de altfel, în Popol-Vuh, se spune ca zeii actioneaza numai noap-tea si tot atunci se 
fac lucrurile importante. Clerul si nobilimea par a fi trait în strânsa întelegere, 
deoarece nu avem nici o dovada despre vreun con-flict — poate ca ei nu formau 
decât o singura clasa, ca în sistemul francez feudal în timpul Vechiului Regim, în 
care din familiile Vendome, Rohan sau Le Tellier. de exemplu, proveneau duciu 
conti, dar si arhiepiscopi, calugarite si stareti, în momentul cuceririi spaniole, 
Yucatanul numara vreo douazeci de mici regi sau halach uinic. Printre numeroasele 
functii, una importanta revenea la fiecare douazeci de ani, adica la debutul noilor 
katun, când erau „exa-minati" cei care solicitau o functie de sef de trib sau de 



catun: probele, deosebite, cereau cunoasterea unei limbi secrete, înteleasa numai 
de putinii initiati, ceea ce, de la început, rezerva aceasta functie micii caste

ereditare care-si transmitea cunostintele magice.

Aceasta casta forma nobilimea, numita „alme-henoob", adica „cei care au tati si 
mame". Astfel de-semnati, guvernatorii, bataboob, dobândeau, între altele, puterea 
de a face dreptate si politie; ei vegheau, m special, ca prescriptiile religioase ale 
preotilor, referitoare la data optima a culesului si la alte lucrari, sa fie respectate m 
mod riguros, în plus, ajutati de delegati, ei supravegheau strângerea tribu-tului si a 
diferitelor mijloace materiale destinate sefu-lui suprem: tesaturi de bumbac, 
curcani, vase de ceramica, rasina de copal si boabe de cacao, fn caz de razboi sau 
daca era hotarâta o incursiune, acesti guvernatori adunau trupe, militii (cam ca în 
Elvetia) si toti se puneau sub ordinele marelui sef de razboi, na-comul. Functia 
nacomului era ereditara, dar cea de general suprem era prevazuta doar pe o 
perioada de trei ani, si asta pentru ca postul nu era prea dorit, cu toate ca era 
coplesit de onoruri: era purtat în litiera si învaluit permanent în fum de mirodenii, 
dar. pe de alta parte, el trebuia sa respecte o totala abstinenta, posturi si interziceri 
alimentare, pe scurt, era obligat sa se manifeste ca un model perfect.

Clerul sl poporul de jos

Clerul constituia clasa savanta, cea a interme-diarilor poporului pe lânga divinitati, 
cea fara de care astrele „intrau în greva", cea care asigura buna desfasurare a 
activitatilor si lucrarilor de tot felul. Su-veranul-Sarpe sau marele preot. Ahaucan, 
atotsti-utor, era în fruntea comunitatii de preoti. Prestigiul lui era mare si diferite 
ofrande se revarsau spre locuinta lui; el era primul consilier al printului si toate 
sarcinile culturale si de cult erau cuprinse în domeniul sau de activitate: astronomia, 
prezicerea, calculele cro-nologice, înaltarea templelor si stelelor, redactarea de 
codexuri, educarea novicilor, hotarârile privind agricultura, sacrificiile...

Pentru îndeplinirea acestor multiple si obosi-toare sarcini, el era ajutat de un mare 
numar de preoti, akhinii. O alta clasa de preoti, chilamii, un fel de vraci-prezicatori, 
foarte respectati si ei de popor, aveau cu acesta un contact mai strâns decât akhinii 
care faceau legatura cu divinitatile. Paradoxal, sar-cina de mare preot, care solicita 
stapânirea unor cunostinte foarte vaste, era ereditara!

La baza se gasea marea masa a poporului, în majoritate tarani, care la nevoie se 
transforma într-o armata sau o echipa de lucratori la terasamente si în cariere, fn 
oras, corporatiile de artisti si de mestesu-gari faceau lucrari mai deosebite si mai 
complicate, ca cioplirea silexului si a jadului, confectionarea de mozaicuri de pene; 
sculptorii si pictorii nu somau, deoarece mayasii, cei din primele secole mai ales, au 
fost cuprinsi de o adevarata frenezie construc-toare. Ceramistii, probabil specialisti 
în meserie, pro-duceau o ceramica de lux mai elaborata decât cea domestica, 
produsa în locuinte. Pe aceasta baza populara erau asezate clasa teocratica si 
feudala. Prin tributuri, ofrande, corvezi, poporul întretinea clerul si pe sefi, construia 



piramide, temple, palate si drumuri, într-un ritm care crestea mereu. Nu putem sa 
nu descoperim la acest popor o energie de ne-crezut si o disciplina consimtita 
demna de admiratie, în schimb, elitele întretinute nu par a fi contribuit cu 
priceperea si cunostintele lor la obtinerea de tehnici capabile sa usureze acest 
imens efort cerut poporu-lui: pâna la sfârsit, repetam, totul a fost carat, taiat, 
cioplit, transportat doar cu forta bratelor si cu instru-mente neolitice! Totul a fost 
platit, probabil, în secolul IX, dovada fiind „abandonarea", „abandonul prin 
aruncarea prosopului"1' a acestui popor istovit din cauza luptei, extenuat, cu 
rasuflarea taiata. Brusc, el a refuzat sa mai participe si s-a retras în coliba lui; lip-
site de resurse, elitele au fost, probabil, constrânse sa se reprofileze, sa devina 
tarani; uneori se observa urme de revolte care arata ca schimbarea nu s-a petrecut 
firesc.

Cu o treapta ierarhica mai jos de tarani exista o casta a sclavilor, pentacoobii, 
alimentata probabil din incursiunile militare sau de detinutii din drept comun. Se 
stie foarte putin despre statutul si despre conditia

1) termen din box

lor si problema este obiect de discutie între spe-cialisti.

Casatoria

în mod obisnuit, si spre deosebire de lacandonii de astazi, mayasii erau monogami. 
Adolescentii se adunau, dupa sex, în colibe diferite, iar primele lor întâlniri, ca peste 
tot sub soare, erau stângace, cu schimburi de priviri furise... Eric Thompson 
relateaza un obicei de pe malurile lacului Atitlan: tânarul sparge urciorul celei pe 
care o doreste, când ea se duce sa ia apa; daca nu protesteaza, înseamna ca nu are 
nimic împotriva; invers, protestând înseamna ca îl refuza si el n-are altceva de facut 
decât sa încerce cu altcineva. Casatoriile erau precedate de lungi negocieri facute 
de petitori oficiali, prin inter-mediul carora se convenea, în general, ca sotul tre-buie 
sa locuiasca la socri, pentru a-l ajuta pe tatal sotiei sale în munca de la milpa 
(cultura din luminisul padurii), la vânatoare si la pescuit, timp de trei pâna la sase 
ani dupa casatorie. La vânatoare, ei sapau gropi si puneau curse; în casa, 
întretineau rezerva de lemne si cresteau albine (acestea erau dintr-o specie 
deosebita, fara ac, si erau crescute în stupi din trunchiuri de copac scobite, astupate 
la capete cu dopuri de argila, gaurite pentru trecere). Sotul avea obligatia sa faca si 
câteva cadouri, seminte de ca-cao, margele taiate din scoici, pânza de bumbac, 
urcioare sau alte obiecte ceramice.

Apoi, preotul fixa data casatoriei în functie de pozitia astrala a viitorilor soti. Si, m 
mod obisnuit, aceasta sarbatoare era prilej de ospat unde se bea mult „balche", un 
hidromel tare. Femeile serveau la masa evitând privirile barbatilor si întorcându-si 
capul în timp ce ei beau. Pentru sotie, sterilitatea era atât de dezonoranta încât se 
putea ajunge la divort; pe de alta parte, daca se întâmpla ca într-o noapte ea sa 
viseze un sarpe, era semn ca va deveni curând mama si ea se bucura. Odata 



nascut, copilul era crescut cu severitate, cu mare respect pentru parinti; si cum 
copilul vedea ca acestia la rândul lor aveau un mare respect pentru parintii lor în 
mod firesc învata sa-i stimeze pe ceilalti si, în mod special, pe cei în vârsta. Copilul 
era învatat sa-i ajute pe cei din jurul lui si, desi din fire era prea putin expansiv, el 
capata un simt al colectivitatii foarte accentuat.

Uneori, în mediile mai înstarite, se pare ca parintii presau capul pruncului între 
scândurele pen-tru a-i da o forma tuguiata, ca de obuz, pe care o putem vedea pe 
numeroase basoreliefuri; în plus, barbatii si femeile îsi taiau incisivii sau îsi încrustau 
în dinti mici granule din pirita, obsidian sau jad, atunci când aveau posibilitatea. 
Razboinicii îsi faceau, ade-sea, scarificari pe fata, unele de forma perlata. Pâna la 
casatorie, tinerii îsi vopseau tot corpul si fata în ne-gru; dupa casatorie, se folosea 
rosul, în afara pe-rioadelor de post, când se revenea la negru. Tot negrul era si 
culoarea razboinicilor, iar albastrul era culoarea preotilor. Pentru a se vopsi, se 
foloseau capsule de ceramica gravate care erau înmuiate în vopsea. Femeile îsi 
pictau la fel bustul, cu exceptia sânilor.

Activitati zilnice

Dupa câtiva ani de viata comuna în coliba parintilor sotiei, cuplul, ajutat de prieteni, 
îsi construia propria coliba într-o milpa (teren defrisat pentru culti-vare): aceasta 
casa putea fi din piatra, în nordul Yu-catanului, din caramizi nearse, la celalalt capat 
al lumii maya, în sudul Guatemalei, sau din lemn si ra-muri de palmier, în padurea 
virgina centrala, în gene-ral, aceste case nu si-au schimbat deloc aspectul de doua 
milenii; forma dreptunghiulara este mult mai des folosita decât cea rotunda sau 
patrata. Desigur, se faceau rituri de purificare înainte de instalara loca-tarilor, 
pentru a alunga spiritele rele care ar fi putut in-tra înaintea lor. Casele mai 
deosebite, aveau un perete despartitor interior, în lungime, camera de la intrare 
servind ca loc de sedere obisnuit si de primire, cealalta, în spate, fiind folosita doar 
de cei ai casei: acest zid-ecran interior, îmbracat în stuc. putea fi îm-podobit cu 
picturi. Banci, mese scunde, rogojini, paturi de lemn acoperite cu rogojini din papura 
con-stituiau mobilierul;, rezervele de porumb erau tinute în lazi de lemn sau în vase 
pentru graunte din pamânt ars.

Femeile se sculau foarte devreme, pe la trei sau patru dimineata si pregateau 
masa: tortillas (placinte de porumb sau din fasole) sau din atole; în familiile mai 
sarace, atole era o zeama caldajacuta din porumb macinat si fiert în apa cu miere, 
fn zori, omul pleca la câmp, la vânatoare sau la alte treburi. El se putea duce sa 
pescuiasca în piroga lui, pe mare sau pe numeroasele cursuri de apa, pe bratele de 
fluvii sau în lagunele din Chiapas sau Tabasco; oamenii de pe litoral aveau pirogi 
mari în care puteau intra patruzeci de oameni si câteva schifuri cu coca dubla, ca 
niste catamarane; aveau si un vas cu pânza. O pictura din templul Razboinicilor din 
Chichen Itza ne arata o scena dintr-un sat de pe coasta,- unde broaste testoase, 
pesti, scoici, crabi si pisici de mare veninoase înoata în jurul a trei barci, fiecare cu 
un om care lopateaza în fata si, în spate, doi razboinici înarmati, în picioare. Pe mal, 



între coli-bele împrastiate printre copaci, populatia îsi vede linistita de treaba, în 
timp ce negustori ambulanti, aplecati sub povara, se îndeparteaza de sat.

Ramasa în coliba, femeia pregatea porumbul pentru acea zi, îl treiera, îl macina pe 
piatra de maci-nat usor concava cu ajutorul unui rulou de piatra, kat>u\. Apoi, pe o 
placa de argila încalzita pe cele trei pietre rituale ale caminului, ea cocea tortillas, 
placinte de zacan (aluat din porumb); odata coapte, ea le pastra calde cât mai mult 
timp în tigve. Mai putea pregati un pozol k'oyem, care se lua la drum, învelit în 
frunze de bananier: este o varianta de za-can, care trebuia înmuiata putin, înainte 
de a fi mân-cata. Pentru a obtine ciocolata, se fierbea un amestec de malai si cacao, 
la care se adauga ardei. Aproape de apusul soarelui se servea masa principala: 
fasole, tocana de curcan, de cerb lopatar, de pecari, uneori legume, ciocolata. Se 
cocea înabusit un tzome. o specie de câine fara par care nu latra, crescut doar 
pentru a fi mâncat. Când termina masa, barbatul facea zilnic o baie calda, într-un 
ciubar scobit într-un trunchi de cedru. Pe la opt seara, toata casa dormea, dar se 
avea grija ca toata noaptea sa se mentina focul aprins între cele trei pietre. Este 
posibil ca mirosul întepator al fumului sa fi impregnat totul si, mai ales, hainele.

Moartea unul sef de trib

în cartea sa atât de erudita asupra mayasilor, Marirea si Decadenta Civilizatiei 
Maya, Eric Thompson a imaginat un adevarat reportaj asupra mortii si funeraliilor 
unui sef, bazându-se pe traditii si observatii arheologice. Este pacat ca mayasii nu 
ne-au lasat scene documentare însufletite si expresive, în care sa fie redata viata 
lor de zi cu zi. asa cum au facut egiptenii din timpurile faraonice, în acele mas-
taba1) din Saqqarah sau în necropole, în fata Luxoru-lui. fn afara de mica scena din 
satul de coasta, de la Chichen Itza. descrisa mai sus, si de extraordinara

1) monument funerar trapezoidal construit pentru notabilii Egiptului în Imperiul 
vechi

ceremonie pictata m cele trei mici sali ale templului din Bonampak, nu dispunem 
nici de cea mai mica scena documentara! Totusi, câteva inscriptii si micile figurine 
de argila gasite în morminte, în insula Jaina si în alta parte, ne prezinta diferite 
siluete pline de viata ale personajelor de înalt rang social, cel mai adesea demnitari, 
doamne nobile, preoti, dar si razboinici, jucatori de pelota, pitici si. mai rar. 
tesatoare. Doar în caz exceptional clasele inferioare si-au gasit loc în reprezentarile 
artistice. Dar, sa re-venim la moartea sefului de trib.

în momentul mortii, cei apropiati introduceau în gura defunctului o margea de jad în 
care intra sufletul mortului ca într-o noua locuinta, precum si un pumn de malai. 
Pentru funeralii, rude, vecini si demnitari veneau în numar mare, unii dusi în litiere, 
facându-si încet vânt cu evantaiele, în timp ce purtatorii corpului defunctului 
transpirau, acoperiti doar cu o mica pânza în jurul soldurilor. Mortul trebuia 



împodobit cu toate bijuteriile lui de sidef sau de jad: „Cercei din jad verde aprins îi 
atârnau de urechi. Moletiere, cu clopotei de cupru care au zanganit la fiecare pas 
cât a fost în viata, îi îmbracau picioarele sub genunchi. Era încaltat cu sandale, cu 
staifuri înalte, din piele minutios lucrata. O bucata de pânza din bumbac, cu broderii 
complicate, îi înconjura talia si capetele ei, împodobite cu pene, atârnau în fata si în 
spate. Pe umeri avea mai multe haine din bumbac brodat sau din pene. „trusoul" pe 
care femeile sclave îl pregatisera de mai multe luni.

Astfel împodobit, fusese pus, stând pe vine, în interiorul unei lazi mari de lemn, care 
n-ar putea fi numita cosciug, fiind aproape cubica. Patru sclavi duceau litiera pe 
care era asezata aceasta lada.

Cortegiul s-a oprit în vârful unei înaltimi si lada a fost coborâta în groapa mare, deja 
pregatita. Servitorii au venit, rând pe rând, sa puna în groapa bunurile de-functului: 
alte jaduri, oglinzi, vase de ceramica, onix mexican, urcioare, pene de quetzal, de 
ara1), de cur-can cu pene colorate, cutite si vârfuri de arma din ob-sidian, vârfuri de 
lance din silex, scuturi, mâncaruri din porumb, din carne, fasole, sos cu ardei, boluri 
cu ca-cao, rogojini si tesaturi de bumbac, în sfârsit, toate cadourile aduse de sefii 
vecini.

A fost ucis mai întâi câinele favorit al defunctului pentru ca umbra lui sa o conduca 
pe cea a stapânului în timpul lungii calatorii. Apoi au fost ucisi sclavii, cei ai 
defunctului si cei care fusesera adusi de ceilalti sefi. Unul câte unul trupurile lor s-au 
asezat în groapa, îm-preuna cu uneltele lor obisnuite: pive, razboaie de tesut, fuse, 
ace, maturi, argila pentru vase, odata cu femeile; topoare de piatra, tarusi de 
plantat, sarba-cane, lanci si cutite, odata cu barbatii. Groapa era acum aproape 
piina. S-a aruncat pamânt pentru a umple intervalele si s-a batut bine în cuie. în 
curând, zidarii vor construi un altar, pe care se vor arde rasini aromate si se vor 
depune alimente pentru ca spiritele defunctilor sa se poata hrani cu spiritul 
alimentelor.

Obiceiul de a se îngropa defunctul în coliba lui — care era imediat parasita de rude 
—, sau foarte aproape de coliba, s-a confirmat în mai multe cazuri.

Riturile funerare variau de la o provincie la alta: mortul se incinera în Yucatan, în 
Chiapas era în-gropat în urne mari, iar la cocomii din Mayapan i se taia capul 
defunctului pentru a-l fierbe, apoi i se înlo-cuiau muschii cu o masca modelata dintr-
un material bituminos, un fel de rasina, sau chiar cu mortar, straduindu-se sa imite 
cât mai bine trasaturile raposatului. Unele capete ale stramosilor erau pastrate pe 
altarul familial si primeau ofrande cu ocazia nenumaratelor sarbatori. Acest obicei, 
care consta în a scoate carnea de pe oasele fetei unui sef indian pentru a-i modela 
apoi trasaturile din rasina si alte materiale, a fost practicat în Uaxactun înca în pe-
rioada de formare, adica de la începutul erei noastre si s-a mentinut pâna la sosirea 
spaniolilor. S-a con-statat, de asemenea, în câteva cazuri, ca femurele fusesera 
scoase iar craniul, taiat, a fost pus între genunchi parca pentru a înlocui femurele 



lipsa. Dar obiceiul de a îngropa câinele — calauza — odata cu defunctul a fost 
aproape general, ca si cel de a pune în mormânt figurine de argila, de lemn sau de 
piatra si unelte, probabil în legatura cu preocuparile din tre-cut ale disparutului.

Tot la Uaxactun se observa un alt obicei funerar caracteristic mayasilor, la 
îngroparea copiilor: se punea corpul între doua taiere si au fost gasite în unele 
cazuri oase ale unui deget de adult. Ori, acest obicei de a îngropa o falanga a 
mamei lânga corpul fiului s-a mentinut cu siguranta în mediile maya. pâna la o data 
foarte apropiata de noi.

Orasul maya, un veritabil oras-gradina

Nu trebuie sa ne imaginam orasul maya, sau in-dian, dupa cum arata orasele 
noastre, nici dupa cum aratau cele din timpurile medievale. Aranjarea caselor în 
orasul maya era foarte diferita, casele erau mai rare, distantate unele de altele; 
totul era organi-zat în jurul pietii si a centrului ceremonial. Dincolo de ele, locuintele 
erau împrastiate într-o regiune plina de copaci si de terenuri cultivate. Din aceasta 
cauza, trecerea de la tara la oras era abia perceptibila, în plus, locuitorii având la 
îndemâna câmpurile si pro-dusele lor, rolul pietei era minor: nu exista o piata de 
aprovizionare asa cum este necesar într-un oras aglomerat. Pe scurt, folosind 
butada lui Alphonse Al-Iais1), erau orase construite la tara! De altfel, în cen-trul 
orasului nu locuiau decât membrii clasei nobile si clerul, artistii si meseriasii având, 
fara îndoiala, par-curile si gradinile lor de zarzavat; în ceea ce priveste „clasa 
muncitoare", ea nu exista pentru ca se con-funda cu cea a taranilor. Acestia 
asigurau prin corvezi cea mai mare parte a lucrarilor de constructie si de întretinere 
si deveneau soldati numai când era nevoie. Câti locuitori aveau aceste orase?

Este foarte greu de apreciat. Institutul Carnegie a optat pentru cifra de 50.000 
pentru Uaxactun. Mor-ley, unul din cei mai mari specialisti, a apreciat pâna la 
200.000 de locuitori pentru fiecare din orasele mai

1) scriitor francez (umorist) (1855-1905)

importante: Tikal, Copan, Uxmal, Chichen Itza. Aceste cifre sunt probabil exagerate, 
deoarece nu s-a avut în vedere marea împrastiere a colibelor care micsora mult 
densitatea. O apreciere de 20.000 — 50.000 de suflete ni se pare mai rezonabila.

Cea mai mare parte a oamenilor „trecea prin" oras; ei nu locuiau acolo. Veneau 
acolo în costumul lor colorat si, în special, în grup; astfel, de la prima privire, se 
identifica locul de origine a celui întâlnit; participau la ceremonii, aduceau ofrande 
la templu, se spovedeau preotului chilam si plecau. Nici o învalmaseala: nu erau nici 
carute, nici cai, catâri sau vite mari. Doar oameni tacuti, uneori cocosati de 
enormele poveri din spate, tinute cu o curea fixata pe frunte. Din vreme în vreme, 
trecea câte un sef în li-tiera. Multimea era formata din barbati si femei, ade-sea cu 
un copil pe sold, în costume specifice si cu fâsii de pânza colorate în jurul coapselor. 
Echipele de agricultori veneau uneori în numar mare sa se puna la dispozitia 



mesterilor însarcinati permanent de cler sa construiasca sau sa restaureze templele 
si piramidele — care erau mândria orasului. Cos dupa cos, piatra cu piatra, totul 
trebuia carat în spate pâna la locul lucrarii, iar materialul era lucrat numai cu unelte 
de piatra.

Adevarat oras-gradina, orasul maya era deci total diferit de orasul oriental, 
suprapopulat, anarhic, cu labirinte de strazi, cu îngramadiri de locuinte si adesea cu 
mormane de murdarie. Aici casele erau departe una de alta, îngrijite si curate, 
ascunse sub frunzare si despartite de gradini cultivate. Arterele majestuoase erau 
concepute în primul rând pentru fastul procesiunilor, într-o carte interesanta asupra 
arhitecturii maya, Henri Stierlin noteaza ca ..prin respingerea strazii propriu-zise, 
urbanismul maya le conferea oraselor un aspect aproape modern, într-adevar, 
constructiile nu marginesc niciodata o artera care ar deveni astfel un canal îngust 
între ziduri... De altfel, absenta vehiculelor si a oricarui ani-mal de tractiune sau de 
povara face strada inutila... Este, cu adevarat, un „centru pietonal" cu peisajul si 
amenajarea libera, în care sunt alternate espla-nadele si monumentele funerare, 
culturile si palmierii". Aceasta urzeala urbana exprima, de altfel, pacifismul temeinic 
al mayasilor, iar Henri Stierlin constata, pe buna dreptate, ca „diferentele profunde 
între planuri si regulile de organizare a oraselor pledeaza (Stierlin a amintit mai 
înainte ca fatadele palatelor si templelor erau bogat colorate) pentru o relativa 
autonomie a civilizatiei maya în diferitele provincii. Ne aflam în fata unei organizari 
de tip fede-ral, bazata pe similitudini culturale, mai mult decât pe o adevarata 
unitate politica."

Aceste orase probabil ca întretineau între ele raporturi pasnice, rar intrând în 
conflict, deoarece, cum am spus, lucrari militare, fortificatii, metereze, transee... 
lipsesc, în special în perioada clasica: se poate crede totusi, ca a existat un mare 
gard de lemn. asemanator unui zid de centura, care n-a putut rezista atâtor secole 
de umiditate.

Tribunalul

Orasul maya îsi avea centrul pe o esplanada în-conjurata de temple, de sali pentru 
sfat, de resedinte pentru sefi si, în jur, ca o pânza de paianjen erau asezate locuinte 
ale artistilor si novicilor. Dar, o spunem din nou, populatia ramânea în majoritate ru-
rala. O relatare din 1695, datorata lui Francisco An-tonio de Fuentes y Guzman, ne 
da, odata cu des-crierea orasului Tecpan, din Guatemala, o imagine adevarata a 
ceea ce putea fi un oras maya în era clasica. El noteaza, mai întâi, ca tot solul 
acestui vechi oras era acoperit de un fel de pardoseala din mortar si ciment. Printre 
cladiri, a remarcat una care avea o ifatada lunga de o suta de pasi! Si „toata din 
piatra si mortar, cu piatra cioplita cu mare în-demânare, lustruita si perfect 
ajustata"; aceasta cladire împodobea o „mare piata patrata de o deose-bita maretie 
si de o mare frumusete". Mai departe, el apreciaza o alta cladire ca fiind „de o 
splendoare re-gala", în lungul strazilor, el observa „multe locuinte bine distribuite, 
dovedind gradul de civilizatie al fostilor stapâni."



Pe o colina mica, dominând orasul, o con-structie circulara era fostul tribunal: sfatul 
judecato-rilor se instala pe rogojini cu spatele la zid, în jurul unui fel de podium si 
dezbatea cauzele. Din când în când, erau trimisi soli la un mic templu vecin pentru a 
aduna oracolele, deciziile sacre ale divinitatii locale, reprezentata printr-un bloc de 
obsidian. Daca raspunsul era nefavorabil, acuzatul putea fi imediat torturat, ba chiar 
executat pe podiumul centrai.

Justitia era una din prerogativele clasei domina-toare; ea era prin excelenta orala si 
nu avea nimic bi-rocratic, ca întocmiri de dosar si multe alte proceduri, nelipsite în 
vremurile noastre. Contracte, acorduri, tranzactii erau, si ele, numai verbale si, 
tinând seama de proverbiala cinste a mayasilor, trebuie sa credem ca puterea 
cuvântului însemna mai mult decât semnatura: sperjurul se punea singur la stâlpul 
infa-miei clanului.

Contravenientii riscau sa li se puna un jug de lemn în jurul gâtului, sa fie închisi sau 
expusi în public legati la stâlpul infamiei. Condamnatii la moarte în asteptarea 
executiei erau închisi într-o cusca de lemn vopsit; iar cei condamnati pentru adulter 
sau viol erau omorâti cu sageti sau trasi în teapa, dupa ce fusesera expusi în public, 
goi si cu parul ras, legati de un stâlp. Un hot devenea sclav pâna ce îsi platea 
rascumpararea sau i se crestau fruntea si obrajii, fi-ind astfel desconsiderat pentru 
totdeauna. Un asasi-nat ducea la uciderea asasinului: el era legat cu bratele în sus 
între doi stâlpi si strapuns de sageti. Se pare ca nu erau sacrificati pe altarul 
templelor, fara îndoiala pentru ca erau considerati nedemni, neputând sa-i 
multumeasca pe zei. în schimb, unii prizonierii de razboi condamnati considerau 
aceasta executie ca pe o adevarata onoare; prin moarte ei erau literalmente 
„satelizati"! Se credea ca un execu-tat se ducea sa locuiasca în constelatii, 
devenind o stea. Cunoastem aceste pedepse date pentru delicte, datorita 
marturiilor lui Xiu, un descendent al regilor din Mayapan, care a trait în secolul XVI.

Cu tot caracterul lor mai curând pasnic, am con-statat ca mayasii se mai razboiau 
câteodata, dar virusul razboiului îi va atinge pentru mai multe secole în special dupa 
venirea oamenilor din Tuia. începând cu secolele XI-XII, încep sa se observe la acest 
popor puternice tendinte militariste si o dezvoltare a castei razboinice care 
eclipseaza, în parte, clerul. Mexicanii au adus în teritoriul maya „perfectionari" ale 
artei razboiului, introducând propulsoare de sulite lungi si subtiri, bune pentru lupta 
la distanta si dându-le lancilor o putere de patrundere mult superioara. Nomazii din 
stepele nordice introdusesera folosirea arcului si sagetilor pe platoul central 
mexican si utilizarea lor s-a raspândit curând pâna în Yucatan.

Razboiul

într-o lupta, dupa ce trimiteau de departe salva de lanci cu vârf de silex, razboinicii 
navaleau pentru a se lupta corp la corp, tinând cu o mâna marea sabie de lemn 
plina de aschii de silex (macana) si cu alta, un scut rotund sau patrat, împodobit în 
general cu simboluri solare, acoperit, adesea, cu piele de ja-guar sau de cerb; 



facute din trestie împletita, ele erau foarte usor de mânuit în lupta de aproape. 
Membrii ordinelor militare, jaguarii, pumele, vulturii..., se re-cunosteau dupa 
semnele lor, dupa coifurile încarcate

cu pene lungi, adesea în forma de masca imitând capete de animale. Un al doilea 
scut fixat în spate, îl ferea pe razboinic de surprize; el purta uneori si o vesta de 
bumbac, tighelita si umpluta cu sare pentru a o întari, care aminteste de sagum-u\]) 
roman si galic; convinsi de eficacitatea sa, spaniolii îl vor adopta si ei.

Unii razboinici purtau pe brate, ca aparatori sau bratari, falca unui dusman omorât, 
pusa pe biceps. Chemati de sefii lor, ei încercau sa se regrupeze în jurul drapelului 
ordinului lor, si strigatele erau acope-rite de bataia tobelori mari, urletul cochiliilor 
marine, buccinelor2* si trompetelor. Absenta uniformelor, si-luetele umflate de 
veste, mastile, membrele vopsite, penele, desenele pictate pe scuturi, aceste mii de 
cu-lori dadeau un aspect fantastic luptelor, asa cum se vede în reprezentarea 
picturala de pe un perete din Bonampak.

Cu toata parerea destul de raspândita care sustine ca primul mileniu a fost putin 
razboinic, frescele din Bonampak, stelele din Piedras Negras si numeroasele figurine 
de argila reprezentând razboinici de temut, încordati într-o atitudine provo-catoare, 
nu ne vorbesc deloc despre o viata pas-torala, linistita. Daca initial se putea 
constata absenta lucrarilor militare la marginea oraselor, situatia n-a mai fost 
aceeasi în momentul venirii spaniolilor: Cortez a întâlnit în Peten mai multe orase 
fortificate,

1)  (lat.) pelerina de razboi

2) instrument de suflat din familia goarnelor

înconjurate de gropi artificiale umplute cu apa. me-tereze, ziduri din lemn cu 
ferestre pentru aruncat sagetile si turnuri de observatie. Dar este adevarat ca 
înainte de venirea mexicanilor, lipsa armamentu-lui la mayasii din perioada clasica 
dovedeste ca ei nici nu se gândeau sa-si puna marea lor inteligenta în slujba 
inventiilor diabolice si ucigase. Sa menti-onam, în plus, acele grenade de pamânt 
continând cuiburi de viespi, folosite pe platourile înalte mayase. De asemenea, 
Jacgues Soustelle noteaza, în lu-crarea Patru Sori, ca „este o mare prapastie între 
aceste lupte accidentale purtate între orasele-stat mayase de la început si 
militarismul sistematic care a marcat cu amprenta sa sângeroasa Mexicul celui de al 
doilea mileniu... Rezulta ca tehnica militara, ramasa în stare embrionara timp de o 
mie de ani. s-a perfectionat în a doua faza a civilizatiilor autohtone". Creat dintr-o 
necesitate religioasa, razboiul devenise un scop în sine si un fel de sport 
indispensabil. Dar sa vedem mai întâi, natura acestei religii a mayasilor.

Religie si stiinta la mayasi

Documentarea noastra si izvoarele ei



m spus câte ceva despre religia ma-yasilor atunci când am încercat sa schi-yyl tam 
un portret al lor; am aratat cât de 'L—l l mare era religiozitatea lor, cât de com-plex 
si de autoritar era panteonul lor, specific unui popor cu activitati în spe-cial agricole; 
am semnalat caracterul dual al acestor divinitati care se pot înfatisa cu un as-pect 
protector, curând dezmintit de o alta fata, de de-mon de temut. Si aceasta deoarece 
raporturile zeilor cu oamenii depindeau fie de partea pozitiva, fie de cea negativa a 
aceluiasi principiu — ploaia favorizeaza încoltirea plantelor, dar le poate si îneca, 
daca este în exces — iar aceasta dualitate poate fi

reprezentata printr-un cuplu divin sau poate sa apara ca profile contradictorii ale 
aceleiasi divinitati. Am spus ca stim foarte putin despre religia mayasilor din pe-
rioada clasica, ba mai mult, din acest putin sunt multe aspecte care ne scapa. De 
asemenea, cu toata stabili-tatea trasaturilor generale, este posibil ca religia 
mayasilor sa fi evoluat permanent în cursul lungului mileniu de progres cultural. 
Ramâne însa sigur, daca ne referim la numarul extraordinar de temple si de pi-
ramide pe care acest popor le-a ridicat, ca un spirit re-ligios profund si puternic n-a 
încetat sa existe în el.

Pentru informarea noastra asupra cadrului re-ligios al mayasilor, dispunem de o 
documentatie dis-parata si fragmentara: putem cauta raspunsuri în documentele 
arheologice (sculpturi, picturi, co-dexuri...) si în anchetele etnografice recente 
asupra grupelor de mayasi ferite de influente straine; putem analiza cartile epice 
salvate de naufragiu de catre sti-utorii de carte mayasi, care ne-au transcris analele 
si vechile mituri cu caractere latine (Chilam Balam si Popol-Vuh sunt lucrarile de 
capetenie); în sfârsit, pentru cercetarea noastra, nu sunt deloc de neglijat marturiile 
câtorva cronicari spanioli din timpul cuceririi, desi în acelasi timp, altii ca ei si chiar 
ei însisi — ne gândim în mod special la episcopul de Merida, Diego Landa, — 
distrugeau multe temple si multe manuscrise pretioase.

S-a remarcat ca, în cea mai mare parte, aceste izvoare documentare sunt recente, 
mergând rareori dincolo de navalirea tolteco-itzasa, din jurul anului 1000: aceasta 
înseamna ca tabloul nostru este în pericol de a fi deformat atunci când încercam sa 
vor-bim de religia primelor secole, pentru care docu-mentatia disponibila este mai 
mult decât lacunara si superficiala. Sa patrundem, totusi, pe acest teren ob-scur. 
Ceea ce stim despre panteonul maya ne poate lamuri asupra spiritului si asupra 
comportamentului metafizic ai acestui popor profund religios. Oricât de complex ar 
fi, panteonul maya este mult mai putin confuz si mai putin încarcat fata de cel al 
aztecilor, deoarece, spre deosebire de ei, mayasii raspânditi din Yucatan pâna în 
Guatemala nu au fost rezultatul unui mare amestec de etnii, al unei stratificari de 
cul-turi diverse venite din orizonturi multiple; în diversi-tatea sa, lumea maya are o 
unitate mai solida decât restul lumii mexicane prehispanice.

Generalitati asupra panteonului maya



Studiul panteonului maya ne poate permite sa desprindem câteva observatii 
generale, din care Eric Thompson retine în special sase. 1. Mai întâi, se re-marca 
faptul ca divinitatile Ploii si Pamântului, legate de activitatea vitala a agriculturii, 
prezinta, în gene-ral, caractere ofidiene sau reptiliene, adica au trasaturi 
caracteristice serpilor sau aligatorilor, ade-sea amestecate cu trasaturi^ omenesti, 
si de aici rezulta aspectul lor fantastic, în plus, divinitatile an-tropomorfe (ca tânarul 
zeu al Porumbului, care pare

un adolescent) sunt foarte rare în ansamblul imaginilor religioase maya. 2. 
Thompson noteaza apoi caracterul de „quadruplicitate" pe care-l prezinta numerosi 
zei a caror personalitate se scindeaza în patru, corespunzând fiecarui punct 
cardinal. Ca si Treimea crestinismului, aici exista zei formati din pa-tru entitati care 
pot fuziona mistic. 3. Apoi Thompson subliniaza dualitatea, caracterul ambivalent al 
zeilor, aratat deja mai sus: o divinitate poate f i benefica, si-n aceeasi masura 
malefica, îsi poate schimba vârsta — trecând brusc de la tinerete la batrânete — 
sau sexul. 4. în plus, Thompson constata ca exista o în-trepatrundere între universul 
ceresc, terestru si sub-teran, si ca o divinitate poate fi întâlnita în toate aceste lumi, 
ca atare ea apartine unor cicluri diferite. 5. Specialistul englez remarca apoi marea 
impor-tanta pe care mayasii au dat-o scurgerii timpului, de-terminarii lui în scopuri 
religioase, dovada fiind multimea zeilor legati de timp. 6. în sfârsit, constata ca daca 
unele divinitati au un caracter dublu, con-tradictoriu, si atunci este vorba de zei 
populari, adoptati, „recuperati" de clasele conducatoare care i-au asimilat cu alti 
zei, de unde caracterul lor sin-cretic.

Modul în care mayasii au acceptat crestinismul, total strain universului lor, ne poate 
lamuri asupra în-tâlnirii credintei lor cu cea a oamenilor din Tuia si din Golf care au 
navalit peste ei cu cinci secole înainte de spanioli. Ce putem observa? Se constata, 
în primul rând. ca nu s-a produs o eliminare radicala a vechilor zei, ci, mai curând, 
un amalgam, o asimilare

a noilor zei cu cei vechi: astfel Chacii, zeii ploii, au de-venit arhangheli calare, iar 
zeita Lunii. Ixchel, s-a identificat cu Fecioara Maria. Uneori, s-a produs o simpla 
juxtapunere, asa cum se vede în unele sate. unde biserica si preotul vegheaza 
asupra caselor si locuitorilor lor, în timp ce zeii din trecut protejeaza milpas-urile. 
recoltele, padurile si pe cei care le locu-iesc. Si, fara îndoiala, peonii de treaba s-ar 
simti in-sultati daca ar sti ca ar putea fi cât de cât banuiti de pagânism sau de 
animism1'.

Un panteon cu trei etaje

Simplificând, divinitatile mayase se pot grupa în mai multe mari familii, mai 
importante fiind: cele ceresti, terestre, subterane, ale timpului si ale cifre-lor. 
Mayasii aveau, se pare, treisprezece divinitati principale pentru cer, sapte pentru 
pamânt si noua pentru lumea subterana. Spre deosebire de mexi-cani, ei nu par a fi 
avut un cult pentru zeul Focului, pe care-l au acum. totusi, lacandonii. Curios, zeul 



su-prem. Hunab Ku. mare zeu creator al lumii si tatal tu-turor divinitatilor, nu are 
decât un loc minor în pan-teonul maya. Poate fi recunoscut în reprezentarile

1) forma primitiva a religiei, când oamenii credeau în spirite si în existenta unor 
duhuri ale obiectelor

sale simbolice, prin cele doua pârâiase de lacrimi care-i curg pe obraji si se umplu 
treptat cu pesti, flori si animale diverse, iar la urma cu oameni.

Printre divinitatile ceresti, se întelege ca Soarele (zeul Kinich Âhau) si Luna (zeita 
Ixchel) detineau un loc important; un întreg ciclu de legende le este dedicat. Astfel, 
înainte de a fi mutate în ceruri, cele doua astre traiau ca sot si sotie pe Pamânt, 
unde Luna nu s-a dovedit o sotie prea credincioasa, în cursul unei dispute, sotul ei i-
a scos un ochi, ceea ce explica stralucirea ei mai redusa!

Artele, muzica, ceramica si vânatoarea, se gaseau sub protectia Soarelui, în timp ce 
sarcina fe-meii, nasterea, recoltele si tesutul erau ocrotite de Luna. Paradoxal, pe 
vinietele codexurilor, putem vedea Luna reprezentata în manifestarile ei 
dusmanoase si negative, chiar distrugatoare: ea este, între altele, zeita inundatiilor 
si apare ca o batrâna mânioasa, înconjurata de simboluri funebre, cu un sarpe 
încolacit pe craniul ei, oase risipite si prinse de fusta cu gheare de pasari rapitoare 
în loc de unghii. Nasterile, moartea... doua trasaturi con-tradictorii, fireste, dar 
caracteristice gândirii indiene.

Kinich Ahau, „Fata Soarelui", sotul ei, se gasea asociat si uneori, chiar confundat, cu 
Itzamna (cerul propriu-zis) numit cel care „sclipeste orbitor" si con-siderat 
manifestarea diurna a lui Itzamna; daca ne luam dupa frecventa reprezentarilor 
sale. acesta din urma a fost o divinitate superioara si binefacatoare. Itzamna aparea 
adesea ca un monstru bicefal, un fel de aligator ciudat sau sopârla, cu un cap la 
fiecare extremitate, el simbolizând atunci bolta cereasca. De altfel, „itzarn" 
înseamna sopârla în limba yucatana; unul din cele doua capete ale acestui dragon 
ceresc este viu si reprezinta fara îndoiala rasaritul, locul unde se nasc astrii, în timp 
ce al doilea cap pare mort si sugereaza probabil apusul, locul unde dispar stelele si 
soarele. El mai era reprezentat si având trasaturile unui batrân cu obrajii supti si 
ridati, uneori barbos, cu un fel de dinte de rechin iesind în afara din maxilarul 
superior si cu marginea pleoapei în-grosata în jurul orbitelor, semanând cu niste 
ochelari. Adesea, capul sau ciudat tâsneste din botul dragonului ceresc. Acest 
cairnan1' îi obseda pe mayasi, deoarece suntem siguri ca ei îsi imaginau pamântul 
ca pe un disc circular asezat pe un aligator, sau pe patru, dupa alte versiuni: câte 
unul în fiecare punct cardinal, plutind pe apele subterane; si acest disc avea noua 
lumi subterane, una peste alta, fie-care fiind dominata de un suveran al Noptii, de 
temut si îngrozitor, în plus, patru genii protectoare, Bacabii. sustineau cerul; rosu 
cel de la est, alb cel din nord. negru cel din vest (noaptea), galben cel din sud. Ei 



aveau ca sarcina sa opreasca vântul cu lame de ob-sidian. Mayasii crestinati îi vor 
asimila cu Magdalena si cu sfintii Dominic, lacob si Gabriel.

Dar sa revenim la Itzamna: ca multi alti zei, el se scindeaza în patru, câte unul 
pentru fiecare punct cardinal, cu o culoare proprie, ca simbol. In iconografia maya, 
acesti monstri revin cu o

1) crocodil cu gura mare din America centrala si meridionala

regularitate constanta. Se pot asimila cu Chacii, zeii ploii si ai vegetatiei, 
recunoscuti usor cu nasul lor în forma de trompa, ochiul ca un tau (litera greceasca 
T) si cei doi colti. Aceasta trompa este creata, poate, dupa modelul celei a tapirului 
sau a furnicarului, dar în nici un caz din cea a elefantului, necunoscut în America pe 
vremea aceea. Poate ca acesti Chaci nu sunt decât o alta manifestare a lui Itzamna 
sau chiar o manifestare regionala, localizata în extremul nord al Yucatanului sau o 
expresie mai populara si mai taraneasca a unor Itzamna apreciati de oamenii de 
stiinta. Nu se stie. Pe codexurile lor, se recunosc du-pa trasaturile net ofidiene — 
este adevarat ca sarpele le este adesea asociat — dupa faptul ca aduc ploaia, 
rasturnând si rasucind tigve pline cu apa pe sol.

Acesti zei „stropitori" învârtesc adesea topoare de piatra deasupra capului, care 
simbolizeaza trasnetul si fulgerele. Chacii sunt deci zei ai ploii, ai vântului si, prin 
aceasta, ai vegetatiei, ai fertilitatii si ai agriculturii. Chacii se arata, de asemenea, ca 
o cva-drupla manifestare a unui zeu. unic la început. Am spus ca el era pus uneori în 
legatura cu sarpele, sim-bol al umiditatii, pe care-l calareste sau pe care îl duce în 
spate, umflat si transformat în burduf cu apa de ploaie! Rolul sau benefic si 
binevoitor i-a adus o faima surprinzatoare, îndeosebi în aridul Yucatan, unde ploaia, 
fara a fi nici excesiva, nici nefasta ca în padurea virgina din sud (Chiapas si Peten) 
era. din contra, rara si dorita, în siturile septentrionale ale Yu-catanului, tema mastii 
lui Chac, cu lungul lui apen-dice nazal, a revenit uneori pâna la obsesie, asa cum

Codz-Poop sau Palatul Mastilor din Kabah—pe fatada se afla 250 de masti ale zeului 
Chac

se poate vedea la Kabah, unde 250 de masti ale zeului fmbraca complet fatada 
palatului numit Codz Poop, „rogojina rulata", nume care vine de la treapta pragului 
pe care se vede nasul zeului rulat ca o rogo-jina!

Printre cei treisprezece zei ceresti, sa-l numa-ram si pe cel al planetei Venus, a carui 
importanta a fost ceva mai mica în sufletele oamenilor, asa ca stim prea putin 
despre el. Sa-l mentionam si pe Xaman Ek, zeul stelei polare, cu fata de maimuta, 
turtita, patata cu negru. El este patronul protector al negustorilor care îi aduceau în 



mod obisnuit ofrande si-i faceau arderi de copal, în mici capele însirate în cinstea 
lui.-pe marginea drumurilor.

Divinitatile terestre

Astrele au ajuns în ceruri si trimit ploaia pe pamânt; recoltele cresc, porumbul se 
coace, fnainte de a-si defrisa milpa sa provizorie, înainte de a lu-cra pamântul cu 
bastonul lui de sapat, de a semana, de a recolta... taranul maya postea, prac-tica 
abstinenta — timp de treisprezece zile pentru însamântari, de exemplu —aducea 
ofrande si ardea copal la picioarele divinitatilor pamântului. A reprezenta porumbul 
ca pe o fiinta vie si a-l zeifica poate sa ne surprinda, dar aceasta conceptie a fost 
fundamentala în gândirea maya; asa cum noi spunem ca ne-am nascut din lut, 
mayasii spuneau ca sunt nascuti din porumb. Asa ca zeul Porumbului ocupa un rol 
important în cult si. în mod deosebit, în inima taranilor. Este. de altfel, singurul zeu 
care are forme omenesti, tinere si frumoase în acelasi timp: este reprezentat având 
trasaturile unui tânar — capul sau servea ca simbol pentru cifra 8 —cu par lung, 
fara îndoiala pentru a sugera matasea porum-bului, din care ieseau chiar stiuleti ai 
acestei plante venerate.

în ultima epoca, a fost denumit Yum Kax. „Su-veranul padurilor", si avea toate 
caracteristicile divinitatii agrare. Zeu al prosperitatii si al belsugului era adesea 
asociat cu simbolurile mortii, deoarece nu poti crea viata decât prin moarte: pentru 
ca bobul sa încolteasca, trebuie îngropat ca un cadavru si lasat sa „lucreze"! Astfel, 
zeul este reprezentat de-capitat sau purtând un cap taiat asezat în diagonala, pe 
piept, pentru a aminti ca grauntele moare pentru a se naste noua planta. Te 
gândesti imediat la Osiris al egiptenilor, care are ambele roluri: este zeul teluric al 
fortelor vegetale si în acealsi timp, domnul lumii de dincolo si al practicilor 
îmbalsamarii. El simbolizeaza pamântul egiptean si vegetatia sa arsa periodic de 
soare si de uscaciune, dar mereu revenind la viata, înverzind! In Orientul apropiat. 
Dumuzi-Tammuz avea un rol asemanator — el va deveni Adonis la Greci — la fel 
reprezentat, ca un frumos adolescent, totodata zeu al agriculturii si al fertilitatii si 
zeu al vietii de dincolo, coborând mereu în infern, pentru a iesi la suprafata 
triumfator ca totdeauna.

Fasolea avea, de asemenea, zeii sai, dar mult mai putin stimati decât cel al 
porumbului. Se pot adauga la zeii telurici pe cei care locuiau pe vârful muntilor — în 
legatura cu norii si ploaia —. la varsarea râurilor, la izvoare sau în pesteri. Zeul-Ja-
guar facea parte din doua universuri: sub aspectul sau vizibil, exterior, el simboliza 
puterile pamântului: sub aspectul sau ascuns, retras în vizuina lui, el sim-boliza 
puterile subpamântene.

Divinitatile subpamântene

Noua Suverani ai Noptii, denumiti Noua-Zei (Bolontiku) erau în fruntea diferitelor 
lumi subpamân-tene suprapuse: glifele lor au fost recunoscute dar nu se pot citi, din 
pacate. Aici este domeniul mortii si al lumii de dincolo si am aflat cât era de obsedat 



poporul mexican de moarte. Simbolurile mortii, cum sunt craniile descarnate si 
oasele încrucisate, revin adesea în iconografia maya. Sub forma unui schelet 
împodobit cu clopotei. Ah Puch este zeul Mortii. Ani-male rau prevestitoare îl 
însotesc: cucuveaua, câi-nele — calauza mortilor — pe care-l îngropau odata cu 
stapânii, ..demonul norilor", pasarea moan. (un fel de erete). Poate chiar Ek Chuah, 
zeul razboiului si al sacrificiilor, reprezentat din belsug pe codexuri, nu este decât o 
forma secundara a zeului Mortii. Poate fi recunoscut dupa silueta sa neagra, dupa 
buzele groase si lasate si, câteodata, dupa coada de scor-pion. Personalitatea sa 
este, de asemenea, dualista si ambivalenta: uneori este prezentat ducând un balot 
în spinare, fiind si el un zeu stimat de calatori si de negustorii ambulanti, considerati 
adesea ca spioni, — si în acest caz el este zeul arborelui de ca-cao ale carui seminte 
serveau ca moneda —, alteori era reprezentat ridicând o lance deasupra capului, ca 
zeu al luptelor si al sacrificiilor sângeroase.

Printre zeii Mortii si ai lumilor infernale, trebuie inclusa Ixtab, zeita sinuciderilor, 
prezentata pe codex agatata de cer cu o frânghie legata de gât. Sinucigasii, 
sacrificatii, soldatii ucisi în lupta, femeile moarte la nasteri... toti acestia aveau 
dreptul sa intre direct în paradisul maya, un loc idilic, un paradis plantat cu ceiba 
(Ceiba pentadra), arbori sacri: enormi, ei au pe semintele-capsule fire de kapok1' — 
de unde numele „arborele cu kapok" — cu utilizari multiple.

Legendele mayase ne informeaza ca un ceiba urias traversa tot universul, de la 
lumile subpamân-tene la cele ceresti.

Cei condamnati se duceau dupa moarte în Mit-nal. lumea de jos unde bântuie un 
frig napraznic. Trebuie sa mai spunem ca în filozofia maya. moartea, bolile, 
deficientele nu aveau un caracter accidental sau natural, ci erau dreapta pedeapsa 
a

1) (cuvânt englez) puf vegetal foarte usor si impermeabil care îmbraca grauntele 
unor copaci din America Centrala, folosit pentru centuri de salvare si pentru perne

greselilor din trecut si erau trimise de zeii mâniati.

Divinitatile timpului si ale cifrelor au avut un rol destul de important deoarece 
mayasii au fost în mod curios obsedati si fascinati de scurgerea timpului, de ritmul 
sau ciclic, caracterul sau repetitiv sau ca-pricios; pasionati de cunoasterea 
eternitatii, preotii astronomi au facut calcule pentru mii si chiar milioane de ani 
înainte! Toate perioadele de timp, zilele, „lunile" de douazeci de zile, anii, „secolele" 
de 52 de ani. erau zeificate; si s-a acordat un cult stelelor din piatra pe care le 
ridicau la date regulate, ca si cifrelor care permiteau realizarea acestor cal-cule 
uimitoare.



La aceasta nebuloasa de divinitati trebuie adaugate cele ocrotitoare ale 
numeroaselor profesii, de la cele ale breslelor de meseriasi, pâna la ale celor ce 
practicau tatuarea si cresterea albinelor. Taisurile din obsidian sau din silex îsi 
aveau si ele zeul lor patron!

fn sfârsit, în timpul renasterii din secolele XI si XII trebuie notat cultul precumpanitor 
al Sarpelui cu pene, Quetzalcoatl, tradus prin Kukulkan de mayasi; el a fost un 
personaj istoric, sef religios si razboinic, despre care am vorbit pe larg când am 
discutat despre tolteci. Chichen Itza a fost, desigur, centrul în care cultul Sarpelui cu 
pene a avut cea mai mare tre-cere. El a avut un rol capital ca simbol al conceptiilor 
noi. si poate fi vazut pe un disc de aur slefuit sau obtinut prin presare la rece. gasit 
în renumitul altar de sacrificii, fabulosul sarpe ridicându-se deasupra unei victime 
întinsa pe spate, pe care un preot sacrificator

se pregateste sa o înjunghie. Dar daca Kukulkan a fost zeul cu cea mai mare trecere 
atâta timp cât itzasii au fost stapâni, chiar în ziua când au fost alungati, el a intrat în 
dizgratie si moda lui a apus imediat, vechii zei maya devenind din nou puternici.

Clerul

Caracterul teocratic al conducerii în teritoriul maya da clerului, prin definitie, locul 
de onoare. Sacrul având un caracter coplesitor prin om-niprezenta sa, nu exista 
putere civila în sensul pe care-l întelegem acum. Autoritatea religioasa si auto-
ritatea tribala sau oraseneasca erau strâns în-trepatrunse. De altfel, cunostintele si 
stiintele apartineau reprezentantilor religiosi: preotii erau aceia care transmiteau 
cunostintele: scrisul, calen-darul, astrologia, genealogia, istoria, mitologia, 
medicina, prezicerea si tot ritualul obligatoriu, cere-moniile ce trebuiau îndeplinite 
pentru a nu-i supara pe zei. Clerul era obligat, înainte de toate, sa res-pecte cultul la 
care zeii aveau dreptul si. mai ales. tre-buia sa-i hraneasca.

Se pare ca întregul cler provenea dintr-o clasa ereditar privilegiata, chiar daca 
trebuia sa reuseasca la examinarea cunostintelor, pentru a dovedi ca poate 
participa în diverse consilii. Desigur, „marele sef" avea autoritate asupra „marelui 
preot", dar nimic nu dovedeste ca ei nu proveneau din aceeasi clasa.

Dovada nesepararii activitatilor sacerdotale de cele civile ne este data de 
traducerea pe care o dadeau mayasii cuvântului halach-uinic, marele lor sef: gu-
vernator-episcop! Seful suprem era deci totodata sef spiritual si temporal. Poate ar 
trebui sa luam în con-siderare, ca la cakchiquelii din Guatemala, prezenta unui mare 
preot însarcinat special cu ritualul si cu ceremoniile — între care si sacrificiile! — pe 
lânga un al doilea mare preot, mai putin ocupat cu problemele zilnice, nelegat de 
activitatile directe ale comunitatii si consacrându-se în întregime speculatiilor as-
trologice, stiintifice si culturale, cum ar fi întocmirea codexurilor, calculul 
calendaristic si almanahurile, programarea ridicarii stelelor din piatra sau planurile 
templelor ce trebuiau construite. Aceasta autoritate stiintifica, care raspundea de 
învatamânt, adica de pastrarea si transmiterea cunostintelor enumerate, era 



subordonat lui halach uinic care detinea toata puterea laica pe lânga, probabil, 
puterea religioasa. Ah K/'n-ii, „Cei din Soare", erau preotii însar-cinati cu speculatiile 
mai mult intelectuale decât prac-tice, desi ei erau printre cei ce oficiau sacrificii; ei 
prooroceau raportându-se la almanahurile lor si la di-fritele lor carti hieroglifice. 
Adevarati vizionari, chilamii, sau prezicatorii, prooroceau, de asemenea, 
cercetându-si calendarele care-i ajutau la ghicit sau intrând în transa prin dansuri si 
percutii obsedante, transa favorizata de folosirea drogurilor exaltante. pe baza de 
alcaloizi, de tipul mescalinei. Totusi, peyotl1'

1) cactus din Mexic care contine mescalina

si datura1', folosite în mod curent pe platoul central mexican, nu se gasesc în zona 
maya.

înainte de a-si consulta scrierile, din documen-tele pliate ca un acordeon, preotul le 
stropea cu apa numita zuhuy, renumita pentru puritatea ei, provenita din izvoare 
sau din altare speciale, de care femeile nu aveau dreptul sa se apropie sau sa le 
foloseasca.

O alta categorie de preoti, nacomii, era în legatura cu moartea si era foarte de 
temut; ei tre-buiau sa smulga inima victimelor imobilizate pe pia-tra altarului. 
Imediat ce era extrasa din piept, inima era dataja/7 kini-\or, care-i aveau pe nacomi 
ca ajutoare, în plus, patru Chaci — batrâni, mai ales, care purtau acelasi nume ca 
zeul Ploii — dadeau ajutor oficiantilor, tinând picioarele si mâinile victimei. Ei erau, 
de asemenea, însarcinati cu aprinderea focului în cursul unor ritualuri.

între preocuparile metafizice, ghicirea viitorului, succesiunea timpului si rolul sau în 
evenimente — zeii care conduceau si „duceau" zilele de 4,7,9 si 13 erau favorabili, 
în timp ce zeii responsabili ai zilelor de 2, 3, 5 si 10 erau nefavorabili! — jucau un rol 
considerabil. Motivul fiecarei probleme — o recolta proasta, o boala, o muscatura 
veninoasa, pierderea unui obiect, dizgratia unei fiinte apropiate sau a unui sef — 
era în mod obligatoriu înscris în carti ce dadeau raspunsul. Modul de a se purta, 
hotarârile de luat depindeau de mii de alte semne pe care trebuia sa stie sa le 
desci-freze: se urmarea modul în care murea un curcan sacrificat, cum se contracta 
pulpa piciorului sau pozitia boabelor de porumb sau de fasole. Chiar si astazi, multe 
sate si-au pastrat vraciul (samanul) sau preotul calendarului, care interpreteaza 
prevestirile si semnele.

Deoarece îsi închipuiau ca boala era con-secinta directa, pretul platit, pe drept, 
pentru un pacat din trecut, se presupunea ca spovedania te izbavea de acest pacat, 
în lipsa unui preot, îsi puteau descarca constiinta cuiva apropiat. Astfel, spove-dania 
juca un mare rol în viata mayasilor. Dar prima din activitatile preotilor era de a 
participa la cere-monii, la dansuri, la sacrificii si de a se supune atunci unui ritual 
meticulos si complicat.



Ceremoniile

Datorita influentei lor favorabile sau defa-vorabile asupra desfasurarii vietii 
oamenilor, cere-moniile erau obiectul unor preocupari deosebite din partea 
indienilor si ele ocupau o mare parte din timp. Nu le faceau în mod superficial si nici 
pentru a se dis-tra; aceste ceremonii aveau în sine ceva neînduple-cat si sever. Era 
ceva ostentativ în caracterul lor sacru; ele necesitau o pregatire, o purificare pre-
alabila, care se realiza prin posturi, abstinente si cumpatare. Si asta pentru ca 
întregul succes al cere-moniei depindea de gradul de neprihanire al celor ce oficiau 
si a diferitelor elemente folosite.

Diego de Landa a pastrat, printre altele, amin-tirea unei ceremonii care avea 
legatura cu realizarea de temut a idolilor din acaju. Era o actiune pericu-loasa, din 
cauza puterii raufacatoare a idolilor în cazul în care ar fi fost suparati! Cu trupul uns 
cu seu, sculptorii, însotiti de preoti si de Chaci, se retrageau într-o coliba 
singuratica, ascunsa dupa un gard înalt, totul fiind construit în acest scop. Cum 
puritatea celor care oficiau era obligatorie, postul si abstinenta erau respectate cu 
rigoare în tot timpul lucrului: într-un aer întesat de fumul de copal, artistul lucra cu 
precautie, umezind permanent idolul în curs de realizare cu sânge scos din ranile ce 
si le facea pe nas, pe obraji, pe lobii urechilor si în alte parti ale corpului. Când el se 
odihnea, preotii aveau grija sa strânga repede idolii într-un urcior pentru a 
neutraliza efectele lor magice, asteptând trezirea sculptorului. La sfârsitul lucrului, 
idolii erau aliniati pe un altar, purificati, sfintiti. Adesea, erau comandati de 
particulari, deoarece toate familiile aveau în coliba un mic altar consacrat idolilor 
protectori. Ceremonia se termina printr-o ser-bare si o betie cu balche, bautura care 
te apropia de zei, ca si dansul!

Si dansul avea un caracter net religios, deloc profan; dovada este faptul ca trebuia 
în prealabil sa se respecte o perioada de post si de abstinenta pen-tru a fi autorizat 
sa intri în „hora". Dansurile mimau adesea scene de sacrificii, si primul obiectiv al 
par-ticipantilor era sa devina „altul", sa se identifice cu un animal, cu un zeu, prin 
folosirea mastilor, a penelor stralucitoare, a culorilor uluitoare întinse pe trupuri si a 
costumelor sclipitoare. Un dansator nu era vecinul sau prietenul tau costumat 
facând pe mascariciul, era, nici mai mult nici mai putin, un zeu convingator si de 
temut. Ritmul obsedant al tobelor, strigatul sfâsietor al trompetelor — indienii nu 
cunosteau in-strumentele cu coarde — si bataile înfundate ale ma-rilor tobe, 
huehuetl, întretineau o tensiune continua si obositoare. Ca si în timpurile cele mai 
vechi, probabil ca dansurile cu caracter magic si incantatiile se desfasurau înaintea 
marilor vânatori, a razboaielor sau a recoltelor.

Ofrandele

Fara consultarea prealabila a preotilor care hotarau zilele favorabile si fara o 
purificare prin post si abstinenta, nu se facea nici o vânatoare colectiva, nici 
defrisarea pentru milpa, nici semanaturile, nici o constructie de templu sau de casa, 



nici o ceremonie, nici un ritual de migrare, nici o casatorie. Nu se pleca la razboi 
decât dupa ce divinitatile fixau data favo-rabila, în mod obisnuit, perioadele de 
abstinenta durau o saptamâna maya, adica treisprezece zile. într-o mie si una de 
ocazii, credinciosul aducea ofrande si sacrificii zeilor pentru ca acestia sa îi satisfaca 
rugamin-tea, întotdeauna neexagerata. Ce-i daruia el? Cel mai adesea alimente, 
mâncaruri, placinte, pozol (un fel de mamaliga), boabe de porumb, de dovleac sau 
de fasole: un peste, o broasca testoasa, un curcan

si, mai rar, un cerb; balche, adesea, si flori; copal, desigur, cel mai des. Prin magie 
imitativa — fumul evocând norii — se credea ca arderile de copal aduceau ploaia.

Mayasii aduceau si un alt tip de ofranda, destul de ciudat, al propriului sânge pe 
care-l obtineau ranindu-se în diferite feluri, cu spini, cu aschii de silex, cu un ghimpe 
luat de la un tip de calcan, pe care ei si le înfigeau în limba, în lobii urechilor, în nas. 
obraji, buze, membre si chiar în penis. Uneori, o faceau cu o panglica acoperita în 
întregime cu multi spini de aloe pe care si-o treceau pe limba, asa cum putem 
vedea pe unele reliefuri, la Yaxchilan, mai ales. De altfel, numerosi ghimpi de calcan 
au fost gasiti în morminte. Odata facuta rana, se lasa sângele sa curga pe frunze 
sau pe benzi de hârtie din coaja de copac, asezate apoi într-un cos care era oferit 
zeilor. Era obiceiul, de asemenea, sa se mâzgaleasca cu acest sânge idolii 
templelor.

Cei mai bogati ofereau pene de quetzal, bucati de jad, taisuri de obsidian sau de 
silex cioplite în forme originale si complexe, cu o virtuozitate uimi-toare. Fara 
îndoiala, sacrificiul sângelui reprezenta ofranda suprema. Prin ea se supuneau 
dogmei, care afirma ca nu se putea garanta si întretine viata decât oferind viata... 
adica ucigând! Zeii cereau sânge pen-tru a capata forta necesara îndeplinirii sarcinii 
lor si misiunea de a o procura revenea, în mod natural, oamenilor care fusesera 
creati în acest scop. dupa cum ni se explica în Popol-Vuh. La a patra Creatie, zeii au 
considerat ca oamenii sunt în stare sa le celebreze cultul si sa-i hraneasca. 
Sacrificarea putea fi a unui animal — o pasare, un curcan, un cerb lopatar... — dar si 
a unui om, copil sau adult, indife-rent de sex.

Sacrificiile umane

Daca sacrificarea oamenilor a fost relativ raspândita si obisnuita începând cu 
perioada mexi-cano-tolteca, am spus ca ea a fost, probabil, facuta doar în cazuri 
exceptionale în perioada clasica. Atunci se recurgea la ea doar în situatiile critice, 
cu ocazia marilor calamitati sau catastrofe, cum ar fi o seceta prelungita, o 
epidemie ucigasa sau un uragan devastator. Se pare ca se sacrificau câteva vieti si 
cu ocazia marilor inaugurari, ale templelor-piramide, de exemplu; s-au gasit în 
spatele zidurilor si la subsolul unor temple, la Tikal mai ales, oseminte si cranii în 
vase de pamânt. Deci, pentru aceste jertfe sân-geroase victimele erau decapitate; 
dar poate ca aceste ramasite macabre sunt doar cele ale preotilor sau nobililor a 
caror pozitie sociala le permitea sa beneficieze de onoarea de a fi îngropati în 



perimetrul templului (ca în cazul catedralelor din epoca feu-dala); nimic nu 
dovedeste ca erau victime sacrificate, obiceiul de descarnare si de dezmembrare a 
mortilor existând la mayasi ca si la tibetani, pe lânga alte obiceiuri nu mai putin 
surprinzatoare.

Cum se desfasura un asemenea sacrificiu?

Avem o descriere datorita marturiei culese de Landa despre nobilii din Yucatanul de 
nord. Viitoarelor vic-time, adesea resemnate, deoarece sacrificiul le era prezentat 
ca un semn de onoare care le purta în paradisul ceresc, li se dadea sa bea. în 
prealabil, o buna cantitate de balche pentru a-i ameti. Cel mai adesea erau sclavi — 
comunitatea contribuise pen-tru a-i cumpara —, prizonieri de razboi sau copii si 
tineri, deoarece zeii erau sensibili la calitatea neprihanirii care marea valoarea 
jertfei. „Unii din evlavie îsi ofereau proprii copii': a notat Landa. Orice malformatie 
sau lipsa de frumusete fizica te descali-fica... adica îti salva viata!

Oficiantii si ofranda lor vie urcau în vârful pi-ramidei templului, cu trepte deosebit 
de strâmte, si intrau în curtea unui templu mic; apoi cei patru Chaci întindeau 
victima pe spate, sprijinita si cu toracele bombat pe piatra convexa de sacrificiu. 
Anterior fusese dezbracat si vopsit în albastru, culoarea pen-tru sacrificii, si îi 
pusesera un acoperamânt de cap special. Cei patru Chaci îl tineau bine de 
extremitatile membrelor întinse; si ei, ca si piatra de sacrificiu si victima, fusesera 
vopsiti în albastru. Nori de fum iesind din cadelnite învaluiau scena, în timp ce un 
preot, înarmat cu un pamatuf facut din solzi de sarpe cu clopotei, stropea cu balche 
— hidromeiul zeilor — locul si în mod special victima.

Cu un pumnal de sacrificiu din silex sau din ob-sidian, numit „mâna zeului", preotul 
nacom lovea în partea de jos. în stânga, a cutiei toracice, smulgea imediat inima si 
o dadea preotului, care. la rândul lui. o ridica deasupra capului spre apus, acolo 
unde astrul moare în fiecare seara. Trupul sacrificatului era apoi aruncat pe scari în 
jos. unde preotii îl jupuiau si-l taiau în bucati. Doua stele din Piedras Negras arata 
cum iese un rasad de porumb din torsul despi-cat al sacrificatilor, ceea ce arata ca o 
asemenea jertfa era probabil legata de un cult agrar al fertilitatii. Apoi veneau la 
rând alte victime, daca existau, si în tot acest timp erau lovite marile tobe verticale, 
care acopereau galagia facuta de cochiliile marine, de trompete, de plesnitoare si 
de carapace de broaste testoase lovite cu bucati de coarne de cerb. La baza 
piramidei, convinsi de rolul lor, dansatorii cu masti enorme se identificau cu zeii, cu 
animalele care le patronau clanurile, sau cu monstri ceresti. Preotii care-o 
simbolizau pe Venus se apropiau atunci de idol, fiecare cu un vas continând o inima 
de om. învaluit într-un fum gros de copal, marele preot lua unul câte unul aceste 
organe sângerânde si-l freca de suprafata stelei sau a statuii ce trebuia ono-rata, 
murdarind-o cu sânge, înainte de a pleca, se depuneau în jurul idolului ofrande, 
hrana, bijuterii si pene de quetzal. Uneori, cei ce oficiau si credinciosii se ofereau ei 
însisi pentru sacrificii, asa cum am mai aratat, folosind spini, vârfuri de obsidian, 
oase ascutite sau ghimpi de calcan. Apoi îmbibau hârtii din coaja de copac, dar si 



nuieluse, cu sângele provenit din ranile lor si le ofereau divinitatilor templului: în 
toate religiile sângele are o semnificatie mistica. Se întâmpla uneori ca un chilam sa 
puna pe el pielea ju-puita de pe victima dupa ce se dezbracase. pentru a

executa un dans special. Corpul victimei, daca fusese un om merituos si valoros în 
timpul vietii, putea fi împartit si mâncat: în felul acesta îsi însu-seau calitatile lui, ca 
si cele ale divinitatii în care el se preschimbase în momentul mortii. Trupul era dat 
sefilor, capul, mâinile si picioarele erau date preotilor si ajutoarelor lor, în timp ce 
razboinicul care, even-tual, îl facuse prizonier, primea câteva oase, de exemplu, 
mandibulele, pe care si le punea la brate, purtându-le foarte mândru. O astfel de 
serbare se încheia desigur cu o petrecere si cu betii teribile. Dar trebuie sa retinem 
ca sacrificatii erau considerati, de acum înainte, sfinti si memoria le era foarte 
respec-tata.

Executiile „în genul martiriului sfântului Sebastian"

Tot în lucrarea sa, Relatare despre Yucatan, Diego de Landa prezinta un alt tip de 
sacrificiu ome-nesc, în care se foloseau sageti. Victima era legata, goala, vopsita în 
albastru, între doi stâlpi, cu bratele încrucisate la spate, cu o tichie conica pusa pe 
cap. Putin înainte, participase la un dans sacru, în mijlocul unor oameni mascati si 
înarmati cu lanci si arcuri. Apoi preotul, îmbracat cu impresionantele sale vesminte 
de ceremonie, se apropia de victima le-gata, femeie sau barbat, si o ranea cu o 
sageata în sex; strângea sângele din rana si ungea idolul sarbatorit cu acea ocazie. 
Apoi. dansatorii faceau cerc în jurul victimei si fiecare îi trimitea o sageata în 
regiunea inimii care fusese însemnata mai înainte, o pata alba facuta pe piept, „în 
acest fel. scrie Landa, pieptul lui se transforma în ceva asemanator cu un arici facut 
din sagetr.

Landa relateaza si un al treilea tip de sacrificii „dezgustator si penibil" care se facea 
în temple: .Asezati în sir, credinciosii îsi faceau mai multe gauri în membrul viril si 
treceau prin ele o sfoara lunga, ramânând, astfel, legati toti unul de altul. Ungeau 
apoi demonul cu sânge din toate aceste organe si cel care o facea cel mai mult era 
considerat cel mai curajos."

Cenotul de sacrificii de la Chichen Itza

Mayasii practicau înca un tip de sacrificiu uman, cel al înecului; cenotul sacru din 
Chichen Itza a fost scena principala, atragând, timp de secole, multimi de pelerini 
veniti sa arunce în el ofrande. Acolo, în cenot, în putul enorm cu peretii abrupti, lat 
de circa 60 de metri si adânc de 40 de metri, din care jumatate în apa. pelerinii 
veniti din toate partile arun-cau, în apa ciudat de calma si de tainica, tot felul de 
ofrande, clopotei, bulgari de copal, bijuterii de jad si chiar oameni, pentru cinstirea 
lui Chac, zeul Ploii, îi cereau sa puna capat secetei, foametei greu de su-portat, sau 
altor mari pericole. Pentru a obtine



raspunsul zeului si pentru ca acesta sa poata fi ghicit, oficiantii, dupa ce 
respectasera abstinenta si cumpatarea în mod foarte riguros (60 de zile), arun-cau 
femei, de conditie buna în special, dar si copii si barbati, în cenot la rasaritul 
soarelui. Un text spaniol ne spune ca „femeile trebuiau sa ceara zeului un an 
prielnic si benefic pentru sotul sau stapânul lor. Daca. la prânz, ele mai pluteau înca, 
li se arunca o frânghie, erau scoase afara, epuizate, si erau lasate sa-si revina lânga 
foc si în mijlocul norilor de fum de copal. Apoi ele povesteau ca existau jos multi 
oameni din neamul lor care le primisera bine. Când încercau sa ridice capul sau 
când îl înclinau sub apa pentru a-i privi, erau lovite tare în cap, iar când priveau 
fundul vedeau prapastii mari si locuitorii acestor abisuri le raspundeau la întrebarile 
privind anul rau sau bun pe care-l vor avea stapânii lor". Dupa aceea, aceste femei 
salvate erau venerate ca fiinte rasfatate de zei.

Datoram relatarea acestui obicei lui Diego Sar-miento de Figueroa, alcade (primar) 
al Madridului, care a vizitat Yucatanul în secolul XVI; el ne confirma marturiile culese 
de Landa. Si barbatii, dar mai ales copii, erau aruncati în acelasi fel dintr-un mic 
templu ale carui ruine sunt înca vizibile pe marginile putului. Raspunsul divin dat 
prin intermediul celor salvati se referea la precipitatiile din anul urmator, la 
cantitatea lor, suficienta sau insuficienta. Unul dintre acesti salvati, rasfatat de zei, 
va deveni sef în Mayapan: este renumitul Ceel Cauich despre care am vorbit deja, 
ca fiind cel ce i-a alungat pe itzasi si care era aparatorul sotilor batjocoriti. Desigur 
ca aventura sa din cenotul sacrusi aura pe care a dobândit+o i-a favorizat 
ascensiunea politica.

La începutul secolului nostru, Edward Herbert Thomson, consul al Statelor Unite în 
Yutacan, a capatat o mare pasiune pentru stilul de la Chichen Itza si a cumparat 
ferma pe care se gaseau ruinele; cu cinci ani înainte, John L. Stephens facuse la fel 
la Copan si optinuse de la indianul Don Jose Maria, pentru suma de 50 dolari, cele 
2400 de hectare de jungla umeda care ascundeau ruinele orasului cu 38  de stele 
minunate!

Timp de treizeci de ani, Thompson a trait la ferma sa din Chichen Itza fara ca 
pasiunea lui sa slabeasca. Apoi, anumite tulburari, incendierea bunurilor sale, 
discutiile cu conducerea l+au gonit. Dar interesul  sau pentru cenot nu a diminuat, 
deoarece se vorbea despre un tezaur fabulos care ar fi cazut pe fundul apei. Între 
1904 si 1907 el va facut dragaje si a angajat chiar scufundatori greci pentru a sonda 
putul, dupa ce fusese curatat partial, scotându+se aproape 3 metri de namol. Dupa 
multe zile de cercetari fara rezultat, doi bulgari de rasina de pom ( copal ) au fost 
scosi la suprafata. Apoi a urmat, spune Thompson-americanul Edward Thompson, 
care nu trebuie confundat cu omonimul sau englez, Eric-*o cantitate mare de 
figurine simbolice gravate în jad si pe rasina…un mare numar de hulches sau 
lansatoare de lanci si numeroase sageti cu vârfurile bine prelucrate din silex, calcita 
si obsidian…* A gasit, de asemenea, sute de clopotei de cupru care seamana cu cei 
ce se pot vedea agatati de vesmintele zeului Mortii, Ah Puch, figurine, pandantive, 
bratari, coliere, margele din smarald si jad gravat, cercei, topoare, discuri de cupru 



sau aur cu scene gravate sau pre-sate, cutite de ceremonie cu mânere din lemn fru-
mos fasonate, cochilii lucrate cu migala, cupe, câteva talpi de sandale din cupru, si, 
lucrate în lemn, propulsoare, inele de buze si idoli.

Au fost, de asemenea, scoase de la fundul celor cinsprezece metri de apa 
numeroase oseminte omenesti care au confirmat traditia, printre ele gasindu-se 21 
de copii, cu vârste între 18 luni si 12 ani, 8 femei si 13 barbati, circa 40 în total; dar 
pro-babil ca pruncii, ale caror oase prea moi nu rezista, au fost mai numerosi, 
probabil majoritatea.

în plus, se observa ca aproape toate obiectele aruncate în put fusesera intentionat 
sparte în prea-labil, „ucise", cum este obiceiul în multe tari, pentru ca prin aceasta 
„moarte rituala" spiritul ofrandei sa fie definitiv neutralizat.

în cursul anilor 1920 si 1930, convulsii politice au agitat Yucatanul si, ca urmare a 
diferitelor tul-burari, ferma lui E. H. Thompson a fost arsa, bibli-oteca si atelierele-
depozit, de asemenea, distru-gându-se lucrarile si tezaurele. Din fericire, nu-
meroase piese de o mare valoare arheologica fuse-sera transportate mai devreme 
în Statele Unite, la Cambridge (Massachusetts). la muzeul Peabody de arheologie si 
etnologie al Universitatii Harvard care a participat financiar la lucrari. Din aceasta 
cauza,

guvernul mexican a cerut o despagubire de 500.000 de dolari lui Thompson care, 
neputând plati, si-a vazut proprietatea confiscata si i s-a interzis de a mai locui în 
Mexic.

Cercetarea obiectelor a aratat ca unele pro-veneau de foarte departe: din Oaxaca, 
din Mexico. din Honduras, din Guatemala si chiar din Columbia si Panama! Obiecte 
din jad, fiind datate din anul 690, cum este cazul unei margele, adusa probabil din 
Palenque, dupa cum indica stilul, si din anul 706, în cazul unui mic cap (8,5 cm) 
barbatesc din jad, provenit din Piedras Negras si care fusese spart in-tentionat. 
Aceste doua obiecte pretioase fusesera aruncate în put chiar în acei ani? Sau 
fusesera pastrate peste secole, ca bijuterii pretioase, de per-soane care au venit 
apoi sa le arunce în cenot? Nu se stie. Numeroase obiecte provin din epoca tolteco-
itza din secolele XI si XII, dar asta nu dovedeste ca acest loc de pelerinaj n-a fost 
vizitat chiar din primele secole.

în 1960-1961, o echipa americano-mexicana a reluat lucrarile cu oameni-broasca si 
un material modern, din care un aparat injector si aspirator cu presiune de aer care 
a adus la lumina ofrande si fragmente de tesaturi si chiar papusi moderne 
îmbracate în matase artificiala. Aceasta dovedeste ca putul nu si-a pierdut nici 
astazi atractia si virtutile sale, si nici puterea de fascinatie asupra oamenilor simpli.

Se poate vorbi de cruzime?



Odata cu venirea oamenilor de pe platoul cen-tral si de pe coasta golfului, 
sacrificiile s-au înmultit si au provocat o recrudescenta a activitatilor razboinice, 
necesare pentru împrospatarea continua a prizonierilor, condamnati sa fie ucisi 
pentru a-i sa-tisface pe zeii însetati de sânge. Pentru a raspunde acestei macabre si 
neîncetate exigente, razboiul sacru între orase a devenit o institutie de stat! La 
Chichen Itza, capetele sacrificatilor erau expuse de-parte de cenotul sacru, pe un 
podium lung (60x12 m) izolat în marea piata ceremoniala, ceea ce ne face sa 
credem ca sacrificiile aveau loc în acest sector. Acel masiv de zidarie, numit 
tzompant/L un altar în care se îngramadeau craniile, nu era cunoscut pâna atunci în 
teritoriul maya. El era împodobit pe patru la-turi cu o friza din cranii macabre vazute 
din profil si strapunse de tarusi. La câtiva pasi, la templul denu-mit al Vulturilor, se 
poate vedea aceasta pasare rapi-toare, simbol solar desigur, dar, de asemenea, 
simbol al unei caste militare, repetat adesea în ba-sorelief, în alternanta cu jaguari 
— simboluri stelare — si ei patroni ai unui ordin razboinic, toti devorând inimi de 
oameni. Smulgerea inimii era legata de cul-tul lui Kukulkan, devenit zeul astral 
Venus, de cultul solar si de cel al fortelor diurne si nocturne. Acest obicei sângeros 
de sacrificare a oamenilor, prea putin potrivit la origine cu temperamentul maya, va 
continua si dupa cucerirea spaniola, se pare, dar mai rar. Una din primele masuri 
ale invadatorilor a fost de a interzice aceste sacrificii, dar un obicei milenar nu se 
schimba într-o zi si se cunosc multe cazuri de sa-crificii clandestine, dupa cum 
dovedesc procesele inchizitionale din secolul XVI. fn anul 1562, de exem-plu, sunt 
mentionate doua cazuri, cel al tânarului care a fost crucificat — se poate observa 
actu-alizarea procedeelor în functie de noua credinta! — într-un cimitir, dupa care i-
a fost extirpata inima pen-tru a fi data demonilor si idolilor; celalalt caz a fost 
povestit de un tânar învatator mayas, convertit, dar care continua totusi sa 
venereze saizeci de idoli mosteniti de la tatal sau, pe care-i ascunsese într-o 
pestera.- Convocat într-o seara de seful indian din Yaxcaba, satul sau, I-a gasit pe 
acest sef împreuna cu un tânar din Tekax (un sat din provincia Mani), care avea 
mâinile legate la spate; baiatul era în vizita la rudele sale din partea locului. Vrând 
nevrând. învatatorul a participat la acest sacrificiu crud. Oameni din sat au adus 
dintr-un câmp de porumb unde erau ascunsi, vreo zece idoli pe care i-au aliniat în 
biserica pe frunze de copo. un soi de smochin sfânt; alaturi de aceste figurine, pe o 
rogojina, au pus un cutit din silex cu mânerul îmbracat cu o pânza alba.

Dar sa-l lasam pe Eric Thompson sa ne poves-teasca urmarea: „Au dezlegat baiatul 
si I-au trântit pe rogojina. Preotii au pus jos lumânarile pe care le aveau: patru 
dintre ei I-au prins pe baiat de picioare si de mâini si I-au tinut culcat. Pedro Euan. 
primarul din Yaxcaba, a luat cutitul de silex, a facut o taietura în stânga pieptului, a 
apucat inima cu mâna si a taiat arterele cu cutitul. I-a dat inima preotului Gaspar 
Chim, care i-a facut o taietura în cruce la un capat si a ridicat-o deasupra capului. 
Apoi, a taiat o bucata si a pus-o în gura celui mai mare idol, cel al lui Itzamna; au 
luat trupul baiatului, inima, sângele pe care-l strânsesera într-un urcior mare, idolii, 
si au revenit în casa sefului indian." Se poate observa întelegerea secreta, 



suprapunerea celor doua culte, cel vechi si cel crestin: alegerea bisericii ca loc de 
sacrificii, taie-tura în cruce pe inima...

în anul care a precedat caderea Tayasal-ului, deci în 1696, doi dominicani, Cristobal 
de Prada si Jacinto de Vargas au suferit o cardioctomie, adica smulgerea inimii. 
Doua secole mai târziu, în 1868. lo-cuitorii unui sat chamula din Chiapas si-au dorit 
sa aiba propriul lor Christ, un Christ dupa imaginea celui al spaniolilor (ladinos) care 
„în antichitate I-au ales pe unul din ai lor pentru a-l crucifica si a-l numi Domnul lor". 
Ei au crucificat un baietel de zece ani în mijlocul unor nori grosi de fum de copal si 
într-o exaltare ex-trema a satenilor veniti sa asiste la aceasta atroce ceremonie.

Aceste cardioctomii, aceste sacrificii sânge-roase ne dezgusta astazi, desigur, dar 
nu se poate nega ca au fost facute din motive superioare, ex-cluzând orice urma de 
sadism. Din contra, victima era foarte respectata si considerata ca sfânta dupa 
moarte; era o salbaticie, fara îndoiala, dar categoric nu era ura. Jacques Soustelle a 
remarcat absenta torturilor sadice, ca si acea stranie complicitate dintre victima si 
sacrificator si acceptarea stoica, de catre primul, a unei soarte considerata 
glorioasa: „Nu lipsesc povestirile în care unor astfel de pri-zonieri li se ofera viata si 
ei o refuza si se duc singuri sa se aseze sub cutit. O stranie legatura se stabileste 
între prizonier si cel care, capturându-l, îl duce la moarte: primul îi numeste pe al 
doilea tata venerat." Si pentru a-l face sa accepte mai usor sfârsitul, de ce nu l-ar fi 
drogat cu un stupefiant cu scopul de a-i micsora suferintele?

„Chiar notiunea de cruzime capata sensuri dife-rite în functie de regiuni si epoci, 
noteaza J. Soustelle, si cursul Istoriei este jalonat de masacre, de suplicii, de orase 
distruse, de populatii exterminate, de eretici arsi, de prizonieri chinuiti în sute de 
feluri..."

Probabil ca mayasildaca ar fi asistat în Franta, o mie de ani mai târziu, la Marea 
Teroare din iunie-iulie 1794, ar fi fost deosebit de socati de metodele de 
exterminare, de carutele încarcate de condamnati si de miile de decapitari care se 
încheiau uneori cu cântece de razbunare; unde era „necesitatea divina" a acestor 
hecatombe? în nici un caz mortii Revolutiei nu luptau contra haosului, nu hraneau 
astrele. La Paris, un functionar meticulos, Fouquier-Tinville, îne-cat în dosare, 
constata ca atunci capetele cadeau „ca tiglele de ardezie pe vreme de furtuna". 
Poate ca mayasii au facut mai putine omoruri si executii într-un mileniu decât 
Revolutia într-un singur an, 1794... Aztecii, sângerosi din fire, au fost puternic 
surprinsi de razboiul exterminator pe care l-au purtat contra lor conquistadorii.

Scrisul

în afara de organizarea si desfasurarea cere-moniilor, clerul avea în sarcina sa tot 
ce era în legatura cu activitatile spirituale, intelectuale si cultu-rale, reunite într-o 
singura preocupare religioasa: sa nu-i supere pe zei si sa caute sa le afle intentiile. 
Transformarea lumii depindea de vointa lor si de felul legaturilor lor cu oamenii, 
însarcinati de ei sa-i vene-reze si sa-i hraneasca. Mayasii traiau cu teama con-tinua 



în asteptarea celui de-al cincilea cataclism care va veni cu siguranta si care va fi 
preludiul unei noi creatii, în masura sa-i satisfaca mai mult pe zei, poate 
deceptionati de oamenii de acum. în fond, in-dienii traiau cu teama ca nu sunt buni 
credinciosi si ca sunt incapabili sa-i fericeasca pe zei. Convinsi cum erau ca istoria 
universala era supusa alternantei perioadelor diferite, întrerupte de cataclisme, 
mayasii traiau în asteptarea unui nou sfârsit, ceea ce îi facea sa fie fascinati de 
scurgerea timpului. Toata perioada scursa capata din aceasta cauza un aspect 
sacru si era venerata ca atare: anii, lunile, saptamânile si chiar zilele erau 
considerate niste zei!

înainte de toate, era important sa contabilizeze acest timp trecut si sa traga 
concluzii pentru viitor, deoarece mayasii observasera aspectul sau ciclic si repetitiv: 
zi dupa noapte, anotimp dupa anotimp, mersul astrelor... Trebuia deci înscrise toate 
aceste observatii, importante si susceptibile de a fi folosite pentru prezicere; trebuia 
deci sa stie sa scrie si sa

socoteasca. Ori, „din cele 123 de familii etnice care populau cele doua Americi 
înainte de cucerirea spaniola, a notat Ferdinand Anton, interesat de uni-versul 
maya, mayasii au fost singurii care au dezvol-tat o adevarata scriere". Stim deja ca 
înaintea lor au fost oamenii din La Venta, iar ei n-au facut decât sa le dezvolte 
mostenirea: acesti enigmatici olmeci nascocisera o scriere complexa, embrionara, 
pe care mayasii au transformat-o într-o scriere, aparent nealfabetica, deoarece are 
între 450 si 500 de semne diferite, denumite glife. Semne care par mai curând 
ideograme deoarece, în loc sa dea adevarate reprezentari grafice ale obiectelor, 
cum procedeaza scrierea pictografica. aceste glife sunt atât simboluri, cât si 
elemente determinante si chiar sunete, daca luam în consideratie ultimele lucrari. 
Daca unele glife aveau chiar valoarea sunetelor înseamna ca mayasii erau pe 
drumul grafiei alfabetice si fonetice, în prezent, noi nu întelegem decât aproximativ 
o treime dintre aceste semne, adica mai putin de 200.

Nu putem sa nu presupunem ca cele care nu pot fi citite sunt silabice si servesc deci 
sa exprime sunetele, deci limbajul. Semnele neîntelese ar f i prea putine daca ar fi 
ideograme, pentru ca n-ar putea fixa toate ideile si miile de cuvinte ale unei limbi. 
Cer-cetatorii rusi au ajuns la concluzia ca e vorba fie de prefixe, fie de sufixe. 
Matematicienii siberieni, sub conducerea profesorului Sobolev si cu ajutorul unui 
calculator electronic, au crezut ca sunt aproape de rezolvare; se putea citi, într-o 
revista moscovita: „Studiind regularitatea construirii componentelor frastice, a 
frazelor si a grupelor de fraze, trei tineri cercetatori siberieni, Ustinov, Kosarev si 
Evreinov, au putut separa substantivele cu sens deosebit". Este analiza recurentei 
sau a frecventei cu care apar anumite semne care permite sa fie considerate pre-
fixe si sufixe. Dintre rezultatele obtinute anterior acestor lucrari, trebuie sa 
apreciem lucrarile lui Mor-ley, Gann si Thompson care au avansat mult în de-
criptarea acestei scrieri ciudate. Au fost descoperite pâna acum mai mult de o mie 
de texte pe care se poate exercita perspicacitatea savantilor; ele figu-reaza pe 
stele, panouri de piatra sau de lemn — ne gândim la minunatul relief1) din muzeul 



din Basel, provenind din Tikal — pe partile verticale ale scarilor, piese de jad, vase 
policrome si în cele doar trei codexuri, trei carnete pliate ca un acordeon. Din 
aceste texte, doar partile legate de cronologie, de calcule, de astrologie si, în 
oarecare masura, de pan-teon, sunt întelese de specialisti. Un progres serios în 
citirea lor s-a putut realiza datorita relatarii epis-copului de Merida, faimosul Diego 
Landa, ajuns în Yucatan în 1549. în cartea sa, scrisa dupa 1566, el a vorbit de 
aceasta scriere si a transcris cu ajutorul stiutorilor de carte indieni numele celor 
douazeci de zile ale lunii si cele 18 luni ale anului maya. Aceasta îl absolva poate de 
absurda ardere pe rug inchizito-riala din Mani. care a prefacut în cenusa circa 5.000 
de idoli, 20 de stele, 13 altare, 27 superbe

1) sculptura în care motivul iese în relief mai mult sau mai putin pe un fond

manuscrise si alte 187 de manuscrise mai mici si de toate formatele, daca-i dam 
crezare iezuitului Do-mingo Rodriguez. „Acesti oameni, scria Landa, folosesc unele 
semne sau unele litere cu care ei în-scriu în cartile lor istoria veche si doctrinele ei. 
Dato-rita acestor litere, ca si desenelor si figurilor, ei îsi cunosc istoria, o fac de 
înteles pentru ceilalti si-i învata si pe urmasi. Am gasit un numar mare de ast-fel de 
carti si cum ele nu contineau nimic care sa nu fie în legatura cu superstitia sau 
minciunile satanice, le-am ars pe toate, spre marea lor suparare, care s-a 
manifestat cu o surprinzatoare violenta si cu dispe-rare."

Stelele din piatra sl cultul lor

în timpul marii epoci clasice si în special spre sfârsitul ei, mayasii aveau obiceiul sa 
înalte la fiecare katun — douazeci de ani —, apoi din zece în zece ani si, curând, la 
fiecare cinci ani, în marea piata de ceremonii a oraselor lor, o stela sculptata, 
comemo-rativa, a carei ridicare, probabil, se facea cu un mare numar de 
participanti, prilej pentru ceremonii si serbari, în mai mult de 100 de orase, au fost 
gasite aproape o mie de stele — 86 doar în orasul Tikal —, de exemplu, numai 
pentru anul 790, sarbatorind aceasta data, au fost gasite stele în nu mai putin de 
nouasprezece orase.

Ele aveau o sectiune patrata, rareori depasind

Sacrificiu mayas — mayasii considerau ca inima smulsa

din pieptul victimei se transforma într-un astru

reintegrându-se circuitului universal

3 metri în înaltime; una dintre ele, aflata la Quiriga, . datând din 771, cu cei 11 
metri în înaltime si cele 65 de tone în greutate, este o exceptie. Adesea, un altar 



mic, monolit, cu forme care variaza de la un simplu cilindru la reprezentari de 
animale foarte complicate, sta alaturi de stela; unele din aceste altare sunt 
sculptate ca niste dragoni mitici fabulosi. Acest tan-dem stela-altar pare originar din 
marele oras Tikal. Aproape toate stelele sunt sculptate pe cele patru fete si 
reprezinta, în general în altorelief1', un per-sonaj stând în picioare, cu gateli bogate, 
tinând în bratele strânse la piept, o bara ceremoniala. Este, fara îndoiala, un preot-
astronom, îmbracat într-un costum luxos si încarcat de bijuterii de o extrema 
complexitate; în spatiul lasat liber în jurul lui se însiruie coloane de glife 
nedescifrate. Necunoscând semnificatia acestor texte, nu se poate explica moti-vul 
ridicarii periodice a acestor monoliti care continua sa ne puna întrebari. Odinioara 
pictate în culori vii, aceste stele au astazi o frumoasa patina mono-croma.

Timp de 6 secole — 292 si 909 din era noastra pot fi datele extreme — au fost 
înaltate stele în cen-trul oraselor. Daca la venirea cuceritorilor spanioli locuitorii 
uitasera total semnificatia si rolul lor exact, ele exprima totusi importanta 
permanenta pe care cosmosul si scurgerea timpului o aveau în viata stramosilor lor. 
Se presupune ca acele codexuri au

1) varietate a reliefului, în sculptura, în care formele se des-prind puternic, fara sa 
piarda însa contactul cu fondul

preluat stafeta de la stelele de piatra în epoca de renastere, deoarece, sa ne 
amintim, în jur de 850-900 a avut loc ciudatul colaps care a actionat asupra lumii 
maya. în paranteza, putem încerca aici urmatoarea schema: lemn — piatra — 
pergament, care da ordinea progresiva de folosire a materialelor care au servit pe 
rând ca suport pentru scris; piesele initiale, pe lemn, au disparut din pacate, din 
cauza materialului slab si a umiditatii generale, ambiante. Asadar nu am putut gasi 
acele dovezi emotionante ale tatonarilor unei scrieri care-si cauta drumul. Ca si 
Atena, nascuta gata înarmata si cu coif din capul lui Zeus, scrierea maya ne este 
cunoscuta doar în stadiul sau adult si încheiat; si nu este unul din cele mai mici 
mistere mayase.

Cele trei codexuri

Trei codexuri mayase (codices) au rezistat, din întâmplare, perioadei coloniale si se 
gasesc astazi la Dresda, la Madrid si la Paris; un al patrulea, gasit de curând, n-a 
putut fi înca desfacut. In total, împreuna cu codexurile din platoul mexican, ne-au 
parvenit doar 17 dintre aceste pretioase manuscrise; mai multe mii au fost distruse 
de cuceritorii iberici. Ele sunt pliate ca un acordeon, cu multe foi scrise si pic-tate pe 
cele doua fete; cele mai multe sunt facute dintr-un fel de hârtie groasa numita 
huun. obtinuta prin pisarea fibrelor vegetale ale cojii de

Ficus cotinifolia — un smochin salbatic — acoperita mai întâi cu o rasina (guma 
naturala vegetala), apoi cu un strat fin de var stins, acoperit si el cu amidon; 



pregatirea se aseamana cu a unei fresce. Pliate si suprapuse, foile arata ca o carte. 
Unele au fost facute din piei fine de cerb-lopatar. Vopsite pe am-bele fete în culori 
deschise si delicate, paginile sunt umplute cu texte si desene, cu viniete 
reprezentând personaje cel mai adesea mitice. Aceste carti ne vor-besc de 
divinitati, de astronomie, de horoscoape, de ritualuri religioase — în partea care s-a 
putut întelege, deoarece din 372 de glife catalogate, 200 au ramas total de 
neînteles.

Codexul din Dresda (numit codex Dresdensis), cel mai frumos si mai complet din 
cele trei (3,5 x 0,2 x 0,09 m) dateaza, se pare, din secolele XI sau XII si recopiaza un 
original din perioada clasica; de-a lun-gul celor 78 de pagini, el vorbeste de eclipse, 
de revolutiile sinodice1' ale lui Venus, de riturile religi-oase si de practicile ghicitului. 
Plecând de la acest codex din Biblioteca din Dresda, Ernst Forstermann, functionar 
al acestei biblioteci, a reusit sa descifreze o parte a calendarului maya si calculul 
lung care per-mite sa se precizeze o anumita data pornind de la punctul de plecare 
al cronologiei maya, cu ajutorul unei serii de glife. Forstermann s-a ambitionat sa 
descopere continutul acestei scrieri, pâna atunci ilizibile si a fost primul, în 1887, 
care si-a dat seama

1) durata cuprinsa între doua treceri consecutive, ale unei planete sau ale unui 
satelit prin acelasi punct

'

ca era vorba de tabele referitoare la planeta Venus. John Teeple, un inginer chimist, 
nevoit sa cala-toreasca mult cu trenul din cauza meseriei lui, a folosit acest timp 
pentru a patrunde în sistemul com-plex al acestor tabele; unul din ele, de exemplu, 
da 69 de date de eclipse solare posibile, pentru o durata de 33 de ani în viitor... de 
la data întocmirii codexului, desigur. Acest pretios manuscris a fost descoperit la 
Viena în 1739 si cumparat mai târziu, de biblioteca Saxoniei din Dresda. Codexul 
Troano-Cortesianus din Madrid, al doilea supravietuitor de acest gen, se întinde pe 
mai mult de 7 metri (7,15x0,24x0,13 m), are 112 pagini si ar putea data din secolul 
XV; el trateaza despre prevestiri si apare ca un fel de culegere de indicatii pentru 
preotii-vraci; probabil ca trateaza si ceremoniile legate de problemele arti-zanatului 
si despre riturile legate de sarbatoarea Anului Nou. Probabil ca a fost taiat în doua, 
la o data necunoscuta, deoarece doua biblioteci din Madrid le împartisera odinioara 
sub numele de codex Troano si de codex Cortesianus. S-a demonstrat mai târziu ca 
ele formau un singur tot si amândoua partile au fost reunite la Muzeul de Arheologie 
si Istorie din Madrid.

Al treilea exemplar, codex Peresianus. de la Biblioteca Nationala din Paris, este, de 
asemenea, din epoca târzie (secolul XV) si, aflat în stare proasta, pare incomplet; el 
se desfasoara pe 1,45 m si nu are decât 22 de pagini; este, de asemenea, un fel de 
culegere de capetenie pentru preotii-vraci; s-ar putea ca profetiile din acest 
manuscris sa fi avut un caracter istoric, deoarece evenimentele viitoare erau, în 



conceptia maya, proiectari ale trecutului, repetari inevitabile ale evenimentelor 
anterioare. Pe o alta fata. el vorbeste de zeii katunelor (7200 zile sau doua decenii) 
si ai tune/or (anii), ca si de cere-moniile legate de succesiunea câtorva din aceste 
katune. Cu toate ca nu este foarte vechi, stilul îl apropie de reliefurile din Quiriga si 
din Piedras Ne-gras. A fost descoperit în 1860 într-un cos cu hârtii vechi, abandonat 
într-un semineu al Bibliotecii Nationale din Paris; iar cum banda de hârtie care-l 
înfasura purta numele Perez, i s-a dat numele de co-dex Peresianus.

Cartile mayase din timpuri coloniale

Nu este posibil ca mayasii sa fi avut o literatura asa cum o întelegem astazi, 
exceptie facând mitolo-gia si cosmogonia. Din fericire, imediat dupa cucerirea 
spaniola, stiutorii de carte indieni au avut initiativa fericita de a transcrie, cât au 
putut de bine. adesea pe caiete simple si în limba lor, dar fonetic, cu ajutorul 
caracterelor latine, traditii orale si vechi povestiri din trecut de un interes deosebit. 
Cele mai cunoscute si mai pretioase din aceste carti sunt Analele cakchiquelilor 
(numite si Memorialul de la Tecpan Atitlan), pastrate la Biblioteca Universitatii din 
Pennsylvania si care trateaza despre trecutul

acestui popor; Popol-Vuh, scris în anii 1550 la Chichicastenango, adevarata biblie a 
mayasilor quichei din Guatemala, al carui manuscris original a fost gasit în 1928 de 
Walter Lehmann. în colectia Ayer de la „Newberry Library" din Chicago, dupa care 
fusese facuta traducerea la începutul secolului XVIII de catre preotul Francisco 
Jimenez; aceasta carte a pastrat cel mai complet mitul indian al Creatiei; în sfârsit, 
lucrarea împartita în zece culegeri, denumita Chi/am Balam (se precizeaza adesea 
locul de origine a manuscrisului: Mani, Chu-mayel, Tizimin, Nabula, Ixil, Telchac, 
Tusik...), toate conservate în Biblioteca Universitatii din Pennsylva-nia. Cel mai 
important din ele, cel de la Chumayel, cu toate ca a fost întocmit în 1782 de 
indianul Jose Hoil, trateaza perioada precorteziana: cel din Nabula. scris în 1673. se 
refera la o teribila epidemie care a decimat districtul; cel din Telchac grupeaza 
informatii istorice, predici, texte religioase catolice etc.

Morley traduce numele Chilam Balam prin „Cartea Ghicitorului" sau „Cartea 
lucrurilor secrete, oculte", chilam însemnând „ghicitor" si balam „ja-guar", dar si 
probleme misterioase si oculte; este adevarat ca, bazându-se în special pe 
calendarul sacru, aceasta carte contine nenumarate profetii si mistere, în paralel cu 
o cronica a Yucatanului care re-lateaza doua invazii mexicane pe teritoriul maya. 
prima condusa de Kukulkan. putin înainte de anul 1000, a doua de xilcallanca-
nahuasii care l-au ajutat pe suveranul maya Hunac Ceel —faimosul supravietuitor 
din cenotul sacru din Chichen Itza —sa-i respinga pe itzasii din Chichen. Spre 
deosebire de Popol-Vuh, lucrare referitoare la mayasii din sud, cartile culegerii 
Chi/am Balam se refera ia mayasii din nordul Yucatanului. Pe ansamblu, ele ramân 
carti istorico-religioase, îmbinate cu profetii, cu precepte rituale, incantatie, magie, 
frânturi din cronici, totul provenind din vremurile cele mai îndepartate; cele mai 
recente sunt relatarile unor migrari de triburi, cu enumerarea tuturor etapelor si 



opririlor succesive pe parcurs. Stilul cu ton de vraja si cu elemente redun-dante îl 
face pe Eric Thompson sa creada ca „acest caracter de repetare continua, antifon1', 
a versurilor mayase probabil ca se regaseste în textele hierogli-fice. Glifele care par 
a avea o dubla functie corespund acestei ipoteze. Rugaciunile mayasilor actuali au, 
de asemenea, calitati literare deosebite si au tendinta sa ia aceasta forma de 
contrasubiect2'.

Aceste carti diferite, întocmite în perioada colo-niala, au gasit mereu traducatori si 
exegeti din dife-rite domenii de activitate, ca; Adrian Recinos. Villacorta, Delia 
Goetz, Ralph L. Roys, Leonhard Shultze Jena, D. J. Brinton, Juan Martinez Hernan-
dez, Barrera Vasquez... si Benjamin Peret care a ajuns în Mexic în 1941. De curând, 
profetiile din Chi/am Balam au atras atentia scriitorului J. M. G. Le Clezio care a 
tradus în septembrie 1976 în limba franceza aceasta „carte magica". Despre aceste

1) versete sau parafrazari din psalmi care se repeta de doua coruri sau doua voci, 
ca si cum si-ar raspunde reciproc

2) fragment melodic concomitent cu tema

profetii si povestiri se spune în prefata lui Le Clezio ca „vin de la începutul 
timpurilor, dense, asema-natoare cu stelele de piatra. Ele sunt pline de sim-boluri si 
de semne, ca si cum ar fi scrise în vis, fiind fragmentate de pasajele negre ale 
uitarii."

J. Soustelle scria într-un articol recent: „Scribii, magicienii, înteleptii indieni, care la 
invocatia Preotu-lui-jaguar, în secret si cu teama, au smuls cu graba neantului 
fragmentele unei stiinte stravechi, îsi întin-deau mâinile spre noi, fara a ne 
cunoaste. Acum tre-buie ca noi sa le apucam..." Si gândindu-se si la Popol-Vuh, 
Soustelle se înduiosa în fata acestor „sarmane manuscrise, copiate si recopiate pe 
caiete simple, marturii emotionante ale unui efort pasionat a celor ramasi din 
intelectualitatea autohtona pentru a salva ceva din acest imens naufragiu."

Popol-Vuh

Popol-Vuh, care se refera în acelasi timp la mi-turi, la legende, la cosmogonie si la 
istoria mayasilor quichei din Guatemala, este. în primul rând, istoria Creatiei, o 
Creatie care se împarte în patru acte, în patru Creatii succesive; si aceasta 
conceptie origi-nala a fost împartasita de toti mezoamericanii. „Aceasta carte 
admirabila, considera J. Soustelle, este însufletita de un suflu biblic... si cartile din 
Chilam Balam nu ajung la acelasi nivel de intensitate literara si metafizica/' Dar mai 
înainte de a ne referi, într-o oarecare masura, la aceasta carte de o deose-bita 
importanta care este Popol-Vuh, sa cautam sa întelegem cum si pentru ce 
continutul sau nu s-a pierdut, ba chiar s-a transmis cu o precizie tul-buratoare, asa 
cum a dovedit-o captivanta exegeza a lui Raphael Ginard. Un text al lui Bartolomeo 



de Las Casas, apostolul indienilor, ne lamureste foarte bine asupra rolului si 
cunostintelor cronicarilor-analisti mayasi: ,.Acesti cronicari si istorici cunosteau 
originile si toate lucrurile legate de religie, de zei si de cultul lor, ca si despre 
întemeietorii oraselor si cetatilor. Ei relatau despre regii si nobilimea de la 
începuturile istoriei lor, despre regatele lor, cum erau alesi si cum îsi urmau unul 
altuia la tron, numarul si valoarea printilor care au realizat lucrari, actiuni si fapte 
memorabile, bune si rele, daca au condus bine sau rau, care erau oamenii virtuosi 
sau eroii, în ce razboaie s-au luptat si cum s-au pus în evidenta, care au fost 
obiceiurile lor vechi si primele populatii, schimbarile în bine sau dezastrele pe care 
le-au suferit, în sfârsit, tot ce apartine Istoriei, pentru a putea întelege si memora 
faptele din trecut. Acesti cronicari tineau socoteala zilelor, lunilor si anilor. Chiar 
daca nu au avut o scriere ca a noastra, ei aveau totusi semnele lor pentru scris cu 
ajutorul carora se faceau întelesi... încât am putea spune ca scrierea noastra nu le-
ar fi fost de mare folos/'

Existenta unui fel de administratii cu scribi însarcinati sa înscrie pe pergament 
evenimentele im-portante, este confirmata de valorosul cronicar

spaniol din timpul Cuceririi, Bernal Diaz, care scrie: „Se pare ca Moctezuma stia de 
sosirea noastra, când am debarcat prima data cu Francisco Hernan-dez de Cordoba, 
si ca el a stiut dinainte ce s-a întâm-plat în batalia de la Catoche, ca si la 
Champoton... Toate aceste evenimente i-au fost aratate pe o stofa pictata."

Dar sa ascultam ce mai spune Las Casas: „Existau întotdeauna astfel de cronicari 
deoarece, în afara de faptul ca aceasta era o profesie care se transmitea din tata în 
fiu, foarte apreciata în întregul stat, întotdeauna cel care o exercita trebuia sa-si 
învete doi sau trei frati sau rude din aceeasi familie despre tot ce era în legatura cu 
cronicile. El scria continuu, toata viata, si la el se apela când aparea vreo problema 
neclara. Dar nu numai noii cronicari îi cereau sfatul, ci si regii, printii si chiar preotii. 
In toate problemele confuze ce puteau aparea în legatura cu ceremoniile si 
preceptele religioase, cu sarbatorirea zeilor si cu tot ce avea legatura cu domeniile 
ante-rioare în probleme profane, din momentul în care aveau o anumita importanta, 
se adresau cronicarilor, în functie de problema respectiva."

Se întelege acum cum au fost transmise fara întrerupere cunoasterea si întelegerea 
trecutului marilor lor stramosi, chiar când aceasta se facea, la început, sub forma 
exclusiv orala.

Chiar daca textul din Popol-Vuh care a ajuns pâna la noi a fost scris aproximativ în 
1550. în dialect quiche, transcris cu litere latine de un cronicar nobil destituit din 
functia sa, important ramâne volumul de cunostinte transmis pâna la el; si pare un 
miracol ca a avut initiativa de a le pune pe hârtie, sperând neîn-doielnic ca într-o zi 
textul lui va reînvia, ceea ce s-a si întâmplat. Un dominican, preotul Francisco 
Jimenez, de care am mai vorbit, l-a descoperit în secolul XVIII, în satul Santo-Tomas 
Chichicastenango si l-a tradus pentru prima data. Apoi, neobositul si zelosul abate 



Brasseur de Bourbourg i-a dat o noua versiune, înaintea celor mai recente, ale lui 
Adrian Recinos. Villacorta si Leonhard Schultze Jena. Marele scriitor guatemalez 
Miguel Angel Asturias, decedat în 1974. s-a inspirat din el si chiar stilul sau este 
influentat de aceasta cunoastere aprofundata a „bibliei" stra-mosilor sai.

Adevarata Geneza a mayasilor quiche scrisa dintr-o suflare, fara capitole, Popol-Vuh 
este textul principal din care putem întelege sufletul maya în in-timitatea lui. 
Elvetianul Raphael Girard, care traieste în Guatemala, a facut o analiza profunda si 
clara a textului, cu ajutorul unei metode de analiza originala care face apel în 
acelasi timp la etnografie, econo-mie, botanica, mitologie, religie... R. Girard demon-
streaza ca mitologia, axa conducatoare a cartii, este „izvorul explicatiei" si „modelul 
suprem al artei care exprima sentimentul religios si forma sociala a fiecarei epoci." 
în plus, el constata permanenta legatura dintre miturile din Popol-Vuh, arta si riturile 
din epoca arheologica si arta si riturile culturii actuale a mayasilor quiche, ceea ce 
dovedeste permanenta ideilor de-a lungul secolelor." Jean Babelon se alatura 
acestei conceptii când scrie: „Popol-Vuh este

cel mai puternic evocator din documentele care ne-au transmis imaginea unui 
popor. Imagine dintr-un relief baroc — abracadabrant! scrie el — violent co-lorata, 
grandioasa ca tabloul unei Geneze biblice, în acelasi timp carte de povesti, cronica 
si culegere de retete magice, întocmita de astrologi supusi puterii vrajitorului."

Creatia dupa Popol-Vuh

Popol-Vuh relateaza mitul Creatiei asa cum îl întelegeau mayasii si expune evolutia 
umanitatii cu creatiile sale diferite si cataclismele sale succesive. La început, nu se 
ridicasera din haosul primordial decât cerul si apa în care nu misca nici macar un 
rac! „Nu era decât nemiscarea si tacerea în întunericul noptii." Dar. prin puterea 
Cuvântului si strigând doar „Pamânt"!, zeii creatori, Gukumatz si Hurakan (din care 
vine cuvântul nostru „uragan") l-au facut sa apara. L-au îmbracat imediat cu paduri, 
câmpii si râuri, l-au populat cu o multime de animale, fiecare specie cu propriile 
deprinderi si obiceiuri, cu functia sa si asezarea sa specifica. Dar aceste animale n-
au putut sa-i cinsteasca pe zei; atunci au fost menite sa nu serveasca decât ca 
hrana si deci sa fie ucise si mâncate. Zeii creatori au modelat apoi fiinte din ar-gila 
care n-au avut nici inteligenta, nici sentimente, fara stabilitate, fara forme, 
neputând sa vorbeasca si sa-i cinsteasca pe zei. Deceptionati, zeii s-au grabit sa-i 
distruga, dizolvându-i în apa.

Dupa sfatul vrajitorilor si vânatorilor, zeii au sculptat apoi fiinte din lemn, care 
vorbeau, mâncau, procreau, dar figurile lor ramâneau... de lemn, fara viata si 
expresie, cu membre, dar fara degete la mâini si la picioare si cu o carne galbena, 
fara sânge. Inteligenta lor era slaba; lipsiti de sentimente, ei nu-i bagau în seama pe 
zeii lor creatori. Descurajati, zeii i-au înecat în potopuri de apa întunecata, care au 
acoperit scoarta terestra ca o rasina groasa. Tot uni-versul a luat parte la 
distrugerea acestor triste marionete, a acestor ,.Pinocchio" fara suflet si Creatia 



întreaga s-a ridicat contra lor; pasarile mai în-tâi, si între ele si curcanii; chiar si 
uneltele din gos-podarii, oalele de fiert si tigvele, sitele si metatele (pietre de 
macinat) au participat prefacându-i în pul-bere sau obligându-i sa fuga si sa se 
refugieze în ar-borii cei mai înalti, care au început sa se clatine si ei ca sa-i alunge: 
din aceasta cauza, maimutele, care sunt descendentii lor, traiesc în copaci, în 
paranteza, notam ca aceasta pitoreasca revolta a uneltelor con-tra stapânilor lor se 
regaseste si în mitologia peru-viana; toata aceasta lume supranaturala si fantastica 
dovedeste, de asemenea, ironia muscatoare, o alta trasatura proprie populatiei 
maya, care este înclinata spre ironie si critica.

Atunci, zeii au luat o noua initiativa: au framân-tat fiertura de porumb din speciile 
galbena si alba. pe care au furat-o prin viclenie, cu ajutorul vulpii, coiotului, corbclui 
si papagalului, din mijlocul unui munte care ascundea grauntele în maruntaiele sale. 
Au modelat patru oameni la început, dar le-au dat simturi prea perfecte, care le 
permitea sa vada pâna la infinit. Gândirea lor. de asemenea, putea sa cuprinda tot 
si sa înteleaga tot. Nelinistiti în fata aces-tor genii — egalii lor! — zeii le-au suflat în 
fata si privirea oamenilor s-a voalat, vederea le-a slabit ime-diat. „N-au mai vazut 
decât ceea ce era apropiat si numai asta a ramas limpede pentru ei!" Zeii le-au dat 
apoi sotii, pe care le-au gasit „cu bucurie" lânga ei când s-au trezit. De acum încolo, 
zorile vor înrosi cerul la rasarit în timp ce Steaua de Dimineata va anunta Soarele. 
Aceste fiinte — oamenii — cunos-când ceremonialul religios, i-au satisfacut pe zei, 
care i-au privit cu bunavointa si le-au primit ofran-dele. Uitându-se la Steaua 
Diminetii, acesti stramosi ai mayasilor istorici s-au rugat: „siava tie, o!, Crea-torule, 
o!, Fauritorule, tu care ne vezi si ne auzi, nu ne parasi, nu ne neglija! O! Zeule, care 
esti în cer si pe pamânt, da-ne noua urmasi si prosperitate, atâta timp cât Soarele si 
aurora îsi vor urma drumul, cât se face încoltirea, ca si lumina lor. Da-ne noua 
posibili-tatea de a merge mereu pe cai verzi si pe poteci verzi, sa fim linistiti si în 
pace cu ai nostri, sa petre-cem o viata fericita, da-ne o viata, un trai departe de 
orice învinuire, o, Hurakan... Gukumatz, o, tu care zamislesti si care dai viata, fa ca 
plantele sa în-colteasca si sa fie lumina!"

Trebuie notat ca în gândirea maya, punctul cul-minant al creatiei nu este aparitia 
omului ci renasterea zorilor! Frumoasa lectie de modestie care face din om o fiinta 
subordonata si accidentala, în plus, toate actiunile creatiei, nasterea lumii sau a 
speciilor de oameni, de animale sau de vegetale, se savârsesc numai noaptea si 
trebuie încheiate în zori. Aceasta se practica si acum la quichei si la chortii la care, 
dupa cum observa Girard. „actul generator nu se face decât noaptea, ca si 
ceremoniile cultului agrar, deoarece amândoua sunt o repetare a actului grandios al 
creatiei cosmice. Procreatia, ca si hranirea, nu este un simplu act fiziologic, ci un 
ritual prin care omul se include în sacru... atunci se dez-volta si vegetatia; si, pentru 
acest motiv, preotii tre-buie sa actioneze în acelasi fel ca grupul teogonic1' pe care 
ei îl reprezinta. Un atât de ciudat obicei im-pune cercetatorului, care are privilegiul 
de a asista la aceste ceremonii, lungi nopti de veghe într-o am-bianta profund 
mistica în care el simte cum palpita coardele sensibile ale sufletului indigen".



Paralel cu aceasta Creatie în trepte, se desfa-soara si alte mituri, cum este cel al 
celor doi Gemeni, Hunahpu si Ixbalamque: Hunahpu, cel mai important din cei doi, 
„cumuleaza doua functii, scrie Girard: el este zeul Porumbului în timpul perioadei 
agrare si zeu al Soarelui, în timpul verii. Ceremoniile cultului solar sunt celebrate 
ziua, în public, pentru ca ele glo-rifica Soarele; dimpotriva, cele ale zeului 
agriculturii se fac noaptea, deoarece doar atunci zeii agricultori lucreaza, si sunt 
secrete".

îi vedem pe cei doi Gemeni transformând

1) ansamblu de divinitati ale unei anume mitologii

în maimute pe cei doi frati vitregi ai lor care îi persecutau, apoi, prin viclenie si 
farmece pun mâna pe echipamentele tatalui lor pentru a juca pelota: manusi, sort si 
scut din piele, mingii din cauciuc... Mesagerul lor, paduchele, este înghitit de o 
broasca râioasa pe care o manânca un sarpe, care este prins, la rândul lui, de un 
erete, tântarul face pe spionul si complicele lor, musculita, gaureste urciorul bunicii 
lor pentru a o face sa întârzie. Gasim aici universul fabulelor cu miraculosul si 
caracterul lor vrajit: brusc copacii cresc peste masura; tevile de suflat se trans-
forma în canoe. Ca eroii mitologiei grecesti. Gemenii nostri înfrunta serii de încercari 
prin care trec cu bine. datorita ajutorului eficace al furnicilor si broastelor testoase, 
ca si al iepurelui. Dar ei sunt si eroi civiliza-tori si epopeea se termina cu indicarea 
diferitelor lor realizari culturale: organizare sociala, arhitectura, ri-turi religioase, 
dar, din pacate, si razboiul!

Plecând de la haosul primitiv, Popol-Vuh se ter-mina când este atins un nivel 
superior de civilizatie. Urmarind labirintul si meandrele povestirii, cercetând toate 
detaliile. Raphael Girard s-a straduit sa descopere sensul ascuns al textului si sa 
cuprinda valoarea si importanta istoriografica a cartii, „usor de înteles pentru 
mayasii quichei". „Mitologia a parasit terenul literar pentru cel stiintific", constata 
Girard: „cu atât mai mult cu cât, vietuirea si actionarea în acord cu normele mitice a 
fost permanenta obsesie a mayasilor quiche, a caror cultura ramâne, mai pre-sus de 
orice, mitologica, stiinta si istoria nefiind înca desprinse de religie." Girard constata 
ca indianul traieste înca în epoca mitologica, conceptie capitala pentru cel care 
încearca sa-l înteleaga. Asta însa nu înseamna ca el a ramas la epoca gândirii pre-
logice. Observându-i pe lacandoni, J. Soustelle vedea în comportamentul lor „o 
activitate tipic intelectuala care nu pare diferita prin nimic de procesele noastre 
mentale cele mai rationale".

Popol-Vuh, interpretarea si învatamintele sale

în toata lucrarea sa capitala, R. Girard arata ca datele mitico-istorice din Popol-Vuh 
ofera o viziune panoramica completa a culturii maya, de la origini pâna la perioada 
istorica. Cu precizie si nuante, se descrie „viata, personajele, datinile si obiceiurile, 



fenomenele spirituale si sociale, cultura materiala si spirituala a fiecarei perioade 
etnice, ceea ce permite sa se reconstituie, sa se reconstruiasca sistemul de gândire 
si de valori al fiecarei epoci."

în prima faza — orizontul primitiv — observam grupuri de oameni vorbind limbi 
diferite si ocupân-du-se cu vânatoarea, pescuitul si culegerea bacelor si a fructelor 
salbatice; arcul, sarbacana. olaritul si tesutul nu le sunt cunoscute. „Trasaturile 
tipice ale acestei epoci sunt: monoteismul, monogamia. des-cendenta patriliniara1). 
pacifismul"; nu sunt nici rituri.

1) filiatiunea în care conteaza doar rudenia paterna

nici ceremonii, nici cult, nici animism, nici fetisism, nici totemism! Este slavit doar 
Creatorul. Se traieste în pesteri si în vagauni. „Popol-Vuh ne reda un tablou patetic 
al vietii nesigure a acestor primitivi care luptau contra spectrului foamei." 
Permanent îi vedem ratacind prin paduri si în lungul râurilor, pân-dind prazile, 
cautând bace. Aceasta continua cautare a mâncarii nu le lasa timp pentru hrana 
spiri-tuala si artistica; din aceasta cauza, Popol-Vuh îi asimileaza pe acesti primitivi 
din prima epoca cu sim-ple creaturi animale: ni-i arata pe Gukup Cakix si Zi-pacna 
mâncând fructe în copaci sau pândind animale pe lânga ochiuri de apa si râuri. 
Cunosteau focul si fierberea mâncarii, dar nu stiau sa-si con-struiasca locuinte, în 
plus, ei înlocuiau viclenia si subtilitatea spiritului care le lipseau, cu forta brutala. 
Faptul ca memoria colectiva a transmis o astfel de amintire este tulburator!

Cu epoca a doua — a Doua Creatie — asistam la o mutatie fundamentala a ordinii 
sociale, economice si religioase. Din individualist, vânatorul nostru devine 
comunitar; cetele se grupeaza în clanuri si sistemul economic din parazitar devine 
hor-ticol si agricol; femeia joaca un rol activ în acest sistem — ea cultiva pamântul 
— trecem de la regimul patriliniar la un altul, matriliniar1', dominat de sotie. Paralel 
cu aceasta schimbare a institutiilor umane, asistam la o fixare necesara a 
grupurilor.

1) sistem de filiatie si de organizare sociala în care doar ascendenta materna este 
luata în socoteala

organizate în clanuri si concentrate pe teritorii care au conditii favorabile aparitiei 
unei agriculturi care înca bâjbâia. Un nou nucleu etnic apare din îmbi-narea acestor 
grupuri disparate care cauta sa-si puna în concordanta diferitele lor idiomuri. La fel 
se întâmpla în religie, unde aceasta situatie aduce con-ceptul de pluralitate în 
unitate, un monoteism com-plex care nu este altceva decât „proiectia structurii 
comunitare asupra organismului teogonic".

Strabuna Ixmucane —femeia joaca acum primul rol —, personificare a zeitei seleno-
terestre, este o figura activa: ea inventeaza cultura plantelor personificate prin fiii 



sai, Ahpu. primii zei ai agricul-turii. Ixpiyacoc, sotul ei, are un rol pozitiv. Religia este 
pe cale sa-si gaseasca principiul ei definitiv, bazat pe cultele agrare, si mitologia 
amerindiana în-floreste cu stralucitoarea creatie a „Gemenilor. Eroii civilizatori care 
încarneaza principiul dualist in-separabil al cultului agricol si care se proiecteaza 
într-un sistem social bipartit". Conceptia animista care-si arata efectele în cultul 
mortilor se dezvolta de-a lungul celui de-al doilea ciclu. Zeilor, ca si mortilor, li se 
ofera alimente si în morminte se pun obiectele obisnuite ale defunctului, un obicei 
care a durat foarte mult, pâna în ultimele secole.

Femeile, cu ajutorul unui baston de sapat ascutit la vârf, produc si cultiva tuberculi 
care exis-tau pâna atunci în stare salbatica: yucca sau maniocul dulce, cartoful, 
jicama... Descoperirea morii si producerea vaselor de pamânt, decurg din aceasta 
noua activitate. Vasele de pamânt se adauga la folosirea tigvelor. Barbatul, lenes, 
îsi fumeaza tigara si devine betiv, deoarece tocmai a inventat bauturile fermentate. 
Primele mingi de cau-ciuc sunt presate permitând jocul de pelota, o in-stitutie strâns 
legata de cultul astral. Cultivarea pamântului duce la observarea anotimpurilor si a 
fenomenelor naturale ca ploaia, însorirea... Apar acum rudimentare calendare care 
încep cu calculul fazelor lunii. Astronomie, astrologie, cronologie se contopesc. 
Oamenii practica cultul focului si al vetrei; începe confectionarea rogojinilor din fibre 
vegetale, se pune în practica mestesugul aranjarii penelor, împodobirea corpului. Se 
înarmeaza cu maciuci, cu sabii de lemn, cu sarbacane si cu lanci — lancea 
mayasilor va fi întotdeauna mai scurta decât cea a mexicanilor.

La riturile agricole din cea de-a Doua Creatie, trebuie adaugate aparitia sacrificiilor 
umane prin de-capitare urmata de taierea în bucati a cadavrelor asa cum se poate 
vedea în scena decapitarii si dezmembrarii Ahpuilor, ale caror capete agatate de 
crengile copacilor „ilustreaza într-o maniera absolut convingatoare un alt obicei tipic 
al acelor vremuri: capetele trofee. Acelasi episod mitic mentioneaza torturile pe 
care le sufera prizonierii, cruzimea oamenilor din a Doua Creatie si canibalismul 
ritual". Constituirea clanurilor, devenite repede rivale, a dus la descoperirea 
razboiului —viclenia mereu mai sub-tila a jucat în asta un rol important — în timp ce 
în in-teriorul clanului domnea disciplina, iar furtul si adulterul erau sever pedepsite.

Cu a Treia Creatie, caracterul predominant social al femeii, al strabunei în special, 
se accen-tueaza; urmarea acestei superioritati se regaseste în importanta care se 
da zeitei lunare, care este si zeita Apei si care comanda celor doisprezece zei ai 
Ploii, în mitologia vremii, trei femei diferite simbolizau fazele principale ale Lunii; de 
altfel, astrele devin treptat obiectul unei observatii mai extinse si calen-darul se 
complica. „Aceleasi formule magice se folosesc pentru prezicerea timpului si a 
destinului omului si sunt bazate pe cifre mistice care sunt toto-data numere, zei si 
corpuri ceresti." Progresul calen-darului si al astronomiei este legat de progresul 
culturii agricole si alimentul de baza a devenit fa-solea; urmeaza tuberculii, apoi 
porumbul si arborele de cacao. Popol-Vuh insista asupra faptului ca aceasta faza 
este cea a lemnului; dar apar inventii importante, ca torsul si tesutul bumbacului, 
pro-ducând o revolutie în arta îmbracamintei. Populatia s-a sedentarizat definitiv si 



societatea se stratifica în paturi de activitate care încep sa se diversifice; casele se 
înmultesc; curcanul este domesticit.

Pentru ritualuri se descopera proprietatile co-palului, denumit tamâie americana. 
„Hun-Batz si Hun-Chouen personifica tipul de preot si omul obisnuit al celei de-a 
Treia Creatii. Ei nu se ocupa de munca la câmp, în afara defrisarii peticului de 
pamânt pe care îl va lucra sotia; însamântarile. recolta si transportul alimentelor îi 
revin femeii." Eliberati astfel, cum îsi petrec barbatii timpul? Ei se ocupa de arte: 
cânta, danseaza, cu capul împodobit cu masti, se roaga, picteaza, sculpteaza; si iata 
prima faza a artei statuilor care probabil ca erau facute din lemn si au disparut din 
cauza umiditatii ambiante. Când artistul a trecut la piatra, stilul si tehnica lui erau 
mult superioare.

Deci bunul trai economic produce îndeletnicirile placute, si acestea stimuleaza viata 
spirituala: artele, stiinta si religia au facut un salt. Adevaratele temple, cu altare, 
vase rituale, idoli si curti pentru dansurile sacre au aparut acum: în ele se celebrau 
ceremoniile cultului agriculturii. Sacrificiile umane se limitau la cele ale copiilor 
foarte mici. Societatea se rafina; în cursul celei de-a Treia Creatii se poate urmari 
dezin-tegrarea sistemului de descendenta matriliniara în favoarea sistemului 
patriarhal care se va impune în a Patra Creatie.

Evul al Patrulea este marcat de o tulburare pro-funda a regimului social si 
economic: ciclul patriarhal agricol urmeaza obiceiurilor matriarhale din stadiul 
precedent. De acum înainte, agricultura se bazeaza aproape exclusiv pe porumbul 
cultivat metodic si în grup de barbati; alte plante, ca fosolea din epoca precedenta, 
regreseaza. Se obtin doua recolte pe an si nu numai una singura, în ordinea 
importantei, de-parte în urma porumbului vin: ardeiul, fasolea, semintele de cacao, 
sapotu!1), anonele2' si mierea. O mai buna organizare bazata pe un calendar 
seleno-solar si nu doar lunar, randamente superioare,

1) fructul sapotierului din America centrala, foarte dulce

2) fructul dulce al unui arbore din America centrala

recolte multiple si îmbelsugate, diversificate, iata di-ferentele dintre stadiul horticol 
precedent si agricul-tura noii epoci. Astfel, strabunica din timpul erei precedente îsi 
vede cultul eclipsat de cel al tânarului zeu al Porumbului, „simultan cu cultul 
stramosilor în ascendenta masculina".

Importanta sociala a barbatului se accen-tueaza, se întareste si iese în evidenta în 
arta statuara, care devine de acum înainte mai mult mas-culina, decât feminina, în 
reprezentarile sale.

în cel de al Patrulea Ev clanurile se organizeaza pe o treapta superioara, cea a 
triburilor care grupeaza mai multe clanuri, care pastreaza, totusi, legaturi in-terne 



de solidaritate foarte puternice; o autoritate teocratica conduce aceasta noua 
organizatie sociala nascuta din cresterea demografica si din schimbarile economice. 
Aceste schimbari, la rândul lor, provoaca o noua atitudine morala si religioasa care 
arata un categoric progres; sacrificiile umane sunt înlocuite cu ofrande animale, iar 
prizonierii sunt facuti sclavi si nu mai sunt executati. „Viciul leneviei a disparut de 
când munca a fost ridicata la categoria de obligatie re-ligioasa si cultura porumbului 
a devenit un ritual colec-tiv." Se cauta sa se extirpe acele infractiuni fata de morala 
colectiva, cum sunt cruzimea, betia si înfumu-rarea. „Stapânirea de sine, pacifismul, 
altruismul în cadrul comunitatii, dreptatea sociala, umilinta, dragostea de munca si 
de dreptate, respectarea dreptului altuia si sentimentul de recunostinta fata de zei 
si de oameni sunt virtutile fundamentale ale mayasului quiche." Religia cuprinde 
totalitatea activitatilor de zi cu zi: gresind, esti vinovat atât fata de religie cât si fata 
de societate.

Aceasta maretie morala si spirituala îsi gaseste ecou în arta, care este expresia 
vibranta si inspirata a psihologiei si mitologiei mayasilor. în domeniul arhitecturii, 
piramida aproape verticala cu scarile ei abrupte, exprima aceasta aspiratie de 
înaltare; în templele plasate pe vârful lor, arderile de copal au devenit o regula. La 
numarul de trasaturi caracteris-tice noi, trebuie înscris si calendarul original care nu 
seamana cu nici un sistem cronologic din Noua sau din Vechea Lume: acest 
instrument ciudat, cu dife-ritele sale cicluri armonizeaza toate actiunile indi-vidului 
si ale grupului la ritmul universal, lata cum se prezinta cel de-al Patrulea Ev, cel din 
zilele noastre, asteptând ca o catastrofa sa-i puna capat, pentru a se intra în al 
Cincilea Ev, asteptat si inevitabil. Dar sa parasim aici acest minunat Popol-Vuh care 
ne-a condus din timpurile mitologice în cele ale Istoriei, adica în era scrisului, si sa 
vedem mai îndeaproape astronomia si calendarul maya, atât de originale!

Calendar si astronomie

Preotii erau detinatorii cunostintelor savante si ale religiei, care la data aceasta, se 
afla strâns legata de astronomie ca si de toate celelalte activitati culturale: 
speculatiile aritmetice, calculul timpului si calendarul, despre care s-a scris ca a 
exercitat o

adevarata dictatura asupra vietii mayasilor. Absolut original, unic în genul sau, 
acest calendar dovedeste o precizie cu atât mai uimitoare cu cât preotii astro-nomi 
mayasi credeau ca Pamântul este plat ca un disc si nu si-au dat seama ca el se 
învârteste în jurul Soarelui. Sistemul aritmeticii lor — cu progresie din 20 în 20, si nu 
din 10 în 10 ca în sistemul nostru de astazi — le permitea calcule complexe pentru 
studiul feno-menelor ceresti, deoarece astrologia era cea care regla si dirija toate 
actiunile vietii. Pentru calcule, ei foloseau simboluri simple, ca punctul pentru unitati 
si bara pentru cifra 5; în plus, mayasii fiind unul din rarele popoare care-l foloseau 
pe zero, simbolizat de o co-chilie, cu o mie de ani înaintea Europei, si admitând deci 
sa noteze inexistentul, au putut sa dea o valoare pozitionala cifrelor si deci sa 
execute calcule com-plexe. Ei au stiut, de altfel, sa prevada cu exactitate eclipsele; 



însemnau pe tabele deplasarile lui Venus cu o precizie care îi stupefiaza si acum pe 
oamenii de stiinta moderni. Codexul din Dresda, de exemplu, da un total de 11.960 
zile pentru 405 lunatii luate în stu-diu: ori, astronomii actuali fixeaza aceasta durata 
la 11.959,89 zile, ceea ce înseamna o eroare (!). sau o diferenta de o zi pentru 380 
de ani! La fel. astronomii mayasi apreciau anul venusian la 584 zile, iar noi stim 
astazi ca el este egal cu 583,92 zile, ceea ce da o eroare mai mica de o ora pentru 
un an! Aceste rezul-tate sunt cu atât mai surprinzatoare cu cât stim ca mayasii nu 
aveau nici aparate optice, nici o unitate de timp minimala ca ora sau minutul. Prin 
repetarea calculelor, prin „statistica", transmiterea regulata a rezultatelor, ei 
corectau datele empirice scoase dintr-o geometrie a spatiului si dintr-o astronomie 
mai curând sumara. Totusi, dupa Eric Thompson, calen-darul maya a fost mai exact 
decât cel gregorian.

O mare victorie a arheologilor si istoricilor mo-derni a fost gasirea metodei de 
transcriere a cifrelor si datelor, ceea ce a permis sa situam lumea maya în timp. Sa 
precizam acest sistem: am spus ca el se bazeaza pe numerotarea vicesimala (din 
20 în 20) si pozitionala, adica în loc sa schimbe coloana la 10, cum o facem noi, ei n-
o schimbau decât la 20, trecând de la 20 la 400, apoi la 8.000, la 160.000, la 
3.200.0.00 etc. Aceasta nu era posibil decât datorita folosirii lui zero (figurat printr-o 
cochilie). O data maya are 5 cifre suprapuse, nu dispuse orizontal cum facem noi, 
facând, totusi, o numerotare pozitionala: prima cifra corespunde baktun-\\or, adica 
de câte ori s-au scurs 144.000 zile; a doua corespunde katun-ilor, un katun având 
7.200 zile; a treia corespunde ftvn-ilor (360 zile pentru un tun); a patra indica uinal-
u\ sau luna de 20 de zile; a cincea, în sfârsit, da kine-lele, sau zilele. O data era deci 
exprimata în zile: stela D din Copan, ca sa luam un exemplu, ne da un total de 
1.405.800 zile scurse de la data inaugurarii calendarului maya — în anul 3113 Î.H. 
(sau 3373 Î.H. dupa sistemul lui Spinden) —, ceea ce ne da anul 736 d.H., în plus, o 
data era indicata aratând pozitia sa în anul religios si pozitia sa în anul solar.

De altfel, aceste date seamana, la prima ve-dere, cu micile scene animate: vedem 
uneori per-sonaje, negustori ambulanti, asezati pe sol; ori. Pe aceste glife complexe, 
doar capetele au o valoare de calcul, care pot fi recunoscute printr-un amanunt pre-
cis, ca punctele sau o mâna pe barbie, un maxilar in-ferior osos si descarnat, un 
acoperamânt de cap stilizat... Restul glifei, trupul care poarta capul, fara valoare 
aritmetica, era lasat în seama fanteziei artis-tice. Conform conceptiei maya. timpul 
era dus per-manent în viitor de zei, care se schimbau si se înlocuiau mereu pentru a 
conduce lumea; zeul zilei venea dupa zeul noptii si lua în spate greutatea tim-pului 
tinuta cu o curea pe frunte. Apoi el îl ceda locul unui nou zeu nocturn si asa mai 
departe. Zilele erau fiinte vii si fiecare din ele se gasea sub conducerea unui zeu; 
devenea ea însasi o divinitate cu o natura dubla, una corespundea numelui zeului, 
cealalta unui numar. Si cifrele, invariabile, aveau mai multa importanta decât 
numele, care putea varia.

Ca pentru orice civilizatie bazata pe agricultura, determinarea ritmului anotimpurilor 
era necesara pentru a asigura succesul recoltelor. Era important sa sapi, sa semeni, 



sa recoltezi, în perioade fa-vorabile: si era sarcina calendarelor sa precizeze aceste 
perioade. Mayasii aveau doua calendare principale: cel mai simplu, calendarul 
sacru, Tzolkin. era rezervat ghicitului si avea 260 de zile repartizate în 13 luni de 20 
de zile. Plecând de la el se fixa pro-gramul sarbatorilor religioase si toate activitatile 
ceremoniale sau private. Al doilea calendar, Haab, solar si agricol, avea 360 de zile 
repartizate în 18 luni de 20 de zile, la care se adauga, la sfârsitul ciclului, pentru 
completare, o perioada malefica, de 5 zile nefaste, goale, fara nume, zise de 
„refacere" sau uayeb, zile critice în care nu se lucra, se postea si se respecta 
abstinenta. Intersectarea acestor doua calendare se producea o data la 18.980 de 
zile, adica la 52 de ani, un interval care se asimila cu „se-colul" nostru dar care este 
mult mai lung. Fiecare din cei treisprezece zei principali din panteonul maya 
domnea timp de o luna.

O a treia cercetare s-a facut în legatura cu anul venusian, mai lung, deoarece Venus 
nu face decât 5 revolutii în timpul a 8 ani solari. Si pentru a desemna durata, 
mayasii concepusera o serie de perioade crescând cu multipli ai lui 20, cu exceptia 
lui tun, anul lor de 360 de zile corespunzator la 18 uinalide 20 de zile. Acestea erau:

7.200 zile

144.000 zile

2.880.000 zile

57.600.000 zile

1.152.000.000 zile.

katunul(2Qtuni): baktunul (20 katuni): piktun (20 baktuni): kalabtun (20 piktuni): 
kinchiltun (20 kalabtun i):

Si asa mai departe... Ultimul ciclu cuprindea 23 miliarde si 40 milioane de zile!

Am spus ca computul1' lor cifrat al timpului — pe care se pare ca îl calculau cu o 
oarecare placere — pleca de la o data zero de origine, fixa, pe care cronologia 
stabilita de Thompson, Goodmann si Her-nandez o stabileste la anul 3113 Î.H.: 
aceasta data

1) calcul care determina timpul în scopuri bisericesti (de exemolu. pentru 
determinarea datei Pastelul)

mitica asupra careia ne pierdem în ipoteze s-ar putea sa se refere la un eveniment 
astronomic uitat, sau poate ca desemneaza ultima din cele patru Creatii ale Lumii. 
La rândul lui, Spinden a stabilit o cronologie care împinge toate datele cu 260 de ani 
mai departe în timp (- 3373), o cronologie pe care ar confirma-o analizele cu carbon 
14, dar care creeaza un hiatus de neînteles în desfasurarea evenimen-telor între 



perioadele vechi si perioada istorica. Din acest motiv, specialistii continua sa 
foloseasca cro-nologia lui Thompson.

Prin ce metode acesti mayasi, care nu aveau decât unelte din piatra, au putut sa 
ajunga la aceste cunostinte astronomice si astrologice cu o atât de uimitoare 
precizie?

Pare sigur ca nu au folosit nici nisiparnita, nici clepsidre, nici vreun instrument 
oarecare de precizie. Masuratorile lor se bazau deci doar pe urmarirea cu ochii, pe 
calculele de triangulatie si pe masurarea umbrelor; ei au observat ca astrele, 
Soarele în spe-cial, apareau sub unghiuri schimbatoare în diferitele perioade ale 
anului. Au observat, de asemenea, ca durata prezentei solare diurne si zilnice varia 
dupa aceste pozitii si au încercat sa determine solstitiile, adica pozitiile extreme — 
ziua cea mai lunga si ziua cea mai scurta a anului. Pentru aceasta, neîndoielnic ca 
au folosit gnomonul1', — o vergea fixata vertical pe o placa orizontala în centrul 
unor cercuri concen-trice; umbra proiectata pe pamânt la 21 iunie la prânz

1) cel mai vechi instrument astronomic inventat de caldeeni

(solstitiul de vara), este cea mai scurta, în timp ce aceea din 21 decembrie la prânz 
(solstitiul de iarna) este cea mai lunga. Daca se fac la rasaritul Soarelui, diversele 
masuratori, plecând de la un punct fix si precis, vor prezenta un unghi diferit în tot 
lungul anu-lui, deoarece Soarele apare mai la sud iarna, vara mai la nord, pe linia 
orizontului, când rasare. Aceste masuratori, la Chichen Itza, s-au putut face prin 
ferastruicile care strapung turnul-observator bine cunoscut, numit Caracol (Melcul) 
din cauza scarii sale elicoidale. Ricketon si Morley au demonstrat, de asemenea, ca 
un observator asezat în vârful pi-ramidei numita E-VIII la Uaxactun, vedea Soarele 
aparând în unghiul sud-est al platformei cu trei tem-ple în fata lui, în zorii zilei 
solstitiului de iarna si în unghiul opus, în nord-estul aceleiasi platforme, în di-
mineata solstitiului de vara. La echinoctiu, Soarele se ridica pe axa mediana, chiar 
în spatele templului central. Este clar ca aranjarea locului a fost subordo-nata si 
calculata în functie de aceste observatii si ca aceasta îmbinare nu este 
întâmplatoare: probabil ca avea chiar însemnatatea ei. în plus, ea presupune o 
lunga perioada de observatie.

In afara observarii cerului în timpul zilei, cea din timpul noptii nu era mai putin 
importanta. Ob-servatiile asupra transformarilor si traiectoriilor Lunii au fost 
însemnate în Codexul din Dresda si se întind pe 405 lunatii, asa cum am mai spus, 
adica pe circa 33 de ani de observatii. Si manuscrisul da un tabel cu 69 de date în 
timpul carora se pot produce eclipse solare. Venus, luceafarul, prima stea care 
apare, ultima care se stinge, cu drumul sau neregulat, a retinut si ea atentia si 
mayasii s-au straduit sa-i masoare pozitia, variabila în momentul rasaritului si 
apusului soarelui.



Cum calculau unghiurile? Viniete din codexuri ne arata personaje plasate sus pe 
piramide, având doar fata sau un ochi, asezate sub un baldachin care le proteja, 
lânga doua bastoane încrucisate asezate în fata lor. De altfel au fost gasite tuburi 
goale din jad, de douazeci de centimetri lungime, care seamana în mod ciudat cu 
lunetele astronomice chinezesti, si ele fara sticle optice. Rezulta ca toate aceste 
preocupari care depaseau pe cele necesare pentru întocmirea unui calendar agrar, 
arata o obsesie fata de infinit, spatial sau temporal, o teama fata de scurgerea tim-
pului.

Jocul de pelota

Jocul de pelota, care avea un rol important în prevestiri si în preocuparile mayasilor, 
poate fi pus în legatura directa cu activitatile astronomice. S-a ob-servat, într-
adevar. caracterul religios al acestui joc. care se contopea cu ritul ghicitului: preotii, 
în calitate de intermediari ai puterilor sacre, aveau sarcina sa interpreteze viitorul 
dupa modul de desfasurare al partidei. Putem considera practicarea acestui joc de 
pelota ca una din trasaturile cele mai caracteristice ale civilizatiei mezoamericane. 
Cu toate ca ele au

variat în timp si în spatiu, regulile generale de joc ne-au fost transmise de primii 
cronicari spanioli care au avut ocazia sa urmareasca astfel de „repre-zentatii" sau 
partide. De altfel, Popol-Vuh este sin-gura sursa americana care mentioneaza 
originea foarte veche si simbolismul solar al jocului. Codexuri mexicane 
(Vindobonensis, Magliabecchi...) ne-au pastrat, de asemenea, câteva reprezentari 
desenate ale acestui joc sacru.

Terenul de joc avea forma unui H alungit, încon-jurat de trepte sau de ziduri în 
panta, cu înclinare foarte puternica. Adesea, orientata de la nord la sud, suprafata 
terenului de joc reprezenta Cosmosul, în timp ce mingea jde cauciuc plina, tare si 
grea sim-boliza Soarele, în unele cazuri, trebuia s-o faci sa treaca prin inele de 
piatra, în forma de serpi (puterile telurice) sau de capete de pasari (puterile ceresti), 
fi-xate în zidurile laterale, la cinci metri înaltime sau mai jos, pe pantele înclinate ale 
zidului. Regulile amintesc oarecum de cele de la baschet! Inelele puteau mate-
rializa rasaritul si apusul astrului solar. O echipa reprezenta umbra, cealalta lumina 
si fiecare jucator se identifica cu o divinitate distincta purtându-i, în tim-pul jocului, 
atributele simbolice. Fiecare echipa apara o zona si jucatorii nu puteau atinge 
mingea decât cu soldul, piciorul (genunchiul) si cotul drept; Popol-Vuh, din contra, 
interzice folosirea capului, a picioarelor si a bratelor! Caderile, obisnuite, puteau fi 
mortale, atât de violent era jocul. Pe de alta parte, jucatorul care reusea sa treaca 
mingea prin inel putea sa ia hainele spectatorilor pe care-i putea prinde.

Unele surse afirma ca seful învingatorului era decapitat la sfârsitul partidei, 
deoarece realizarile lui îi dadeau privilegiul sa ajunga în lumea cosmica; altele, din 
contra, arata ca se executa pe teren capitanul echipei învinse. Jacques Soustelle 
afirma ca nu-i omorau, nu faceau decât sa-i dezbrace si poate ca se dedau la 



simulari de sacrificii simbolice. Important este ca acest joc violent îmbraca aspecte 
metafizice: totusi, se stie ca el a dat, în perioada finala, ocazia unor mize si a unor 
pariuri foarte profane între specta-tori; si se miza mult: bijuterii, bunuri, casa... La 
fel ca în Lumea Veche, de la sacru si religios la origine, teatrul a devenit si el, 
treptat, o distractie laica si profana.

în teritoriul maya, jocul de pelota a fost rar în pe-rioada clasica, apoi se pare ca 
oamenii din Tuia i-au aratat un mare interes. S-au numarat cincizeci de terenuri în 
orasele din nordul Yucatanului, ceea ce demonstraeza caracterul sacru ar acestui 
joc. Doar în orasul Chichen Itza erau sase! Terenul de joc vechi din Copan, cu cele 
sase statui de aras/1) asezate pe treptele laterale, ne confirma caracterul solar al 
jocului: în gândirea maya, într-adevar, ara reprezinta travestirea zeului solar.

Acest joc se baza, fara îndoiala, la origine, pe conceptiile cosmice simbolizând lupta 
dintre Lumina si întuneric — mingea personifica Soarele —, dintre Iarna si Vara, 
dintre Viata si Moarte: treptat, a capatat un caracter mai putin sacru, mai „sportiv" 
si

1) papagal mare din America de Sud, cu coada lunga si pene viu colorate

mai militar. O friza lunga în basorelief, la Chichen Itza, pare sa demonstreze ca în 
timpul itzasilor se desfasurau practici sângeroase la terminarea par-tidelor; se poate 
vedea unul din actori împodobit cu pene, tinând într-o mâna capul taiat al 
nefericitului sau adversar si în mâna cealalta un pumnal din ob-sidian. în fata lui, 
sase serpi cu limba bifurcata — simboluri ale fecunditatii — si un urias lotus tâsnesc 
din gâtul rivalului decapitat, înca îngenuncheat.

Un alt joc se integra în acelasi mod în pre-ocuparile cosmice si capata prin asta un 
caracter re-ligios: este acel faimos volador care s-a mentinut pâna în zilele noastre 
în regiunile Puebla, Papantla, si la mayasi] quichei din Chichicastenango si chiar în 
Honduras, în vârful unui catarg înalt de treizeci de metri, înaltat în centrul unei piete 
mari, cinci barbati din care un cântaret la flaut sau la toba se strâng pe o platforma 
minuscula, terminala, destul de instabila. Apoi, în timp ce muzicantul ramâne în 
picioare, cân-tând la instrument, cei patru oameni-pasare (vo-ladorii) care-l 
înconjurau se arunca în gol, legati cu câte o funie prinsa în jurul gleznei de vârful 
catargului. Cei patru oameni, cu capul în jos, prinsi de un picior, se învârtesc încet în 
jurul catargului, în timp ce funiile se desfasoara de la vârful stâlpului, lasându-i 
încet, încet, aproape de sol. Fiecare executa 13 rotiri, deci un total de 52 pentru cei 
4 actori, adica de atâtea ori câti ani sunt inclusi într-un „secol" mexican. Aceasta 
ceremonie era privita ca prezentarea coborârii pe ^pamânt a sufletelor razboinicilor 
morti în lupta si, prin asta. transformati în stele.

Arhitectura maya



Cu siguranta, arhitectii mayasi pot fi considerati printre cei mai mari decoratori si 
constructori, cei mai prolifici de pe planeta noastra. Ei au ridicat mii de constructii 
care atrag atentia prin armonia formelor lor, simplicitatea planurilor, puritatea 
volumelor, uneori si prin ambitia si amploarea proiectelor si printr-o frumusete de 
netagaduit. Printre constantele principiilor arhitecturale ale precolumbienilor. se ob-
serva ca edificiile lor se sprijina întotdeauna pe fundatii, platforme, terase a caror 
importanta variaza si care s-au dezvoltat pâna au capatat locul primor-dial în 
edificiu la piramida înalta: la Tikal, aceste pi-ramide au o înaltime de saptezeci de 
metri!

Arhitectura, mai mult decorativa si vizuala decât functionala, nu realiza, cu toata 
amploarea cladirilor, decât putine suprafete locuibile sau aco-perite. Aceasta 
deoarece acesti constructori nu cunosteau arcada, bolta în semicerc, cupola, 
coloana — în afara de perioada tolteco-mayasa — atâtea mijloace care permiteau 
realizarea de su-prafete mari la acoperisuri. Bolta numita mayasa. în consola, care 
se realiza prin folosirea betonului, a mortarului si a blocajelor1' nu a permis 
deschideri largi si ca atare constructia salilor mari, decât dupa introducerea 
coloanei de catre itzasi.

1) zid format din  materiale de  diferite  marimi aruncate gramada în mortar

Templul din Palenque

Aproape întotdeauna, spatiul din interior a fost redus, nefiind decât o simpla 
dezvoltare multiplicata a planului modestei colibe maya, adica se suprapu-neau, se 
aliniau fara prea mare imaginatie celule dreptunghiulare strâmte. Dar daca din 
aceasta cauza exista o atât de mare monotonie în distributia interioara a planurilor, 
mayasii, în schimb, si-au pus toata imaginatia lor în serviciul prezentarii externe a 
cladirilor, punând accentul pe proiectele exterioare-lor; asadar, daca nu este 
functionala, arhitectura maya este formata în totalitate din efecte si teatra-lism, 
ajungând uneori pâna la efecte de perspectiva, asa cum se observa în centrul 
Yucatanului. „Un ur-banism savant si grandios a dat importanta spatiilor externe, 
scrie Henri Stierlin: curti interioare, piete, es-planade si acropole1' se combina cu 
suprafete de tot felul, ale caror vaste perspective marginite de trepte si de cladiri 
creeaza ansambluri de o frumusete spectaculara." Piata cu patru laturi a 
Calugaritelor, la Uxmal este unul din exemplele cele mai reusite, cu curtea sa mare 
si cladiri construite pe terase în plat-forme lungi de aproape 100 de metri.

„Bolta falsa" defineste si caracterizeaza, dupa parerea lui Sylvanus Morley, întreaga 
civilizatie maya; compusa din doua parti înalte de zid înclinate care se unesc, ea era 
copia în piatra a acoperisului de paie al colibelor locale. Cresteriasau creasta, care 
se presupune a fi „pietrificarea", realizarea în piatra a unor embleme ornamentale, 
fara îndoiala de natura vegetala si perisabila la origine, caracterizeaza, de 
asemenea, stilul epocii clasice. Templele erau ade-sea acoperite de un fel de mitra 



ajurata, doar decora-tiva, facuta dintr-unul sau din doua ziduri înclinate pe ambele 
parti, crescând în latime la mijlocul acope-risului. Destul de des aceasta creasta se 
ridica tot atât de sus pe cât era de mare cladirea de sub ea, ca în cazul celor din 
Palenque si Yuxchilan.

Mai târziu, în Yucatan, uneori, un al doilea etaj fals dubla în mod artificial înaltimea 
fatadei, în plus. fatada joaca un rol primordial, deoarece ea trebuie, înainte de 
toate, sa-i impresioneze pe credinciosi si prin aceasta sa aduca un plus de prestigiu 
si de glo-rie divinitatilor. De altfel, înclinarea puternica a scarilor piramidelor 
contribuia la aspectul teatral al arhitecturii si accentua caracterul nelinistitor si 
sacru al cultului. Aceasta aspiratie a mayasilor din epoca clasica pentru 
verticalitate, pentru liniile ascendente, a fost subliniata de Paul Westheim care 
aminteste ca domina, din contra, conceptia orizontala la mexicani, la Teotihuacan în 
special, si se va regasi, deci, în se-colele XI si XII pe teritoriul maya, datorita 
influentelor si aportului toltec. Fatada Palatului guvernatorilor de la Uxmal va depasi 
100 metri de desfasurare si decorul mozaicat va cere peste 20.000 placute de 
piatra ajustate cu grija si cioplite pe banda în pre-alabil, deoarece o alta constanta a 
arhitecturii maya era preferinta pentru decorul bogat si uneori baroc, cu exuberanta 
sa ornamentala, încarcata de sim-boluri. Sculptura facea parte integranta din 
progra-mele arhitecturale.

O sculptura Impregnata de misticism

Sculptura maya îmbraca doua aspecte princi-pale: în primul rând, ea a urmat o cale 
independenta de arhitectura, atât în realizarile de format redus, ca micile figurine 
din insula Jaina, cât si în cele de for-mat monumental, ca marile stele din Quiriga 
sau din Copan; în al doilea rând, ea a completat arhitectura si a contribuit la 
ornamentarea, adesea exagerata, a fatadelor. Argila si lemnul, dar si jadul si 
obsidianul. erau potrivtte pentru formatele mici, în timp ce piatra, adesea calcarul, 
era preferata pentru marile realizari. Trebuie sa recunoastem meritele artistilor 
mayasi. ramasi anonimi, care cu dalti de bazalt si de diorit, au realizat si cizelat 
opere cu o minutiozitate admirabila: panourile si lintourile din Yaxchilan, Palenque si 
Pie-dras Negras au dus pe adevarate culmi arta basore-liefului.

Arta nu era o distractie asa cum o concepem astazi, sau o activitate independenta 
si pur gratuita; notiunea de „arta pentru arta" este foarte recenta. Mult timp ea a 
fost dependenta si doar în serviciul re-ligiei. Facea chiar parte integranta din religie. 
Am vazut mai sus ca a sculpta parea a fi o actiune periculoasa si ca sculptorul 
trebuia, obligatoriu, sa se pregateasca, sa fie neprihanit ritualic înainte de a modela 
pamântul, de a înfige dalta în lemn sau în piatra. Fara aceasta precautie care consta 
în a se pregati printr-o cumpatare si o abstinenta prealabile,

opera ar fi fost apreciata ca impura si distrusa ime-diat. De asemenea, sunt rare 
reprezentarile sau subiectele care pot sa ne para profane dar care poate nu sunt. 
Dar este adevarat, de exemplu, ca într-o societate în care totul este religios si 



sacru, pâna la urma nimic nu mai este asa deoarece nu exista delimitare între 
profan si sacru. Temele sculp-turii maya se refera în esenta la mituri si la ritualuri si 
se poate chiar considera sculptura ca mijlocul de ex-presie privilegiat al gândirii 
religioase a mayasilor; nu se poate nega ca arta lor statuara este foarte încarcata si 
impregnata de misticism si de aceasta credinta profunda care salasluiaîn toti. Oare 
nu este asa, de exemplu la Yaxchilan, unde se pot vedea scene legate numai de 
cult. de automortificari si de penitenta? Pe un relief foarte cunoscut, se poate vedea 
un nobil credincios, îngenuncheat în fata unui preot, agitând deasupra capului un 
stindard din pene si care-si înfige prin limba o sfoara plina de spini. Pe un alt lintou 
din acelasi oras — înca trecut cu ve-derea de arheologi — se afla un zeu care iese 
din gura unui sarpe si care ameninta cu lancea un om care se roaga stând în 
genunchi în fata lui.

Groaza de gol

Marea epoca a sculpturii maya — care, neîn-doielnic, a atins de mai multe ori 
perfectiunea este-tica si are, cu siguranta, mai mult de o capodopera

universala —poate fi situata, în mare, între anii 600 si 800 din era'noastra; fiecare 
din marile orase din epoca clasica a cunoscut pe rând momentul lui de splendoare: 
pentru Palenque la mijlocul secolului VII; la Yaxchilan la începutul secolului urmator; 
la Piedras Negras si la Copan, în deceniile care au ur-mat. Cu toate calitatile 
incontestabile de echilibru, de viata inclusa si în compozitie, adesea realizata cu 
pricepere, uneie reliefuri pot parea confuze si su-praîncarcate de detalii; sa nu 
uitam însa ca, la urma urmelor, culoarea care trebuia sa le faca mai lesne lizibile si 
deci mai usor de înteles, a disparut astazi, de unde acest aspect general monocrom 
care uni-formizeaza totul, în plus, se pare ca mayasul a avut groaza de gol si pentru 
asta a umplut suprafetele pâna la satietate cu o abundenta de efecte, în mijlo-cul 
decorului acoperit de hieroglife care umpleau la maximum spatiile libere, el 
împrastia cu mare placere, în toate sensurile, smocuri de pene, su-praîncarca 
figurile cu masti complicate, cu simboluri diferite, bare ceremoniale, sceptre sau 
bijuterii— inele de buze, pandantive, pieptare, cercei, manusi fara degete—care se 
adaugau si complicau tesaturile deja lucrate si bogat brodate ale vesmin-telor.

Dar ei n-au excelat doar în arta reliefului. Cea a stucatorilor nu a fost cu nimic mai 
prejos si cei din Palenque si Comalco au facut dovada unui talent pe masura, iar 
capetele adunate de pe pardoseala crip-tei Templului Inscriptiilor din primul oras 
sunt socotite printre capodoperele artei universale. Descoperirea rasunatoare a 
acestei cripte merita sa fie povestita, deoarece ea constituie, desigur, una din 
desco-peririle arheologice cele mai importante din ultimele decenii.

La circa 160 de kilometri la est de Villahermosa, Palenque se ascundea într-o 
vegetatie luxurianta de cedri, de acaju si de sapotilieri; o serie de cladiri, de mici 
temple dominate de o creasta ajurata si un palat împodobit cu reliefuri si dominat 
de un turn de ob-servatie se înalta chiar la limita unei regiuni plate cu balti si 



terenuri mlastinoase, marginita de primele coline ale unei regiuni mai accidentate. 
Am spus mai înainte ca, în 1525, Cortez a trecut foarte aproape de sit fara a-i banui 
existenta. Locuit din secolul IV, orasul a fost parasit în cursul secolului IX si era deci, 
în momentul sosirii spaniolilor, total invadat de jungla s\ de padurea ecuatoriala 
virgina.

Foarte aproape de Palat, în vârful unei piramide de 21 de metri, se înalta unicul 
templu, numit al In-scriptiilor, din cauza magnificelor panouri sculptate, relativ bine 
luminate, unde se îngramadesc 620 de glife enigmatice.

Surpriza lui Alberto Ruz Lhuilller

în 1949, arheologului Alberto Ruz Lhuillier i-a fost trezita curiozitatea, ca si 
arheologului danez Frans Blom, cu douazeci de ani mai înainte, pentru pardoseala 
neobisnuita din interiorul acestui mic templu, cu ciudatele sale dopuri circulare de 
piatra, perfect încastrate printre dalele cu sectiunea în patru laturi. El a scos aceste 
dopuri, a ridicat dala pe care ele o încadrau si a aparut prima treapta a unei scari 
pentru a carei degajare i-au trebuit trei ani (sau mai exact trei campanii de 
sapaturi); aceasta scara cu 68 de trepte, împartite în doua siruri, cobora 23 de metri 
mai jos si fusese complet astupata în trecut. Era primul exemplu mayas al unui 
edificiu de acest tip: o piramida cu scara interioara.

Mormântul, denumit al Marelui Preot, la Chichen Itza, descoperit la începutul 
secolului de Edward Thompson, avea un put vertical — de ase-menea umplut—
ducând într-o mica adâncitura naturala si nu într-o cripta mare, asa cum s-a gasit la 
Palenque. La Chichen Itza au fost gasite oseminte, obiecte de cupru si bijuterii de 
jad, care îl situeaza în perioada tolteco-mayasa (secolele XI-XII). De asemenea, 
sapaturile de la Tikal, facute în 1956 si 1967 de o echipa a muzeului Universitatii din 
Pennsylvania, condusa de William R. Col. au adus la lumina morminte de un tip 
asemanator, dar de o însemnatate mai mica. Astfel, sub marea pi-ramida centrala 
(5 D. nr. 33) din grupul aflat la nord de acropola — un grup complex în care s-au 
numarat, înglobate în zidarie, o suta de edificii mai mult sau mai putin asamblate 
unele în altele, deoarece au fost reluate si remaniate timp de se-cole, fara încetare 
— a fost gasit, sapat într-un bloc stâncos, la baza piramidei, un mic mormânt (nr. 
48) în forma de coridor strâmt, boltit, cu hieroglife pictate pe pereti, indicând o data 
corespunzatoare anului 457; de aici au fost strânse, de lânga defunc-tul principal, 
oasele a doi tineri care fusesera ucisi probabil pentru a-sijnsoti stapânul (sau ruda?) 
în lumea de dincolo, în timpul funeraliilor s-a avut grija, de asemenea, sa se depuna 
lânga acest im-portant personaj un mobilier funerar de calitate, ve-sela în special, 
pictata sau din alabastru. Lucrul cel mai surprinzator a fost constatarea ca defunctul 
fusese înmormântat fara cap si fara mâini! Aceasta constatare aparând si în alta 
parte în sit, arheologii se întreaba daca aceste parti privilegiate ale omului nu erau 
separate de corp în momentul decesului, pentru a li se da un cult diferit, într-o 
capela accesi-bila. La Tikal, de asemenea, sub înalta piramida a templului l, numita 
a Jaguarului, (datata cu ajutorul carbonului 14 ca fiind din anul 700) din mormântul 



unui înalt personaj (mormântul nr. 116) gasit întins pe piei de jaguar, s-au adunat 
superbe vase de lut si un lot de 90 de oase, din care 37 gravate cu in-scriptii sau, 
mai rar, cu scene animate si captivante; am retinut-o pe aceea în care într-o canoe 
lunga se aliniaza divinitati ciudate cu forme fantastice, evocând o iguana, o 
maimuta-paianjen, un ara... în paranteza, sa semnalam ca acest templu l nu are nici 
14 m2 în suprafata, în timp ce piramida pe care sta are... 140.000 m6 de rambleu! 
Dar, sa revenim la templul nostru de la Palenque.

De-a lungul scarii care cobora pâna la baza pi-ramidei, serpuia pe trepte un 
ornament continuu din stuc, care lega adâncimile de partea de sus ca un fir al 
Ariadnei. La baza scarii, un mic coridor se oprea la un zid-ecran care a fost darâmat: 
din culoarul astfel eliberat s-au cules oasele a sase adolescenti, poate servitorii sau 
rudele nobilului personaj, care a fost descoperit la rândul lui în cripta lunga de 9 
metri, lata de 4 metri, înalta de 6,6 metri în punctul cel mai înalt al boltii; ea a 
aparut la 15 iunie 1952, încarcata de stalactite, în fata lui Ruz Lhuillier, vrajit: ,,Ma 
gaseam într-o cripta spatioasa, scrie el, care parea sapata în gheata, deoarece 
peretii sai erau aco periti de un strat stralucitor de calcar. Ca o draperie, 
nenumarate stalactite atârnau din tavan în timp ce stalagmite groase se înaltau ca 
niste enorme lumânari."

Cripta marelui halach uinic

în centrul criptei, o enorma dala d e cinci tone, împodobita cu un relief fin si 
minunat, era asezata pe un sarcofag înaltat pe niste cuburi, de asemenea îm-
podobite cu reliefuri. Tema gravurii dalei mari este de un simbolism transparent: un 
tânar, vazut din profil, zace rasturnat sau pare asezat pe capul enorm, prezentat din 
fata, al monstrului terestru; din capul adolescentului tâsneste vertical arborele în 
vârful caruia sta o pasare quetzal, cu aripile strânse. Aceasta înseamna ca prin 
moarte te reîntorci în pamânt pentru a renaste într-o buna zi. asa cum bobul de 
porumb este îngropat pentru a da o planta si un rod nou.

Pe panourile din nisele zidurilor criptei, sculp-tate Tn altorelief, cei Noua Suverani ai 
umbrelor si ai Mortii, bogat împodobiti, încarcati de pene, tinând sceptre manikin 
grotesti, stau în cerc în jurul sarco-fagului. La picioarele acestuia, au fost gasite 
doua capete de tânar, în stuc, cu trasaturi delicate, cu cra-niul îngust purtând un 
pamatuf de pene amestecate cu flori, doua capodopere de o eleganta si un rafina-
ment desavârsit.

Doar cele mai stralucitoare civilizatii, care au fost conduse de un ideal al Frumusetii, 
bazându-se pe comenzi regale sau „de la curte" ne-au lasat ope-re de un nivel 
comparabil; nici o urma de neprice-pere, de prost gust sau de primitivism. Urme de 
vopsea amintesc ca arta statuara maya a fost întot-deauna policroma, chiar în cazul 
marilor statui ex-puse în aer liber, ca stelele din Copan, de exemplu.

Glifele sarcofagului indica o data care co-respunde anului nostru 633, fara îndoiala 
cel al în-groparii regelui-preot sau al marelui pontif care se odihneste acolo, în cuva 



strâmta cu forme interioare curbilinii si închisa de un al doilea capac intermediar, 
admirabil ajustat si fara nici o podoaba, în interior zacea un print, (?) un rege-preot 
zeificat, în vârsta de aproximativ 40 de ani. cu craniul deformat conform ritualului. 
Pentru mântuirea lui în lumea cealalta, i s-a pus o margea de jad în gura si a fost 
îngropat cu diadema sa. facuta din 41 de discuri de jad si placata cu un medalion 
din acelasi material, în forma de liliac; mai avea si un acoperamânt pentru -gât. 
format din 9 rânduri de margele (în total 118 margele de jad)

si o masca, fixata pe fata cu un strat fin de stuc. for-mata dintr-un mozaic de 200 
placute, tot din jad. în afara de ochi, facuti din scoici si obsidian. La fiecare 
încheietura a mâinii avea câte o bratara din 200 de margele si pe fiecare deget un 
inel fin cizelat. Pi-cioarele se sprijineau pe un idol de jad care repre-zenta Soarele. In 
sfârsit, Ruz Lhuillier a mai gasit în sarcofag alte doua capete din mozaic de jad, 
mon-tate, fara îndoiala, cândva, pe un schelet de lemn — unul complicat, facut din 
mai mult de 200 de ele-mente, altul mai simplu, neavând decât zece. dar de 
dimensiuni mai mari.

Ornamentul din stuc mentionat mai înainte, ser-puind în tot lungul scarii, pleca de la 
sarcofag si asigura ca o legatura magica contactul dintre cei vii si printul lor zeificat. 
Prin ea întretineau cu defunctul un fel de comunicare supranaturala; era un obicei 
care se gaseste si în Oaxaca si în Cholula.

Trei mari situri din epoca clasica

Este neîndoielnic, ca aceasta cripta a fost con-struita înaintea piramidei, fapt 
confirmat de marimea sarcofagului care n-ar fi putut fi coborât pe scara. In plus, 
aceasta cripta sufocanta stârneste admiratia prin calitatea constructiei si reusita 
boitei, facuta din dale netede si întarita prin puternice arhitrave ale

antablamentului.                                    .    .

Palenque. care se întinde pe cincisprezece kilometri patrati, era printre principalele 
centre cultu-rale din epoca clasica si perioada sa de splendoare se situeaza între 
633 si 692: în acest interval au fost construite templele denumite al Soarelui, al 
Crucii, al Crucii înfrunzite, al Inscriptiilor, ca si o parte din Palat, un complex de 
edificii diferite, împodobit cu nu-meroase reliefuri în stuc, odinioara pictate.

La situl din Tikal, la est, în Peten (Guatemala) au fost facute sapaturi între 1956 si 
1957, de catre cercetatorii de la Universitatea din Pennsylvania care au obtinut 
rezultate remarcabile: au fost gasite mai mult de 100.000 de obiecte (unelte, 
bijuterii, vase...) si mai mult de 3.000 de edificii si 200 de monumente de piatra 
(stele, altare...) inventariate pe o suprafata de circa 16 km2 Dar, numai o infima 
parte a silului a fost descoperita în jurul pietei cere-moniale, încadrata de piramidele 
sale înalte de 70,47 si de 43 de metri, la baza carora se însira stele datate de la 386 
pâna la 869. Zeci de ani de sapaturi ar fi necesari pentru a termina prospectarea 
silului. Din templul IV din Tikal provine exceptionalul lintou (nr. 3) din muzeul din 



Basel, adus în 1877 de elvetianul Guslav Bernouilli: sculptat ca o dantela, ne face sa 
regretam disparitia aproape generala a lucrarilor din lemn, cu atât mai mult cu cât 
se presupune ca acest material fragil servea probabil de suport si pentru ex-
perimentari în timpul perioadei de formare pre-mayasa. în multimea detaliilor, 
compozitia pastreaza un mare echilibru si o evidenta monumentalitate.

Copan, un alt mare sit al perioadei clasice, aflat mai la sud (Honduras), a dat, între 
alte sculpturi, 38 de stele din secolele VII si VIII, cioplite în andezit si care necesita 
înca o examinare atenta. Thompson numeste orasul „Atena mayasilor, iar Morley îl 
com-para cu Alexandria; într-adevar, a fost metropola de cult si de stiinta a primilor 
mayasi si, de asemenea, orasul astronomilor. De altfel, un altar sculptat pe acropola 
ne arata, într-un stil viu, o adunare de preoti astronomi, stând linistiti si conversând. 
Din Copan provine si renumita statuie de la British Museum (Londra) a tânarului si 
elegantului zeu al Porumbului într-o atitudine de profunda introspectie, cu gesturi 
de dansatoare hindusa si având un pieptar greu, facut dintr-o masca grotesca, prins 
de gât. Piramida din Copan se urca pe o scara larga de 63 de trepte, facute din 
pietre sculptate cu circa 2.500 de glife!

Slturile din nord, în Yucatan

Am aflat de curând ca faimoasele situri din nor-dul Yucatanului, Uxmal, Sayil, Edzna, 
Kabah, Labna, Chichen-Viejo, Dzibilchaltun — acesta se întinde pe 50 km2 — si-au 
dezvoltat, de asemenea, stilul lor original în cursul perioadei clasice; altadata exista 
tendinta de a le întineri si a le denumi, impropriu, „Noul Imperiu", într-adevar, 
aceste situri au dat putine stele, reliefuri ornamentale si monumente datate; asta 
explica de ce s-a ezitat în datarea lor. S-a dat numele de Puuc— numele colinelor 
tinutului — stilului bogat si elegant care s-a folosit acolo si care se caracterizeaza 
printr-o ornamentatie bogata a fatadelor, facute prin asamblarea în mozaic a unor 
mici pietre cioplite. Aceste fatade, decorate din belsug, sunt, de asemenea, 
încercuite cu o mulura lata, care devine un fel de centura la jumatate din înaltime; 
mexicanii o numesc moldura de atadura. sau mulura-legatura, deoarece este o 
amintire a frânghiei pe care o fixau vechii mayasi în jurul colibei lor de chirpici. 
Masca lui Chac. dragonul ceresc, zeul Ploii, cu trompa lui ridicata, cu urechile ca 
niste dis-curi mari si cu ochii dilatati, este motivul cel mai des folosit si te duce, fara 
voie, cu gândul la renumitul t'ao-t'ie chinez; urmeaza, ca motive preferate, liniile 
frânte, linii în cruce, coloane mici si subtiri suprapuse, serpi solari, desene de colibe; 
palatul Codz-Poop din Kabah are pe fatada sa lunga de 45 m, circa 250 de masti ale 
lui Chac, facute fiecare din 30 de elemente, deci un total de 7.500 de pietre fin 
prelucrate; Palatul guvernatorului, la Uxmal, lung de aproape 100 m. este împodobit 
cu un mozaic de 700 m2 compus din 20.000 de pietre cioplite în prealabil. „Este 
uimitor sa descoperi, scrie Henri Stierlin plecând de la aceste constatari, la un popor 
care abia a depasit neoliticul, solutii care prevestesc tehnicile industriale moderne: 
prelucrarea, seria si rationalizarea muncii sunt as-pectele cele mai frapante. 
Consecintele pe plan so-cial sunt, evident, considerabile: aceste observatii ne 
dezvaluie mai bine structura societatii maya, decât multe tratate sociologice."



în domeniul artei statuare usoare, indepen-denta de arhitectura, trebuie 
mentionate, pentru sectorul septentrional, micile statuete din argila, mu-late sau 
modelate, gasite mai ales în insulita Jaina, de curând legata de coasta din 
Campeche si pe care absenta apei potabile a facut-o sa fie destinata unei imense 
necropole, fara îndoiala în secolele VIII si IX. îngropati în pozitia „pe vine", cu o 
margea de jad în gura, defunctii tineau adesea în mâna mici ofrande — statuete 
funerare de 20 cm, sau mai mici, desti-nate, poate, sa-i reprezinte, cu trasaturi 
asemana-toare sau cu un gest tipic defunctului, si cu podoa-bele lui obisnuite.

Din fericire, aceste figurine nu au fost sparte, „ucise" ritual, cum era adesea 
obiceiul. De multe ori pictate în culori vii, aceste statuete funerare, care uneori sunt 
fluiere, delicate ca statuetele de Tana-gra1), au fost gasite m numar mare si ne 
redau o pasionanta galerie de portrete, o întreaga societate animata si captivanta: 
notabili, preoti, razboinici, jucatori cu mingea, batrâni, femei elegant îmbracate cu 
mereu modernul huipil, femei în vârsta, tesa-toare... toate ne atrag atentia asupra 
naturalete! si variatiei atitudinii, gesturilor, expresiilor individuali-zate si ne vorbesc, 
cel mai adesea, de o societate rafinata, grava si, în acelasi timp, usor ironica. Ele 
constituie, cu ciclul de picturi de la Bonampak, docu-mentarul cel mai fascinant pe 
care ni l-au lasat mayasii despre societatea lor.

1) oras din Grecia (Beotia), centru de producere a elegantelor statui din pamânt ars 
cu acest nume (secolul IV î.H)

Picturile rarisime

Arta picturii, care se pare ca a fost înfloritoare si bine reprezentata în acelasi timp, 
nu ne este cunos-cuta astazi decât prin rarele exemple, de o calitate care ne face sa 
regretam disparitia, aproape în totali-tate, a marturiilor acestei arte. Mult timp, n-au 
fost cunoscute decât frescele de pe Castillo din Tulum — din care una, pe fond 
închis, seamana cu un negativ fotografic — care fac sa reînvie momentul unei înval-
masiri, unui asalt si jefuirea unui târg; se cunosteau, de asemenea, cele din templul 
Razboinicilor, la Chichen-ltza, despre care am vorbit ceva mai înainte, si care ne 
arata activitatile pasnice, casnice, dintr-un sat de coasta, sau, din nou, asedierea 
unui oras de catre un grup de razboinici fluturând deasu-pra capului maciuci si alte 
arme. Aceste „instan-tanee" binevenite si pretioase provin din secolele XI si XII, 
datând deci din a doua epoca.

Pictura marii epoci clasice, mai veche, ne era si mai putin cunoscuta, abia 
reprezentata prin elemen-tele gasite la Uaxactun (din secolul VIII), în 1933. Ele 
reprezinta, probabil, ceremonii rituale, de fata fiind, între altii, femei cu vesminte 
lungi. Treizeci de per-soane, cu vesminte bogate, se agita, vorbesc, bat toba în 
mijlocul arderilor de tamâie americana. Frân-turile de pictura de la Palenque si de la 
Yaxchilan sunt, de asemenea, insuficiente pentru a ne face o idee despre arta 
picturala maya din epoca clasica.



Superbe picturi, puternic influentate de arta mexicana, au fost descoperite recent la 
Santa Rita, în nordul Hondurasului britanic, dar, din nefericire, in-digenii le-au 
distrus imediat, înainte de a se face copii complete; localnicii se temeau ca spiritele 
per-sonajelor reprezentate pe aceste fresce, trezite de descoperirea lor, sa nu vina 
sa-i tulbure si sa le faca vraji.

Dar, în 1949, o extraordinara descoperire a îm-bogatit, pe neasteptate, acest 
saracacios muzeu de pictura maya, când a fost gasit, de un dezertor si de un 
cineast american, ansamblul de la Bonampak, cu cei 140 m2 de fresca în care apar 
mai mult de 150 de personaje (fara a-i socoti pe cei, nenumarati, care sunt 
înclestati într-o încaierare razboinica).

Extraordinarul ansamblu de la Bonampak

Condus de câtiva indieni lacandoni, cineastul Gilles Healy a descoperit acest 
ansamblu dupa Car-los Frey, un american dezertor din cauza pres-criptiilor religiei 
sale, care traia de doi ani cu o femeie lacandon în padurile din Chiapas si încercase 
în zadar sa atraga atentia opiniei publice asupra descoperirii sale. Aproape în 
acelasi timp si nestiind de demersurile lui Carlos Frey, Healy a fost condus la acest 
templu retras, în care lacandonii aveau obiceiul ca, în cel mai f^are secret, sa se 
duca uneori pentru a cinsti anumite divinitati. Nu fara uimire, Gilles Healy a 
descop^it atunci' Pe zidurile interioare ale unui modest tempM înconjurat de 
padure, sub un strat de calcar translucid, picturi care acopereau toti peretii si 
boitele în treicelule însirate. Ascuns în fun-dul junglei în valea lui Usumacinta, situl a 
fost botezat de S. G Moriey „Bonampak", „Zidul pictat", în limba maya. Acest 
târgusor de minora importanta depindea, mai mult sau mai Putin, de orasul vecin 
Yaxchilan.

Datat ca fiind din anul 80° de specialisti, acest ansamblu constituie un ciclu narativ 
coerent; el povesteste despre o campanie militara victorioasa si sarbatorirea ei, cu 
pregatirile sale, încaierarea fu-rioasa, anchetarea sitortura prizonierilor si nelipsita 
serbare care a urmat: defilare însufletita a partici-pantilor, dansuri, ofrande si 
distractii diverse. Cea mai'mare parte a sc0nelor se desfasoara sub con-ducerea 
atotputernicului sj victoriosului halach uinic. adesea înconjurat de a' sa'-

Dupa ce au rezi£tat douasprezece secole, da-torita stratului fin de Calcar protector 
depus pe pig-menti, aceste fresce au suferit mult de la desco-perirea lor, dupa 
înlaturarea ecranului salvator. Ele au fost pictate pe un £trat de var gros de trei 
pâna la cinci centimetri. La întoarcerea sa, Healy a anuntat descoperirea si a aratat 
mai multe fotografii care i-au uimit pe specialisti Imediat, numeroase echipe de 
cercetatori au navalit la Bonampak (în cursul uneia din aceste expeditii Carlos Frey 
s-a înecat). Situl a

fost studiat foarte detaliat. Se observa, foarte a-proape de templu, sapte alte mici 
edificii construite pe movilite-platforme, în jurul unei piete pe care se gasesc câteva 
stele; una din ele, ornamentata într-un stil apropiat de cel al picturilor, dateaza din 



anul 785. Templul cu picturi are o lungime de circa 16,5 m si o latime de 4,1 m, si 
se înalta, de asemenea, pe o colina mica, aranjata ca o platforma. La nord, trei porti 
distincte permit intrarea în cele trei camere pic-tate.

Prima sala din Bonampak

în prima sala, în zona de curbura a boltii, asistam la o audienta acordata de halach 
uinic, îmbracat cu o haina din piele de jaguar, asezat pe tronul-bancheta între doua 
femei, poate sotiile sale. El primeste cincisprezece preoti rotunjori,'cu lungi pelerine 
albe, cu capul prelungit'de manunchiuri de pene si de turbane, care vorbesc între ei, 
în timp ce un om cu o simpla banda în jurul soldurilor, în pi-cioare pe un podium, 
tine în brate un'copil. cu craniul strâns conform ritualului în aparatul destinat sa-l 
de-formeze; desigur trebuie sa fie fiul lui halach uinic prezentat de preceptorul sau. 
Marii preoti, încarcati si stânjeniti de bijuterii, de penele lungi si de frunzele de 
nufar, sunt îmbracati de catre servitori care le pun pieptare de jad si tichii ciudate si 
foarte împodobite.

Un nobil se pregateste sa machieze sau sa coloreze capul^preotului-rege, halach-
uinic.

în partea de jos, de asemenea, pe patru pereti, se desfasoara o ceremonie 
religioasa de rugaciune pentru obtinerea victoriei, cu participarea a numerosi 
muzicieni cu fâsii de pânza în jurul coapselor, lovind într-o toba verticala huehuetl, 
agitând un maracas1'. lovind o carapace de broasca testoasa cu bucati de coarne 
de cerb, suflând în trompete si fluiere, în timp ce purtatorii de umbrele de soare se 
apropie. (Reamintim ca indienii pre-cortezieni nu cunosteau instrumentele cu 
coarde.) Dansatorii, cu manusi fara degete în forma de clesti uriasi de crustacee, de 
crab desigur, îi acompaniau pe muzicanti; ei personificau, probabil, divinitati sau 
fiinte mitologice fabuloase. Cel care îl „joaca" pe Mam, batrânul zeu al Pamântului si 
al cifrei Cinci, îsi ascunde fata sub un nufar enorm si are pe brat emblema-simbol, 
glifa tun; zeul Porumbului încheie marsul acestei procesiuni de actori-zei.

O a doua sala a razboiului

Tema frescei din a doua camera, cea din cen-tru, se refera la razboi si reda o 
confruntare militara

1) instrument de percutie facut dintr-o carcasa naturala, în care sunt graunte dure, 
care se agita

de necrezut, repartizata si aici pe doua nivele, si chiar pe diferitele trepte ale unei 
piramide care ocupa toata înaltimea unui panou. Regele-preot, împodobit cu 
bijuterii de jad, cu o lance ceremoniala încarcata de pene în mâna, înconjurat de 
zece ofiteri, din care cei mai importanti stau lânga el, poarta, ca si supe-riorul lor, o 
piele cu pete rotunde, de jaguar, lanci, si încaltaminte îmblanita înalta, tot din piele 



de jaguar. Cea mai mare parte a personajelor poarta pe cap masti reprezentând 
animale fantastice. Pe treptele inferioare ale piramidei, stând în felul specific indian, 
îmbracati doar într-un soi de slip îngust, zece pri-zonieri cu parul lung si liber îsi 
arata degetele sângerânde si dureroase; ei fusesera, probabil, tor-turati. Unul este 
mort si, pe o treapta inferioara, un cap taiat e asezat pe frunze. La baza piramidei, 
soldatii învingatori, înarmati, stau aliniati, mimând faptele lor de vitejie, actiunile lor 
deosebite; unii poarta masti. Jacques Soustelle considera aceasta scena cea mai 
patetica din toata arta precolumbiana iar Paul Rivet, ca pe o capodopera a picturii 
indiene; el compara acest ansamblu, datorita importantei si calitatii sale, cu 
tapiseria de la Bayeux1'.

In ceea ce priveste înclestarea propriu-zisa, care trebuie pusa înainte în 
desfasurarea scenelor, artistii ne redau, cu o pricepere si o maiestrie

1) cunoscuta sub numele de „tapiseria reginei Matilda", sotia lui Wilhelm Cuceritorul 
(1027-1087), broderia pe pânza, având o lungime de 70,34 m, reprezinta în 58 de 
scene cucerirea Angliei de catre normanzi

uluitoare, ardoarea si învalmaseala din timpul cioc-nirii celor doua grupe mayase, 
amândoua, probabil, tinând seama de caracterele etnice. O uimitoare paleta de 
culori e folosita pentru a reda corpurile vop-site ale razboinicilor, coifurile, penele, 
scuturile, ar-mele, mastile, umbrelele de soare... Prizonieri sunt trasi de par în afara 
zarvei si a încaierarii, în timp ce se continua aprige lupte corp la corp. Contra 
lancilor si macanas-e\or (sabiile de lemn dur incrustate cu tandari de obsidian), 
dusmanii se apara cu scuturi dreptunghiulare, în timp ce un om îsi sparge pieptul 
suflând într-o trompeta.

A treia sala sarbatoreste victoria

lata-ne în a treia sala: calmul a revenit, dina-mismul a slabit; asistam la sarbatorirea 
fericitei vic-torii, importanta pentru locuitorii din Bonampak, un mic oras, 
asemanator altora risipite în jungla. Si aici, compozitia ocupa cei patru pereti ai 
camerei, si esentialul este centrat pe o structura cu opt trepte, o piramida probabil, 
ocupata de zece dansatori, în costume extraordinare, cu palariile lor de dimensi-uni 
fantastice, din care tâsnesc pene de quetzal si cu doua aripi mari, triunghiulare, 
fixate orizontal la nivelul centurii. Fara îndoiala, aceste aripi erau facute cjjntr-un 
mozaic de pene mici, redând motive

umane, animaliere sau geometrice. Acesti dansa-tori surprinzatori, agita, cei mai 
multi, evantaie; prin-tre ei sunt amestecati câtiva preoti oficianti, acoperiti doar de-
o simpla banda în jurul soldurilor: doi dintre ei par sa arunce în sus corpul gol (sau 
cadavrul?) unui prizonier cu membrele legate; la partea de jos a estradei cu trepte 
sunt oameni cu umbrele de soare.



Pe o mica parte a zidului camerei, în zona su-perioara, zece oameni strânsi unul 
într-altul duc pe unul din ai lor pe un scut. O alta scena surprinzatoare se desfasoara 
pe al doilea mic panou: femei sau fete în /7<j/p//alb, stând cu picioarele sub ele si 
cu genunchii departati pe un tron sau pe un fel de masa verde, împodobita cu 
discuri mari rosii, vorbesc cu alte doua femei (?), una în picioare, în spatele tronu-
lui, cealalta asezata lânga tron, cu un copil în brate. La dreapta, îngenuncheat si 
respectuos, un om dur-duliu serveste aceasta adunare de nobili cu cranii prelungi si 
poate pe halach-uinicmsus\, stând pe tron, îmbracat în alb si pe cale de a-si baga în 
buze spinii pe care îi întinde un servitor îngenuncheat: în fata regelui-preot, rulouri 
de hârtie asezate într-un cos sunt prevazute pentru a absorbi sângele acestor 
autosacrificii, fara îndoiala obisnuite în ceremoniile cu rugaciuni de multumire.

In sfârsit, pe fatada cu spatele la intrare, pe trei nivele, sunt reprezentati treizeci de 
oameni: preoti cu pelerine mari, albe, muzicieni si vraci discuta în-tre ei. Se observa 
totusi ca multi dintre ei fac un gest ciudat si care trebuie sa aiba o semnificatie: ei

pun una din mâinile lor pe cotul, bicepsul sau umarul opus.

Sfârsitul mayasilor

Acest ansamblu pictat de la Bonampak consti-tuie, împreuna cu uluitoarele figurine 
de la Jaina sau din alte parti, singurele dar si cele mai captivante documentare 
asupra societatii mayasilor: datorita lor, ni-i putem imagina, aproape îi vedem traind 
asa cum au fost cu putin înainte de disparitia lor. care ramâne un mister.

Cum a disparut civilizatia maya? Ce s-a întâm-plat exact? S-a vorbit de o invazie a 
barbarilor din nord sau de factori economici cum ar fi saracirea pamântului, asaltul 
continuu si epuizant al junglei. Astazi, dupa Eric Thompson, se crede ca a fost o 
revolutie interna, lenta, gradata, în trepte, fara a fi brutala, în raporturile dintre elita 
religioasa si aristo-cratica si masa de tarani „farmecul s-a risipit, scrie Jacques 
Soustelle, poate din cauza ca speculatiile matematice si astronomice ale clerului s-
au în-departat din ce în ce mai mult de preocuparile zilnice ale maselor. Atunci 
legatura sociala a slabit: taranul sau s-a rasculat contra stapânilor sai. sau, si asta 
pare mai aproape de adevar, s-a eliberat de puterea lor, revenind la micul sau petec 
de pamânt, la coliba lui, la zeii catunului sau pe care-i venera simplu si far^fast, ca 
lacandonii de astazi."

Zelul poporului a disparut si aristocratia sacer-dotala s-a trezit singura si a trebuit sa 
se „recon-verteasca". Si, în fond, nu le este oare scris civilizatiilor sa dispara? 
Jacques Soustelle afirma la sfârsitul cartii sale Cei patru sori: „Din când în când, într-
un ocean de saracie, de lupte si de cruzimi, apar insulite de imperfectiune, deoarece 
numai utopia este perfecta, dar în care arta, organizarea sociala si politica au 
ridicat, pentru un timp, societatea ome-neasca la un grad înalt de stralucire si de 
desfatare: de exemplu Atena între razboaiele medice si razboiul contra Spartei, 
Imperiul roman de la Traian la Marc Aureliu, cetatile mayase din marea epoca 
clasica, Spania musulmana la Cordoba si la Grenada. Nu exista epoca de aur nici în 



urma noastra, nici în viitor: totusi, pe durata unui fulger între doua nopti inter-
minabile, umanitatea reuseste, uneori, sa capete un echilibru precar, exceptie 
stralucitoare în timpul unei istorii întunecate."

Dar, ca sa nu încheiem cu o observatie prea amara, sa dam ultimul cuvânt unui 
poet, lui Miguel Angel Asturias, care era mândru de sângele sau mayas: "Nimeni nu 
s-a întors din lumea verde în care, printre cerbi si pauni albastri, se înaltau orase de 
ceremonie, orase cosmice si înghetate — sfidare a popoarelor constructoare, 
oameni apartinând altor orizonturi, oameni care traiesc ca si cum secolele n-au 
trecut; rasa care socotea zilele ca pe diamante si care credea în zeii sai, în riturile 
sale de fum si de vise, în pietrele sale de calendar, în muzica si întelepciunea 
cuvintelor, în tot ceea ce cinci secole de devastare, de exploatare si de uitare nu au 
reusit sa distruga complet. Ce a ramas din aceste culturi. din sistemul lor de 
masurare a timpului, din divinitatile lor. din muzica lor, din cântecele si din dansurile 
lor, din felul lor de a lucra pamântul?'


