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Úvod 

Předmětem mé diplomové práce je teoretická analýza Mexika jako specifické kulturní 

oblasti. V centru mého zájmu bude především vývoj a proměny kultury Mayů. Zaměřím 

se na mayskou kulturu od jejího vzniku až po její kulturní vrchol v období 

předkolumbovském, přičemž budu věnovat pozornost jak endogenní kulturní změně, tak 

i procesu kulturní difúze a migrace. Podle mého názoru není možné pochopit vznik 

a vývojové proměny mayské kultury izolovaně, bez ohledu na širší historický a socio

kulturní kontext. Mayové totiž v předkolumbovském období přejali skrze kulturní difúzi 

některé z kulturních prvků starých Olméků, Teotihuacánců a Zapotéků, které 

přetransformovali a dále rozvinuli. 

Souhlasím s cyklickou teorií vývoje kultury britského historika Arnolda 

Toynbeeho, podle kterého každá vyspělá civilizace prochází stadii vzniku, rozvoje, 

kulturního vrcholu, úpadku a konečného zániku. Ve své práci jsem se pokusila zachytit 

průběh tohoto cyklu na osudech kultury mayské. Zrod mayské kultury spadá již do 

předklasického období, kdy obyvatelé v oblasti guatemalské vysočiny opustili lovecko

sběračský způsob života a postupně přešli k zemědělské produkci, a tím pádem 

k zakládání prvních trvalejších osad. Svého vrcholu pak dosáhli v peténské oblasti 

v období klasickém a na Yucatánu v období poklasickém. V peténském regionu 

vybudovali Mayové celou řadu kulturních center jako Palenque, Toniná, Bonampak, 

Tical a Copán. Na Yucatánu pak vynikli především činností a architektonickou 

vytříbeností v Chichen Itzá, Mayapánu, Tulumu a Uxmalu. Kulturní vývoj násilně 

přerušil vpád Španělů, který znamenal počátek násilné akulturace, jež ve svých 

důsledcích vedla k vojenské porážce této vyspělé indiánské kultury, kulturní 

dezintegraci a postupný zánik svébytných kulturních prvků a komplexů. 

Španělská nadvláda způsobila hluboké změny jak ve způsobu sociální 

organizace, tak i v oblasti náboženské, politické a ekonomické. Přesto jsou Mayové až 

do dnešní doby druhým nejpočetnějším indiánským etnikem, které si v mnoha ohledech 

udrželo své kulturní tradice a zvyky. 
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Jedním z míst, kde lze sledovat dlouhodobou kontinuitu mayské kultury, je stát 

Chiapas. Této kulturní oblasti jsem věnovala zvýšenou pozornost, neboť se jedná 

o teritorium, ve kterém nabyla revitalizace mayské kultury velice ostrý sociální, 

ekonomický, politický a vojenský akcent. Stát Chiapas sice patří svým surovinovým 

potenciálem k nejbohatším zemím Mexika, přesto však velká část jeho domorodého 

obyvatelstva žije i nadále pod hranicí chudoby. Míra útlaku a nezájmu ze strany vlády 

o osudy zdejší populace vyvolala celou řadu protestů, které přerostly vostrý vojensko

politický boj za práva zdejších indiánů. 

Ve své diplomové práci se zaměřím na kulturu lakandonských indiánů a Mayů 

(Tzotzilů a Tzeltalů) z chiapaské oblasti Los Altos. Provedu teoretickou analýzu jejich 

kulturních proměn a vývoje v oblasti sociální organizace a náboženských idejí. Zvláštní 

pozornost budu věnovat 1 synkretismu, ke kterému v důsledku smísení 

předkolumbovských prvků s evropskými stále dochází. Na příkladu dvou tzotzilských 

komunit San Juan Chamula a San Zinathán budu demonstrovat jejich snahu udržet si 

vlastní správu, společenskou hierarchii a tradiční způsob života založený na zemědělské 

produkci. Mayové z tzeltalských a tzotzilských komunit patří v Chiapasu vedle 

Lakandonců k jedněm z nejtradičnějších. Lakandonským indiánům se jako jediným 

podařilo, díky špatné přístupnosti Lakandonského pralesa, udržet izolovanost od 

okolního světa až do konce 19. století. Ale již od počátku 20. století začali pronikat na 

lakandonské území křesťanští misionáři, sběratelé chic1e, dřevorubci, filmaři a hlavně 

turisti. Přísun moderních kulturních artefaktů, myšlenkových proudů a především peněz 

ulehčil obyvatelům v mnoha ohledech život. A tak jedinci, kteří dokázali stovky let 

přežít bez jakékoliv podpory zvenčí, v ideálním souladu s přírodním prostředím, se nyní 

stále častěji považují za součást moderní, západní společnosti. 
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1. Mexiko - obecné informace 

1.1 Geografická charakteristika Mexika 

Spojené státy mexické zkráceně Mexiko se geograficky řadí ke státům Severní 

Ameriky. Svou rozlohou 1 958201 km2 je Mexiko čtrnáctou největší zemí světa, která 

na severu hraničí s USA a na jihu s Guatemalou a Belize. 

Mapa Mexika 

Mexikem prostupují od severu dvě pásma pohoří Kordiller - Sierra Madre 

Oriental a Sierra Madre Occidental, která ve středu uzavírají Anahuackou náhorní 

plošinu. Směrem na jih se rozprostírá vulkanická zóna s dominantní horou Popocatépetl 

(domorodci přezdívaná jako kouřová hora), Ixtacihuatl (označována jako spící žena), 

dále vysokohorské pánve a pozůstatky ledovcových jezer. Jihozápadními mexickými 

státy od Jalisca přes Oaxacu se táhne horské pásmo Sierra del Sur, jež je přerušeno 

Tehuatepeckou šíjí, na níž navazuje krajina hor, údolí a pánví procházející mexickým 

státem Chiapas. Na jihu je Mexiko zakončeno severně vybíhajícím nížinatým 

poloostrovem Yucatán. 

9 



Mexickým územím prostupuje řada klimatických zón, díky nimž se zde 

vyskytují jak oblasti subtropických deštných pralesů na jihu země, tak i oblasti pouští 

a polopouští na severu. Celé území lze dle nadmořské výšky rozdělit do čtyř základních 

klimatických zón. Nejteplejší a nejníže položené pásmo tzv. Tierra caliente je 

charakteristické především pro přímořské oblasti, vnitrozemská údolí a nížiny 

dosahující nadmořské výšky do 800 metrů. Průměrná roční teplota v těchto oblastech 

zpravidla převyšuje 23 stupňů Celsia. Následuje mírné pásmo tzv. Tierra templada, 

která je limitována nadmořskou výškou 1700 metrů. Průměrné roční teploty jsou 

v rozmezí 17-23 stupňů celsia. Dále Tierra fria charakteristická především pro horské 

oblasti dosahuje až horní hranice vegetace a roční teploty jsou zde průměrně nižší než 

17 stupňů celsia. Posledním a nejvyšším pásmem je oblast věčného ledu tzv. Tierra 

he1ada (Kašpar, 1999). 
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1.2 Geografická charakteristika Chiapasu 

Chiapas je nejjižnějším státem Spojených států mexických, který hraničÍ na severu 

s mexickými státy Tabasco a Oaxaca, na jihovýchodě s Guatemalou a jihozápadní 

hranici tvoří pobřežÍ Tichého oceánu. Chiapas má velmi členitý povrch. Vyskytují se 

zde jak úrodné nížiny na jihozápadě země tak horské hřebeny Siera Maddre táhnoucí se 

od středu země k jejímu jihovýchodu. Jih země uzavírá Lakandonský prales. Chiapas 

lze rozdělit podle oblastní úrodnosti a hustoty zalidnění do svou hlavních zón. Zóna 

jihozápadní zahrnuje pacifické pobřeží, úrodnou oblast Soconuzco a centrální oblast 

v okolí hlavního města Tuxtla Gutiérrez. Oblast severovýchodní tvoří horské hřebeny 

Sierra Madre de Chiapas, údolí Los Altos a Lakandonský prales (oblast La Selva). 

Mapa Chiapasu 

Chiapasem protékají dvě 

velké řeky, Grijalva 

a U sumacinta, které 

odvodňují téměř celé 

územÍ. Oblast Chiapasu je 

narozdí1 od jiných částí 

Mexika poměrně bohatá 

na dešťové srážky 

a kromě dvou již 

zmíněných řek Je zde 

G U A TE II A L A poměrně hojný výskyt 

dalších menších řek 

a Jezer. 

Chiapasem procházejí pásma třech hlavních klimatických zón. Pásmo Tierra 

caliente je charakteristické pro oblast v povodí řeky Grijalvy a Lakandonský prales. 

Tierra templada pro oblast Los Altos (údolí pod hřebeny Sierra Madre de Chiapas) a do 

pásma Tierra fría spadají horské hřebeny. Tierra helada nebo-li pásmo věčného ledu se 

v Chiapasu nenachází (Mácha, 2001). 
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1.3 Demografie 

Podle posledního sčítání lidu z roku 2000 žije na území Mexika 97,5 milionů obyvatel, 

z toho 71 % mesticů,l zhruba 13 %je přičítáno indiánské populaci,2 15 % tvoří potomci 

kreolů a necelým 1 % je zastoupeno černošského obyvatelstvo a mulati. 

Hustota obyvatelstva v zemi je přibližně 41 obyvatel na km2, rozmístění 

obyvatelstva je však velmi nerovnoměrné. V Mexiku existuje téměř 185 tisíc osad, 

v nichž žije méně než 2500 obyvatel oproti tomu například v hlavním městě a jeho 

nejbližším okolí žije v dnešní době na 20 milionů obyvatel a rok od roku jich přibývá. 

Kromě Mexico city dochází k silné migraci i do dalších městských aglomerací jako jsou 

Guadalajara, Monterrey, San Juaréz, San Luis Potosí a další mající problémy 

s přelidněním. 

Výskyt domorodé indiánské populace 

Yucatán 
37% 

Puebla 13% 

Hídalgo 
17% 

Campeche 
15% 

a Pueblech (13 %), (Mácha, 2004). 

Oaxaca 
37% 

Chíapas 
24% 

Většina indiánské 

populace je soustředěna na 

jihu a jihovýchodě země 

především ve státech jako 

Yucatán, kde tvoří 37 % 

z celkové populace, Oaxace 

(37 %), Chiapasu (24 %), 

Quintana Roo (23 %), 

Campeche (15 %), Guerreru 

(14 %), Hidalgu (17 %) 

Přibližně 30 % ekonomicky aktivních obyvatel pracuje v zemědělství, o něco 

menší procento v průmyslu a ve službách. Průmysl je pro Mexiko velmi důležitý, neboť 

tvoří čtvrtinu HDP a hlavní část exportu. Kromě tradiční výrobků jako cukr, káva, 

stříbro, měď a olovo se začaly vyvážet výrobky z potravinářského, automobilového 

1 mestic-míšenec indiána s bělochem 

2 dle posledního sčítání lidu žije na území Mexika 8,4 milionu indiánů. Národní indigenistický institut 
připočítává rovněž páry, migranty a jednotlivce žijící v neregistrovaných příměstských čtvrtích a celkový 
počet tak odhaduje na 12,7 milionů. 
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a textilního průmyslu. Menší procento pracujících se věnuje hornictví. V posledních 

letech se v Mexiku začala hojně rozvíjet síť služeb a cestovního ruchu. Budování 

nových turistických letovisek, hotelů a restaurací nabízí Mexičanům nové pracovní 

příležitosti. Jejich rozsah je však limitován a práci není možné zajistit pro všechny, kteří 

do daných oblastí za prací každoročně přicházejí. Mimo to pro získání práce ve sféře 

služeb je často nutná kvalifikace a znalost cizího jazyka. 

Většinu obyvatel, která se živí zemědělskou činností tvoří indiánská populace. 

Půdu v indiánských obcích spravují družstva Ejida a agrární komunity.3 V důsledku 

přelidněnosti některých oblastí, erozi půdy a jejímu vyčerpání je každoročně tisíce 

rolníků donuceno opustit svoje domovy a přesunout se hledat práci do některých 

z velkých měst jako právě Mexico city, Guadalajara, Monterrey, San Juaréz, San Luis 

Potosí, San Christobal de las Casas a jiné, kde často končí pod hranicí chudoby 

v některých z příměstských slumů. 

1.4 Jazyky 

V předkolumbovské Mezoamerice se mluvilo až dvěmi sty různými jazyky, z nichž do 

dnešní doby přetrvala necelá třetina. Nejvíce mluvčích má nahuatl (1,4 milionů), jímž se 

stále hovoří v centrálním a severním Mexiku především ve státech Morelos, Hidalgo, 

Michoacán, Puebla a Oaxaca. Druhým nejrozšířenějším jazykem je mayština, která má 

jen na samotném Yucatánu 760 tisíc mluvčích. Kromě Yucatánu se vyskytuje mayština 

na jihu země ve státech Chiapas a Tabasco. Ve státě Oaxaca se hovoří zapotéčtinou 

(410 tisíc mluvčích) a mixtéčtinou (423 tisíc mluvčích). 

Jazyk Počet mluvčích Země výskytu 

Nahuatl 1,4 milionu Oblast centrálního Mexika 

Yucatánská mayština 760 tisíc Oblast Yucatánu 

Mixtéčtina 423 tisíc Oblast Oaxacy 

Zapotéčtina 410 tisíc Oblast Oaxacy 

3 Ke vzniku družstev a agrárních komunit došlo až po Mexické revoluci. Předtím byla většina zemědělské 
půdy v rukou velkostatkářů. 
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Naopak více než třiceti jazyky hovoří méně než 15 tisíc lidí. Jazyky jako 

aguacateco, kiliwa, cochimí mají v současné době pouze několik desítek mluvčích 

a stojí tak na hranici vymření. Asi 12,3 % obyvatel celé země je monolingvních.4 

1.5 Demografie Chiapasu 

V dnešní době žije na území Chiapasu přibližně 3,9 milionů obyvatel, z čehož téměř 

1 milion tvoří indiánská populace. Kromě ní žije v Chiapasu většina mesticů, potomci 

kreolů a poměrně velké procento tvoří guatemalští uprchlíci. Hustota osídlení je 52 

obyvatel na km2
, ale rozmístění obyvatel je stejně jako v jiných částech Mexika velmi 

nerovnoměrné. V Chiapasu z celkové počtu 20 102 obytných center tvoří 99 % 

venkovská sídla, z nichž má až má 75 % méně než 100 obyvatel. Většina obyvatel žije 

ve třech hlavních oblastech, v Los Altos s hlavním kulturním centrem San Christobal de 

las Casas, na území Soconuzca a v oblasti kolem hlavního města Tuxtla Gutiérrez. 

Oblast Lakandonského pralesa a území hraničí s Guatemalou zůstávají dodnes velmi 

řídce obydleny. Zatímco úrodná oblast Soconuzca a Centro je osídlena především 

mestici a potomky kreolů, Indiánská populace se soustřeďuje v údolí Los Altos 

a v Lakandonském pralese (Mácha, 2001). 
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Indiáni žijící na území Chiapasu jsou potomci Mayů patřící bud' k větvi západní 

(Tzotzilové, Tzeltalové, Tojolabalové, Cholové a Lakandonci) nebo k větvi východní 

(Tzoquové, Mochové, Mamové, Chujeové a Cakcchiqueleové). Nejpočetnější skupinou 

jsou Tzeltalové a Tzotzilové, každá z nich má zhruba 300 tisíc obyvatel a žijí v oblasti 

Los Altos. Nejmenším etnikem jsou Lakandonští indiáni, kterých žije přibližně tisíc 

v pěti hlavních osadách na území Lakandonského pralesa (L6rinczová, 1999). 

Chiapas je ve vztahu k ostatním státu v paradoxní situaci, protože přes svoje 

nerostné bohatství patří k nejchudším státům. Většina obyvatel pracuje v zemědělství, 

přičemž pouze 11 % ekonomicky aktivních obyvatel vydělává průměrnou mzdu, která 

činí 3 450 USD ročně. Přibližně 19 % pracujících obyvatel nepobírá žádnou mzdu a 52 

% z těch, kteří mzdu pobírali, vydělávali méně než životní minimum. 

1.6 Domorodé jazyky v Chiapasu 

Jazyk 

Tzeltal 

Tzotzil 

Chol 

Zoque 

Tojobal 

Kanjobal 

Mame 

Chuj 

Lakandon 

Počet mluvčích 

363 tisíc 

321 tisíc 

162 tisíc 

44 tisíc 

43 tisíc 

5,5 tisíc 

5,5 tisíc 

1,9 tisíc 

1 tisíc 

Domorodým jazykem Chiapasu je mayština patřící do 

dvou základních větví proto-guatemalsko-yucatánské 

a proto-chiapasko-tabaské. Nejvíce mluvčích mají 

Tzeltalové a Tzotzilové, každá z nich přibližně 330 

tisíc. Dále se zde vyskytuje cholština, která má 

přibližně 120 tisíc mluvčích a tojolabalština, kterou 

hovoří zhruba 66 tisíc obyvatel. Zbylé jazyky 

zastupuje mamština (20 tisíc mluvčích), 

cakchiquelština (3 tisíce mluvčích) a yucatánská 

máyština, kterou hovoří na území Chiapasu 

lakandonští indiáni (1 tisíc mluvčích). 
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1.7 Politický systém 

Mexiko je spolková demokratická republika tvořená federací 31 členských států 

a Federálním distriktem.5 Výkonnou moc má na starosti prezident, který zastává rovněž 

roli předsedy vlády do níž sám jmenuje 18 ministrů. Prezident je volen prostřednictvím 

přímých voleb na dobu šesti let a nemůže být opětovně zvolen v následujícím volebním 

obdobím. Zákonodárnou moc má v rukou parlament, který se skládá z poslanecké 

sněmovny tvořené 500 poslanci volenými na dobu tří let a senátem zastoupeným 128 

senátory volenými jednotlivými státy na dobu šesti let. Do čela každého z členských 

států a Federálního distriktuje volen guvernér (L6rinczová, 1999). 

Až do roku 2000 byla nejsilnější politickou stranou v zemi Národně revoluční 

strana PRI založená roku 1929 Plutarcem Elísasem Callesem. Redukcí veřejných výdajů 

a zvednutím DPH z 10 % na 15 % se jí podařilo udržet rostoucí HDP a vymanit Mexiko 

v 90. letech 20. století z rozsáhlé ekonomické krize. Na straně druhé však zapříčinila 

prudký pokles životní úrovně obyvatelstva, především domorodých indiánů a rolníků. 

V červnových volbách v roce 2006 získala PRI 22,3 % hlasů a zastává tak roli třetí 

nejvýznamnější politické strany v zemi. 

Největšími a v současné době nejsilnějšími opozičními stranami jsou Strana 

národní akce PAN založená roku 1939 a Revolučně demokratická strana PRD založená 

polnická Procentuální výsledky 
sl~t!!l~ pro rok 2JlO6 

PAN 35,9 % 

PRD 35,3 % 

PRI 22,3 % 

NA 4,4% 

FASC 2,2% 

roku 1989. PAN v čele s prezidentem 

Calderónem získala ve volbách v červnu 

2006 35,9 % hlasů a stala se tak nejsilnější 

politickou stranou v zemi. Většina jejích 

voličů pochází z velkých měst 

a ekonomicky rozvinutých oblastí. PAN 

prosazuje decentralizaci kompetencí 

jednotlivých států. Oproti tomu PRD se 

zaměřuje hlavně na zachování kulturní identity etnických komunit, zrovnoprávnění 

5 Distrito federal (Federální distrikt)-oblast hlavního města Mexico City 
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jejich postavení a pomoc chudým. V posledních volbách se umístila se svými 35,3 % 

hlasů těsně za PAN. Většina jejich voličů žije v méně rozvinutých především 

indiánských a rolnických oblastech.6 

6wikipedia.org/Mexican _generaC election _2006 
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2. Dějiny Mezoameriky 

2.1 První lidé 

Podle převládajících hypotéz přišli první obyvatelé Ameriky před 20 000-13 000 lety 

z Asie, kde v místech dnešní Beringovy úžiny překročili pevninský most ze Sibiře na 

Aljašku. Z Aljašky putovali dále na jih a asi před 10 000 lety se usadili na území 

dnešního Mexika. Toto období je označováno jako paleoindiánské a pro jeho obyvatele 

je příznačný lovecko-sběračský způsob života. Již v letech 4000 př. n. 1. začínají tito lidé 

s kultivací základních zemědělských plodin a zakládáním trvalejších osad. Tyto první 

zemědělské osady položily základ následnému vzniku a rapidnímu rozvoji 

předkolumbovských kultur. 

2.2 Předkolumbovské kultury 

Předkolumbovské kultury rozvíjející se v letech 2000 př. n. l. -1600 n. l. na území 

Mezoameriky7 spojuje řada společných kulturních prvků a komplexů, které jsou 

založeny na stejné kulturní tradici. Jedná se o zemědělství využívající metodu vymýcení 

a pálení zaměřenou na pěstování kukuřice, dýně a fazolí, dále o náboženský panteon 

a s ním spojenou stavbu pyramid, rituální hry v pelotu, silnou stratifikaci společnosti, 

rozvoj věd, hieroglifický systém písma a číslovek (Kašpar, Vrhel 1986). 

Mimo to každá z těchto kultur prošla stejným cyklickým vývojem, vznikla 

a postupně se rozvíjela až dosáhla svého vrcholu, a následně z vojenských, klimatických 

nebo jiných neznámých důvodů zanikla. 

Vývoj mezoamerických kultur rozdělují odborníci na tři základní období

předklasické (2000-400 př. n. 1.), klasické (400 př. n. 1. -1000 n. 1.) a poklasické (1000-

1519). Předklasickým obdobím je myšlena doba, kdy kultury střední Ameriky 

přecházejí od lovu a sběru k zemědělství, přestávají žít kočovným způsobem života 

a začínají vytvářet jednoduché trvalejší osady. Příkladem takovýchto osad jsou třeba ty 

vznikající v severních horských oblastech na území dnešních států Puebla, Morelos, 

7 území Mezoameriky zahrnuje Mexiko, Guatemalu, Salvador, Honduras a Belize 
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Hidalgo. Jejich obyvatelé pěstovali kukuřici, dýně, maniok, vytvářeli jednoduché 

keramické nástroje (misky, drtiče kukuřice) a hliněné sošky zvířat a šamanů dokonale 

zachycující prvky běžného, každodenního života (Kašpar, 2000). 

Již od střední fáze předklasického období dochází v některých oblastech 

k přechodu od zemědělských osad k počátku městské organizace. Společnost začíná být 

stratifikovaná, obyvatelstvo ,především v úrodných nížinných oblastech, se rozrůstá 

a kromě klasických rákosových obydlí prostých občanů se začínají stavět kamenná 

ceremoniální střediska. 

2.2.1 Olmékové 

Kamenná hlava olméckého 
náčelníka oslavující jeho 
moc 

První takovou společností, které se podařilo vytvořit 

základy městské organizace je kultura zformovaná 

v oblasti Mexického zálivu, na území dnešních států 

Veracruzu a Tabasca, kultura Olméků. Dle archeologů lze 

vývoj olmécké kultury rozdělit na tři hlavní období. Pro 

první etapu (1500-1200 př. n. 1.) je typický postupný 

přechod od lovecko-sběračského způsobu života 

k počátkům zemědělství. Svého vrcholu dosáhla během 

období druhého, které odborníci rozdělují na dvě 

subperiody pojmenované podle hlavních kulturních center 

San Lorenzo (1200-900 př. n. 1.) a La Venta (900-400 př. 

n. 1.). Poslední, třetí etapa (400-100 př. n. 1.) je jíž obdobím úpadku a postupného 

zániku. Během všech tří etap docházelo na olméckém území ke vzniku náboženských 

center obklopených zemědělskými osadami (Opatrný, 2003). Zemědělství založené na 

pěstování kukuřice, dýní a fazolí tvořilo základní zdroj obživy obyvatelstva. Již 

u Olméků se společnost začíná stratifikovat na poddané a vládce. Statusu vládců 

dosáhly většinou rodiny žijící v úrodnější oblasti než ostatní, kterým se díky tornu 

podařilo sklidit až dvě úrody ročně a vypěstovat tak nadbytečné množství plodin, jež 

mohli poskytnou k obchodu. "Prostředky získané kontrolou nejlepší půdy a obchodem 

vynakládala vládnoucí vrstva na urbanistické projekty v podobě městských středisek 

s různými funkcemi: náboženskými, politickými, ekonomickými a sociálními" (Opatrný 

2003, s. 13). 
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Prostí Olmékové věřili, že představitelé elity jsou příbuzní božských bytostí 

a mají ve zvířecí říši své druhé já. Olmécký náboženský panteon byl úzce spojen 

s uctíváním kultu zvířat především jaguára. Nalezené plastiky a sošky na olméckém 

území vždy představují kombinaci lidských a jaguářích rysů. Obyvatelé zřejmě věřili, že 

když na sebe vezmou podobu jaguára, budou schopni komunikovat s nadpřirozeným 

světem. Kromě jaguára obyvatelé ještě uctívali kult mravence symbolizujícího boha 

Quetzalcóatla, který dle legend přinesl olméckým lidem kukuřici (Chalupa a kol., 

2001). 

Olmécká kultura je dodnes známá zejména díky obrovským kamenným hlavám 

s negroidními rysy rozmístěnými ve všech olméckých oblastech. Jejich přesný význam 

či funkce nejsou dodnes uspokojivě vysvětleny, většina odborníků se však kloní 

k názoru, že se jednalo o zpodobnění vládce, válečníka nebo božstev (Kašpar, 1999). 

Na přelomu předklasického a rané fázi klasického období dochází k masivnímu 

rozvoji dalších kultur jako byl Teotihuacán, kultura Zapotéků a Mayů, kteří na olmécké 

kulturní dědictví navázali a dále jej rozvinuli. 

Klasické období je charakteristické značně propracovanou architekturou, silnou 

stratifikací ve společnosti, rozvojem písma a astronomie a v neposlední řadě budování 

umělých zavlažovacích nádrží umožňujících intenzivní způsob zemědělství. 

2.2.2 Teotihuacán 

Centrum teotihuacánské kultury se nacházelo nedaleko dnešního hlavního města 

Mexico city a začalo se utvářet ve 2 stol. př. n. 1. Teotihuacán označovaný jako "Město 

bohů" byl velkým náboženským a urbánním střediskem a měl silný vliv nejen na své 

obyvatele, ale rovněž na obyvatele ze sousedních oblastí, kteří pravidelně přicházeli do 

Teotihuacánu uctít svá božstva. Ve svém největším rozkvětu zaujímal Teotihuacán 

plochu 22 km2 a na jeho území žilo 100 000-200 000 obyvatel. Obyvatelstvo bylo 

stratifikováno do pěti základních tříd. Na vrcholu sociální hierarchie stáli vládci mající 

politickou i náboženskou moc, střední třídy tvořili vojáci, obchodníci a kněží a nejníže 

postaveni zůstali drobní řemeslníci. Ve střední fázi klasického období Teotihuacán 

z neznámým příčin zanikl (Opatrný, 2003). 
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2.2.3 Toltékové 

Tula - hlavní centrum kultury 
Toltéků 

Toltékové dosáhli svého vrcholu až v pozdně 

klasické a poklasickém období (9.-10. stol. n. 1.). 

Podle jedné z hypotéz však již v klasickém období 

pronikli na území Teotihuacánu, vyplenili jej, 

smíchali se zbytkem přeživšího obyvatelstva 

a v návaznosti na teotihuacánské tradice vytvořili 

kulturu toltéckou. Jejich hlavním ceremoniálním 

střediskem se v pozdně klasickém období stala 

Tula. V 11. stol. n. 1. pronikli Toltékové na 

Yucatán, kde se jim podařilo dobýt mayská města. 

Smíchání toltéckých kulturních prvků s mayskými 

položilo základ unikátnímu Maysko-toltéckému 

architektonickému stylu (Kašpar, 1999). 

2.2.4 Zapotékové 

Zapotécká keramická urna 

s anropomorfními rysy 

V raně klasickém období se začíná v oblasti dnešního 

státu Oaxaca utvářet kultura Zapotéků (500 př. n. 1.-700 

n. 1.). Zapotékové v počáteční fázi čerpají a dále rozvíjí 

kulturní dědictví Olméků a Teotihuacánců, později však 

vyvíjí vlastní teologii, umění, architekturu, způsob 

pohřbívání a kalendářní systém. Zapotécké písmo 

považuje řada odborníku za nejstarší písmo Střední 

Ameriky. Zapotékové založili jako své hlavní a kulturní 

centrum Monte Albán. 
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2.2.5 Mixtékové 

Na přelomu klasického a poklasického období byl 

Monte Albán dobyt národem ze severu Oaxacy -

Mixtéky. Mixtékové se kromě zemědělství zabývali 

obchodem, řemesly a lovem. Vyráběli miniaturné 

zlaté předměty, prováděli řezbu do jaguářích kostí a 

jadeitu, užívali obrázkové písmo, s nímž psali na 

papír, bavlněnou látku nebo jelenici. Hlavní kulturní 

centrum přesunuli z Monte Albánu do jižněji položené 

Mitly (Longhenová, 1998). 

Mixtécký zlatý přívěšek 

2.2.6 Mayové 

Mayská urna 
z poklasického 
období 

Jednou z nejvýznamnějších indiánských kultur předkolum

bovského období byla kultura Mayů, která se začala utvářet již 

během předklasického období na území guatemalské vysočiny. 

Svého kulturního vrcholu však dosáhla až v období klasickém 

voblasti Peténu a vobdobím poklasickém na Yucatánu (viz 

kapitola 3. Staří Mayové). 

Poslední periodou období je období poklasické (10. stol. 

-1519), pro něž je charakteristické formováním nových mnohem 

větších říší, založených nejen na obchodních vazbách, k nimž 

pravidelně docházelo již v klasickém období ale především na 

častých vojenských taženích. Mezi nejvýznamnější kultury, jež 

přetrvaly až do tohoto období jsou již zmínění Mayové, 

Toltékové a Mixtékové. Kromě nich si nejvýznamnější místo v poslední etapě 

předkolumbovského období vydobyli Aztékové (Křížová, 2005). 
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2.2.7 Aztékové 

Aztécké vyobrazení kultu smrti 

Aztékové byli kulturou, které se podařilo 

v poklasickém období dobýt téměř celé Mexiko,8 

podrobit si okolní kmeny a vytvořit tak nezávislé 

impérium. Přesný původ Aztéků není dodnes 

uspokojivě vysvětlen, jedna z legend praví, že se 

původně jednalo o kmenové komunity, které na 

popud svého boha Huitzilopochtliho9 opustili 

svou vlast Aztlán a vydali se na 

několikagenerační cestu hledat nový domov. 

Kolem roku 1240 se dostali až do Mexického údolí, kde na území dnešního 

hlavního města vystavěli své centrum Tenochtitlán. Zanedlouho se Aztékům podařilo 

podmanit si sousední Texcoco a Tlacopan a vytvořit tak mocnou troj-alianci. Tato 

konfederace tří měst se stala na devadesát let základem politického dění v celém 

Mexiku a nastolila tvrdou nadvládu Aztéků. 

u Aztéků stejně jako u jiných mezoamerických kultur byla patrná silná 

hierarchizace společnosti. Na vrcholu pyramidy stálo šest vládců, z nichž dva 

tlakatekultli a silwakoatl, měli ve svých rukou veškerou moc. První z nich měl na 

starosti zahraniční politiku a náboženské záležitosti, druhý z nich měl za úkol řídit státní 

správu (Kašpar, 2000). Druhou nejmocnější vrstvou bylo kněžstvo, dále následovali 

vojáci, obchodníci a tzv. rada kmene. Nejpočetnější část obyvatelstva tvořili rolníci. 

Běžný rolník žil se svojí rodinou na státem přidělené půdě, z níž musel pravidelně platit 

daň. Mimo této povinnosti se ho týkala rovněž vojenská služba, pomoc při výstavbě 

chrámů a další občanské práce. Nejníže postaveni byli otroci, které lze ještě rozdělit na 

otroky z chudého aztéckého lidu a otroky získané válečným tažením. Otrok z řad 

vlastního lidu mohl bydlet, oblékat se a živit jako každý jiný občan. Měl možnost se 

oženit se svobodnou ženou, mít svobodné děti a dokonce sám vlastnit další otroky. 

8 V době největšího rozmachu se aztécká říše rozprostírala od severního Mexika až po dnešní Guatemalu. 

9 Huitzilopochtli byl hlavním aztéckým božstvem, označován za božstvo války. 
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Jednalo se většinou o příslušníky aztécké chudiny, kteří neměli co jíst, tudíž radši 

prodali sami sebe do otroctví. Válečně zajatý otrok sloužil většinou jako oběť pro 

aztécká božstva někdy rovněž jako potrava pro aztécký lid. 

Základní společenskou jednotkou aztécké společnosti byla rodina. Několik rodin 

dohromady příslušelo ke klanu, a jak většina teorií uvádí, přibližně dvacet klanů tvořilo 

jeden kmen. Každý kmen měl ve svém čele vůdce, který dohlížel na fungování vnitřních 

záležitostí kmene. Několik kmenových vládců dohromady utvářelo již výše zmíněnou 

kmenovou radu, která volila hlavního panovníka (Šolc, 1989). U Aztéků, kteří podobně 

jako ostatní bojovné kmeny trpěli nedostatkem mužů, převládala polygamie. Muž 

získával své společenské a profesní postavení na základě svých zásluh ve společnosti, 

přičemž obdivován byl schopný zemědělec, zručný řemeslník, statečný bojovník atd. 

Postavení ženy bylo v porovnání s mužem podstatně nižší, přesto měla určitá práva. 

Mohla uzavírat smlouvy, dožadovat se spravedlnosti u soudu, byla-li první manželkou 

v polygamní rodině, disponovala přednostními právy a dědit mohly pouze její děti. 

Aztécký náboženský panteon byl stejně jako u jiných mezoamerických kultur 

velmi úzce spojen s přírodou. Indiáni věřili, že uctíváním božstva kukuřice, slunce, 

deště, větru a půdy si zajistí bohatou úrodu a spokojený život. Podle aztécké víry prošel 

svět pěti obdobími tzv. slunci, v nichž se střídala vláda pěti živlů vzduchu, země, ohně, 

vody a větru. Prvnímu období vládl Tezcatlipoca (bůh neúrody a sucha), jež se na konci 

svého období změnil ve slunce a mocní jaguáři požrali lidstvo žijící na zemi. Druhé 

období bylo pod správou Quetzalcoatla (bůh vědění a kněžství), který svým dechem 

zničil svět a lidi proměnil v opice. Třetímu období předsedal Tlaloc (bůh deště) a své 

období zakončil ohnivým deštěm. Božstvo vod aneb "naše paní s tyrkysovou sukní" 

měla na svědomí čtvrtou etapu, kdy přišla potopa a z lidí se staly ryby. V době, kdy 

přišli Španělé na území Mexika, vládla pátá síla - bůh slunce Tonatihua a v pravém čase 

mělo přijít zemětřesení, které svět opět zničí (Vaillant, 1974). 

Vesmír znali Aztékové spíše v náboženském než zeměpisném kontextu a na 

základě toho jej rozdělovali vertikálním a horizontálním směrem. Horizontální vesmír 

zahrnoval čtyři hlavní světové strany a střed, přičemž každá z oněch oblastí spadala pod 

vládu určitého božstva. Vertikální směr byl rozdělen na podsvětí a nadsvětí. Do nadsvětí 

nebo-li říše samotného boha Slunce se po smrti dostávali ti, kteří zemřeli v boji nebo 
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byli obětováni bohům. Jejich duše se proměnila do mraků a kolibříků radujících se 

v rajských zahradách. Duše lidí, kteří byli špatní a zlí, odcházely do podsvětí nebo-li 

věčné trny, kde si odpykávaly své hříchy. Na pomezí se soustředily duše těch, jež 

zemřeli na nějakou chorobu a těšili se lhostejnému uspokojení (Prescot, 1956). 

o náboženské zvyklosti a záležitosti týkající se uctívání se starali kněží žijící 

přímo v chrámech. Aztéčtí kněží symbolizovali jakési prostředníky mezi jedincem 

a bohem. Často se při různých obřadech oblékali do šatstva bohů a zosobňovali je zde 

na zemi. Chrámy byly stavěny na vrcholech pyramid, aby se přiblížily k nebesům, svým 

bohům (Vaillant, 1974). 

Aztékové jakožto expanzivní, bojovný národ se podíleli na řadě válečných tažení 

s cílem rozšířit své území a především získat válečné zajatce, a tím uspokojit žízeň 

svých bohů. V dobách příliš dlouhého míru, kdy nastávala krize nedostatku zajatců, se 

pořádaly tzv. květinové války s cílem získat pro své bohy nové zajatce (Opatrný, 2003). 

O každé pořádané válce bylo rozhodnuto v radě, již tvořil král a pár nejvýznamnějších 

šlechticů. Ještě před zahájením válečného tažení vyslala rada tři delegace, které měly 

nepřátelský stát požádat o přijetí mexických bohů, umístění boha Huitzilopochtliho 1o do 

jednoho ze svých chrámů a odevzdávání pravidelných daní ve formě zlata, drahých 

kamenů a potravin. V případě, že město neuposlechlo daroval aztécký vůdce vládci kopí 

a štíty, aby se jeho lidé měli čím bránit. Věstci poté určili příznivý den počátku 

válečného tažení (Kašpar, 1999). V álečné tažení se vyznačovalo pozvolným 

postupováním k nepřátelskému státu za zpěvu a křiku válečných hesel, prudkým 

napadáním oběti a rychlým ústupem. 

Status dobrého válečníka získal jedinec podle počtu chycených zajatců. Cílem 

války tedy nebylo nepřátele pobít, ale zajmout a dopravit na své územÍ. Oblečení 

a výstroj bojovníků se rovněž odrážela od statusu, který během předchozích tažení 

získal. Dobrý válečník si mohl dovolit nosit vznešený oděv pokrytý peřím, dřevěnou 

helmu, jež měla funkci spíše okrasnou než obranou a tak dále. Hlavní používanou 

útočnou zbraní byly dřevěné kyje s obsidiánovými odštěpky, oštěpy, praky a kopí 

10 Huitzilopochtli - aztécký hlavní bůh 
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(Vai11ant, 1974). Stalo-li se, že se některý bojovník dopustil zrady a ukradl kořist či 

zajatce svému kolegovi, byl okamžitě odsouzen k trestu smrti. 

U Aztéků byl každý měsíc zasvěcen některému z hlavních ochranných božstev 

a dané božstvo se v tento čas hojně uctívalo. Lidé přinášeli květiny, kukuřici a různé 

ozdobné předměty. Posledních přibližně 200 let začali Aztékové k poctě božstev 

s obětováním lidských bytostí. Bohem, který potřeboval ke své spokojenosti především 

lidská srdce byl Aztéky nejvýrazněji uctívaný Huitzilopochtli (bůh slunce a války), 

který je dle legend přivedl na území Tenochtitlánu. V době neúrody, sucha či jiného 

neštěstí byli schopni obětovat až tisíce jedinců denně. Oběť byla přivedena na vrchol 

chrámu a zády položena na obětní kámen. Pět kněží mělo za úkol držet jedincovo 

končetiny a hlavu a šestý z nich rozřízl obsidiánovým nožem jeho hruď a vyrval ještě 

tepající srdce. Položil jej na misku jakožto potravu bohů a obětovaného svrhl dolů 

z chrámových schodů. Jedna z teorií dokonce uvádí, že zabitý byl po skončení obřadu 

naporcován a přidělen jako pokrm pro rodinu válečníka, jež se o jeho zajetí zasloužil. 

Obřady se konaly veřejně a obyvatelé celého města se shromažďovali okolo 

chrámových schodů, aby mohli rituálnímu obětování přihlížet. 

Kulturní materialista Marvin Harris rozvedl teorii hovořící o tom, že rituální 

obětování se nekonalo pouze s náboženských důvodů, ale sloužilo i ve značné míře jako 

zdroj potravy. V aztécké říši nebyl dostatek chovných zvířat. Pěstovali se zde pouze psi 

a krocani. Z toho vyvodil, že Aztékové neustálým usmrcováním lidí doplňovali hladinu 

proteinů, jichž neměli dostatek (Harris, 1977). Antropolog Arens oproti tomu namítal, 

že neexistuje přesný důkaz aztéckého kanibalismu, neboť jediné informace o něm 

poskytli účastníci Cortezovy výpravy, kteří tím mohli ospravedlňovat masové 

vyvražďování původních obyvatel Mezoameriky (Soukup, 2004). 
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3. Staří Mayové 

3.1 Geografická charakteristika mayských oblastí 

Jednou z nejvýznamnějších kultur předkolumbovské Mezoameriky byli Mayové, kteří 

začali budovat svou říši již v předklasickém období na území dnešních států Mexiko, 

Guatemala, Belize, Západní Honduras a El Salvador. Mayové nevynikli pouze svými 

dokonalými poznatky z oblasti matematiky a astronomie nebo jen dobře propracovanou 

architekturou, ale také tím, že se jim jako jediným podařilo vybudovat, rozvinout 

a udržet svou kulturu v naprosto různorodých přírodních podmínkách (Adams a kol., 

2000). 

Mapa mayských oblastí v předkolumbovském období 

Na základě různých typů 

prostředí, jež předkolumbovští 

Mayové osídlili rozděluje 

Morley jejich oblast působení do 

třech hlavních zón. Zóna jižní 

zahrnuje oblast guatemalské 

vysočiny, pobřeží Tichého 

oceánu, severní část mexického 

státu Chiapas, dnešní El 

Salvador a západní Honduras. 

Celá oblast je protkaná hustou 

sítí řek, z nichž nejdůležitější 

jsou dvě, Montaguy pramenící 

v El Quiché a ústící do Hondu

raského zálivu a Usumacinta 

tvořící hranici se sousedním 

Peténem (Morley, 1977). Podle 

současných archeologických 

výzkumů se zdá, že právě 

obyvatelé guatemalské vysočiny 

jako první přešli od lovecko-sběračského způsobu života k zemědělství založeném na 

pěstování kukuřice. Kromě zemědělství dochází v jižní oblasti k první výrobě 
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monochromní keramiky, která se odsud prostřednictvím kulturní difúze rozšířila do 

dalších oblastí (Sharer, Traxler, 2006). 

Druhou oblastí, která se začala rozvíjet koncem předklasického období a svého 

vrcholu dosáhla v obdobím klasickém je oblast centrální. Centrální oblastí je míněno 

území rozprostírající se od jihovýchodně položeného Copánu (Honduras) až 

k západnímu Palenque (Chiapas). Oblast zahrnuje Peténský prales, část západního 

Hondurasu, Belize, východní část mexického státu Chiapas a jižní část mexického 

Campeche. Většina centrální oblasti je pokryta hustým pralesem, ve kterém hojně 

rostou mahagonové stromy, tropické cedry, divoké fíkovníky a zvláštní druh 

chlebovníku (Brosimum alicastrum). Podle Marvina Harrise právě tento druh 

chlebovníku obklopoval většinu tehdejších mayských obydlí a "jeho plody byly 

především v dobách sucha, důležitou součástí mayského jídelníčku." (H arris , 1977, s. 

136). V jižní části Peténské oblasti se rozprostírá savana, jejíž půda plná jílu 

neposkytuje vhodné podmínky pro zemědělství. Podle Modeyho zde proto ani 

v minulosti žádná trvalejší sídla nevznikala, neboť Mayové měli k dispozici v jiných 

částech peténského regionu půdu mnohem kvalitnější (Modey, 1977). Harris se však 

přiklání k názoru, že zde v předkolumbovských dobách kulturní centra vznikala. 

Mayové však neustálým znovuosazováním půdu vyčerpali a prales se v této části 

proměnil v savanu (Harris, 1977). Kromě hodnotných stromů je v peténském regionu 

hojně zastoupena i živočišná říše. Žije zde množství jaguárů, pekari, tapírů, opic, hadů 

a ptáků. 

Třetí, severní oblast tvoří poloostrov Yucatán se svými státy Campeche, Yucatán 

a Quintana Roo. V severní polovině poloostrova Yucatán postupně přechází Peténský 

prales v buš, což znamená že pásmo vysokých stromů postupně přechází v pásmo 

nižších a hustších stromů. Většina povrchu Yucatánu je tvořena porézním vápencem 

a celá oblast tak není příliš bohatá na povrchové vody. Na severu se zdrojem vody staly 

hojně se vyskytující přírodní nádrže tzv. cenote, které vznikly "propadnutím zvětralé 

povrchové vrstvy vápence nad dutinami naplněnými podzemní vodou" (Modey, 1977 

s.16). V jižní části poloostrova, v tzv. puucké oblasti se cenote nevyskytovaly 

a předkolumbovští Mayové byli nuceni vybudovat nádrže umělé - chultuny, které 

vytesali do vápencového podloží. Nejčastěji byly polokulovité s plochým dnem, nahoře 
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byl pak umístěn otvor o průměru asi 40 cm. Chultumy obklopovaly jak obřadní 

střediska tak okolní mayské vesnice (Sharer, Traxler, 2006). 

3.2 Kulturní vývoj v mayských oblastech 

V rané fázi předklasického období (2000-1000 př. n. 1.) osidlovaly všechny tři již 

zmíněné oblasti nomádské kmeny, které se živily lovem divokých zvířat a sběrem 

plodin. S postupným rozvojem zemědělství zaměřeným především na pěstování 

kukuřice, dýní a fazolí docházelo ve střední fázi předklasického období (1000-400 př. n. 

1.) k utváření prvních trvalejších osad a to hlavně na guatemalské vysočině a při 

pacifickém pobřeží. Spolu se zemědělstvím se v této době začaly utvářet první obchodní 

křižovatky spojující guatemalskou vysočinu a pacifické pobřeží s peténskou oblastí 

a Golfským zálivem (kulturním centrem Olméků). Hlavní složky obchodu tvořilo kakao 

pěstované výsadně na pacifickém pobřeží a jadeit těžený v oblasti guatemalských hor. 

Díky archeologickým důkazům existence kulturní difúze již v tomto období, může být 

logicky vysvětlena podobnost některých kulturních artefaktů a náboženských idejí, která 

byla do určité míry společná všem předkolumbovským kulturám (Adams a kol., 2000). 

Ke konci předklasického období se začíná společnost stratifikovat do dvou 

základních společenských tříd, na poddané a vládce. Elita se pravděpodobně derivovala 

z jedinců, kterým se podařilo získat kontrolu nad důležitými obchodními uzly nebo 

z těch, jež obdělávali úrodnější půdu než ostatnÍ. Mayové stejně jako Olmékové věřili, 

že elita tvoří spojnici mezi světem lidí a nadpřirozeným světem bohů, a proto pro ni 

neváhali pracovat (Opatrný, 2003). 

V pozdně předklasickém období (400 př. n. 1. -100 n. 1.) dochází v jižní 

a centrální zóně ke sdružování zemědělských osad a zakládání prvních ceremoniálních 

středisek. Kaminaljuyu, jedno z prvních a nejrozsáhlejších kulturních center, které 

Mayové vybudovali v předklasickém období na území dnešní Guatemaly, netvořilo 

pouze důležité náboženské centrum, ale vyniklo rovněž jako jeden z důležitých 

obchodních uzlů. Současné archeologické výzkumy ukázaly, že tamější obyvatelé měli 

již na přelomu předklasického a klasického období důležité obchodní styky s obyvateli 

Teotihuacánu, kteří pravděpodobně kulturní vývoj v mayských oblastech značně 

urychlili. Kromě Guatemaly vznikaly první obřadní centra i v EI Salvadoru a v oblasti 
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centrálního Peténu. Přes svůj pokrok v oblasti hmotné kultury (nástroje, keramika) se 

však jižním oblastem nepodařilo dosáhnout vysokého stupně v duchovní tvorbě ani 

v architektuře jako se to podařilo Mayům v nížinách (Sharer, Traxler, 2006). 

Zatímco centra v jižní oblasti začala počátkem klasického období postupně 

upadat, obřadní centra v Peténu se neustále rozrůstala. Morley uvádí tři hlavní kulturní 

prvky, které jsou pro centrální peténskou oblast charakteristické a tvoří zlom mezi 

etapou předklasickou a klasickou. Jedná se především o přechod od monochromní 

keramiky v keramiku polychromní, stavbu zděných budova užívání nepravé klenby 

(Morley, 1977). 

Ve Staré říši klasického období Mayové vybudovali množství obřadních center 

neboli městských celků prostupujících celou džunglí, jež byla navzájem spojena hustou 

sítí silnic. Centra jako Copán, Tikal, Palenque, Bonampak, Calacmul a další netvořila 

jednotné Mayské impérium. Jednalo se spíše o volnou konfederaci států, jež se 

sdružovaly do dvou základních aliancí, jedna v čele s Tikalem a druhá pod vedením 

Calacmulu. Současné archeologické záznamy ukázaly, že jednotlivé státy mezi sebou 

velmi často válčily, a že období míru netrvalo v mayských oblastech nikdy příliš dlouho 

(Longhenová, 1998). Nejčastější příčinou válek bylo zvýšení prestiže jednotlivých států, 

rozšíření území či získání nějakého luxusního zboží. Během klasického období Mayové 

ještě neprováděli obětní rituály, takže válečné konflikty s cílem získat zajatce nebyly 

aktuální. 

Mayská společnost byla silně hierarchizovaná, a proto život uvnitř jednotlivých 

center příslušel pouze privilegované vrstvě, která disponovala náboženskými 

a vládnoucími pravomocemi. Prostí Mayové žili v chatrčích postavených z rákosu na 

městských periferiích, okrajích sídlišť obklopeni kukuřičnými poli. "Společenské 

postavení každého člověka se určovalo vzdáleností jeho domova od srdce města." (Šolc, 

1978, s. 213). Kromě kukuřice pěstovali prostí občané dýně, fazole, chilli a sladké 

brambory. V blízkosti svých obydlí chovali krocany a psi. Lovili jeleny, tapíry, pekari, 

pásovce a ryby. Jejich cílem totiž nebylo pouze zajištění dostatečného množství potravy 

pro sebe a svou rodinu, ale museli se postarat i o širokou privilegovanou vrstvu kněží, 

králů, astronomů a matematiků. Do městských center docházeli prostí Mayové pouze 

pomáhat na stavbách chrámů a zúčastňovat se náboženských oslav. (Šolc, 1978). 
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Přibližně v 6. stol. n. 1., kdy klasická mayská civilizace dosáhla svého vrcholu 

byla městská sídliště nečekaně z neznámých důvodů opuštěna. Odborníci spekulují 

o řadě hypotéz, jež by jim pomohly pochopit co tento náhlý pád způsobilo. Nejčastěji 

uváděné příčiny jsou zemětřesení, změna klimatu, podrobení cizím národem či 

vyčerpání zemědělské půdy. Výskyt zemětřesení nebo nějaké smrtelné epidemie se zdá 

být nepravděpodobný, neboť známky jednoho či druhého by bylo možno prokázat ještě 

dnes. Hypotéza o dobytí mayských států cizím etnikem také není příliš věrohodná, 

neboť neexistují důkazy o tom, že by jakákoliv jiná kultura peténské městské státy 

znovu osídlila. A v 16. století, kdy Španělé poprvé procházeli peténskou džunglí, byla 

již všechna obřadní centra zarostlá hustým porostem (Morley, 1977). Marvin Harris 

hovoří o zániku mayské kultury z důvodu vyčerpání zemědělské půdy. Mayové 

praktikovali zemědělský způsob založený na metodě vymýcení a kácení. Nejprve 

prosekali část pralesa, stromy a keře nechali uschnout a těsně před začátkem období 

dešťů je spálili. Smícháním popele s dešťovou vodou vzniklo kvalitní hnojivo, které 

napomohlo růstu zemědělských plodin. Po sklizni se musela půda nechat dostatečnou 

dobu neobdělávaná, aby mohla zregenerovat. Mayové poté vykáceli, vypálili a osázeli 

další kousek pralesa. Těmito pravidelnými cykly obdělávání a regenerace mohli 

dosáhnout poměrně hojné úrody. Harris si ale myslí, že neustálým nárustem populace se 

zvyšovala potřeba výroby dalších plodin a tím docházelo ke zkracování intervalu, 

během něhož zůstávala půda neobdělávaná. Příliš krátká doba regenerace vedla 

k vyčerpání zemědělské půdy, Mayové nedokázali vypěstovat dostatek plodin pro 

uživení stále rostoucí populace a v důsledku toho došlo k silnému demografickému 

poklesu (Harris, 1977). 

Se zánikem center ve střední oblasti však mayská civilizace nekončí, neboť již 

v mladším klasickém období a později v období poklasickém dochází k prudkému 

rozvoji mayských kulturních středisek na Yucatánu, kam pravděpodobně expandovala 

i většina přeživších obyvatel z centrální oblasti (Šolc, 1978). 

V severní části Yucatánského poloostrova byla v mladším klasickém období 

patrná podobnost kulturních prvků a komplexů s oblastí centrální. Na jihu se však 

rozvinul puucký architektonický styl a začala zde vznikat unikátní kulturní střediska 

jako Uxmal, Sayil a Labná. Spolu s architekturou se lišil i typ vyráběné keramiky. 

Zatímco v severní oblasti se pokračovalo ve výrobě barevné keramiky, v puucké oblasti 
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se začala vyrábět velmi detailně propracovaná jednobarevná keramika zdobená 

hyeroglifickými nápisy. 

V 10. století vnikli na území severního Yucatánu Toltékové, bojovný národ ze 

středního Mexika, a oblast si podrobili. Toltécký vpád způsobil rozsáhlou akulturaci 

mayských a toltéckých kulturních prvků a komplexů, což se projevilo jak v architektuře, 

tak i ve způsobu bydlení, náboženství a umění. Toltékové rozšířili mezi Maye kult 

Opeřeného hada- Quatzelacat1a a rituál uctívání božstev prostřednictvím lidských obětí. 

Quetzelcatl, kterého Mayové nazývali Kukulkán se stal v poklasickém období 

nejvýznamnějším božstvem celého mayského náboženského panteonu. Spolu se 

vznikem nových maysko-toltéckých kulturních center jako bylo Chicen Itzá a Mayápán 

dochází v jižní puucké oblasti k náhlému úpadu. Odborníci se přiklání k názoru, že její 

pád zapříčinilo příliš suché klima, nedostatek srážek a vody. S nedostatkem vody nešlo 

praktikovat intenzivní zemědělství, které bylo potřebné k uživení stále rostoucí 

populace (Thompson, 1971). 

V 16. století, kdy severní oblast dospěla ke svému kulturnímu vrcholu, vpadli 

do Mezoameriky Španělé a navždy cyklický koloběh vzniku, vývoje a zániku mayských 

měst přerušili. 

3.3 Náboženství starých Mayů 

Mayské polyteistické náboženství, bylo stejně jako u ostatních mezoamerických kultur, 

úzce spojeno s uctíváním přírody. Dobré přírodní podmínky byly klíčové pro 

zemědělství, jež zajišťovalo mezoamerickému lidu základní zdroj obživy. Indiáni se 

proto snažili uctíváním boha slunce, vody, deště, kukuřice a jiných předejít neúrodě, 

suchu a hladomoru. Každé neštěstí a nepředvídatelné události, jako například 

zemětřesení, výbuch sopky nebo jinou přírodní katastrofu, chápali Mayové jako činy 

pomstychtivých božstev, která tím projevovala nespokojenost s lidskými nedostatky 

(Sharer, Traxler, 2006). "Mayské náboženství mělo silně dualistickou tendenci, která se 

projevovala věčným zápasem mezi silami dobra a zla o osud člověka. Dobrá božstva 

způsobují hřmění, blýskání a déšť, oplodňují kukuřici a zajišťují hojnost. Zlá, kjejichž 

atributům patří zmar a smrt, způsobují sucho, uragány a válku, ničí kukuřici a přinášejí 

hlad a bídu." (Morley, 1977, s.109). 
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Mayské náboženství se vyvíjelo paralelně s přechodem od lovecko-sběračského 

způsobu života k trvalejším osadám a městským celkům. V dobách prvních osad se ještě 

nestavěly obřadní chrámy a paláce a veškeré náboženské praktiky se konaly výhradně 

v rodinném kruhu. Hlava rodiny zastávala funkci kněze a prostá chatrč funkci obřadního 

místa. Postupným rozvojem uspořádaných městských celků a vynálezem kalendáře se 

i náboženství stává organizovanějším. Mayové propojili jednoduché uctívání přírody se 

složitou filozofii, která byla založena na koncepci času. Z řad zkušených astronomů, 

filozofů a matematiků se utvořila vrstva kněží, která se starala o zprostředkování 

náboženské víry prostým občanům (Thompson, 1971). 

Náboženství a uctívání božstev hrálo důležitou roli jak v životě prostých občanů 

tak i vznešené šlechty. Mayové pravidelně uctívali svá božstva prostřednictvím 

náboženských obřadů a rituálů, pro něž vždy kněží prostřednictvím náboženského 

kalendáře určili vhodné datum. Mayské obřady se nikdy nekonaly náhodně, ale byly 

vždy pečlivě připraveny na určitý den a čas. Během rituálů museli kněží a jejich 

spolupracovníci dodržovat přísná pravidla, která kromě sexuální zdrženlivosti 

zahrnovala i zákaz konzumace masa, soli a chilli papriček. Jakékoliv porušení příkazů 

se pokládalo za velmi těžký hřích. Každý obřad byl provázen pálením kadidla, které 

Mayové získávali z kopálové pryskyřice. Doutnající kadidelnice často napodobovala 

srdce nějakého dravce, nejčastěji jaguára. Mayové byli přesvědčeni, že kdyby během 

svých obřadů nepálili kadidlo, bohové by na ně seslali trest a následující rok by pro ně 

byl velmi krutý (Sharer, Traxler, 2006). 

Nedílnou součástí mayských rituálů bylo přinášení obětin. Mayové obětovávali 

bohům potraviny, cennosti, zvířata, lidskou krev, části těla a nakonec i celé lidské 

bytosti. Stejně jako Aztékové věřili Mayové, že bohy nejlépe uspokojí krví. Neváhali si 

proto nařezávat uši, odřezávat kousky prstů a jiných částí těla, které následně poskytli 

jako dar svým bohům. 

Obětování člověka bohům se stalo součástí mayských obřadů pravděpodobně až 

v poklasickém období. Souviselo s příchodem Toltéků, kteří tento způsob uctívání 

praktikovali (Morley, 1977). Obětování se konalo několika způsoby, přičemž mezi 

nejběžnější patřil ten kdy bylo oběti vyrváno ještě tepoucí srdce. "Jedince, který měl být 

obětován nejprve svlékli a pomazali modrou barvou (barva obětní), pak mu na hlavu 
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vložili zvláštní, do špičky vybíhající ozdobu a odvedli ho na obětní místo. Obvykle to 

byl buď chrámový dvůr nebo vrchol pyramidy, kde stál chrám. Nejprve byli vypuzeni 

zlí duchové a oltář pomazán posvátnou modrou barvou. čtyři další kněží rovněž 

pomalovaní pak uchopili oběť za ruce a nohy a položili ji zády na oltář. Přistoupil 

nacom - hlavní kněz s obětním pazourkovým nožem a vrazil jej oběti mezi žebra pod 

levou bradavkou. Do otvoru, který takto vznikl strčil ruku a vyrval ven ještě tlukoucí 

srdce a podal je knězi, jenž bohoslužbu konal, ten krví potřel obraz božstva, jemuž byla 

oběť přinášena." (Morley, 1977, s. 120). Po obřadu svrhli pomocníci hlavního kněze 

bezvládné tělo dolů z chrámových schodů. Jestliže byl obětovaný jedinec zdatným 

vojákem, šlechta a kněží obvykle tělo naporcovali a snědli, aby získali jeho sílu. 

Mayský obětní rituál. Kněží rozřezávají oběti hruď a z těla vyndavají těště 
tlukoucí srdce. 

Kromě již zmíněného způsobu, který je téměř totožný jako u Aztéků existovaly 

i jiné možnosti. Neméně populárním bylo obětování pomocí luku a šípu nebo shození 

jedince do posvátného cenotu. "Měl-li být člověk obětován pomocí šípu, svlékli ho 

donaha, pomalovali modrou barvou a na hlavu mu posadili zašpičatělou čepici. Jedinci, 

vykonávající obřad se vyzbrojili luky a šípy a dali se s ním do slavnostního tance kolem 

kůlů, potom ho postavili ke kůlu a uvazovali, přičemž všichni tančili a dívali se na něho. 

Přistoupil pomazaný kněz v obřadním rouchu a zranit oběť šípem ve stydké části, ať to 

byl muž nebo žena, nabral krev sestoupil a pomazal jí obličej modly. Pak dal znamení 
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tanečníkům, kteří za stálého tance začali střílet na jeho srdce, označené již předem bílou 

značkou." (Morley, 1977, s.122). Tento způsob se pravděpodobně dostal na Yucatán 

během poklasického období se středního Mexika. V dobách velkého sucha, neúrody 

a epidemií prováděli Mayové obětní rituál přímo u cenote v Chichen Itzá. Množství 

cenností, kadidel, mužů, žen i dětí shazovali kněží do 66 metrů hluboké prolákliny. 

Mayové věřili, že když člověk pád přežil, je to důkaz jeho komunikace s bohem 

a vytáhli ho ven. Následně chtěli od jedince vědět co je v příštím roce čeká. 

Mayové věřili v nesmrtelnost duše a po smrtný život, který dělili na místo 

odpočinku a místo utrpení. "Ti, kdo spáchali sebevraždu oběšením, bojovníci zabití 

v bitvě, lidé, kteří byli obětováni, ženy, jež zemřely při porodu a kněží přicházeli po 

smrti rovnou do nebeského ráje" (Morley, 1977, s. 112). Ráj si Mayové představovali 

jako sad porostlý posvátnými stromy yaxche, kde můžou duše po namáhavém životě 

odpočívat a holdovat obrovskému množství jídla a pití. Duše těch, kteří žily špatný 

život přichází do podsvětí, kde jsou mučeny zimou, hladem a únavou. Protože Mayové 

byli přesvědčeni o nesmrtelnosti duše, věřili že peklo a ráj nikdy nekončí. 

3.3.1 Hlavní božstva 

"Většina mayských bohů tvořila skupiny po čtyřech, v nichž každý bůh byl spojován 

s určitou světovou stranou a její barvou," (Thompson, 1971, s. 303). Za stvořitele 

mayského světa je pokládán bůh Itzamná, který ovšem v každodenním životě Mayů 

nesehrával žádnou zásadní roli. Ústředním bohem, ke kterému se alespoň v klasickém 

období vztahovala většina obřadních rituálů byl Chac - bůh deště. Právě Chac byl 

jedním z bohů, jehož Mayové uctívali jako božskou čtveřici dle světových stran. Déšť 

byl pro Maye zvlášť důležitý, neboť na něm záviselo zemědělství a tím pádem i potrava. 

V kodexech bývá Chac vyobrazován s dlouhým nosem a dvěma zkroucenými tesáky, 

jež mu vyčnívají z úst. Dalším velmi uctíváným božstvem byl mayský bůh kukuřice 

vyobrazovaný od klasického období jako mladík s kukuřičným klasem v ozdobě hlavy. 

Nejobávanější z božstev mayského panteonu byl Ah Puch, božstvo smrti. Mayové jej 

zobrazovali jako kostlivce nebo umrlce v rozkladu. Důležitým atributem, jež boha smrti 

doprovázel, tvořily ozdoby s rolniček. Za stálé druhy boha smrti považovali Mayové psa 

a sovu, jež rovněž symbolizovali blížící se smrt. Ah Puch byl často spojován s božstvem 
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války, lidských obětí a různých chorob. Bůh smrti obýval poslední devátou vrstvu 

mayského podsvětí (Klápšťová, Krátký, 2001) 

V období poklasickém se začal nejvíce uctívat bůh Kukulkán, II jehož výskyt 

souvisel s pronikáním mytologických prvků ze středního Mexika. Kukulkán se 

vyobrazoval v podobě Opeřeného hada. Dle legend právě Kukulkán (Quetzaelcoatl) 

naučil toltécké obyvatele pěstovat kukuřici a umění řemesla. Mayové věřili, že 

Kukulkán potřebuje ke své spokojenosti řadu lidských obětí, a když je nebude mít 

ztrestá celý mayský národ (Thompson, 1971). 

3.4 Kosmologie 

Podle mayské kosmologie předcházelo současnému světu řada jiných světů a každý 

z nich byl v pravý okamžik zničen. O vzniku světa a lidí jsou nám v současné době 

k dispozici dva mýty, které přestože se v různých aspektech liší mají jeden ústřední 

společný bod a to ten, že každý předcházející svět zničila potopa. 

Podle yucatánských Mayů obývali první svět skřítkové, kteří vybudovali již 

zbořená mayská města. V době, kdy žili ještě neexistovalo slunce, a proto veškerou 

práci vykonávali ve tmě. Jakmile se slunce poprvé objevilo skřítci se proměnili v kámen 

a přišla první potopa. Druhý svět osídlil národ dzolobů, jež opět pohltila velké voda, 

která vytekla z úst velkého hada. Ve třetím světě již žili sami Mayové a i je zničila 

potopa. čtvrtý svět je osídlen směsicí lidí všech světů předchozích a v praví čas bude 

i on zničen (Morley, 1977). 

Odlišný mýtus o vzniku světa a původu lidí je z posvátné knihy Popol Vuh od 

Quiché Mayů z jižní Guatemaly. "Podle této knihy byla na počátku jen voda. Potom 

bohové-stvořitelé zvolali "Země" a vznikla země. A když zde byla, pokryli ji stromy, 

vyznačili na ní koryta řek a osídlili ji zvířaty, z nichž každý druh dostal svou podobu. 

Ale protože zvířata nedovedla mluvit, nemohla poděkovat svým tvůrcům ani je o něco 

požádat. Bohové se tedy rozhodli, že stvoří z hlíny vyšší druh. Tyto bytosti dovedly sice 

II Mayský Kukulkán je Quetza1coat1, jehož kult přivezli na Yucatán Toltékové. S uctíváním Kukulkána 
souvisí konání pravidelných lidských obětí. 
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mluvit, ale chyběla jim inteligence a síla, a protože byly z hlíny, rozpadly se působením 

vody. Bohové, kteří s nimi nebyli spokojeni, je zničili. Potom stvořili bohové bytosti ze 

dřeva. Ty mluvily, jedly a samy se rozmnožovaly, ale jejich obyčeje byly nevýrazné, 

a protože byly ze dřeva, byly to suché, bezkrevné stvůry se žlutou pletí. Také jejich 

inteligence byla omezená a neprojevovaly vděčnost svým stvořitelům. Skleslí bohové 

seslali deště, aby je zničily. Tyto vody, podobné černé smůle, zatemnily tvář země. 

Potom se proti těmto Pinocchiům obrátila zvířata, jaguáři a orli je dávili, hole a kameny 

se pozvedly a tloukly je. Z několika panáků, kteří unikli, pocházejí dnešní opice. 

V závěrečné fázi stvoření světa bylo tělo předků nynějších Quichéů uhněteno z kaše ze 

žluté a bílé kukuřice, která byla vzata z tajného úkrytu pod horou. Tito první lidé, byli to 

čtyři muži, byli velmi nadaní. Mohli obhlédnout většinu země. Ale bohové, kteří si 

nepřáli, aby člověk jim byl téměř roven, jim zastřeli oči lehkou mlhou a od té doby byl 

jejich zrak omezen. Potom byly stvořeny pro tyto čtyři muže i ženy. Byli to předci 

Quichéů, Cakchiquelů a jiných mayských národů žijících v horách" (Thompson, 1971, 

s. 319-320). 

Mayové věřili, že svět je uspořádaný ve vrstvách a má třináct nebí a devatero 

podsvětí, z nichž každému vládne jiný bůh. Zemi jakožto nejspodnější nebe si 

představovali jako tělo plaza, želvy nebo kajmana plavající v prapůvodním moři. 

Zemské nebe podle Mayů podpírali na každé světové straně čtyři bozi tzv. Bacabové. 

Kromě toho byla každá světová strana spojena s jí příslušející barvou. Červená byla 

barvou východu, černá západu, bílá severu a žlutá jihu. Ve středu světa vyrost na popud 

boha kukuřice posvátný mayský strom ceiba, jehož kořeny zasahují do posvětí a větve 

do nebes (Klápšťová, Krátký, 2001). 

Slunce pro Maye představovalo dokonalý cyklus zrození (vzrůstání), života 

(zářící na obloze) a smrti (zapadnutí). A dále pokračuje opětovným znovuzrozením. 

Podle Mayů se slunce po zapadnutí proměňuje na noční jaguáří slunce podsvětí, kde 

bojuje s lordem smrti aby se mohlo druhý den ráno opětovně narodit. Domorodci věřili, 

že "tato božstva udržují tento svět v pravidelných intervalech, za předpokladu, že se lidé 

chovají řádně a to zvláště v dodržování předepsaných rituálů." (Sharer, Traxler, 2006). 
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3.5 Mayská společnost 

3.5.1 Sociální a politická organizace 

Mayská společnost byla stratifikovaná do čtyř základních tříd, které se v některých 

aspektech podobaly kastovnímu systému. Na vrcholu společnosti stála šlechta, jejíž 

nejvyšší představitel Halach uinic měl ve svých rukou veškerou moc a za pomoci 

nižších náčelníků, kněží a rádců řídil domácí i zahraniční politiku. Mayové netvořili 

jednotnou říši a na celém jejich území existovalo několik malých i větších samostatných 

městských států, z nichž se pravděpodobně v klasickém a poklasickém období některé 

spojily a vytvořily několik konfederací volných států, z nichž každá měla v čele svého 

Halach uinica. Příkladem takových konfederací může být v klasickém období Tikal 

a Coracol a v období poklasickém Chichen Itza a Mayápan. Hach uinic si sám jmenoval 

zástupce tzv. nižší náčelníky - batuny do čela jednotlivých městských států a vesnic. 

Hach uinic je většinou vybíral z vlastních pokrevních příbuzných a jejich hlavní 

pracovní náplní byla kontrola prostých občanů. Kontroloval zda Mayové udržují domy 

v dobrém stavu, jestli vypalují a osévají svá pole podle nařízení kněží a jestli řádně 

odevzdávají obětiny a pravidelný tribut svému vládci. Kromě batuna existoval ještě 

jeden typ nižšího náčelníka - nacom. Nacom nebyl zpravidla vybírán celoživotně z řad 

příbuzných, ale býval obvykle volen na dobu tří let. "Nacom nesměl mít po celé tři roky 

poměr s žádnou ženou,ani se svou manželkou, ani jíst hovězí a skopové maso. Požíval 

veliké úcty a k jídlu mu dávali ryby a leguány. Když tyto tři roky uplynuly, všechno 

bylo jako předtím" (Morley, 1977, s. 87). Zdá se, že v době válečných konfliktů 

jednotlivých států batum velel oddílu, kdežto nacom vymýšlel válečnou strategii 

(Sharer, Traxler, 2006). 

Druhou neméně významnou společenskou skupinu tvořilo kněžstvo. Zdá se (je 

pravděpodobné), že Hach uinic, batunové a další představitelé nižší šlechty se starali 

o politickou organizaci státu a kněžstvo složené z řad významný astronomů, filozofů 

a matematiků se věnovalo oblasti náboženství a kosmologie. Šlechtu a kněžstvo 

pravděpodobně tvořili pokrevní příbuzní a právě z toho důvodu mezi nimi nikdy 

nedocházelo k žádným třídním bojům. Kněží dokázali předpovědět zatmění slunce, 

organizovali náboženské rituály, starali se o správu chrámových center 

a zprostředkovávali prostým obyvatelům přání mocných božstev. Díky těmto úkonům 
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bylo kněžstvo nejrespektovanější a nejobávanější společenskou skupinou v zemI. 

Specifickou roli v řádu kněží zastával nacom a jeho čtyři pomocníci chakové, právě oni 

pravidelně konali obětní rituály (Morley, 1977). 

Nejpočetnější skupinu v mayské společnosti tvořil prostý lid. Prostí Mayové se 

věnovali práci na kukuřičných polí a řemeslné výrobě. Mimo to velmi často pomáhali 

na stavbách paláců a chrámů. Každý prostý občan musel odvádět pravidelný tribut 

v podobě kukuřice, lovené zvěře, ptactva, tkanin a ryb svému vládci a prostřednictvím 

kněží pravidelně obětovat božstvům. 

Nejspodnější část společnosti tvořili otroci, většinou tvořeni z řad válečných 

zajatců. Status otroka jedinec rovněž získal za nějaký zločin či krádež. Otroci z řad 

válečných zajatců byli vždy přednostně určovány jako oběti mocným božstvům a to na 

základě dosažené hodnosti. Zajatci s nejvyššími hodnostmi byli zpravidla obětovávány 

přednostně (Chalupa a kol., 2001). 

3.5.2 Životní cyklus jednotlivce 

Všední život v mayské kultuře se vždy podřizoval náboženským zvykům a obyčejům. 

Každý jedinec tak měl již předem naplánované určité rituální obřady, jichž se musel 

během svého života zúčastnit. 

Prvním obřadem po narození, který muselo každé dítě absolvovat byl hetzmek. 

Vhodná doba pro jeho pořádání měla pro Maye hluboký symbolický význam. U děvčat 

se konal hetzmek po uplynutí tří měsíců od narození, neboť trojka symbolizovala tři 

kameny, z nichž se skládalo tradiční mayské ohniště. Číselná spojitost měla zajistit, že 

se jej děvčátko naučí v budoucnosti snáze používat. U chlapců se pořádal hetzmek 

o měsíc později. Čtyřka představovala pro Maye čtyři rohy zemědělského pole 

a spojitost hetzmeku s číslem čtyři měla chlapcům zaručit budoucnost dobrých 

a samostatných zemědělců. 

Samotného obřadu se obvykle účastnili rodiče dítěte, kmotr a kmotra. Před 

začátkem obřadu nejprve rodiče připravili na stůl základních devět předmětů, které se 

dítě muselo během svého života naučit používat. Poté si kmotr posadil dítě obkročmo na 

bok a obcházel s ním kolem stolu. Vždy vzal jeden z devíti předmětů, vložil ho do ručky 
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dítěte a vysvětlil mu jak ho v budoucnu používat. Když kmotr skončil, vzala si dítě 

kmotra a provedla ještě jednou to samé. Hetzmak zpravidla ukončovala hostina 

připravená rodiči dítěte (Morley, 1977). 

Každé dítě vychovávala až do pěti let výhradně matka. Jakmile však dosáhlo 

zmíněného věku, začalo se připravovat na svou budoucí roli ve společnosti. Dívky 

pomáhaly svým matkám v domácnosti, učily se vařit, zpracovávat kukuřici, tkát 

a uklízet. Chlapci zase již od útlého věku následovali své otce na kukuřičná pole, kde se 

učili, jak vybrat vhodné místo pro pěstování kukuřice, jak pole osázet a kdy jej sklízet. 

Muži měli v mayské společnosti dominantnější postavení než ženy a z toho důvodu 

matky vedly své dcery již odmala ke skromnosti a poslušnosti. 

Významný, zlomovým rituálem v životě každého mladého Maye byl obřad 

dospívání, pro který kněží vždy určil vhodné datum pomocí náboženského kalendáře. 

Konal se vždy skupinově a týkal se všech dětí příslušného věku. Obřad vedl kněz, 

jemuž asistoval významný člověk z města, kterého si vybírali rodiče dětí. Tento jedinec 

musel být ochoten poskytnou k obřadu svůj dvůr a po sléze na svoje náklady uspořádat 

hostinu. Před začátkem obřadu se nejprve důkladně zametl dvůr, který poté účastníci 

opětovně zasypali čerstvými listy. Na dvoře se následně seskupila skupinka dětí. 

Přistoupil kněz se svojí obřadní kostí a každé dítě devětkrát poklepl po hlavě. Později je 

dívkám odříznut provázek s červenou lasturkou, který jim jako symbol panenství již 

v raném dětství uvázaly jejich matky. Chlapcům kněží na znamení dospělosti odejme 

z hlavy bílou kuličku (Thom spon, 1971). 

Po zasvěcení do dospělosti žili chlapci až do svatby mimo domov ve speciálních 

domech určených neženatým mužům. K svatbě docházelo přibližně ve dvaceti letech. 

Často však rodiče svatbu domluvili již v raném věku obou dětí s tím, že se sňatek 

naplnil jakmile dosáhli patřičného věku. O výběr nevěsty se většinou staral chlapcův 

otec, přičemž se vždy snažil najít nevěstu ze stejné společenské třídy. "V den obřadu se 

příbuzní a hosté shromáždili v domě nevěstina otce. Jakmile do domu vstoupil kněz, 

otcové budoucího manželského páru představili snoubence. Kněz pronesl slavnostní řeč, 

v níž vyložil podrobnosti manželské dohody, pak provoněl dům a požehnal mladé 

dvojici." (Morley, 1977, s. 95). Svatba bývala ukončena hostinou, kterou stejně jako 

celý obřad financoval otec ženicha. Sňatek byl v mayské společnosti monogamní, 
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a když už se vyskytla polygamie bylo to výhradně mezi členy šlechty. Prostý zemědělec 

si kvůli tributům a obětinám, které musel pravidelně odvádět mohl jen stěží dovolit živit 

více než jednu ženu. 

Rozvod nebyl v mayské společnosti ničím neobvyklým a jak uvádí Sharer, 

nebylo výjimkou, že se muž oženil klidně desetkrát. Pouze první svatba se však konala 

v přítomnosti kněze. Jiná pravidla platila u vdovců a vdov. Vdovec jednoduše přišel 

k ženě, kterou měl rád, vyznal jí své city a ona v případě že jeho lásku opětovala mu 

nabídla něco kjídlu pití. Za společenské tabu se v mayské společnosti považovala 

svatba muže s vdovou po svém bratrovi nebo svatba ženy s vdovce po své sestře. 

Doporučená nebyla ani svatba mezi jedinci téhož rodu (Sharer, Traxler, 2006). 

U Mayů platilo pravidlo matrilokality, a proto se obvykle mladý pár hned po 

svatbě odstěhoval k rodičům nevěsty, kde musel mladý muž šest až sedm let pracovat 

na poli svého tchána. Matka většinou dohlížela na dceru, aby svému muži řádně 

připravovala jídlo a pití. Po stanovené době odchází muž se svou ženou od její rodiny 

a staví si vlastní obydlí v blízkosti mužova otce. "Tento patrilokální způsob obydlí 

podporoval utváření nukleární rodiny žijící ve vzájemné blízkosti" (Sharer, Traxler, 

2006, s. 676). 

U Mayů hrála rodina velmi důležitou roli a ženy proto chtěly mít co nejvíce dětí. 

Děti nechápali Mayové jako přítěž, ale spíše jako důležitou pomocnou sílu. Mayská 

žena rodila obvykle ve dřepu, přičemž jí asistovala jedna nebo dvě porodní asistentky, 

které se pokoušeli prostřednictvím bylinných lektvaru zmírnit její bolest. 

Mayové se v předkolumbovském období dožívali asi 40 let. Když zemřel prostý 

občan jeho rodina ho pohřbila pod dřevěnou podlahou svého domu nebo v jeho 

blízkosti. Před uložením rakve do země, vkládala rodina mrtvému do úst drcenou 

kukuřici a jednu nebo dvě nefritové perly, aby neměl v posmrtném životě hlad. Jiný 

postup se vykonával zemřel-li významný kněží či panovník. Jeho tělo bylo po smrti 

spáleno a uloženo do hrobky v některé k tomu určených svatyních. Například u Coconů, 

mayského rodu panujícího v poklasickém období na Yucatanu se udržel ještě jiný zvyk. 

"Zemřel-li některý z cocomských náčelníků, jeho tělo se vařilo tak dlouho, až bylo 

možné masité části čistě sejmout z kostí. Zadní část hlavy se odřízla, přičemž čelní 
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strana zůstala nedotčena. Pak se tam, kde bylo dříve maso obličeje, vymodelovala nová 

tvář z pryskyřice. Znovu vytvořené obličeje se pak uchovávaly spolu s figurami božstev 

v posvátných místnostech domů. Podoby mrtvých náčelníků byly uctívány a o svátcích 

se jim přinášeli obětiny, neboť vládce ani v po smrtném životě nesměl trpět nouzí." 

(Morley, 1977, s. 103). 

3.5.3 Každodenní život prostých Mayů 

V běžném životě vstávali Mayové před čtvrtou hodinou ranní. Mezi čtvrtou a pátou již 

muž odcházel pracovat na kukuřičné pole a žena začala s přípravou kukuřice, což 

tvořilo hlavní náplň jejího dne (Sharer, Traxler, 2006). 

Práce na kukuřičném poli byla jednou z nejdůležitějších činností mayských 

mužů. Mayové používali metodu milpového zemědělství založenou na principu 

vymýcení a vypálení části pralesa. Muž musel nejprve najít pro tvorbu pole vhodné 

místo, poté oblast vyplenil, stromy a keře nechal uschnout a v březnu nebo dubnu (těsně 

před začátkem období dešťů) je spálil. Ze směsi popela a dešťové vody vznikla vrstva 

úrodného humusu, která podporovala růst kukuřice. Pole mohlo být oseto několikrát za 

sebou, jakmile však zarostlo hojnou vrstvou plevele, musel Maya najít místo nové 

a stávající pole nechat dostatečně dlouho dobu ladem, aby mohlo zregenerovat. 

Příprava kukuřice nebyla o nic méně složitá. Žena nejprve usušenou kukuřici 

vložila s dostatečným množstvím vody do nádoby na vaření, poté ji vařila tak dlouho 

než kukuřice úplně změkla. Změklou kukuřici (změklou kukuřici nazývali Mayové 

kuum) nechala odstavenou až do příštího rána. Druhý den kukuřici očistila a na 

kamenných drtičích namlela. Asi hodin před obědem si směs připravila na kulatý stolek. 

Vzala list banánovníku, který opékala na ohništi dokud dostatečně nezměkl. Poté ho 

položila na připravený kulatý stolek a začala na něm tvarovat ploché placky. Po 

dosažení požadovaného tvaru začala s pečením. Hotové placky uložila do vyschlé 

tykve, aby zůstaly teplé (Morley, 1977). 

Krátce po poledni se muž vrátil domů z pole a v této době už žena musela mít 

jídlo připravené. Mayská rodina nikdy nejedla dohromady, nejdříve poobědvali muži 

a až poté ženy. Složení oběda se odráželo od ekonomických možností rodiny, nejčastěji 

však jedli čerstvé tortily, fazole, trochu masa a čokolády. Po jídle bylo povinností každé 
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ženy připravit svému muži koupel, po níž pokud nebylo zapotřebí odejít do pomáhat do 

centra, trávil čas v blízkosti domu se svou rodinou a přáteli. Kolem osmé hodiny, 

nenastala-li nějaká neočekávaná situace, chodila mayská rodina většinou spát. 

3.5.4 Fyzický vzhled a mayský charakter 

o fyzické stránce předkolumbovských Mayů vypovídají především dochovaná výtvarná 

vyobrazení a popisy v knihách španělských biskupů ze 16. století. Podle Morleyho se 

fyzický vzhled čistokrevných Mayů během let, jež uplynuly od španělské konkvisty do 

současnosti příliš nezměnil. Mayové bývají poměrně malí, muži ani ženy nedosahují 

zpravidla výšky nad 155 cm. Mívají černé rovné vlasy a tmavě hnědé oči. Často mívají 

zahnutý nos a pokleslý spodní ret. Pro yucatánské Maye je typická velmi široká lebka, 

která patří k nejširším lebkám na světě. Mayové z jiných oblastí mají lebku ve srovnání 

s Yucatánci výrazně delší. Dalším důležitým znakem, jež charakterizoval mayskou 

populaci byla deformovaná lebka. Máyové byli přesvědčeni, že určité tělesné deformace 

jsou krásné, a proto rodiče již krátce po narození skřípali dítěti ještě měkkou hlavičku 

mezi dvě hliněné desky, aby zploštili jeho čelo a vyhověli tak estetickým požadavkům 

své doby (Morley, 1977). 

Mayové jsou lidé čestní, dobromyslní, společensky založení, trochu 

konzervativní a velmi ohleduplní. Právě ohleduplnost hrála v životě předkolum

bovských Mayů jednu z předních rolí. Mayové vycházeli z přesvědčení, že člověk může 

při lovu zabít jen tolik zvířat kolik jich potřebuje jako potravu pro sebe a svou rodinu. 

Věřili, že zbytečné vybíjení zvěře může poškodit ekonomickou stabilitu celé obce, 

neboť poté by už zvěře nebyl dostatek. Podobný princip praktikovali při vysekávání 

a osazování svých polí. Maya si nikdy nezakládal větší pole, než takové o které se byl 

schopen sám postarat. Při každém mýcení lesa se obyvatelé omlouvali mocným 

božstvům za porušení přírodního rámce a prosili je o odpuštění. Dalším důležitým 

rysem mayské kultury byl smysl pro povinnost a schopnost vykonávat skupinovou 

práci. Mayové jeden druhému nezištně pomáhali s kácením lesa, při stavbách 

chrámových domů i při důležitých společenských událostech jakými byla svatba 

a iniciační rituály. Thompson říká, že právě smysl pro skupinovou práci a neustálá 

střídmost vytvořily klasickou mayskou povahu, jež byla klidná, introvertní, spíše 

ukázněná než individualistická. Značnou konzervovanost vykazovali Mayové 
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v otázkách určitých erotických praktik a nestoudnosti. Vznik nemocí a jiné pohromy 

připisovali právě zvláštním erotickým praktikám, jež zavedli na jejich území španělští 

dobyvatelé. Kromě toho se konzervatismus odrážel i v nesnadném přijímání až odporu 

k cizím, v tomto případě španělským kulturním vzorcům (Thompson, 1971). 

3.6 Mayská architektura 

3.6.1 Symbolika mayských měst 

EI Castillo-Tulum-Yucatán 

Mayská města se stavěla podle předem 

připraveného plánu. Každý chrám, palác, 

náměstí, socha měly již dopředu 

připravené místo. Plánem měst se 

zabývali výhradně kněží, kteří přitom 

vycházeli ze svých astronomických, 

kosmologických a náboženských 

znalostí. "Místo, kde Mayové žili, 

symbolicky reprezentovalo vesmír 

a hlavní světové strany" (Sharer, Traxler, 

2006, s. 722). Jako příklad uvádí Sharer komplex dvou pyramid v Tikalu, z nichž 

východní pyramida reprezentuje východ slunce a západní jeho západ. Mayové 

rozlišovali ve většině svých měst severní a jižní zónu. Severní zóna pro ně 

symbolizovala nebeskou sféru, a proto zde stavěli chrámy zasvěcené bohům a hrobky 

významných bývalých panovníků. Jih reprezentoval sféru pozemskou, v níž se stavěly 

obytné paláce a kamenné domy šlechty a nejbližších příbuzných. Severní a jižní oblast 

obvykle propojovalo hřiště určené míčové hře zvané pelota. 12 (Sharer, Traxler, 2006). 

12 Pelota je rituální míčovou hrou provozovanou na téměř celém Mezoamerickém územÍ. Hřiště bylo 
nejčastěji ve tvaru písmene I nebo H. Nejzachovalejší hřiště se nachází v Chichen Itzá na Yucatanu a je 
dlouhé až 157 metrů. Hra vycházela propojovala náboženské a astronomické tradice. Pohyb míče 
symbolizoval pohyb slunce po obloze a hra měla ukázat s jakými nebezpečími se slunce při své 
každodenní pouti setkává. Hráči mohli ke hře používat pouze lokty, boky a kolena. Hráči, kteří prohráli, 
ukázali, že nejsou schopni slunce a chránit a byli obětováni bohům. 

44 



3.6.1 Typy staveb 

EI Coracol-Chichen Itzá-Yucatán 

V mayské architektuře lze podle účelu 

jednotlivých staveb rozlišit chrámové 

pyramidy, malé chrámy, paláce, 

hvězdářské observatoře, dvorce na míčové 

hry, monumentální schodiště a náměstí. 

Nejcharakterističtější stavbou je u Mayů 

stupňovitá pyramida, přičemž počet 

jednotlivých stupňů mívá symbolický 

význam a často odpovídá počtu nebeských 

sfér mexické mytologie. Jednotlivé stupně jsou propojeny schodištěm, které je 

v magickém pojetí jakýmsi mostem spojujícím svět lidí se světem bohů. Schodiště 

ústilo na horní plošině, kde se zpravidla nacházely dvě chrámové svatyně určené pro 

důležité ceremoniály. Dle Morleye se v zadní svatyni konaly nejdůležitější obřady, 

kdežto přední byla určena rituálům méně důležitým. Druhým významným typem stavby 

byly paláce. Měly zpravidla obdélníkový půdorys a sloužily jako domov mocné šlechty 

a kněžstva. Průčelí staveb byla obvykle zdobena reliéfy z tvrdého vápencového štuku 

nebo z kamenných desek, které Mayové sestavovali do mozaikových soustav. Součástí 

téměř každého mayského obřadního centra byla astronomická observatoř, odkud kněží 

pozorovali zatmění slunce a chody planet (Štěpánek, 2002). 

EI Palacio - Palenque - Chiapas 

Centrum města se stavělo 

výhradně k náboženským účelům. 

Prostí obyvatelé žili na okrajích 

měst a do centra přicházeli pouze 

k výpomoci na stavbách nebo při 

náboženských obřadech. Status, 

kterého prostý občan ve 

společnosti dosáhl, určoval 

i vzdálenost jeho bydliště od 

obřadního centra. Tak například 

zruční hrnčíři, oděvníci, 
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klenotníci a sochaři měli právo žít blíže centru města než prostí zemědělci. Došková 

chatka prostých Mayů nikdy neměla víc než dvě místnosti, v nichž žila celá rodina. 

Chatka měla pravoúhlý půdorys se zaoblenými rohy a obvykle byla asi přes 6,5 metrů 

dlouhá a 3 a půl široká. Rohy byly stavěny z tyček nebo kamenů, které nebyly vyšší než 

dva metry. 

Mayové žili rozptýleně po okolí obklopeni svými kukuřičnými poli. Rozptýlený 

model bydlení, na který byli Mayové zvyklí narušil vpád Toltéků, který koncentroval 

obyvatelstvo do větších sídlišť (Morley, 1977). 

3.6.2 Architektonické styly 

Stavby a umělecké zdobení budov se liší nejenom vývojem mayského impéria, ale také 

regionálně. Během klasického období se pro stavby neužívalo tak výrazného zdobení 

jako v pozdějším stádiu na Yucatánu. Stavby v klasickém období se od sebe navzájem 

často lišily především materiálem, z něhož byly postaveny. Například na chrámy 

v Copánu užili Mayové trachytu, v Tikalu vápence a v Palenque dolomitu. 

V poklasickém období na 

Yucatánu vznikly dva nové architek

tonické slohy, chenský (stát Campeche 

a západní Quintana Roo) a puucký (jih 

poloostrova). Pro chenský sloh je 

charakteristická fasáda s kamennými 

reliéfy po celé délce. Vystavěné vchody 

chrámu často symbolizují otevřenou 

El Castillo (zvaný též Kukulkánova pyramida) tlamu boha Chaca. Příkladem takových 
- Chichen Itzá - Yucatán 

staveb jsou paláce menších měst Chenes, 

Hochob a Nocucih. Typické pro puucký styl je, že spodní část stavby nebývá 

vzorkovaná a působí kontrastně oproti horní části, jež je zdobená propracovanými 

mozaikami (Sharer, Traxler, 2006). Ještě častěji než v chenské oblasti se zde vyskytuje 

motiv boha deště Chaca, nejspíš proto, že celá puucká oblast trpěla nedostatkem 

deštných srážek. Puucký styl se rozšířil ve stejné době jako chenský na území jižně od 
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Meridy (Štěpánek, 2002). Puucký styl reprezentují stavby v Uxmalu, Kábahu, Labně 

a Sayilu. 

V poklasickém období se na severu Yucatanu rozvíjí maysko-toltécký 

architektonický styl, jehož vrcholu dosáhlo Chichen Itzá. Hlavním kulturním prvkem je 

zde vyobrazení kultu Opeřeného hada - Kulkana, jemuž jsou zde zasvěceny všechny 

hlavní chrámy a jehož podobizna je rovněž vyobrazena na sloupech a balustrádách 

(Morley, 1977). 

3.7 Znalosti starých Mayů 

3.7.1 Písmo 

Mayové užívali hieroglyfické písmo, jehož počáteční systém pravděpodobně převzali již 

od Olméků a dále jej rozpracovali a zdokonalili. Mayské nápisy zachycovaly především 

chronologii, astronomické poznatky a události týkající se náboženských slavností 

a obřadů. V životě běžného občana nemělo pravděpodobně písmo zvláštní význam 

a v dobách dobytí Yucatánu jej ovládala pouze privilegovaná vrstva kněží (Opatrný, 

2003). 

Podle Morleye se dá mayské písmo považovat za písmo ideografické, neboť jeho 

znaky vyjadřují spíše myšlenky než obrazy či zvuky. Thompson, který se léta zabýval 

strukturou mayského písma a jeho dešifrováním zastával názor, že většina hieroglyfů 

byla složených. "Základ tvořil hlavní prvek, k němuž se připojovaly různé afixy 

(předpony a přípony). Prefix se vyskytuje vlevo nebo nad hlavním prvkem, postfix 

vpravo nebo dole pod ním. Výběr polohy prefixu a postfixu zpravidla závisel na 

uměleckých hlediscích, především na tom, jak nejlépe zaplnit daný prostor. Rozluštěné 

afixy vyjadřují zpravidla přídavná, jména, příslovce a předložky." (Thompson, 1961, s. 

231). 

Mayové tesali své hieroglyfy do kamenných stél, na pamětní desky, obětní oltáře 

i zdi chrámu. Nejvíce nápisů se alespoň v klasickém období činilo na každém konci 

katunu (rozmezí dvaceti let), jež mělo pro Maye hluboký symbolický význam. 

Zapisovali jména významných panovníků, válečné úspěchy a především jména a skutky 

božstev, jež danému katunu vládla. Kromě toho se hieroglyfické nápisy malovaly na 
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keramiku a zapisovaly do knih. "Knihu tvořil jen jediný arch papíru, široký asi dvacet 

centimetrů a dlouhý několik metrů. Tento pruh se skládal jako leporelo. Každý zlom 

tvořil stránku širokou asi 15 cm. Psalo se po obou stranách, a to tak, že nejdříve se 

popsaly všechny stránky na jedné straně pásu a potom na druhé. Obsah byl poté 

rozdělen do několika kapitol, které mají různý počet stran." (Thompson, 1962, s. 230). 

Papír, jež se k psaní knih užíval Mayové vyráběli z vláken získaných z jednoho druhu 

fikovníku. V době dobytí Yucatánu nechal španělský biskup Diego Landa všechny 

knihy, jež pokládal za dílo ďábla spálit. Uchovaly se pouze tři kodexy: Madridský, 

Pařížský a Drážďanský, které se podařilo z části rozluštit. Madridský kodex obsahuje 

množství horoskopů a návodů pro kněžstvo, jak je využívat. Pařížský se zabývá 

proroctvím. A v kodexu Drážďanském je zapsán souhrn mayských astronomických 

znalostí. 

3.7.2 Kalendář a poznatky z astronomie 

Mayové vymysleli dva typy kalendáře, z nichž oba hrály v jejich každodenním životě 

nezanedbatelnou roli. Kalendář doslova řídil jejich život ve všech aspektech jejich 

existence. Zachycoval průběh neustále se vracejících událostí a zajišťoval spojení 

s kosmem. Náboženský kalendář o 260 dnech se využíval především ke stanovení 

náboženských obřadů. Mimo to již den narození jedince se vztahoval k některému z 260 

dnů a na jeho základě se dalo více méně odvodit co jej v následujícím životě čeká. 

Posvátný rok se nedělil na měsíce, ale byl pouze sledem po sobě jdoucích dnů. Každý 

den nesl jméno jednoho z dvaceti mayských bohů a číslo od 1-13. Po vyčerpání všech 

bohů a čísel se řada znovu opakovala, k jménu se však vztahovalo jiné číslo. 

Druhý kalendář - haab měl 365 dní a byl důležitý především pro zemědělskou 

činnost a astronomické znalosti. Podle něj Mayové věděli, kdy mají zasít, sklízet úrodu, 

popřípadě hledat nové pole, kdy přesně začít s jeho mýcením a vypalováním. Haab se 

dělil na 19 měsíců po 20 dnech a na poslední měsíc zahrnující pouze pět dní. Těchto pět 

dní považovali Mayové za období zvlášť nebezpečné a zpravidla se snažili vyhnout 

činnostem, při nichž by si mohli jakkoliv ublížit. 

Oba kalendáře se navzájem prolína1y a pouze jejich spojením se mohlo určit 

přesné datum. Začátek kalendářního roku stanovili Mayové na O Pop, jež odpovídal 
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posvátnému kalendáři ve 2 Ik. Tahle kombinace pak mohla znovu nastat až za dalších 

18 980 dní tzn. jednou za 52 let. Toto období nazývají odborníci kalendářním cyklem 

a mayští obyvatelé měli zpravidla z příchodu nového časového cyklu strach. 

Kromě dokonale propracovaného kalendáře, znalostí hieroglyfického písma 

vynikli Mayové hlavně svými znalostmi z oblasti astronomie. Jak jsem již zmínila, 

kniha do které Mayové sepsali značné množství svých astronomických výpočtů 

a znalostí je Drážďanský kodex. Mayové dokázali s přesností určit všechna minulá 

i budoucí zatmění slunce. Stanovili s přesností na jednu desetinnou čárku synodickou 

dráhu Země kolem Slunce, znali dráhy měsíce a ostatních planet. Věděli jaké postavení 

jednotlivé planety vůči Zemi zaujímají a téměř s přesností určili oběžnou dráhu Venuše 

na 583, 92 dne (což zaokrouhlili na 584 dny, mírné odchylky si mayští kněží byli dobře 

vědomi). 
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4. Od konkvisty k modernímu Mexiku 

4.1 Objevení Ameriky 

Španělsko patřilo na počátku 16. století mezi nejvyspělejší státy Evropy. Za vlády 

Isabelly Kastilské a Ferdinanda Aragonského dochází spojením Kastílie a Aragonie ke 

sjednocení dosud roztříštěného Španělska. Za jejich vlády se rapidně rozvíjela řemesla 

a obchod, byla zdokonalena námořní navigace a budován loďařský průmysl. Díky tornu 

docházelo stále častěji k zámořským cestám do dosud neprobádaných krajů. Evropané 

hledali odbytiště pro své výrobky, a protože v Evropě nebyl dostatek drahých kovů 

snažili se nalézt přímou cestu z Evropy do Asie. 

Když Kryštof Kolumbus vyplul pod španělskou vlajkou hledat cestu do Indie, 

dostal se však do Karibského moře, kde objevil, aniž by sám tušil ostrovy dnešních 

Velkých Antil, Salvador, Kubu a Haiti (Prescot, 1956). Ke stále častějším zámořským, 

poznávacím cestám docházelo za krále Karla V. Prozkoumávány byly především oblasti 

kolem Karibského moře, kde již zmíněný Kolumbus své putování ukončil. V této době 

Španělé znali část Honduraského zálivu, dnešní Panamu, Kolumbii a Venezuelu. 

Dobytou kolonii španělská vláda vždy svěřila do rukou guvernérovi, který na daném 

místě zastával funkci místokrále. Ten přiděloval španělským osadníkům půdu, 

zodpovídal za pořádek a na popud krále vysílal další mořeplavce k prozkoumání 

sousedních oblastí. Jedním z takových guvernérů byl Velasquez, který se proslavil 

dobytím Kuby. Roku 1517 vyslal jednoho z bohatých kubánských osadníků Herrnanda 

de Cordobu na výpravu, s cílem získat další indiánské otroky pro práci na Kubě. 

Cordoba tak vyrazil se třemi loďmi na cestu. Díky mořským bouřím jeho loď změnila 

směr a on připlul až k severozápadnímu konci Yucatánu. 

Došlo tak k prvnímu kulturnímu kontaktu mezi Mayi a španělskými dobyvateli. 

Cordoba se zde setkal s daleko rozvinutější civilizací než jaká byla Španělům do té doby 

voblastech Karibského moře známa. Ohromila je vyspělá architektura, pokročilý 

způsob zemědělství, a hlavně což bylo pro Španěly nejdůležitější, obrovská naleziště 

zlata a stříbra. Domorodci nepřivítali cizince příliš vlídně a téměř polovinu posádky 

pobili. Krátce po návratu na Kubu zemřel i samotný Cordoba (Opatrný, 2003). 
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Díky zprávám o obrovských nalezištích zlata a stříbra se Velasquez rozhodl 

zemI získat a vyslal k pobřeží Yucatánu další výpravu. Kapitán Grijalva a jeho 

pomocníci Alvarados a Montejo vyrazili na cestu s cílem blíže prozkoumat mexické 

pobřeží. Ještě před jejich návratem odplula směrem na Yucatán i posádka Hermanda 

Cortese. Jeho hlavní úkol spočíval ve zmapování terénu, prozkoumávání zátok a zálivů. 

Měl se seznámit s přírodním bohatstvím země a jejími plodinami, s povahou kmenů, jež 

na území Mexika žijí. Nejdůležitější však bylo přimět domorodce k přijetí křesťanství 

a uznání svrchovanosti španělského krále. Dne 18. února roku 1519 se tak Cortés se 

svojí posádkou vydává na cestu. Měl s sebou 110 námořníků, 553 vojáků, dva misionáře 

a nakonec přes dvě stovky kubánských indiánů. Španělé byli vybaveni rovněž děly, 

zásobou střeliva a šestnácti koňmi. 13 

4.2 Dobytí říše Aztéků a Mayů 

První zastávkou Cortesovy posádky se stal malý ostrůvek Cozumel a západní část 

poloostrova Yucatánu. Obě oblasti byly obývány mayským obyvatelstvem. Španělé se 

zde snažili domluvit s domorodci výměnný obchod. Nabízeli různé látky, hračky a na 

oplátku požadovali od indiánů zlato, stříbro a drahé kameny. Snaha indiány přemluvit 

k přijetí křesťanského boha a přimět je zavrhnout své vlastní bohy vyvolala 

v obyvatelích spíše odpor a nenávist než lhostejné přijetí nebo radost. Sám Prescot ve 

své knize Dějiny dobytí Mexika uvádí: "Prostoduší domorodci, naplnění hrůzou 

z návrhů na takové znesvěcení, volali, že to jsou bohové, kteří jim sesílají sluneční svit 

a dešťové bouře, a kdyby připustili proti nim nějaké násilí, zcela určitě by prý seslali 

jako pomstu své blesky na hlavy těch, kdož by násilí provedli (Prescot, 1956, s. 146). 

Přesto zastávka na Yucatánu měla svou kladnou stránku, Cortéz zde získal 

cenného průvodce Aguilaira, jež hrál jednu z klíčových rolí v dobývání Mexika. Aguilar 

byl katolickým knězem, který jako jediný přežil ztroskotání jedné ze španělských lodí 

mířících před pár lety na Yucatán. Během doby, kterou na ostrově strávil se naučil 

plynule hovořit mayským jazykem, a tím zajišťoval komunikaci mezi Španěly 

a indiánským obyvatelstvem. 

13 srov. Kašpar 1999 
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Po nepříliš velkých úspěších v mayských oblastech se skupina vydala na sever 

hledat naleziště drahých kovů a vhodné místo pro založení osady. Na území dnešního 

státu Tabasco se posádka střetla v krvavé bitvě s tamějšími obyvateli. Po 

vyčerpávajícím boji Španělé díky koním a střelným zbraním domorodce porazili. 

Vládce indiánů věnoval Cortésovi jako projev své úcty několik cenných darů a dvacet 

otrokyň. Mezi nimi byla Marina, která Španělům poskytla informace o říši Aztéků, 

o jejich moci, slabinách, o potencionálních spojencích i nepřátelích. Marina ovládala 

mayštinu i nahuaštinu14
, a proto se společně s Aguilarem stala prostředníkem mezi 

indiány a Cortésem. Marina díky lásce, kterou ke Cortésovi chovala neváhala zradit své 

spoluobyvatele a pomohla Španělům k vítězství. Z tlumočnice se časem stala Cortésova 

milenka, později i matka jeho syna. 

Když se posádka doslechla o bohatém aztéckém císařství, které sdružuje území 

téměř celého Mexika, rozhodla se jej získat. Během cesty do Tenochtitlánu porazila 

španělská vojska řadu porobených i nezávislých kmenů. Podařilo se jim dokonce porazit 

kmen Tlaxcalanů, který se Aztékům nikdy nepodařilo podrobit. 

Dne 8. listopadu 1519 vstoupil Cortés do hlavního města a začal navazovat 

rozhovory s aztéckým císařem Montezumou II. Snažil se Montezumu přimět k uznání 

svrchovanosti španělského krále, k přijetí křesťanství a zbourání nebo přestavění jejich 

dosavadních chrámů. Lstí vylákal Cortés Montezumu z jeho chrámu a držel ho v zajetí 

ve svém obydlí. Montezuma se ve své zbabělosti klidně bez váhání vzdal rodinného 

bohatství, uznal svrchovanost španělského krále a dokonce vydal povolení opravňující 

Španěle k výstavbě křesťanského chrámu k uctívání jejich boha. Ovšem myšlenku na 

znesvěcení aztéckých božstev či ničení chrámů nemohl již z hrůzy před božskou 

pomstou připustit (Prescot, 1956). Během dalších dnů dostal Cortés zprávu o vylodění 

další španělské posádky v mexickém přístavu. Odjel z Tenochtitlánu situaci vyřešit 

a svým zástupcem po dobu své nepřítomnosti jmenoval Alvadora. 15 Ten během 

aztéckého obřadu nechal vyvraždit celou aztéckou šlechtu a tím v obyvatelích vzbudil 

14 jazyk spadající do jazykové skupiny Yuto-Nahua (yuto-aztécký). Oficiální jazyk aztécké říše 

15 Almorados-zkušený mořeplavec, který se účastnil již několika zámořských plaveb (plavba s Cordobou). 
V jednání s indiány používal velmi kruté praktiky. 
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takovou nenávist, která záhy přerostla v boj. Cortés hned po svém návratu přiměl 

Montezumu, aby k rozhněvaným obyvatelům promluvil. Nešťastný Montezuma jim 

zvěstoval, že Španělé nejsou zlí a nebudou obyvatelům ubližovat. Prohlásil svému lidu, 

aby složil zbraně a nechal Španěle v klidu opustit město. To zprvu zklidněné domorodce 

rozzuřilo a na samotného Montezumu začali házet kamení. Montezuma o několik dní 

později umírá. Příčinou jeho smrti však nebyla rána kamenem, ale jeho ponížení a ztráta 

autority před svým vlastním lidem. "Přežil vlastní čest. Ale jiskra bývalého ducha dosud 

žhnula v jeho srdci, neboť zřejmě nehodlal přežít své ponížení," (Presccot, 1956, s. 

361). 

Španělé se během noci, která vešla do dějin jako Noche triste (truchlivá noc) 

pokoušeli tajně opustit město, avšak aztécká hlídka je zpozorovala a začala rozhodující 

bitva. "Španělé bojující na hrázích museli překonávat každou mezeru velice obtížně, 

protože indiáni odstranili přemostění. Ti v předu bojovali o každý krok, ti za nimi jen 

stáli a snažili se nějak krýt proti dešti šípů a oštěpů nejen zpředu, ale i z obou stran, 

z boků, odkud na ně útočili indiáni z kánoí. Několik se jich utopilo vlastní hrabivostí, 

když se pokoušeli plavat obtíženi zlatem, svou nejdrahocennější kořistí" (Šolc, 1977, s. 

236). Indiánům se podařilo protentokrát Španěle vypudit, to ale netušili, že uběhne 

sotva rok a oni se vrátí. V srpnu roku 1521 se Cortés vrátil s řadou indiánských 

spojenců a aztécká říše definitivně zanikla. 

Existuje několik důvodů, proč se Španělům nakonec podařilo aztéckou říši 

zničit. Jak jsem uvedla, Aztékové byli silně nábožensky založeným národem. Věřili, že 

v každém období, jimiž svět prošel vládl určitý bůh. Mocný Quetzalcoatl, který vládl 

druhému období, na konci své epochy obyvatelům přislíbil, že se jednoho dne vrátí. 

Aztékové z věštby určili, že se jedná o období vlády právě Montezumy II. Nebyli si 

jisti, jestli právě Cortés není Quetzalcoatl, který přichází zpět. Dalším důvodem byly 

rozdílné typy zbraní. Indiáni používali luky a šípy, kopí a oštěpy. Oproti tomu Španělé 

užívali střelné zbraně, děla a měli koně. Domorodci, předtím než je Španělé začali 

střelami vraždit, byli na pochybách jestli se nejedná o prvek božství. Svůj podíl na 

porážce Aztéků měla také váhavost Montezumy II. a jejich neefektivní způsob vedení 

válek. Aztékové se v boji nesnažili nepřítele zabít, nýbrž zajmout a posléze obětovat na 

počest bohů. 
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Jiná situace nastala ve stále nedobyté mayské oblasti na Yucatanu a v některých 

částech centrální peténské oblasti. O porobení mayských oblastí se pokusil Francisco de 

Montejo, který se již účastnil dobyvačné výpravy vedené Grijalvou i Cortésem. Roku 

1527 získal s konečnou platností povolení od španělské vlády, jež ho opravňovalo ke 

kolonizaci celého Yucatánu. Dle Morleye je možné dobývání Yucatánu, jež celkově 

trvalo dvacet let, rozdělit na tři fáze boje a na dvě období klidu. 

V první fázi se Montejova armáda pokoušela dobýt mayskou oblast z východu. 

Podařilo se jim podrobit Cozumel a Xelbu v provincii Ekab. Španělé dále pokračovali 

na jihozápad, kde se pokoušeli přesvědčit Maye z okolních vesnic a měst k přijetí 

křesťanství a uznání svrchovanosti španělského krále. Někteří indiáni se stavěli tvrdě na 

odpor a proti Španělům bojovali, jiní obdivovali jejich odvahu v bojích a misi v míru 

přijali. Po prvních snahách o dobytí Yucatanu se Montejo vrátil do Tabasca, kde byl 

jmenován hlavním správcem a spolu se svým synem Montejou mladším zde založil 

město Salamanka. Poté se oba Montejové přemístili zpět do Campeche, kde založili 

operační základnu, nutnou pro další válečná tažení. Montejové se svým vojskem se 

přemístili do Chetumalu, kde přes značný odpor domorodého obyvatelstva, založili 

Královské město. Zde se Montejové rozdělili a Montejo mladší se na žádost svého otce 

vydal na dobyvatelskou výpravu do severních provincií zatímco jeho otec pokračoval 

dál do vnitrozemí. Montejo mladší nejprve pronikl do bývalé provincie Itzů, do Chichen 

Itzá, kde se mu povedlo založit druhé Královské město. Místní vesnice a města rozdělil 

pod správu svých vojáků. Vesničané se proti španělské nadvládě vehementně bránili 

a tak mladší Montejo oblast nakonec opustil a vydal se na západ do dnešní Meridy, kde 

se opět setkal se svým otcem. Tomu se zatím podařilo obsadit provincii Maní, území 

mayských Xiuovů, kteří již od počátku projevovali španělskému tažení značné 

sympatie. V této fázi se obsazování mayských oblastí na celých pět let pozastavilo. 

V poslední fázi bojů již pokračoval pouze Montejo mladší, neboť jeho otec byl už příliš 

starý a zesláblý než aby se účastnil dalších bojů. Montejo povolal všechny mayské 

náčelníky, aby vzdali hold španělské koruně a na ty, jež neuposlechli Španělé znovu 

zaútočili. Vzpouru vyvolaly především východní provincie, které se odmítaly 

dobrovolně vzdát svých božstev a přizpůsobit se španělským požadavkům. S velkými 

ztrátami na obou stranách se Španělům podařilo roku 1546 mayské území trvale 

podmanit (Morley, 1977). 
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Jediné mayské etnikum, kterému se podařilo udržet svou autonomii až do 17. 

století byl bojovný národ Itzů žijící v centrální peténské oblasti v blízkosti jezera Petén 

Itzá. Španělští duchovní se nejprve pokoušeli navázat kontakt s národem Itzů mírovou 

cestou, ale neúspěšně. Hlavní itzský náčelník, přesto že ho křesťanská víra zaujala, 

zastával přesvědčení, že pro přijetí jiné víry ještě nenastal vhodný čas. Po nezdařeném 

pokusu vyslal yucatanský guvernér proti Itzům ozbrojené vojsko. Itzové se však 

Španělům ubránili a řadu jejich vojáků a duchovních zajali a ve vhodný okamžik 

obětovali svým božstvům. Kromě toho Itzové podnikali časté nájezdy do okolních 

mayských vesnic, které již přestoupily na křesťanskou víru a zajímali a vraždili jejich 

obyvatele. Roku 1697 nechal guvernér shromáždit velmi početné vojsko vybavené 

střelnými zbraněmi a děly a vyslal je do konečného boje proti Itzům. Stovky Itzů 

povstali proti Španělům na kánoích vybaveni luky a šípy. Španělé nejprve vyzvali Itze, 

aby se dobrovolně vzdali, přijali křesťanskou víru a podrobili se nadvládě španělské 

koruny. Tento proslov chápali Itzové jako důkaz španělské slabosti a začali vystřelovat 

šípy. Dobře připravení Španělé zareagovali střelbou z pušek a s konečnou platností se 

jim podařilo obsadit hlavní město Itzů. Nechali zničit jejich svatyně, obřadní prostory 

a hlavní chrám nechali přebudovat na křesťanský kostel (Sharer, Traxler, 2006). 

4.3 Důsledky španělské konkvisty 

Pro Evropany znamenal dobyvatelský úspěch v zámořských kolonií již předem 

předpokládaný zisk, pro indiány znamenala konkvista především přerušení kulturní 

kontinuity a tím pádem i postupný rozklad tradičních hodnot a společenského 

uspořádání. 

Španělský král jmenoval Cortése guvernérem této rozsáhlé oblasti a pověřil ho, 

aby na troskách Tenonochtitlánu vybudoval nové hlavní město. Cortés a další 

konkvistátoři spravovali oblast dnešního Mexika až do doby, kdy se španělskému králi 

začalo zdát, že se zámořské kolonie stávají příliš autonomními a bál se ohrožení svého 

vlivu. Z tohoto důvodu je nakonec z jejich funkcí sesadil a ustanovil dvě nové instituce 

Kontraktační dům a Radu pro Indie, které ač sídlili ve Španělsku měli dění 

v zámořských oblastech sledovat. Vydávali normy a nařízení týkající se koloniálních 

oblastí a kontrolovali pravidelný obchod, ke kterému mezi Španělskem a dobytými 

oblastmi docházelo. 
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V roce 1535 vyhlásil král tuto oblast za Nové Španělsko a do jejího čela 

jmenoval místokrále,16 který sídlil přímo v koloniální oblasti. Jelikož bylo území značně 

rozsáhlé,17 rozdělilo se na několik administrativních celků, z nichž každý měl na starosti 

oblastní guvernér (Kašpar, 1999). 

4.4 Období koloniální 

Během koloniálního období pracovali Indiáni pro kolonizátory v rámci tzv. systému 

encomiendy. Podle systému encomiendy byly roztroušené indiánské vesnice a města 

přiděleny encomenderům - Španělům, kteří měli obyvatelům zajistit přístup ke 

křesťanství, vzdělání a důstojnému životu. Španělé měli na oplátku zaručena práva na 

jejich zemědělské a řemeslné produkty. Encomendeři začali brzy své pravomoci 

zneužívat a nutili Indiány na získaných pozemcích bezplatně pracovat. Kvůli zneužívání 

pravomocí a zotročování indiánů, na které upozornil již Bartolomeo de las Casas,18 

přijala vláda Nové zákony, jež měly chránit práva indiánů a zajistit jim alespoň částečně 

lepší životní podmínky. Systém encomiendy proto nahradil systém repartamienta, který 

měl domorodců umožnit získat za svou práci alespoň minimální mzdu. 

To, že byli indiáni navyklí žít rozptýleni po svém okolí v osadách často 

vzdálených na několik kilometrů, Španělům značně komplikovalo úsilí o rychlou 

katolizaci, a proto se snažili domorodce přestěhovat do kongregací v blízkosti 

španělských měst. Domorodci tak opět přišli o svou půdu, která připadla do rukou 

kolonizátorům. Pro snadnější komunikaci s domorodým obyvatelstvem využívali 

Španělé tzv. kaziky. Kazici byli bývalí indiánští náčelníci někdy i jednotlivci 

z řad prostého mezoamerického lidu, kteří si mohli úspěšnou komunikací s domorodci 

zajistit určitý společenský vzestup. Mohli nosit oblečení dle španělského vzoru, jezdit 

na koních a užívat střelné zbraně. Tímto způsobem i jedinec, jež za předkolumbovského 

16 Do pozice místokrále mohl být jmenován pouze rodilý Španěl šlechtického původu. Obvykle býval 
volen na dobu tří let, přičemž zastával naráz funkci civilního správce, velitele ozbrojených sil a prezidenta 
soudního dvora. 

17 Nové Španělsko oficiálně vyhlášené roku 1535 zahrnovalo Mexiko, jih USA, Střední Ameriku a 
ostrovy v Karibském moři. 

18 Bartolomeo de las Casas - křesťanský biskup účastnící se Cortésovi dobyvatelské expedice. Byl jedním 
z prvních, který ostře vystoupil proti nelidskému zacházení s indiánskými obyvateli. 
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období neměl šanci na společenské hierarchii postoupit, mohl získat určitý společenský 

status. Rychlé přejímání křesťanských idejí a hodnot vedlo u domorodého obyvatelstva 

k synkretismu předkolumbovských a křesťanských prvků, z čehož vzešel například 

v Latinské Americe uznávaný kult panny Marie Guadalupské. 19 

Během koloniálního období vypukla řada menších i větších povstání 

indiánských obyvatel za svá práva. V Chiapasu proběhlo první domorodé povstání 

v letech 1532-1534, necelé čtyři roky po jeho dobytí. "Proti španělské nadvládě tehdy 

povstali Chiapanekové, dnes již vyrnizelý národ patřící do mayské jazykové skupiny. 

Podle pověsti byli po počátečních vítězstvích zatlačeni do Sumiderského kaňonu, kde 

raději spáchali hromadnou sebevraždu, než aby padli do zajetí Španělů," (Mácha, 2001, 

s.24). 

Ozbrojený odpor a sílící humanismus v Evropě podnítil vznik autonomních 

indiánských celků. Vznikla tak republika indiánů (gente naturales - přírodní lidé) 

a republika Španělů (gente de razón - rozumoví lidé). Pro každou z nich platila určitá 

pravidla, jež museli její obyvatelé dodržovat. Bělochům byl zakázán dlouhodobý pobyt 

v indiánských oblastech a indiáni nesměli opouštět svoje domorodé osady, nesměli nosit 

zbraně, evropský oděv a vykonávat řadu povolání od prestižních (medicína, inženýrství, 

duchovní služba) po řadu běžných řemesel. 

Populace Španělů a kreolů během koloniální vlády znatelně rostla, oproti tornu 

indiánská populace prošla hlubokou demografickou krizí a její původní počet 25 

milionů před konkvistou klesl na necelé tři miliony. Příčinou takového demografického 

kolapsu byla nadměrná fyzická zátěž, kterou museli domorodci během své práce 

vykonávat. Značný podíl měly rovněž evropské nemoci jako spalničky a neštovice, 

které Španělé do Nového světa zavlekli. Prudký pokles obyvatelstva mimo jiné způsobil 

zánik posledních domorodých společenských hodnot. Zanikla společenská funkce klanů 

19 Kult Marie Guadalupské - podle legend se snědá Panna Marie poprvé zjevila v 16. století indiánovi 
Juanu Diegovi a požádala ho, aby jí nechal na tomto místě vystavět chrám. Indián se vydal se zprávou 
k mexickému biskupovi, ten mu nejprve nevěřil a tak Panna Marie Guadalupská musela učinit dva 
zázraky. Nejprve proměnila kaktusy na skále v kvetoucí růže a poté ozdobila indiánův plášť obrázkem 
Panny Marie. 
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a jejich domorodý správce, který měl na starosti pořádek uvnitř klanů a zajišťování 

vzdělávání pro mladší generaci byl nahrazen španělským misionářem (Opatrný, 2003). 

Kromě zemědělství hrálo v ekonomice koloniální éry důležitou roli hornictví, 

které svého vrcholu dosáhlo v roce 1570. Těžila se měď, zlato, stříbro a domorodci 

pracující v dolech měli narozdíl od ostatních poměrně vysoké zisky. Protože v Mexiku 

nebyl dostatek rtuti, který je nutný pro zpracování stříbra v procesu amalganace, dostává 

se do popředí Peru a v 16. a 17. století procházejí mexické doly obdobím stagnace. 

V samotném Chiapasu se hornictví příliš nerozvinulo a dominantní postavení zde mělo 

zakládání velkostatků (Kašpar, 1999). 

4.5 Období post-koloniální 

V průběhu 18. a 19. století rostly nepokoje jak na straně domorodců, kteří přicházeli 

o zemědělskou půdu a byli nuceni pracovat jako peóni na statcích či v dolech, tak na 

straně kreolů, kteří přesto, že disponovali značným majetkem nemohli žádným 

způsobem ovlivňovat koloniální politické dění. Dalším aspektem, který významně 

posílil myšlenku povstání za nezávislost byla francouzská revoluce a uznání nezávislosti 

Spojených států amerických. 

Po dlouhých bojích uznalo konečně roku 1821 Španělsko v Novém světě 

nezávislost. Na území Nového Španělska vznikly dva samostatné státy - Mexiko 

a Guatemala, která v té době zahrnovala kromě mexického Chiapasu ještě 

středoamerické provincie Salvador, Honduras, Nicaraguu a Kostariku. Mexiko se 

s odštěpením Guatemaly nechtělo smířit a snažilo se ji připojit zpět. Po vleklých 

sporech se ale Guatemala opět osamostatnila. Pouze stát Chiapas se v referendu vyjádřil 

pro připojení k Mexiku a od Guatemaly se definitivně odtrhl. 

Spory o politickou vládu v Mexiku vyhráli monarchisté a již roku 1822 bylo 

vyhlášeno Mexické císařství v čele s císařem Augustínem Itúrbidem (Chalupa a kol., 

2001). 

Pro domorodé obyvatelstvo, které ve válkách za nezávislost hrálo významnou 

roli se nic k lepšímu nezměnilo spíše naopak. Koloniální vláda sice jednala s indiány 

jako s méněcennými dětmi, na druhou stranu jim alespoň zaručovala základní práva, 
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o něž po získání nezávislosti přišli. Došlo ke zrušení indiánských republik, což mělo 

napomoci asimilaci indiánské populace se zbytkem obyvatelstva. To se však nestalo 

a indiáni nadále zůstali na dně společenské pyramidy podřízeni mocným kreolů 

a vzrůstajícímu počtu mesticů. Základní zemědělskou jednotkou se staly haciendy -

velkostatky, které sdružovaly většinu zemědělské půdy v celé Latinské Americe. 

Ojediněle se haciendy objevovaly již na sklonku koloniálního období, ale k jejich 

masivnímu rozvoji především na území Chiapasu došlo až v letech 1824-1880. Indiáni 

tak přišli o zbytky své občinové půdy, čímž byli donuceni pro velkostatkáře pracovat 
·ak ,·20 J o peolll. 

Po odstoupení císaře Augustína v roce 1824 se situace ještě zhoršila, neboť se 

Mexiko dostalo do hluboké poválečné hospodářské krize, díky níž se rozdíly mezi 

indiány a kreoly staly ještě markantnějšími. Situaci neprospěla ani válka Mexika s USA 

(1846-1848), během níž Mexiko ztratilo rozsáhlá území v oblasti Texasu a Nového 

Mexika. V álečné situace využili yucatánští kreolové, kteří chtěli na Yucatánu 

vybudovat stát nezávislý na Mexiku a vyvolali povstání v jehož čele stálo především 

domorodé mayské obyvatelstvo. Mayům se situace podařilo využít a obrátili boj proti 

velkostatkářům. Povstání se proměnilo v tříletou "válku kast", která byla potlačena až 

ozbrojenými vojsky z řad mesticů a kreolů, kteří přišli z Guatemaly a Tabasca 

(L6rinczová, 1999). 

Momentální nepříznivé situace a stálého zadlužení Mexika vůči Španělsku, 

Francii a Británii využil při svém tažení Napoleon III., který na území Mexika 

intervenoval a na trůn dosadil bratra rakouskouherského císaře Maxmiliána 

Habsburského. V roce 1858 se novému mexickému prezidentovi Benitu Juarézovi (1. 

prezident indiánského původu) podařilo Maxmiliána sesadit a obnovit tak republiku. 

Juaréz provedl rozsáhlé církevní reformy, zrušil církevní mužské řády a vymanil 

školství z církevního vlivu. Za jeho vlády se poprvé v Mexiku zavedla povinná školní 

docházka. Na druhou stranu Juaréz vydal zákon, jež zakazoval kolektivní vlastnění 

20 Peón - postavení, v němž se nacházela v koloniálním a postkoloniálním období většina domorodců 
pracující pro velkostatkáře. Velkostatkáři půjčili domorodcům nějaké peníze, např. na svatbu, pohřeb, tím 
si jedince zavázali, že u nich zůstane pracovat. Půjčka a s ní spojené úroky byly vymezeny tak, že je 
prostý indián nebyl schopen za celý život splatit. 
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půdy korporacemi, což bylo zprvu namířeno proti církvi, ale hluboce to poznamenalo 

i indiánské občiny, které měly status korporace a byly nuceni vzdát se své půdy. 

Zemědělská půda byla poté vydražena a nabídnuta tornu, kdo nabídl víc. Půda se 

většinou dostala do rukou velkostatkářů a v celém Mexiku se zvýšil počet haciend 

z původních 853 na 3159, z toho 950 jich existovalo na území Chiapasu. 

Po smrti Juaréze se stal prezidentem Portfírio Diaz (1876-1911), za jehož 

diktátorské vlády země dosáhla určitého stupně hospodářského rozvoje a do Mexika 

přišla řada zahraničních investoru. Na druhé straně podporou velkostatkářů se ještě více 

prohloubily sociální rozdíly mezi chudými rolníky a bohatými kreoly. Dřívější 

malozemědělci tedy museli dál pracovat na půdě, která ale nyní patřila někomu jinému. 

Miliony bezzemků tak dřeli za mizernou mzdu často jen za základní porci kukuřice 

denně (Kašpar, 1999). 

4.6 Mexická revoluce 1910-1919 

Emilio Zapata 

Hlavní příčinou občanské války, která později přerostla v revoluci, 

byla nástupnická krize zapříčiněná opětovnou kandidaturou již 

nepříliš populárního Diaze stojícího v čele Mexika třicet let. Spory 

konzervativců, zastoupených Diazem a liberálů vedených novým 

prezidentem Maderou, vyvolaly občanskou válku. V ní se 

k podpoře liberální strany, slibující agrární reformu, přidalo 

radikální hnutí pod vedením Emilia Zapaty a Pancho Vil1y. 

Nedodržení předvolebních slibů liberální strany přivedlo zemi do revoluce, v níž 

sehráli ústřední roli již zmínění radikálové Zapata a Vil1a. Zapata vytvořil Plán 

z Ayala,21 v němž požadoval navrácení pozemků rolníkům, které jim byly nelegálně 

a násilně zabaveny vlastníky haciend. A protože v roce 1910 patřilo 97 % půdy 1 % 

populace a 96 % všech obyvatel Mexika vlastnilo pouze 1 % půdy, získal si Zapata 

mezi venkovany mnoho příznivců. 

21 Plán z Ayala se týkal vyvlastnění půdy, která byla součástí velkých haciend a její přerozdělení podle 
potřeb veřejnosti. Plán toleroval drobné vlastnictví pro osobní potřebu, ale hlavní důraz kladl na obecní 
vlastnictví a využívání půdy. 
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Zapatovo úsilí o navrácení občinové půdy do rukou drobných rolníků se 

projevilo v nově vydané ústavě v roce 1917. Vláda v článku č. 27 zaručovala agrární 

reformu, konfiskaci haciend a přerozdělení půdy chudým zemědělcům (Slačálek, 

Dvorská, 2003). 

4.7 vývoj Mexika po revoluci 

Ve dvacátých letech 20. století začalo docházet ke znárodňování půdy velkostatkářů, 

nelegálně obsazené v průběhu 19. století. V první vlně agrární reformy byla rozdělena 

znárodněná půda mezi 3 miliony rolníků. Tempo přerozdělování půdy nebylo ve všech 

oblastech Mexika stejné. Například indiánského Chiapasu, kde vlastnilo 1500 

velkostatkářů 76 % veškeré zemědělské půdy, se oproti jiným částem Mexika dotkly 

první roky agrární reformy jen velmi okrajově. Majitelé haciend totiž využili možnosti 

nákupu zvláštní licence, jenž neumožňovala úřadům jejich nezákonně obhospodařované 

pozemky znárodnit (Mácha, 2001). 

K největší likvidaci haciend a přerozdělování půdy chudým rolníkům došlo za 

vlády prezidenta Lázara Cardénase (1934-1940), jež nechal rozdělit až 28 milionů 

hektarů zemědělské půdy. Cardénas byl prvním představitelem Národní revoluční strany 

PRI, která si díky němu zpočátku získala podporu široké vrstvy malozemědělců. Nechal 

vytvořit zemědělská družstva tzv. ejida a agrární komunity, jež měly zemědělskou půdu 

spravovat a přidělovat rolníkům. Kromě agrární reformy se Cardénas snažil materiálně 

i kulturně podpořit rozvoj jednotlivých indiánských komunit. I přes Cardenasovu snahu 

zůstala většina indiánských obcí i po revoluci od okolního světa značně izolovaná. 

Chyběl jim přístup ke školství, zdravotnictví a jiným základním sociálním službám. 

Zaostalost indiánského obyvatelstva se projevovala tím zřetelněji, čím více se 

hospodářsky rozvíjel zbytek země (Kašpar, 1999). 

Po Cardénasovi již každý další prezident přidělil méně půdy. Přednostně 

a nejčastěji se rozdělovala mezi zemědělce půda v nejméně úrodných oblastech. Drobní 

rolníci si tak stěží vypěstovali plodiny pro vlastní potřebu, ale už nedokázali 

vyprodukovat nadbytek pro prodej na regionálních trzích. Oproti venkovu se městské 

části Mexika dostávaly na poměrně vysokou hospodářskou úroveň. Rozvíjela se zde 
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řada průmyslových odvětví, budovala se nová velkoměsta a některé oblasti se začaly 

otevírat cestovnímu ruchu, zejména americkým turistům (Kašpar, 1999). 

V roce 1968 vypuklo v Tlatelolku na území hlavního města Mexika studentské 

povstání proti pořádání olympijských her v Mexiku. Demonstrace upozorňovala na 

plýtvání peněz na olympijské hry a neschopnost vlády investovat je tam, kde jich bylo 

zapotřebí, zejména na zlepšení podmínek indiánských rolníků. Vláda proti demonstraci 

tvrdě zasáhla a více než stovku demonstrantů pozabíjela. 

V 70. letech se Mexiko v důsledku stále narůstajících zahraničních dluhů dostalo 

do hluboké ekonomické krize, která se opět nejvíce odrazila na domorodém 

obyvatelstvu. V období celostátní krize byl svolán do Chiapasu První indiánský 

kongres, jehož účastníci se snažili najít řešení pro zlepšení podmínek pro indiánskou 

populaci. Národní komise pro přežití (Comisión Nacional de Subsistencias Populares) 

byla požádána, aby domorodcům dodala základní prostředky a vytvořila indiánský trh, 

na kterém by bylo možno prodat kávu, maso, zeleninu a dřevo za přiměřenou cenu 

a nikoliv pod cenou jak nakupovaly mexické i zahraniční společnosti. Indiáni se snažili 

prosadit si vzdělání odpovídající potřebám jejich kultury a výuku v mateřském jazyce. 

Hospodářská krize způsobila odliv deviz a zahraniční dluh Mexika se vyšplhal 

na 11 a půl miliardy dolarů. Kromě toho se Mexiko potýkalo s vysokým procentem 

nezaměstnanosti, která postihla téměř polovinu obyvatelstva. V roce 1980 vláda 

vytvořila plán globálního rozvoje, který měl přispět k rehabilitaci mexické ekonomiky, 

zvýšit průmyslový rozvoj, rozšířit síť silnic, zkvalitnit školský a zdravotnický systém. 

Situace týkají se pozemkové reformy se zásadně nezlepšila a probíhala čím dál 

pomaleji. Obyvatelé začínali vyjadřovat skepsi nad politickými manévry strany PRI 

a začínali podporovat opoziční strany (L6rinczová, 1999). 

Tečku za agrární reformou udělal mexický prezident Carlos Salinas Gortari22 

(1988-1894), který definitivně změnil článek ústavy Č. 27. Za vlády Salinase se Mexiko 

22 Salinas byl opět představitel PRI a do funkce prezidenta se pravděpodobně dostal skrze zfalšované 
volební výsledky. 
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připravovalo na uzavření smlouvy NAFTA,23 severoamerické smlouvy volného 

obchodu s USA a Kanadou. Mexičtí zemědělci na situaci reagovali odporem, neboť se 

báli přílivu levné kukuřice a jiných plodin z USA, jejichž cenám nebudou schopni 

konkurovat. Salinas si byl problémové situace vědom a snažil se o zavedení řady 

humanitárních programů, které měly obyvatelům pomoci překlenout problémové 

období. Díky tomu více než 13 milionů lidí získalo přístup k pitné vodě, do téměř 20 

milionů domácností byla zavedena elektřina a bezúročné půjčky získalo na 2 miliony 

rolníků. Velké peníze se vynaložily i na budování škol, klinik a sítí silnic, které měly 

zlepšit dostupnost některých předtím zcela odříznutých oblastí. Rozvojové projekty 

však přišly příliš pozdě a rozhněvaný venkov především v zemědělsky založeném státě 

jako je Chiapas již nešlo uklidnit (Mácha, 2001). 

23 Dohoda o volném obchodu mezi Kanadou, USA a Mexikem. Cílem smlouvy je odbourání cel, volný 
pohyb kapitálu a pracovních sil. Smlouvou NAFTA se členské země zavázaly k zrovnoprávnění 
zahraničních investorů z členských zemí s investory domácími. 
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5. Chiapas 

5.1 Ekonomická a sociální stránka Chiapasu 

Chiapas je ve vztahu k ostatním mexickým státům v paradoxní situaci. Přestože se na 

jeho území nachází obrovské množství nerostných surovin, patří v rámci Mexika 

k nejchudším státům. Jak uvádí Collier, Chiapas lze popsat jako bohatou zemi a chudé 

lidi. 

Chiapas Je především zemědělským státem s minimem zpracovatelského 

průmyslu. Patří mezi hlavní producenty kukuřice, kávy a banánů. Kromě rostlinné 

výroby zastupuje přední místo i ve výrobě živočišné. Chiapas produkuje téměř 10 % 

celkové národní produkce hovězího masa. Dobytčí farmy mají v rukou malé skupiny 

bohatých farmářů, kteří neustále rozšiřují své farmy na úkor malozemědělců a jejich 

dobytek ničí zemědělskou půdu. Díky růstu dobytčích farem dochází stále častěji 

k odlesňování. Jejich rozvoj má za následek i rozsáhlou devastaci Lakandonského 

pralesa. 

Přestože v Chiapasu existuje řada oblastí, jež není dodneška elektrizovaná, je to 

právě Chiapas, který je hlavním dodavatelem hydro energetické energie země (Mácha, 

2001). Mimo energii je Chiapas důležitou oblastí pro těžbu ropy tvořící až 80 % 

národního vývozu (Collier, 1994). 

V Chiapasu existuje přes 20 tisíc obydlených center, z nichž tvoří 99 % 

venkovská sídla. Řada z nich je dodnes poznamenána vysokým stupněm marginalizace. 

Obyvatelům chybí přístup k základním zdrojům jako je voda, elektřina a kanalizace. 

Mimo to jsou takto odříznuté oblasti zpravidla izolovány od škol a lékařských 

zařízeních. Pouze 11 % ekonomicky aktivního obyvatelstva dostává za svou práci 

průměrnou mzdu, která se pohybuje okolo 3500 USD ročně. 19 % pracujících nedostává 

mzdu vůbec. Zbytek ekonomicky aktivního obyvatelstva vydělává mzdu nižší nebo 

rovnou mzdě minimální. 

Špatná situace na venkově, nedostatek pracovních příležitostí a vzdělání pro 

indiánské spoluobčany, spolu se zastavením agrární reformy a přípravou na podepsání 

smlouvy NAFTA za prezidenta Salinase, domorodé obyvatele ještě více pobouřila. 
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Rolníci se obávali především přílivu levné kukuřice z USA, jejímž cenám nebudou 

schopni konkurovat. Zapatisté, kteří povstali v Chiapasu proti manévrům zkorumpované 

mexické vlády si dali za hlavní cíl trvale změnit životní podmínky rolnického 

obyvatelstva (Mácha, 2001). 

Kromě nedostatku sociálních služeb sužoval venkovské indiánské obyvatelstvo 

i problém náboženský. Mexiko je v současné době katolickou zemí. Tradiční 

katolicismus asimiloval některé předkolumbovské kulturní prvky a patří 

k nejvyznávanějšímu náboženství. V posledních letech se však objevila řada 

protestantských církví, ke kterým řada venkovanů konvertovala. V tradičních 

chiapaských obcích to znamenalo narušení tradičního společenského uspořádání, hodnot 

a náboženských obřadů. Protestanti většinou odmítali přispívat peníze do společného 

fondu a organizovat náboženské obřady. Situace vyústila vyhnáním stovek domorodců 

hlásících se k protestantismu z jejich tradičních vesnic. Tito obyvatelé rázem přišli 

o domov i zemědělskou půdu a často končili jako žebráci v některých příměstských 

slumech (Collier, 1994). 

5.2 Guerila v Mexiku 

Od 70. do 80. let 20.století se na území Mexika utvořila řada povstaleckých skupin 

odvolávající se k odkazům mexické revoluce a tvrdě vystupující proti politickému 

režimu PRI. Mezi takové patří například Revoluční občanská aliance založená roku 

1968 profesorem Genarem V áslquezem Rojasem nebo Strana chudých založená 

komunistou Luciem Cabanasem. Obě strany propagovaly kolektivní vlastnictví 

a znárodňování. Strana chudých často unášela velkostatkáře, za něž potom požadovala 

vysoké výkupné. Někdy se i stalo, že její přívrženci velkostatkáře zavraždili. Kromě 

těchto dvou již zmíněných vznikaly i další jako skupina Hnutí revoluční akce (MAR), 

Zapatova městská fronta (FUZ), Ozbrojená revoluční fronta Emilia Zapaty (F AREZ) 

a Revoluční ozbrojené síly lidu (FRAP). Všechny zmíněné skupiny se odvolávaly 

k odkazu Emilia Zapaty a často pod záštitou pomoci chudým rolníkům vraždili, kradli, 

přepadávali a unášeli. V polovině 80. let se situace zklidnila a relativní klid přetrval až 
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do roku 1994, kdy téměř 2000 povstalců hlásící se k povstalecké skupině EZLN24 

obsadilo radnice v důležitých chiapaských centrech (Pečínka, 1998). 

5.3 Zapatistická revoluce 

"Hoy decimo s basta! Dnes říkáme dost lidé z Mexika -

mexičtí bratři a sestry. Jsme výsledkem 500letého 

zápasení, nejdříve proti otroctví, dále během války za 

nezávislost proti Španělsku, dále vyhlášením naší ústavy a 

vypuzením Francouzů z naší půdy. Později nám diktátor 

Portfirio Díaz odmítl žádost o reformu a vůdci jako Villa a Zapata povstali, chudí lidé 

jako my. Bylo nám odepřeno základní vzdělání, aby nás jiní mohli využívat a drancovat 

bohatství naší země. Nikdo se nestaralo to, že my nemáme nic, absolutně nic, dokonce 

ani střechu nad hlavou, žádnou půdu, práci, zdravotní službu, žádné jídlo ani vzdělání. 

Nemůžeme ani svobodně volit naše politické reprezentanty, ani nezávislost na cizincích. 

Neexistuje mír a spravedlnost pro nás a naše děti," (Collier, 1994, s. 2). 

Dne 1. ledna 1994, kdy měla vstoupit v platnost dohoda o volném mezinárodním 

obchodu NAFTA, obsadilo téměř 2000 povstalců zahalených v kuklách radnice v San 

Christobalu de las Casas, v Altamiraně, Chanalu, Huistánu, Oxchucu a Ocosingu. Další 

povstalci mezitím zaútočili na armádní pevnost Rancho Nuevo a propustili na 145 

vězňů. Podařilo se jim dokonce zajmout bývalého guvernéra Chiapasu - Absolóna 

Castellanose Domíngueze. Ten během svého působení nechal zabít až 150 rolníků 

a tvrdě potlačoval jakákoliv rolnická povstání. Domínguez byl postaven před indiánský 

soud a odsouzen k tvrdé práci na kukuřičném poli. Po několika dnech jej Zapatisté 

propustili (Mácha, 2001). 

Počáteční povstání zatlačila vládní armáda, čítající na 12 000 mužů s obrněnými 

transportéry, do Lakandonského pralesa. Narozdíl od Zapatistů se vláda dopustila řady 

krutostí. Navíc obvinila EZLN, že spolupracuje s guatemalskou guerilovou skupinou 

24 Přesný původ EZLN není jednoznačně známý. Podle informací mexické vlády se EZLN vyvinula 
z Ozbrojených sil národního osvobození (FALN) a ze Sil národního osvobození (FLN). Přišla na území 
Chiapasu na konci 80. let, kdy se připravovala na povstání v izolovaných částech Lakandonského pralesa. 
Jejím hlavním cílem bylo svržení dosavadního politického monopolu PRI a obnova agrární reformy. 
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Národní revoluční jednotky. Guatemalská vláda proto začala spolupracovat s mexickou 

vládní armádou a uzavřela hranice. 

"EZLN požadovala vypsání regulérních voleb, pozemkovou reformu, odmítnutí 

severoamerické dohody o zóně volného obchodu (NAFT A) a zlepšení situace obyvatel 

Chiapasu" (Pečínka, 1998, s. 165). Zapatisté hovořili jménem rolnického lidu 

indiánského i neindiánského. Zároveň zastupovali práva indiánských obyvatel na 

zkvalitnění služeb a přístupu ke vzdělání. Není ale pravdou, že by všechny indiánské 

obce se Zapatisty sympatizovaly či se k nim přidaly. Některé jako například San Juan 

Chamula se k Zapatistům dokonce stavěly do opozice. 

Zapatistické hnutí bylo výjimečné i tím, že se ho účastnily ženy. Ženy si od 

povstání slibovaly získání rovnoprávnosti, mzdu za odvedenou práci a snadnější přístup 

ke vzdělání. Díky politice boje bez násilí a s požadavkem určitého stupně autonomie pro 

indiánské obce si získali zapatisté podporu široké veřejnosti a to jak v Mexiku tak ve 

světě. 

Vůdcem a mluvčím povstalecké skupiny se stal subcomandante Marco, který 

podle zveřejněných informací mexické vlády pochází z bohaté podnikatelské rodiny 

středního Mexika. Marco je člověk velice inteligentní a bystrý se silných sociálním 

cítěním (Pečínka, 1998). Kromě něj tvořili zapatistické jádro převážně indiánští 

a mestičtí rolníci z oblasti Lakandonského pralesa. Ti byli po vyhlášení biorezervace 

Monte Azules donuceni znovu opustit své domovy a opět tak přišli o svou půdu. K nim 

se přidala i početná řada protestantských vyhnanců, které po přijetí protestantské víry 

vypudili obyvatelé tradičních katolických vesnic. 

Během zapatistického působení se na území Chiapasu zformovala řada 

polovojenských skupin, často se hlásících k PRI, které přepadávaly, zastrašovaly 

a ohrožovaly domorodé obyvatele pro-zapatistických vesnic. Rolníci hlásící se 

k Zapatistům zase přepadávali soukromé ranče a vyháněli jejich správce. Situaci 

nepomohlo ani to, že v následujících prezidentských volbách v roce 1995 byl po 

zfalšování volebních hlasů zvolen opět kandidát zastupující PRI . 

V zemi zavládl chaos, a proto vláda přijala v roce 1996 dohody ze San Andrés, 

zaručující indiánům vlastní samosprávu uvnitř jejich komunit. Vládní přísliby však 
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nebyly naplněny a akce polovojenských skupin se ještě přiostřily. Celá akce vyvrcholila 

roku 1997, kdy skupina ozbrojenců ve vesnici Acteal vtrhla během náboženského 

obřadu do kostela, kde před nečinnými zraky policistů povraždila 45 lidí, zejména žen 

a dětí (Kašpar, 1999). Napětí mezi Zapatisty a vládou se ještě více vyostřilo a tisíce 

indiánů ze strachu před dalším útokem odešlo ze svých domovů. Na protest proti 

actealskému masakru obsadili přívrženci zapatistů v roce 1998 v hlavním městě burzu 

a dvě rozhlasové stanice. Následovaly masové demonstrace a vyhlášení autonomních 

magistrálů, z nichž byli vyhnáni představitelé PRI. Chaos, který v zemi nastal vedl 

k odstoupení ministra vnitra Emília Chuayffeta a k opětovnému pokusu vládních 

představitelů jednat se Zapatisty. Ve dnech od 20.-22. listopadu 1998 bylo uspořádáno 

setkání, na němž se hovořilo o přijetí požadavků ze San Andrés, dále o demilitarizaci 

Chiapasu a o tom jak umožnit tisícům uprchlíků bezpečný návrat domů. V červenci 

1999 schválil kongres zákon o právech a kultuře indiánských obyvatel, který 

domorodcům přiznal určitou politickou, kulturní a ekonomickou nezávislost. Celá 

situace se relativně stabilizovala po prezidentských volbách v roce 2000, kdy byl po 

sedmdesáti letech ukončen monopol strany PRI a prezidentské volby vyhrál představitel 

P AN25 Vincente Fox. 

25 P AN-Partido de accion nacional, Strana národní akce založená roku 1939. 
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6. Současní Mayové na území Chiapasu 

Chiapas je hned po Oaxace státem s největším procentem domorodé populace (cca 1 

milion) patřící převážně k Mayům. Žije zde velké množství domorodých skupin, které 

se přes řadu lingvistických, etnických a kulturních rozdílů hlásí ke stejným kulturním 

kořenům. Mayové žijící v Chiapasu patří buď k západní větvi - Tzotzilové, Tzeltalové, 

Tojobalové, Cholové a Lakandonci nebo k větvi východní, kterou tvoří Tzoquové, 

Mochové, Marnové, Chujeové a Cakcchiqueleové. V celém Chiapasu existuje na 111 

municipií (obcí), z nichž 99 tvoří indiánská populace. Každá indiánská obec má vlastní 

kulturní tradice, způsoby oblékání, formy příbuzenského systému, náboženství 

a mytologii. Nejpočetnější skupinou jsou v dnešní době Tzelzalové a Tzotzilové obývají 
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Rozmístění jednotlivých domorodých etnik 

Chiapas 

oblast Los Altos a La Selva. 

Nejtradičnějším a zároveň nejmenším 

etnikem jsou lakandonští indiáni žijící 

stovky let v oblasti La Selva 

(L6rinczová, 1999). 

Kromě již zmíněných etnických 

skupin zde žije poměrně dost Tojobalů, 

Mamů a Cholů. Tojobalové žijí 

v oblasti La Fronteriza (pohraničí). 

V 60. letech jejich počet drasticky 

poklesl, ale již v 80. letech se začal 

opětovně zvyšovat. Tojobalové se 

podobně jako ostatní domorodá etnika 

živí zemědělstvím. Pohraničí nepatří mezi zvlášť úrodné oblasti, a proto poměrně velká 

část obyvatelstva migrovala hledat lepší životní podmínky do oblasti La Se1va. Celé 

tojobalské území trpí poměrně vysokým stupněm marginalizace a obyvatelům chybí 

základní sociální instituce jako jsou školy a zdravotní kliniky. Lepší životní podmínky 

mají obyvatelé jihovýchodní, úrodné oblasti Soconuzco, Mamové. Mamové žijí 

v úrodné zemědělské oblasti, takže nejenom, že si dokáží sami vypěstovat dostatečné 

množství potravin, ale mohou si také dovolit pravidelně prodávat nadbytky své 

produkce na regionálních trzích. Od roku 1900 se Mamové dostali pod přímý vliv 

protestantských misionářů a řada z nich kjejich vyznání konvertovala. Existuje však 
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několik malých komunit, kde dodnes žijí jedinci praktikující tradiční mayskou medicínu 

a některé rituály. Po rozšíření protestantské víry však jejich neustále upadá. Dalším 

početným etnikem jsou Cholové obývající sever a severovýchod Chiapasu. Poměrně 

velká část Cholů žije i na území sousedního státu Tabasco. Stejně jako jejich sousedé se 

věnují zemědělství, především pak práci na kávových plantážích. Jedním z důležitých 

kulturních center cholských indiánů je město Palenque nacházející se v blízkosti 

stejnojmenných mayských ruin klasického období. Cholové koncentrující se v této 

oblasti se rovněž snaží najít své uplatnění v oblasti stále se rozvíjejícího cestovního 

ruchu. Prodávají vyráběné kulturní artefakty a nabízejí průvodcovské služby do 

nedalekých ruin.26 

Každé indiánské etnikum má svou kulturu a specifické kulturní konfigurace, 

které přesto že se neustálým akulturačním tlakem mění, hrají v životě jednotlivců stále 

velmi důležitou roli. 

26 Los pueblos indigenas: http://cdi.gob.mx/ini/perfiles/estataVchiapas 
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7. Svět dnešních lakandonských indiánů 

7.1 Dnešní lakandonské komunity 

Lakandonci jsou indiánské etnikum mayského původu, jejichž domovem je již stovky 

let Lakadonský deštný prales v jihovýchodním Chiapasu. Díky dlouhodobé izolovanosti 

Lakandonského pralesa vůči okolnímu světu si tato kultura až do dnešní doby uchovala 

specifické kulturní prvky a konfigurace, které jsou v mnoha aspektech podobné 

kulturním zvykům starých Mayů. 

Antropologové a etnologové dělí Lakandonce na základě řady etnických, 

lingvistický a kulturních rozdílů na severní a jižní skupinu. Dnes jich žije přibližně tisíc 

a jsou soustředěni v pěti hlavních osadách (tři jižní, dvě severní), kam je 

v sedmdesátých letech v rámci tzv. vytvoření Lakandonské zóny přesunula mexická 

vláda. Nejznámější a nejpočetnější osadou jižních Lakandonců je Lacanjá nacházející se 

na pobřeží řeky Usumacinty v těsné blízkosti Bonampaku (mayské ruiny z klasického 

období), v níž žije v ní asi 400 lidí. Severně od Lacanjá se rozprostírají další dvě osady, 

Betel sčítající asi 200 Lakandonců a menší San Javier s 50 obyvateli. Severní 

Lakandonci žijí v blízkosti mayského Palenque v osadě Najá (asi 200 obyvatel) a na 

pobřeží jezera Metzabak (asi 50 obyvatel) (Mácha, 2001). 

Lakandonská kulturní identita má v dnešní době různé podoby a stupně 

a v neustálém procesu modernizace upadá stále více do zapomnění. Jižní Lakandonci, 

kteří byli po mnoho let nejizolovanější a nejtradičnější skupinou jsou dnes paradoxně 

nejmodernější a nejsnáze přijímají inovace z vnějšího světa. Severní skupina, především 

obyvatelé Najá, si navdory narůstající modernizaci, do jisté míry uchovali svou 

autonomitu a tradiční způsob života. Obyvatelé Najá domoviny proslulého Chan Kin 

Viaja27 stále uctívají svá božstva a vykonávají s tím spojené rituály, obhospodařují své 

milpy, provozují polygamii, nestříhají si vlasy a nosí tradiční charakteristický tunic 

(Boremanse, 1998). 

27 Chan Kin Viajo-nejvýznamnější lakandonský duchovní - ťo'o'hil, který si držel odstup od moderní 
kultury a až do konce svého života zůstal věrný lakandonskému tradičnímu životu a náboženství. Právě 
on byl pro řadu antropologů a etnografů klíčovým informátorem, který jim nechal nahlédnout do tradiční 
lakandonské kultury, která tak rychle mizí. 
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7.2 Původ dnešních lakandonců 

Odkud a kdy přesně lakandonští indiáni přišli na 

území Chiapasu není dodnes jednoznačně 

prokázáno. Pravděpodobně se však jednalo o malé 

skupinky uprchlíků, které během 17. století prchali 

z Yucatanu a Peténu před tvrdým režimem 

španělské koloniální vlády. Tito uprchlíci se začali 

postupně usazovat v oblastech Španělům v té době 

nepřípustným. 

Lakandonští indiáni v osadě Najá 
Dle antropologa Didiera Boremanse jsou 

dnešní Lakandonci potomci druhé skupiny 

emigrantů, kteří přišli do Chiapasu z centrálního a severního Peténu. Boremanse dále 

uvádí, že Hach Winik (tzv. praví lidé, jak sami sebe Lakandonci nazývají) se neobávali 

pouze španělského útlaku, ale snažili se rovněž uprchnout před vládnoucím kmenem 

Itzá, který nemilosrdně likvidoval všechna mayská města, jejichž obyvatelé se již 

obrátili na křesťanskou víru. Hypotézu o příchodu Lakandonců z Peténské oblasti 

podpořil i významný etnograf Alftred Tozzer faktem, že v žádném z lakandonských 

mýtů není jediné zmínky o jakémkoliv dlouhém putování (Boremanse, 1998). 

Sami sebe považují dnešní lakandonští indiáni za přímé potomky starých Mayů, 

kteří v klasickém období vybudovala centra v Palenque, Bonampaku a Toniná. "Hach 

Winik věří, že tyto ruiny vystavěli jejich předkové obři a v současné době jsou 

domovem uctívaných božstev.,,28 Lakandonci podnikají k mayským chrámům 

klasického období pravidelné rituální poutě, aby tak uctili svá božstva. Například 

k sochám v Bonampaku a Yaxchilánu nosí časté obětiny v podobě kadidla 

a kukuřičných tortill a zpívají svým bohů modlitební písně. 

28 oficiální web pro Lakandonce: www.geocities.com/rainforestl modemlakandoncommunities 
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7.3 Severní a jižní Hach Winik 

Od 17. století až do poloviny 20. století žili lakandonští indiáni v malých klanech 

rozptýlených po celé džungli. Mezi jednotlivými klany se vyskytovaly patrné kulturní 

rozdíly, na jejichž základě je dnes antropologové rozdělují na severní a jižní skupinu. 

Podle Boremanse nepřišli Lakandonci do Chiapasu současně a zřejmě již v poklasickém 

období obývali jinou část Peténu. "Jižní Lakandonci jsou potomky lidí, kteří žili 

v povodí řek Lacantun, Chixoy a Pasión a do jihovýchodního Chiapasu přišli během 18. 

století. Severní Lakandonci žijí i dnes na stejném území, kam přišli jejich předkové 

v průběhu 17./18. století ze severozápadního Peténu," (Boremanse, 1998, s. 7). 

Jiná hypotéza vychází z předpokladu, že rozdíl mezi severní a jižní skupinou 

zapříčinil kulturní kontakt, ke kterému došlo mezi některými lakandonskými rodinami 

a malou skupinkou cholských Mayů, kteří krátce po konkvistě Lakandonský prales 

obývali. Lakandonské rodiny mezi nimiž došlo ke kulturnímu kontaktu s Mayi 

cholského původu pravděpodobně přejali a transformovali některé z cholských 

kulturních prvků, kdežto Lakandonci žijící izolovaně bez vnějších kontaktů rozvíjeli 

pouze kulturu sobě vlastní.29 

"Severní a jižní Hach Winik mluví dvěma různými dialekty stejného mayského 

jazyka a liší se i jinými kulturními detaily jako oblékání a ozdoby, účesy, příbuzenský 

systém, zásady pro pomallŽelské bydlení, mýty a mentalitou" (Boremanse, 1998, s. 7). 

Severní Lakandonci nosili v minulosti dlouhé vlasy s ustřihnutou ofinou a oděvy mužů 

a žen se lišily. Muži se oblékali do pláště dlouhého po kolena, kdežto ženy nosily bílé 

blůzky a barevné sukně. U jižních Lakandonců se oděv ani účes mužů a žen nelišil. 

Nosili dlouhé vlasy bez ofiny a oblékali se do až na zem dlouhých tunik. 

Ani sami Lakandonci se vzájemně nepovažují za příslušníky téhož etnika. 

Severní Lakandonci hovoří o jižních jako o Chukuch Nok nebo-li dlouhém tuniku 

ajižní Hach Winik považují severní za Naach-i Winik tzv. jiné lidi. V minulosti 

29 www.geocities.comlrainforestlhistory2 
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k žádným častým kulturních kontaktům mezi oběma skupinami nedocházelo. "Severní 

mírumilovní Lakandonci měli z jižních agresivních sousedů strach. ,,30 

V 70. letech 20. století vláda přesunula Lakandonce, zvyklé žít v malých od sebe 

vzdálených skupinkách, do třech jižních a dvou severních osad. Spolu s tím byla v 80. 

letech dostavěna silnice protínající deštný prales. Rozdělení a vykácení značné části 

pralesa zapříčinilo pokles divoké zvěře vyskytující se v oblasti, na níž byla do určité 

míry lakandonská ekonomika závislá. Několik desítek severních lakandonských rodin 

především z osady Metzabak se tak přestěhovalo do osad jižních, kde zbyla alespoň část 

pralesa neporušená. To vedlo k částečné asimilaci severních a jižních skupin (Perera, 

Bruce, 1982). 

7.4 Kulturní kontakt 

Lakandonci žili v malých skupinách uvnitř tropického pralesa v naprosté izolaci od 

vnějšího světa až skoro do 19. století. Praktikovali milpové zemědělství, k osázení pole 

používali kamenné hole, k drcení kukuřice kamenný drtič, k vyléčení nemoci bylinné 

lektvary, provozovali pravidelné náboženské rituály, žili v doškových chatkách 

a k přepravování po řece užívali ručně vydlabaných kánoí z mahagonových stromů. 

Lakandonský model života se ideálně slučoval s přírodním prostředím, ve kterém žili 

(Soustelle, 2000). 

K prvním kontaktům s okolním světem začalo docházet kolem roku 1800, kdy se 

pár lakandonských rodin usadilo v těsné blízkosti města Palenque a začalo obchodovat 

s místními španělskými osadami. Vzájemné blízké soužití a obchody trvaly asi 10 let 

a poté Lakandonci opět zmizeli hluboko v džungli (Perera, Bruce, 1982). Lakandonci 

žili v blízkosti jiných lidí, jakmile se jim však kontakt zdál nepohodlný, jednoduše opět 

zmizeli v hustém pralese. 

30 oficiální web pro Lakandonce: ,-,'\vw.geocíties.com/rainforestl history part 2 
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Ačkoliv Lakandonský prales zaujímá pouze 1 % rozlohy celého Mexika, jeho 

oblast je nesmírně bohatá na přírodní bohatství. Roste zde množství tropických cedrů 

a mahagonů poskytujících hodnotné tvrdé dřevo, 4300 známých druhů rostlin a stejně 

bohatě je zastoupena i živočišná říše. V celém deštném pralese můžeme najít 345 druhů 

ptáků, 67 druhů netopýrů, 800 druhů motýlů a tak dále (Kováč, 2001). 

Až do 19. století se kvůli velmi častému výskytu malárie udržel Lakandonský 

prales téměř netknutý cizím zásahem. Na konci 19. století se lékařským organizacím 

podařilo malárii v chiapaské oblasti výrazně eliminovat, čímž se prales otevřel vnějšímu 

světu. Na jeho území se začaly objevovat první skupinky dřevorubců a sběratelů chi cle, 

jejichž tábořiště se staly pro Lakandonce významným obchodním centrem. Maso, tabák, 

produkce z jejich milpy, luky a šípy byly vyměňovány za sůl, šaty, mačety, kovové 

nástroje a střelné zbraně. Kromě těchto materiálních inovací rozšířili nově příchozí i cizí 

choroby. Kvůli epidemii žluté zimnice tak přišlo o život mnoho Lakandonců, včetně 

hlavních duchovních, kteří se starali o zprostředkování kulturního dědictví dalším 

generacím. 

Další obrovskou změnu v životě lakandonských indiánů znamenal rok 1940, kdy 

vláda v rámci znárodňování zemědělské půdy vydala povolení ke kolonizaci 

Lakandonského pralesa. Tisíce Tzeltalů, Tzotzilů a Cholů, kteří byli z Lakandonského 

pralesa během španělské koloniální vlády násilně přesunuti do španělských osad 

v neúrodné oblasti Los Altos, se nyní vracelo zpátky. Masivní migrace, která se během 

60. a 70. let ještě zrychlila, naprosto narušila tradiční lakandonský způsob života. 

Lakandonci zvyklí žít v izolaci měli najednou v blízkém sousedství spousty lidí, před 

nimiž neměli kam utéct. Noví přistěhovalci káceli hodnotné cedry a mahagony 

a utvářeli si své pozemky. Jakmile sklidili úrodu a půda se vyčerpala, usadili na ni svůj 

dobytek a vykáceli a osázeli nový prostor. Dobytek ničil Lakandoncům milpy, které 

nechávali regenerovat, a tím naprosto narušil jejich již stovky let praktikovaný 

zemědělský cyklus. Kromě toho velmi častým kácením stromů, docházelo k úbytku 

divoké zvěře, která byla nedílnou součástí lakandonské potravy. 

Koncem 70. let byla ekologická situace již neúnosná a mimo to začala vláda 

častým kácením hodnotných stromů přicházet o značné zisky, které ji poskytoval 

dřevařský průmysl. Vláda se proto rozhodla v rámci záchrany lakandonské kulturní 
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identity a přírodního bohatství deštného pralesa vytvořit tzv. lakandonskou zónu. 

Připsala Lakandoncům 614 321 hektarů chiapaské džungle a z nepočetného indiánského 

etnika udělala největším vlastníky půdy v celé mexické historii. Za podmínku si 

stanovila sestěhování Lakandonců do pěti již zmíněných osad, kde se díky 

koncentrovanému životu v komunitách stali přístupnější filmařům, antropologům, 

misionářům a hlavně turistům. Tzeltalové, Tzotzilové a Cholové byli stejně jako za dob 

koloniální vlády z pralesa odsunuti. Jako odškodnění přidělila vláda každé rodině 

zhruba 25 000 hektarů půdy, což odpovídá čtyřem hektarům půdy na osobu 

(Boremanse, 1998). 

Dne 27. listopadu 1974 uzavřeli Lakandonci zastoupení mluvčím 

zjiholakandonské osady Lacanjá José Chan Bolem3l smlouvu s dřevařskými firmami 

o povolení těžby dřeva na jejich území za určité finanční odškodnění. Díky smlouvě 

obdrželi za každý kubický metr mahagonů a tropických cedrů 250 mexických pesos 

(cca 500 Kč). 50 mexických pesos (cca 100 Kč) získali za kubický metr tropického 

dřeva. Jejich reálná cena na zahraničních trzích byla samozřejmě mnohonásobně vyšší. 

Vláda zřídila Lakandoncům fond, do kterého jsou peníze pravidelně ukládány. Údajně 

by 70 % mělo připadnout na modernizaci domorodých oblastí a 30 % je každý půlrok 

oficiálně vypláceno každé Lakandonské rodině.32 

7.5 Důsledky akulturace 

Kontakt se západní civilizací a koncentrace 

Lakandonců do trvalých osad zapříčinila hlubokou 

exogenní kulturní změnu, která se neodrazila pouze 

v oblasti hmotné kultury, ale i v sociokulturních 

regulativech a náboženských idejích. 

31 Jose Pepe Chan Bol se sám jmenoval mluvčím všech pěti osad a sám za ně rozhodl ohledně smlouvy, i 
když severolakandonské komunity s kontraktem nesouhlasili. Jose Pepe Chan Bol byl jedním z prvních 
Lakandonců, který bez váhání otevřel osadu Lacanjá západnímu vlivu. 

32 Platba se týká rodin žijící uvnitř některé z oficiálních komunit, dle oficiální webové stránky pro 
Lakandonce se jedná o zhruba 66 rodin. Částka se nevyplácí jedincům či rodinám žijícím mimo osadu. 
Geocities.comlrainforest/ history part 2 
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Lakandonští muži vyměnili luky a šípy dříve nezbytné k lovu za střelné zbraně. 

K obdělávání svého pole přestali užívat kamenných nástrojů a začali využívat železné 

mačety a sekery. Ženy nahradily tradiční kamenný drtič kukuřice kovovým, hliněné 

nádoby plechovými hrnci a tradiční tykvové nádoby plastikovými miskami. V 90.letech 

20. století byla zavedena do všech lakandonských osad elektřina a kromě jehel, mýdla, 

nůžek, zapalovačů a sirek se součástí téměř každé domácnosti staly rádia, televize, 

videorekordéry a satelity. Místo tradičních doškových domků se začaly stavět domky se 

zdmi a plechovou střechou. Ve většině domácností se dnes nachází nezbytný nábytek 

jako postel, stůl a židle (Boremanse, 1998). 

Existence trvalých osad umožnila snadnější přístup křesťanským misionářům, 

kteří se snažili obyvatele obrátit na křesťanskou víru. Tak již v 70. letech 20. století, kdy 

na epidemii žluté zimnice vymřeli jiholakandonští duchovní, byli obyvatelé jižních osad 

ochotnější konvertovat kjiné církvi. Až 2/3 všech obyvatel Lacanjá se dnes hlásí 

k presbytariánské církvi. Lakandonští indiáni v Betelu se přidali k adventistům 7. dne 

a dodržují zákaz pití alkoholu, kouření a jedení určitého druhu masa. Ignorují však 

pravidlo monogamního svazku a i dnes mají beténští muži dvě a více žen. Ze severního 

Metzabaku se již počátkem 70. let odstěhovala téměř polovina obyvatelstva do jižního 

Lacanjá a Betélu. Z obyvatelstva, které zde zůstalo se polovina hlásí k presbytariánské 

církvi a druhá polovina k adventistům 7. dne. V tomto ohledu je dodnes nejtradičnější 

osadou Najá. Obyvatelé zde stále praktikují tytéž náboženské rituály a uctívají svá 

původní božstva. Misionáři se několikrát snažili přesvědčit obyvatele Najá o pravdivosti 

a výhodách své víry. Severním Lakandoncům však jejich názory připadali nelogické 

a směšné (Kováč, 2001). 

Lakandonští muži si dnes stříhají vlasy, nosí kalhoty a trička, baví se pitím 

alkoholu a jízdou autem. Dívky často nosí západní šaty a šperky, užívají antikoncepci 

a v době těhotenství pravidelně docházejí na kliniku na kontrolu. Kladný vztah mají 

Lakandonci i k moderní medicíně, kterou shledávají účinnější než pálení kadidla 

a neustálé prosby bohům. Když je jedinec nemocný, často se nejprve pomodlí ke svým 

božstvům, poprosí je o odpuštění a poté si vezme západní medicínu. Až do roku 1975 se 

striktně dodržovalo pravidlo endogamie, které upadlo do zapomnění jakmile se desítek 

severolakandonských rodin přestěhovalo do jižních osad a obě etnika se ta k částečně 

smísila. Od 80./90. let 20. století si lakandonští muži začali brát i ženy sousedních 
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indiánských etnik. Lakandonské děti pravidelně dochází do škol do sousedních 

indiánských osad, kde se učí číst a psát. Umět číst, psát a počítat je v současné době pro 

přežití důležitější než znalost rituálů a milpového zemědělství. Lakandonci i dnes stejně 

jako za starých časů vyrábí luky a šípy, hliněné nádoby, sošky a jiné okrasné i užitkové 

předměty. Změnilo se však jejich využití. Dříve tvořily nezbytnými předměty, které 

Hach Winik potřebovali při vykonávání každodenních povinností, zatímco dnes jsou 

vyráběny jako typické lakandonské kulturní artefakty pro masy turistů, kteří do 

jednotlivých osad pravidelně dojíždějí. 

Změnil se i status jedince, který je v rámci celé společnosti uznávaný 

a pokládaný za autoritu. Dříve byl uznávaným a obdivovaným jedincem člověk, který 

dokázal prostřednictvím rituálů komunikovat s bohy, ovládal příslušné ceremonie a byl 

schopen ekonomicky zajistit svou rodinu. Jednalo se spíše o autoritu duchovní, kterou 

v dnešní době nahradila spíše autorita materiální. V dnešní době je obdivován člověk, 

který má vlastní auto a bankovní účet. 

7.6 Lakandonská společnost 

Lakandonská společnost nebyla nikdy stratifikována do žádných společenských tříd, což 

bylo dáno především způsobem života. Lakandonci žili v malých na sobě nezávislých 

seskupeních v tzv. karibalech. Jednotlivá seskupení většinou tvořili členové nukleární 

nebo široké rodiny. Hlavou každé z těchto "osad" byl muž, který zde jako první postavil 

dům, vyplenil část pralesa a osázel milpu. Pro rodinu nepředstavoval tento jedinec 

pouze hlavní autoritu v rodinných záležitostech, ale i hlavního zprostředkovatele 

náboženských praktik. Jakmile se některému z mužů podařilo být úspěšnějším než 

ostatním, ať již v ekonomických nebo duchovních záležitostech, začali ho příbuzní 

a sousedé považovat za ť o' oh-ila nebo-li kmenového šamana33 (Bruce, Perera 1982). 

33 T' o' oh-il musí být u severních Lakandonců ť o' oh, což znamená mocný, dobrý zprostředkovatel 
náboženských praktik disponující důležitou schopností věštit. U Lakandonců jižních musí být každý 
T'o'oh-il mocný, ale ne tak ve smyslu moudrosti jako černé magie a kouzel. 
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7.6.1 Status kmenového šamana 

"Moc těchto jednotlivců, kteří naplňují respektem a strachem, je dána jejich morálními 

a duševními kvalitami - schopností získávat ženy, hospodářskými úspěchy, znalostmi 

mytologie, magie a komplikovaných náboženských rituálů. Jejich hlavní předností je 

však komunikace s bohy," (Boremase, 1998, s.66). U severních Lakandonců se stal 

uznávaným ť o' oh-ilem jedinec, který ovládal perfektně magii a náboženské rituály 

a skrze ně dokázal předpovídat a věštit lidský osud. Jakmile se některý Hach Winik 

dostal do nějakého vážného problému, zranil se popřípadě dostal-li nějakou nemoc, jeho 

nejbližší příbuzní přišli požádat ť o' oh-ila o pomoc. Lakandonci věřili, že když se 

člověku nedaří je to msta bohů za nějaký čin, který jedinec vykonal špatně a bohy 

rozčílil. T' o' oh-il jakožto zprostředkovatel mezi Lakandonci a jejich bohy má rodině 

poradit způsob jak si rozzlobené bohy usmířit a jedinci ulevit. Kromě zprostředkovatele 

mezi jedinci a bohem se stará i o osadní správu. Například když někdo krade na cizí 

milpě, T' o' oh-il za ním zajde a poučí ho o špatnosti tohoto činu. U jižních Lakandonců 

je role ť o' oh-ilá chápaná poněkud jinak. Status T' o' oh-ila získával jedinec, který byl 

krutý a odvážný. Stejně jako u severních Lakandonců i jižní T' o' oh-il ovládá 

náboženské praktiky, dokáže se postarat o více žen, tím pádem má i více synů, dcer 

a zeťů, kteří pracují na jeho milpě. Hlavní rozdíl mezi severním a jižním T'o'oh-ilem 

tkví v tom, že severní je proslulý svým klidem, rozvážností a moudrostí oproti tomu 

jižní si svůj status udržuje pomocí agresivity, krutosti, černé magie a kouzel. 

Od 70. let 20. století, kdy se Lakandonci museli sestěhovat do pěti státem 

přidělených osad se změnilo i postavení ť o' oh-ila ve společnosti. V 60. a 70. letech 

přivlekli nově příchozí dřevorubci a sběratelé chic1e epidemii žluté zimnice, jíž podlehli 

u jižních Lakandonců všichni duchovní a nezbyl nikdo, kdo by mohl jejich kulturní 

dědictví dále rozvíjet. Již v 70. letech tak v jižních komunitách role ť o' oh-i1á 

definitivně zaniká. Déle se udržela v severních komunitách, kde byl posledním 

nejvýznamnějším ť o' oh-ilem Chan Kin Viajo. I ten však v posledních letech svého 

života vyjádřil skepsi a znepokojení nad budoucností kulturní identity Hach Winik 

(Boremanse, 1998). 

Spolu se vznikem osad se v lakandonské společnosti objevila nutnost hledat 

nového zprostředkovatele, tentokrát však jeho náplní nebyla komunikace mezi 
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Lakandonci a bohy, ale mezi Lakandonci a mexickou vládou. V jižních i severních 

komunitách vznikla tzv. rada mužů, sestávající se ze všech dospělých mužů v osadách, 

kteří si pro komunikaci s mexickou vládou volí vhodného zástupce (Kováč, 2001). 

7.6.2 Příbuzenský systém ONEN 

Lakandonští indiáni klasifikují všechny lidi na základě zoomorfního systému Onen. 

Každý Onen se dědí z otce na syna a je neměnný. Severní Lakandonci patří bud' do 

Onen M'a'ax-Opice nebo k'ek'en - Pekari. V jižních komunitách se vyskytují tři 

základní typy Onen a to jsou yuk - jelen, k'ek'en - pekari, k'ambur - kur. Svůj vlastní 

Onen mají i cizinci, kteří jsou na základě své výšky a mohutnosti řazeni zpravidla 

k Onen jaguára nebo medvěda. Lakandonci často poznají příslušnost k danému Onenu 

na první pohled podle anatomických znaků. Pro Onen opice je typická štíhlá postava, 

protáhlý obličej, úzké nehty a husté vlasy. Jedinci příslušící k pekari Onen jsou 

zpravidla menší a zavalitější postavy a mají řídké dlouhé vlasy. Onen jelena 

charakterizují široké lícní kosti a neforemní postava (Kováč, 2001). 

Příslušnost k Onen hrála v minulosti klíčovou roli pro uzavírání manželství. 

Říkalo se, že děti pekari a jaguára mají velmi širokou hlavu a mohou se proto bez obtíží 

narodit pouze z dělohy pekari nebo jaguára. Nejmenší hlavu mají děti opic, které můžou 

být bez problému přivedeni na svět z pekari, jelení i jaguáří dělohy. Opičí ženy však 

mohou bez obtíží nosit pouze opičí dítě. Kjakému Onen jedinec patří bylo důležité 

vědět i pro vyléčení nemoci. Lakandonští bohové měli svůj Onen stejně tak jako lidé. 

A proto když byl jedinec nemocný, musel přesně vědět jaký bůh má s ním totožný Onen 

a k tomu se modlit (Bruce, Perera, 1982). 
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7.6.3 Životní cyklus jednotlivce 

život Lakandonců je stejně jako život starých Mayů úzce 

provázán náboženskou vírou a každý jedinec musí 

během svého vývoje projít několika povinnými, 

obřadními rituály. Prvním rituálem, jímž musí dítě projít 

je mek' cha, který má dívku připravit na její budoucí roli 

ženy a chlapce na jeho budoucí roli muže. Otec dítěte 

musí nejprve najít kmotra, který by byl ochoten obřad 

vést a financovat. Tento iniciační rituál má dvě hlavní 

části. První z nich se odehrává v domě bohů a trvá 

několik dní. Sejdou se všichni dospělí muži kmene 

a prostřednictvím obětování balché a tamalé prosí bohy, aby se o dítě v jeho dalším 

životě dobře postarali. V druhé části, která netrvá déle než hodinu se přítomní pomalují 

červenou barvou a přejdou k samotnému přechodovému rituálu. Dívkám jsou darovány 

mlýnky na kukuřici a věci na tkaní bavlny, jimiž jim dospělí symbolicky ukazují co je 

v životě čeká. Chlapci dostávají luky a šípy důležité pro lov a mačety nezbytné pro 

vyplenění milpy. Na konci rituálu posadí rodiče dívku ke stolu a přikážou jí, aby pevně 

stiskla nohu stolu. Chlapce zas posadí obkročmo na výhonek mladého banánovníku. 

Tyto akty mají dítěti zaručit v budoucím životě plodnost. Přesný věk pro konání 

mek' cha není určen, platí ale pravidlo, že jím musí dítě projít ještě před svatbou. 

Nestalo-li by se tak, oba mladí lidé by v den svatby zemřeli. Po ukončení rituálu chlapec 

následuje ve všech pracovních úkonech svého otce a dívka svou matku. U Lakandonců 

neexistuje něco jako krize dospívání, neboť již dvanáctiletý hoch je považován za 

dospělého a očekává se od něho, že si co nejdříve dokáže obstarat sám potravu a najít si 

ženu. Dívky většinou žijí po boku svých rodičů až do doby, kdy se o ně začne ucházet 

nějaký chlapec (Kováč, 2001). 

Když děti dosáhnou 15-16 let, nastává vhodná doba pro uzavření sňatku. 

U severních Lakandonců předchází svatbě poměrně dlouhé a složité období námluv. 

Když si muž najde ženu, kterou by si chtěl vzít, musí nejprve přijít na návštěvu k jejímu 

otci. Přísným pravidlem je, že hned nesmí odhalit přesný záměr své návštěvy a měl by 

se jej snažit skrýt za nějakou výmluvu. Taková návštěva probíhá od setmění do svítání. 

Mladý muž přináší dary, kouří s otcem cigarety a dohadují podmínky, za nichž by mohl 
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být sňatek uzavřen. Muž musí za dívku nabídnout nějakou cenu popřípadě přislíbit 

jejímu otci svou práci na jeho milpě. Poté přibližně jeden rok žijí snoubenci v domě 

ženiných rodičů, kde jí a spí samostatně odděleni od zbytku rodiny. Během roku již 

mladý muž staví vlastní dům v těsné blízkosti svého nebo dívčiny otce. Druhá část 

námluvního rituálu již trvá pouze jeden den. Muž hned ráno odchází do lesa na dříví 

a přináší tři velké klády, které tvoří základ ohniště. Jakmile otec dívky dřevo přijme 

znamená to, že dává k sňatku svůj souhlas. U jižních Lakandonců mají námluvy 

podobný průběh, ale zpravidla nebývají takhle zdlouhavé. Žena je již před svatbou 

poučena svojí matkou o cizoložnictví, což je mezi jižními lakandonskými ženami 

ožahavým tématem. Na rozdíl od severních Lakandonců, platí u jižních pravidlo, že po 

svatbě se mladý pár usazuje výhradně v blízkosti ženiných rodičů. Vzhledem k tomu, že 

se Lakandonci poprvé berou velmi mladí není rozvod nic výjimečného. Když se žena 

rozhodne svého muže opustit, jednoduše odejde žít ke svému novému muži. Její otec 

zpravidla bývalému muži nabídne za odpracovanou práci jako náhradu některou 

z ženiných sester. Děti zpravidla zůstávají v dvoře, kde rodina po svatbě žila. Výjimkou 

jsou pouze děti, které mladá matka stále kojí. Lakandonci provozují polygamii, takže 

nebylo nic neběžného když muž měl dvě a více žen. Rozdíl mezi nejstarší a nejmladší 

ženou mohl být podobný jako mezi matkou a dcerou. Lakandonský muž si mohl dovolit 

tolik žen kolik jich byl schopen uživit. Každá žena se většinou privilegovaně starala 

o své vlastní biologické potomky. 

Lakandonská žena porodí za svůj život asi čtyři až šest dětí. V minulosti však 

docházelo k častému úmrtí dětí v raném věku. Lakandonci chápali ženino těhotenství 

jako dílo bohů a žena byla v tomto stavu pokládána za nemocnou. Její manžel přinášel 

do domu bohů obětiny, aby bohové matku i dítě ochránili. Muž nesmí v době, kdy je 

jeho žena v jiném stavu zabít jaguára, účastnit se rituálů na obnovu kadidla, nesmí na 

sebe vzít roli kmotra ani pomáhat při opravě střechy domu bohů. Pár měsíců před 

narozením dítěte by nemělo dojít ani k pohlavnímu styku. V případě porušení těchto 

pravidel muž riskuje rozzlobení bohů, kteří mohou zapříčinit dlouhý porod, při kterém 

by mohla žena vykrvácet. 

Lakandonští indiáni věří, že k smrti dochází jakmile duše-pixan opustí na delší 

dobu tělo. Duše potom putuje dále do podsvětí, kde příslušné božstvo rozhodne o jejím 

osudu a potrestá ji za chyby, jichž se během života dopustila. U severních Lakandonců 
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rozhoduje o osudu duše Sukunkyum zatímco u jižních Kisin. I samotný pohled na smrt 

je u jižních a severních Lakandonců rozdílný. Severní Hach Winik považují svět 

v džungli za ideální a z po smrtného života mívají strach. Zatímco jižní, kteří byli 

v minulosti zvyklí bojovat a smrt přijímat jako přirozenou součást každodenního života, 

zvláštní strach nemají (Boremanse, 1998). 

7.6.4 Obydlí 

Lakandonský dům bohů 

V minulosti charakterizovaly 

lakandonské obydlí dva hlavní 

aspekty, rozptýlenost jednotlivých 

rodinných seskupení a snadná 

přemístitelnost. V současné době 

žijí Lakandonci v trvalých osadách, 

ale i přesto se snaží udržet si mezi 

jednotlivými klany určitý odstup. Dříve žilo v jednom caribalu rodinné osadě několik 

nukleárních rodin které se hlásil ke stejnému klanu. Každá nukleární rodina byla 

ekonomicky soběstačná, pouze maso se dělilo mezi ostatní členy. O rozdělování masa 

se většinou staraly ženy. Žena rozpůlila ulovenou zvěř, z toho polovinu si nechala 

a polovinu předala své matce. Ta získanou polovinu rovněž rozpůlila a rozdělila ji mezi 

snachy a ostatní dcery. Lakandonci věří, že i pozemští a nebeští bohové žili 

v seskupených domácnostech stejně tak jako to dělají oni. Za důkaz považují jeskyně, 

které se také vždy nalézají ve shluku a ne samostatně (Soustelle, 2000). 

Rodiny se bezdůvodně příliš často nenavštěvují a chtějí-li si něco sdělit dělají to 

poměrně na dálku. Vzájemnou soudržnost a empatii vyjadřuje rodina pouze v době 

porodu nebo konání rituální slavnosti. Když je žena těhotná, ženy z jiných rodin ji 

poměrně často navštěvují a přinášejí jí namotanou bavlnu jakožto symbol soucitu. Ve 

stejném čase se muži scházejí v domě bohů a společně se za těhotnou ženu modlí 

a zapalují kadidla. 
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"Jednotlivé domácnosti se vždy skládaly z několika struktur: chatka, kde lidé 

spí, chatka, kde jí, někdy chatka určená mladých svobodným chlapcům, úschovna 

kukuřice, kurník a chatka pro psy. Vždy se vyčleňovala chatka určená pro kuchyň, kde 

žena drtila kukuřici," (Boremanse, 1998, s. 35). Lakandonci si po svatbě staví vlastní 

domek v blízkosti mužových nebo ženiných rodičů. U severních Lakandonců není 

striktní nařízení, kde se musí muž a žena po svatbě usadit. Záleží především na mužovo 

ekonomické samostatnosti. U jižních Lakandonců platí pravidlo matrilokality a mladí 

manželé se tak vždy usidlují v blízkosti ženiných rodičů, kde musí setrvat až do jejich 

smrti. Díky tomu jsou ženy z jižních komunit mnohem méně samostatné než ženy ze 

skupin severních. Když například u jižních Lakandonců muž vyrážel přes noc na lov, 

ženina matka často přišla do jejich domu a trávila noc se svou dcerou. 

7.6.5 Každodenní život 

Lakandonská společnost je především společností mužů. Muž má výsadní postavení a je 

hlavou široké rodiny i hlavním organizátorem náboženských praktik. Ženy mají vůči 

mužům podřízené postavení, náboženských praktik se většinou nezúčastňují a jejich 

hlavní povinností je postarat se o domácnost a výchovu dětí. Výjimku tvoří jižní 

komunity, kde je postavení mužů limitováno rodiči ženy. 

V dnešní době se mění nejen postavení muže a ženy ve společnosti, ale i náplň 

jejich každodenních povinností. Dnes lakandonští muži pravidelně odchází do blízkých 

měst prodávat kulturní artefakty turistům, zatímco ženy zůstávají doma s dětmi a starají 

se o domácnost. 

Dříve lakandonské ženy vstávaly před šestou hodinou ranní, aby připravili 

snídani, popřípadě bylo-li zapotřebí nadrtily kukuřici na přípravu tortill. Po šesté hodině 

již rodina vyrážela pracovat ke svému kukuřičnému poli. U severních lakandonců 

pracovali na milpě muži i ženy. Rodina často odcházela společně, především když se 

kukuřičné pole nacházelo za jezerem a rodina se musela přepravovat na kánoích. Když 

měl muž více žen, jedna z nich zůstávala doma, starala se o děti a přípravu jídla. 

U jižních lakandonců obvykle pracovali na poli výhradně muži, ženy trávily čas doma 

přípravou jídla. Žena, její matka a sestry často vařily jídlo společně. Lakandonci se 

vraceli z pole v brzkých odpoledních hodinách, aby ve svých obydlích společně 
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poobědvali. Tradiční oběd se vždy skládal z kukuřičných torti1l s fazolemi a trochou 

masa. Muži a ženy jedli vždy společně. Lakandonští muži dokonce definují ženy jako 

"wet hanan, ta se kterou jím, ta co mě krmí" (Boremanse, 1998 s. 36). To je jeden 

z hlavních rozdílů v každodenním životě dnešních a starých Mayů. U před

kolumbovských Mayů bylo běžné, že nejdříve usedli ke stolu muži a až když dojedli, 

mohly se najíst ženy. 

Odpoledne muži většinou odpočívali doma. Ženy praly a připravovaly kukuřici 

na další den. Kolem desáté hodiny večerní chodila rodina spát. Kromě dospívající 

mladíků, kterým byl vyhrazen pro spaní zvláštní prostor, spala celá rodina pohromadě. 

7.7 Tradiční náboženství 

Lakandonské náboženské praktiky jsou v mnoha ohledech podobné těm, které 

praktikovali předkolumbovští Mayové na Yucatánu v poklasickém období, chybí jim 

však filozofické a astronomické znalosti yucatánských kněží. Lakandonské obřady se 

konají při nějaké významné příležitosti (obnova kadidla, porod, pohřeb) v domě bohů. 

Domy bohů se staví mimo vesnici a o jejich stavbu a údržbu se starají výhradně muži. 

"Dům bohů je místem setkání člověka s bohem, zde bůh přijímá obětiny a vyslýchá 

lidské modlitby. Běžná realita se zde mění v nadpřirozeno.,,34 Obětiny jsou předávány 

bohům skrze hliněné nádoby bohů- laik-il k'uh, na jejichž vnější straně je plasticky 

vyobrazena tvář boha, jemuž je oběť vykonávána. Laik-il k'uh tak slouží jako médium 

spojující svět Lakandonců se světem jejich bohů. Každá nádoba se používá v rozmezí 5-

10 let. Jakmile je nádoba naplněna popelem z kadidla, majitel domu odchází k některé 

jeskynních svatyní nádobu pohřbít. Tam v naprosté izolovanosti od zbytku rodiny 

vyrábí nádobu novou, která je poté znovu zasvěcena příslušnému božstvu v domě bohů. 

Důležitou součástí každého rituálu je pití posvátného balché, které je vyráběno z cukru 

nebo medu a kůry balché stromu. Dle Lakandonců má balché čistící účinky a je 

jedinečné při léčbě nemocí. Lakandonští muži příliš neholdují alkoholu, jejich bozi si 

však pití balché během obřadů užívají, a proto ani Lakandonci na něm nevidí nic 

špatnému. 

34 geocities.com/rainforest, rituals and sacret places 
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Lakandonský náboženský panteon tvoří množství bohů, kteří jsou ve vzájemném 

příbuzenském vztahu. Otcem všech božstev, vládcem světa minulého a stvořitelem 

světa současného je K' akoch. Kult K' akocha nepatří k běžné uctívaným božstvům, 

neboť má pro všední život Lakandonců nevelký význam. Je vládcem nebes, kam se po 

smrti dostanou pouze výjimeční Lakandonci, zejména ť o' oh-ilové. V životech 

Lakandonců hrají nejdůležitější roli K' akochovo tři synové Sukunkyum, Akyantho 

a Hachakyum. Sukunyum je nejstarším ze tří bratrů a jeho hlavní úlohou je ochrana 

slunce při jeho každonoční pouti podsvětím. Díky Sukunyumovi slunce každé ráno 

pravidelně vychází. Sukunyum zároveň zastává funkci soudce duší. U severních 

Lakandonců je to právě on, kdo rozhoduje, která duše bude po smrti potrestána 

a proměněna ve zvíře, a která si bude užívat ráje. U jižních Lakandoců, v dobách kdy 

ještě vyznávali tradiční náboženské kulty, zastával tuto roli pán smrti Kisin. 

Prostředním bratrem božské trojice je Akyntho, jež na počátku současného světa stvořil 

všechny ostatní rasy kromě mayské. Lakandonci věří, že Akyntho je bůh cizinců, jež 

dohlíží na příliv moderních kulturních artefaktů a technologií do lakandonského světa. 

Ježíše Krista považují severní Lakandonci za Akynthova bezvýznamného syna. 

Nejmladší z bratrů Hachakyum (hach-pravý, yum-pán) představuje pro Lakandonce 

hlavního boha. "Ačkoliv K' akoch stvořill zemi, Hachakuyum z ní udělal místo vhodné 

k životu," (geocities.com/rainforest/rituals and sacret places). Hachakyum vytvořil 

džungli, zvířata a s pomocí své ženy i dnešní lidi. Žije v nebesích, ale Lakandonci 

uctívají i jeho pozemské sídlo nacházející se v mayských ruinách Yaxchilánu, kam 

pravidelně nosí množství obětin. V Yaxchilánu se nachází bezhlavá socha zpodobňující 

dávného mayského panovníka. Lakandonci ji považují za vyobrazení Hachakyuma, 

jehož bezhlavost vysvětlují mýtem, podle kterého mu hlavu odsekl ve vzájemném 

zápasu bůh smrti Kisin. "Až nadejde správný čas Hachakyumova hlava vyletí 

s hřměním dvakrát do výšky a napotřetí dosedne Hachakyumovi na krk. V té chvíli 

všude zavládne světlo a tehdy se všichni bohové vrátí na zem a už nebudou žít žádní 

lidé pouze bohové," (Kováč, 2001, s. 86). 

Kromě již zmíněné trojice uctívají Lakandonci kult boha kukuřice Ak'inchoba, 

strážce ohně Ah K'ak', správce slunce Tuba, patronku práce žen Aknu, božstvo 

krupobití, jezer a kajmanů Itzanohk'uh a další. Nejobávanějším božstvem je bůh smrti 

Kisin. Kisin je bohem, který přináší smrt a kdekoliv se objeví někdo zemře. Lakandonci 

věří, že Kisin se vkrádá do lidských obydlí v podobě jedovaté stonožky a oběť usmrtí. 
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Jeho hlavním úkolem je trestat duše zemřelých hříšníků. Mezi Lakandonci se za největší 

hříchy pokládá incest, homosexualita, podvod a lež. "Na konci světa to však bude právě 

Kisin a jeho zvířata (obrovští jaguáři a netopýři), kdo způsobí definitivní zánik světa." 

(Kováč, 2001, s. 90). 

7.8 Lakandonci a křesťanství 

K pokusům o evangelizaci lakandonských indiánů docházelo pravidelně a téměř 

nepřetržitě již od počátku 19. století, kdy se oblast Lakandonského pralesa zpřistupnila. 

Po epidemii žluté zimnice, která měla na svědomí všechny duchovní vůdce jižních 

Lakandonců, se tendence odklonu od tradiční víry ještě prohloubila. Evangelizaci 

Lakandonců ještě podpořilo jejich sestěhování do pěti trvalých osad. Již v 70. letech se 

většina obyvatel Lacanjá hlásila k presbyteriánské církvi. V Betélu pak většina 

obyvatelstva konvertovala k adventistům 7. dne. Změnou prošel i severní Metzabak, kde 

se většina obyvatelstva přidala k adventistům nebo presbyteriánům. Část domorodců, 

jež si tradiční víru udržela, uctívá svá božstva především v soukromí, neboť veřejné 

náboženské obřady se zde již nepořádají. Jiný průběh nastal u nábožensky nejtradičnější 

osady v Najá. Misionáři sem putovali stejně často jako do jiných komunit, ovšem tato 

severolakandonská osada zůstala neoblomná a věrná svým božstvům. Úsilí a myšlenky 

misionářů připadaly severním Lakandoncům nelogické a směšné. 

"Old Chan Kin stále rád vypráví, jak mu jeden misionář z Letního institutu 

lingvistiky řekl, že moc Ježíše Krista konat zázraky je neomezená. Když jeden potřebuje 

peníze a modlí se pravdivou vírou, druhý den ráno se objeví na stole. Starý Mateo, 

nejrespektovanější starší v Nahá po Starém Chan Kin, přidal, když se všichni přestali 

smát: ,Vzpomínáte si, že potom co jsme se mu vysmáli do obličeje a zeptali se ho: Ježíš 

Kristus vytvořil věci tam, kde nebylo nic?, řekl nám, že když byl zoufalý a modlil se pro 

peníze, jeden z jeho společníků to musel zaslechnout a položit mu je tam. Ale že bylo 

vůlí Ježíše Krista, že přiměl jeho společníka to udělat.' ,To je pravda,' odpověděl Chan 

Kin. ,Ale jenom trochu přemýšlej, jestli potřebuješ peníze, a tvůj společník je má a řiká 

- mám peníze. Proč by ses za ně měl modlit k bohu? Proč si o ně jednoduše nepožádáš? 

Jak jinak by to měli lidé dělat?' ,To je pravda,' odpověděl Mateo. Starý Chan Kin 

zatřásl hlavou a dodal: ,Co je to za lidi, kteří nám vyprávějí o bozích? Před dlouhým 

časem Hachakyum a Akinchob (bohové kukuřice) řekli našim lidem, jak by se člověk 
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měl chovat se svými společníky.' ,Ale Ježíš to asi ještě neřekl cizincům,' poznamenal 

Mateo jízlivě. ,Asi proto musí lidem vykonávat zázraky, protože tito lidé ještě nevědí, 

jak si věci zařídit sami.' ,Pravda,' odpověděl Chan Kin. ,Ale nemyslím si, že bůh bude 

něco dělat pro člověka, který ví, jak si to udělat sám, dokonce ani bůh cizinců ne, '" 

(Bruce, Perera, 1982, s. 18). 

Podle severních Lakandonců postrádalo křesťanství základní princip pro přežití, 

jenž byl pro život v džungli zásadní. 

"Před mnoha lety žil člověk, starý Lakandon, který přišel jednoho dne ke svému 

poli a našel je bez kukuřice, fazolí a tykví. Uviděl mravence odnášející poslední zbytky 

úrody pryč. Zvedl kukuřičnou slupku, to jediné, co zbylo na jeho poli, a začal ji pálit, 

aby mravence vyhubil. Znenadání zahlédl něco, co vypadalo jako člověk, ale byl to sám 

Lord mravenců, který se před ním objevil a zeptal se ho: ,Proč pálíš moje děti?' Na to 

muž odpověděl: ,Protože zruinovali moje pole, a teď nemám co jíst. Tamhle je jeden 

nesoucí poslední z mých semínek z kukuřice. Co budu jíst? Nezasloužím si snad 

respekt?' ,Zasloužíš si respekt,' odpověděl Lord mravenců. ,Jdi pryč a vrať se za tři 

dny.' Když se muž po třech dnech vrátil, našel svou milpu hojnější než kdy jindy, se 

spoustou kukuřice, fazolí, tykví a chilli. Byl velice šťastný, měl pro sebe a svou rodinu 

hodně jídla. Následující rok si muž myslel, že není nutné osázet velké pole a hodně 

pracovat. Když na jeho poli vyrostlo pouze malé množství kukuřičných klasů, vzal je 

a položil přímo na cestu mravencům. Když mravenci sebrali jídlo a odnášeli ho pryč, 

začal je pálit, dokud se před ním znovu neobjevil Lord mravenců. Muž mu řekl: 

,Podívej, odnášejí pryč moje jídlo! Co budu jíst? Nezasloužím si snad respekt?' ,Ano, 

zasloužíš si respekt. Běž domů a vrať se za tři dny.' Muž byl šťasný, myslel si, že 

mravenci udělají všechnu práci za něj. Když se vrátil za tři dny, našel plnou milpu 

kukuřice. Když chtěl vzít do ruku klas kukuřice, zjistil, že to není opravdová kukuřice, 

ale sršní hnízda. Hejna sršní ho poštípala od hlavy k patě. Musel utéct pryč a neměl 

žádnou milpu. Starý Chan Kin zakončil příběh slovy: ,Ne, bozi nedělají to, co by si 

člověk měl udělat sám. Bozi nemají rádi líné lidi, '" (Bruce, Perera, 1982, s. 18-19). 

Není ale jasné, jak dlouho se ještě podaří severním Lakandoncům bránit svoji 

kulturní identitu. Řada starších duchovních, jež znala veškeré rituály a potřebné 
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praktiky, pomalu umírá a mladí lidé se často pravidla složitého lakandonského 

náboženského panteonu odmítají učit. 

7.9 Umění lakandonských indiánů 

Současné lakandonské umění lze rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou předměty 

nebo umělecká díla určené výhradně k rituálním účelům. Druhou složku tvoří umělecké 

výrobky určené především pro prodej turistům. 

K náboženským účelům vyrábějí Lakandonci především keramické nádoby 

určené jako nádoby bohů a kaučukové panenky. Pro nádoby bohů je důležitá hlavně 

hliněná maska, která má vyobrazovat tvář boha, jemuž je zasvěcena. Plastická tvář bohů 

a bohyň je totožná, jediné kritérium, podle kterého lze poznat jedná-li se o boha či 

bohyni je barevné vyobrazení nádoby. Nádoby mužských božstev jsou zdobeny 

červenými a černými čárami namalovanými vždy vertikálním směrem. U nádob bohyň 

jsou barevné čáry vedené jednak vertikálním ale i horizontálním směrem. Detailně 

propracované kaučukové panenky zpodobňující muže a ženu slouží jako tradiční 

obětina. "Panenky mají bochníkový tvar těla, na němž se všechny orgány zobrazují jen 

symbolicky. Dominantu tvoří vlas, oči, nos, ústa, naznačený je pupek, prsa, pohlaví 

a anální otvor. Odlišnost pohlaví znázorňují pouze vlasy. Dlouhé stojící vlasy označují 

muže a vlasy spletené do copu ženy," (Kováč, 2001, s. 60). 

Umělecké předměty určené převážně k prodeji tvoří u severních Lakandonců 

hliněné u jižních Lakandonců dřevěné sošky. Pro výrobu sošek většinou čerpaní 

Lakandonci náměty z přírody, všedního života nebo vytváří jednoduché podobizny 

svých božstev. Nejčastěji opakovaným motivem je vyobrazení jaguára, kajmana 

a pásovce. 

Kromě rituálních a komerčních předmětů se čas od času věnují Lakandoci 

symbolické malbě. Malují převážně na stěny posvátných jeskyň, které pro ně mají 

zvláštní náboženský význam. Lakandonci věří, že jeskyně jsou domovem pozemských 

božstev. Do jejich svatyní pravidelně ukládají božské nádoby, již naplněné kadidlem. 
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8. Kulturní oblast Tzeltalů a Tzotzi/ů 

Tzotzilští indiáni v San Christobal 
de las Casas 

Tzeltalové a Tzotzilové jsou příslušníci mayského 

etnika žijící v Chiapasu, především v oblasti Los 

A1tos a La Selva. Obě oblasti patří k nejchudší 

částem Chiapasu a velké procento obcí, které se 

zde nachází je i dnes poznamenáno vysokým 

stupněm marginalizace. Každá tzeltalská 

a tzotzilská komunita je do určité míry autonomní, 

má vlastní správu, tradice, náboženské slavnosti 

a pravidla. Obyvatelé jsou zpravidla sdružovaní 

v rámci jednotlivých komunit a ne podle příslušnosti k určitému etniku. O dění 

v sousedních komunitách se nezajímají a není vy jímkou, že dvě tzotzilské komunity 

jako například San Juan Chamula a Zinathánjsou v nepřátelském vztahu. Jak uvádí Šolc 

ve své knize Indiánským Mexikem "neexistuje mezi nimi etnická soudržnost ani pocit 

sounáležitosti," (Šolc, 1983, s. 109). Klasické tzotzilské a tzeltalské obce tvoří 

ceremoniální středisko s kostely, obchody a trhy. Ceremoniální středisko je obýváno 

výhradně správci mající na starosti politické a náboženské záležitosti. Každé takové 

centrum se ještě dále dělí na 2-3 sekce tzv. kalpule tvořící pomyslné čáry probíhající 

nejčastěji od západu na východ. Jednotlivé kalpule mívají svůj vlastní kostel, 

uznávaného svatého a vlastní církevní hodnostáře. Ostatní obyvatelé žijí zpravidla 

v okolí centra v tzv. rozptýlených osadách zvaných parajes. Každou parajes tvoří jedna 

nebo více širokých rodin. 

Tzotzilové a Tzeltalové se narozdíl od lakandonských indiánů dostali pod přímý 

vliv španělské vlády již v 16. století, což bezpochyby dramaticky poznamenalo jejich 

kulturní identitu a kontinuitu. Indiáni žili před příchodem Španělů roztroušeně v malých 

rodinných seskupeních v blízkosti svých milp. Tento způsob bydlení značně 

znesnadňoval španělské úsilí o rychlou katolizaci domorodců. Španělé se proto 

pokoušeli sdružovat domorodce do trvalých osad nebo alespoň do blízkosti nových 

křesťanských center. Rozptýlená indiánská sídliště tzv. rančerías nahradila malá města 

španělského modelu. V indiánských obcích tak žilo více lidí, ale náleželo jim stále méně 

půdy. 
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Zásadní roli v životě indiánů hraje dnes stejně jako v minulosti zemědělství 

založené na pěstování kukuřice, dýně a fazolí. V dnešní době vlastní většinu zemědělské 

půdy agrární komunity a družstva ejidos, které ji rozdělují mezi občany. I zemědělství 

prošlo v posledních letech rozsáhlou přeměnou. Dříve si obyvatelé zajišťovali 

zemědělstvím obživu především pro sebe a svou rodinu. Dnes dochází k přechodu od 

tradičního zemědělství k intenzivnímu komerčnímu zemědělství využívajícímu moderní 

pesticidy a jiné chemické přípravky. Ke komerčním účelům se pěstuje kromě již 

zmíněné kukuřice, kakao, káva a okrasné květiny. 

Díky prudkému demografickému růstu, rozsáhlému odlesňování, využívání 

chemických hnojiva půdní erozi dochází v mnohých oblastech Los Altos k vyčerpání 

půdy. Obyvatelé jsou tak nuceni hledat si sezónní práci na kávových plantážích v oblasti 

Soconuzca, v dopravě či průmyslu. Za prací mimo svou obec odcházejí výhradně muži, 

což způsobuje narušení tradiční dělby práce mezi mužem a ženou, která se zde po století 

praktikovala. V minulosti se stejně jako u starých Mayů žena starala o domácnost, 

přípravu kukuřičných tortill, tkaní a výchovu dětí. Muž zajišťoval pro rodinu potravu ze 

zemědělství a lovu. Společně se pak podíleli na shánění paliva pro domácnost 

a zajišťování vody. V dnešní době muži stále častěji peníze, jež za práci obdrží 

zpronevěří za alkohol či jiné moderní vymoženosti jako rádia a televize. Ženě pak 

nezbývá nic jiného než si hledat práci za mzdu, aby byla schopná zajistit základní 

životní potřeby svým dětem. Mimo to jí zůstávají její tradiční povinnosti v domácnosti 

(Mácha, 2001). Kromě práce v zemědělství, průmyslu a dopravě se domorodci věnují 

výrobě keramických předmětů, které se poté pokoušejí prodávat denně přijíždějícím 

turistům. V tzotzilské obci San Zinathán, jež má narozdíl od obce San Juan Chamula 

dostatek úrodné půdy se obyvatelé věnují rovněž prodeji řezaných květin. 
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8.1 Tzotzilské a tzeltalské náboženství a kosmologie 

Náboženská slavnost v tzotzilské obci 

Dnešní tzotzilské a tzeltalské náboženství je 

výsledkem dlouhodobého synkretismu 

domorodého náboženství a křesťanských 

prvků. Sami domorodci jej nazývají tradiční 

katolismus. V tzotzilských a tzeltalských 

komunitách hrálo důležitou roli zemědělství 

a náboženství proto stejně jako u starých 

Mayů bylo úzce propojeno s uctíváním 

přírody. Například v tzotzilské obci San Juan Chamula se vyskytují na mnoha místech 

kříže, které ovšem nesymbolizují jako v křesťanství ukřižování Krista, ale ve spojení 

s jehličím z borovice představují "bránu k pánu země." Pán země žije v podsvětí a mezi 

jeho hlavní atributy patří dobro i zlo, jeho uctíváním si domorodci zajišťují ve světě řád. 

Za hlavního svatého nepovažují Chamulané Ježíše Krista, ale Jana Křtitele, ke 

kterému se pravidelně modlí a jemuž přinášejí obětiny. V dnešní době již nejsou svatým 

či bohům nabízena lidská těla nebo srdce, ale nejčastějšími obětinami jsou pox,35 Coca

cola, vajíčka, ryby a kuřata. Coca-cola má v dnešním domorodém náboženství důležitou 

úlohu, protože je tmavá a usnadňuje domorodcům říhání. Na základě toho mají indiáni 

pocit, že jejich tělo opouští zlí duchové. Je pravidlem, že každá rodina účastnící se 

obřadu má s sebou alespoň jednu láhev tohoto "tmavého lektvaru." O organizaci 

náboženských svátků a obřadů, udržování soch a svatých se starají církevní hodnostáři 

jmenováni obyvateli obce na období jednoho roku. Kromě coca coly hrají v náboženství 

důležitou roli tamější šamani - léčitelé, kteří jsou schopni komunikovat s bohy, a tím 

zprostředkovat občanům jejich přání a hrozby. Dříve tito léčitelé vykonávali svou 

profesi zdanna, ale dnes si za věštbu a pomoc obyvatelům žádají mnohdy až neslýchané 

částky. Není výjimkou, že v jedné obci např. San Juan Chamula žije více než 100 

léčitelů. 

35 Pox - tradiční indiánský nápoj vyráběný z cukrové třtiny. 
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Tzotzilové a Tzeltalové pojímají svět jako čtvercovou desku, která je na každé 

světové straně podpírána bohem stvořitelem Vaxakrnenem. Domorodci z Los A1tos věří, 

že každý člověk je tvořen třemi částmi: hmotným tělem, duší a zvířetem dvojníkem tzv. 

wayojel. "Když se narodí dítě, narodí se ve stejnou dobu uvnitř posvátné hory jeho zvíře 

dvojník, jeho wayojel. Co se stane jednomu, to se stane i druhému. Proto nemoc, úraz či 

smrt se vždy spojují s nějakou nehodou, která se přihodila wayojel, popř. nese vinu 

čaroděj, který oloupil duši o nějakou z jejích částí, anebo je vinen člověk sám tím, že 

překročil určitou sociální normu a předci potrestali jeho wayojel," (Mácha, 2001, s. 58). 

Zvíře dvojník vystupuje ven pouze v noci, a proto je v tento čas přísně zakázáno lovit 

a zabíjet zvířata. V náboženství a kosmologii se projevuje silná dualistická tendence, jež 

není jako u starých Mayů symbolem protikladu, ale dvou prvků vzájemně na sobě 

závisejícími a doplňujícími se. Příkladem je třeba vztah člověka a jeho zvířete dvojníka 

wayojela (Mácha, 2001). 

8.2 Společnost 

Indiánské tržiště v San Christobal de las Casas 

Domorodá společnost nebyla nikdy 

stratifikovaná do žádných společenských 

tříd jako tornu bylo u starých Mayů. 

Nikdy ovšem nebyla tak rovnostářská 

jako například společnost lakandonská. 

Do čela každé obce je každoročně voleno 

několik civilních a náboženských 

hodnostářů, kteří mají na starosti buď 

správní nebo obřadní aktivity a zastupují 

obec ve vnitřních a vnějších otázkách. 

Civilní hodnostáři zajišťují bezpečnost ve vesnici, řeší spory, regulují finanční 

prostředky a zastupují vesnici ve styku s mexickou vládou. Hodnostáři náboženští se 

starají o údržbu kostelů a pořádání pravidelných slavností. Jedinci musí po dobu 

zastávání své funkce žít se svou rodinou v ceremoniálním centru, což jim znemožňuje 

věnovat se zemědělství a často se tak jedinec dostává do hluboké finanční krize. S rolí 

církevních i správních hodnostářů souvisí nutnost financovat všechny veřejné akce 

a obřady z vlastních finančních zdrojů. Obyvatelé na post hodnostářů nijak nekandidují 
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a jsou zpravidla voleni stávajícími hodnostáři. Odmítnutí funkce se pokládá za tvrdý 

hřích, za který může být jedinec umístěn do vězení až do doby než si to rozmyslí. Od 

70. let se situace tradičního pojetí hlav obcí začala měnit. Již v 70. letech odešlo hodně 

mladých Tzotzilů a Tzeltalů, pro něž nebyla práce v zemědělství, do severovýchodního 

Chiapasu a Tabasca hledat práci v petrochemickém průmyslu, na ropných polí, popř. 

v dopravě. V 80. letech se v důsledku ekonomické krize tito mladí začali vracet zpátky 

do Los Altos. Naučili se však španělsky, znali moderní technologie a kromě toho si 

přivezli peníze, díky nimž byli schopni zafinancovat hojnější a dražší obřadní hostiny. 

Došlo tak k narušení tradičního pojetí hodnostářů, neboť ti si nemůžou ani se svými 

mnohaletými zkušenostmi dovolit mladým tzotzilům a tzeltalům finančně konkurovat 

(Mácha, 2001). Zemědělský způsob života v souladu s kosmickým řádem se stal 

v současné době údělem pouze chudých členů vesnice. Další zlom v životě domorodců 

způsobilo zavádění vody a elektřiny, jež byly dostupné pouze jedincům obhajujícím 

zájmy mexické vlády. 

Kromě již zmíněných hodnostářů mají výsadní postavení staří lidé, čarodějové 

a léčitelé. Staří lidé se těší úctě zpravidla díky zkušenostem, jež během svého života 

získaly. Z čarodějů mají lidé strach, neboť věří, že jakmile se nebudou chovat dle 

daných společenských norem může čaroděj potrestat jejich zvíře dvojníka, a tím pádem 

i člověka. Léčitelům neboli místním šamanu se projevuje zvláštní úcta, protože jako 

jediní dokážou nahlédnout do nitra hory, kde žijí zvířata dvojníci a odhalit příčinu 

nemoci. Po zjištění příčiny a závažnosti choroby dá léčitel rodině příkazy co má udělat 

pro vyléčení nemocného člena. Například v obci San Juan Chamula rodina přichází do 

kostela, kam si přinese ingredience, jež jim léčitel předepsal a ty dle jeho pokynů 

postupně obětují. Nejprve je třeba vydezinfikovat prostor poxem, poté jedinci za 

mumlání proseb o uzdravení obětují jedno až několik kuřat (dle vážnosti nemoci) 

a popíjejí Coca-colu, díky níž z těla postupně odcházejí zlí duchové. 

8.2.1 Životní cyklus jednotlivce 

Jedinci mívají hned od narození jedno křestní jméno a dvě příjmení, jedno tzotzilské 

nebo tzeltalské a jedno španělské. Jedinci se stejným domorodým příjmením patří 

zpravidla k nejbližším rodinným příbuzným a tvoří tzv. rodinnou linii. Několik 

takových linii pak vytváří klan sdružující jedince se stejným příjmením španělským. Pro 
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klan i linii platí pravidlo exogamie, podle nějž se jedinci musí oženit s příslušníky 

jiného klanu. Hlavou široké rodiny je nejstarší muž domácnosti. Po jeho smrti dědí dům 

a jeho pozemek nejstarší syn. Jeho povinností je pak postarat se o matku a mladší 

sourozence. U nářadí dědí muži zpravidla zemědělské nářadí a ženy předměty potřebné 

v domácnosti. 

Tzotzilové a Tzeltalové jsou považováni za dospělé a svéprávné až po uzavření 

sňatku, ke kterému dochází často ve velmi raném věku. Životní partnery si vybírají 

jedinci zpravidla sami, otcové dětí se setkávají až poté, co jim sami děti oznámí svůj 

záměr. Bývá pravidlem, že po oznámení zasnoubení otec ženicha přichází k otci 

nevěsty, aby dohodli podrobnosti týkající se svatby a popili pox, který je důležitou 

součástí jak náboženských tak i společenských událostí. Svatba se koná přibližně za 

dvacet dní po tomto setkání. Po uzavření sňatku žije mladý pár nějakou dobu u ženiných 

rodičů, kde muž pracuje na milpě ženina otce. Když se osamostatní, má vlastní milpu, 

v dnešní době spíše záleží má-li práci, za jejíž mzdu je schopen se o rodinu postarat, 

odchází spolu se ženou a staví si vlastní dům v blízkosti mužova otce (Mácha, 2001). 

8.2.2 Obydlí 

Tradiční indiánské obce (municipios) se skládají z jednoho správního centra a několika 

závislých vesnic a osad. Ve správním centru se nacházejí kostely, obchody, trhy a domy 

církevních a správních hodnostářů. Zřídka se zde staví i běžné obytné domy, ale 

většinou si je obyvatelé staví v přilehlé osadě či vesnici. Velikost takových osad se liší. 

Může zde žít pouze několik desítek lidí až po několik tisíc. 

Tradiční tzotzilský a tzeltalský domek bývá velký 5x5 metrů a je stavěn z kůlů 

oplácaných bahnem nebo z hrubých prken. Každý domek se skládá ze dvou místností. 

První z nich slouží jako obytný prostor a kuchyně, druhá jako ložnice pro celou rodinu. 

Vedle domku se ze dřeva staví prostory pro domácí zvířata. V dnešní době se začaly 

domy stavět i z betonu podle modelu současné mexické architektury. Vzhled a materiál, 

ze kterého se dům je dům postaven závisí především na ekonomické situaci rodiny 

(Šolc, 1983). 
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9. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo postihnout kontinuitu mayské kultury v kontextu 

endogenní i exogenní změny. Zaměřila jsem se na vývoj kultury Mayů od jejího vzniku 

a následného vzrůstu vobdobí předkolumbovském, který byl v 16. století násilně 

přerušen vpádem Španělů. Následně jsem se věnovala sociálním a politickým změnám, 

jež násilná konkvista a posléze konstituování mexického státu způsobilo v životech 

domorodého obyvatelstva. 

Ve druhé části své diplomové práce jsem přesunula pozornost na stát Chiapas, 

který byl z hlediska výskytu mayské kultury významný jak v období předko

lumbovském, tak je i v dnešních době. Již v rané fázi klasického období zde vznikaly 

první obchodní křižovatky spojující mayské oblasti s centrálním Mexikem. V období 

klasickém zde vybudovali Mayové centra jako Palenque, Bonampak a Toniná. 

A v dnešní době se právě na území Chiapasu koncentruje řada domorodých skupin 

mayského původu. Zaměřila jsem se především na kulturní proměny u lakandonských 

indiánů a Mayů z oblasti Los Altos. Všímala jsem si vývojových změn v oblasti 

sociální, politické a náboženské organizace i na snahu domorodců ubránit se tlaku 

modernizace a zachovat si alespoň část svých tradičních zvyků a obyčejů. 

Součástí mé diplomové práce jsou rovněž poznatky a fotografie z mého 

vlastního, krátkodobého studijního pobytu na území Chiapasu a Yucatánu. Během 

studijní cesty jsem se blíže seznámila se zvyky a obyčeji Mayů z oblasti Los Altos, 

zúčastnila se náboženských obřadů, navštívila pro ně důležitá pamětní místa 

a dozvěděla se přímo od nich jejich pohled na život. 

Svou diplomovou práci považuji za základ, který bych chtěla dále rozvinout ve 

své doktorandské práci. V příštím roce se chystám ke studiu na mexické univerzitě 

Universitad de Autonoma, kde bych chtěla prohloubit své poznatky týkající se mayské 

kultury a práci rozšířit o její praktickou část. 
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Slovníček pojmů 

Akyantho - Lakandonský bůh cizinců. Lakandonci věří, že právě tomuto bohu vděčí za 

příliv moderních technologií do jejich světa. Je to jeden ze tří nejuctívanějších 

lakandonských bohů. 

Augustín - První mexický císař (1822-1824) po získání nezávislosti v Novém světě. 

Aztlán - Dle legend původní vlast Aztéků. Místo odkud přišli do Mexického údolí. 

Aztékové - Tenočkové, předkolumbovské etnikum patřící do skupiny Nahua, hovořící 

jazykem nahuat1. Přišli do Mexického údolí ze severu na počátku poklasického 

období. Založili Tenochtitlán a postupně dobyli a podrobili si ostatní kultury 

předkolumbovského Mexika. V době, kdy Španělé vpadli do Mexika se jejich 

říše rozprostírala od severního Mexika až po Guatemalu. 

Balché - Lakandonský rituální nápoj vyráběný z cukru nebo medu a kůry balché 

stromu. Lakandonci jej vždy pijí během všech rituálních obřadů. Věří, že má 

očistné a léčebné účinky. 

Bétel - Jedna ze tří jiholakandonských osad (Betel, San Javier, Lacanjá) založená 

mexickou vládou v 70. letech 20. století. 

Bonampak - Jedno z důležitých mayských kulturních center klasického období na 

území Chiapasu. 

Boremanse Didier - Americký etnolog a antropolog provádějící řadu terénních 

výzkumů mezi lakandonskými indiány. 

Brosimum alicastrum - Zvláštní druh chlebovníku obklopující v klasickém období 

téměř všechna obytná a obřadní centra v Peténské oblasti. Podle kulturního 

materialisty Marvina Harrise byl v minulosti důležitou součástí mayského 

jídelníčku. 
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Cakcchiqueleové - Současné indiánské etnikum mayského původu žijící na území 

Chiapasu. 

Calacmul - Důležité mayské město v peténské oblasti sdružující v klasickém období 

řadu dalších měst. 

Calles Plutarco Elísas - Mexický prezident (1924-1928). 

Campeche - Jeden ze tří států nacházejících se na poloostrově Yucatán. 

Cárdenas Lazare - Mexický generál a politik. Mexický prezident v letech 1934-1940. 

Cárdenás nechal zrušit řadu haciend a přerozdělil tisíce hektarů půdy chudým 

rolníků. Kromě toho se snažil podpořit i materiální a duchovní rozvoj uvnitř 

indiánských obcí. 

Ceiba - Mayský posvátný strom. Podle mayské kosmologie ceiba vyrůstá uprostřed 

světa, její větve sahají do nebe a kořeny do podsvětí. Mayové si představují 

posmrtný ráj jako místo hustě porostlé právě ceibou. 

Cenote - Přírodní nádrže, které vznikly propadnutím zvětralé povrchové vrstvy 

vápence nad dutinami naplněnými podzemní vodou. 

Conquista - Období španělského dobývání Nového světa. 

Copán - Významné máyské město ležící na hranici dnešního Hondurasu a Guatemaly. 

Cordoba Hermandes - Mořeplavec, který se jako první dostal na pobřeží Yucatánu 

a objevil bohatství říše MáYŮ. 

Cortés Hermando - Dobyl říši Aztéků a stal se guvernérem Nového Španělska. 

Díaz Porfírio - Mexický prezident/diktátor (1910-1917). V roce 1917 byl svržen 

mexickou revolucí. Za Díasovi vlády se velmi prohloubily rozdíly mezi 

bohatými velkostatkáři a chudými rolníky. 

Dohoda ze San Andrés - Dohoda uzavřená roku 1996 mezi Zapatisty a mexickou 

vládou. Týkala se uznání autonomity indiánských obcí. 
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Encomienda - Systém praktikovaný v koloniálním období. V rámci systému 

encomiendy byly roztroušené indiánské obce přiděleny pod správu 

encomenderům - Španělům, kteří měli dění v indiánských obcích na starost. 

Encomendeři svého postavení zneužívali a nutili indiány bezplatně pracovat. 

EZLN - Přesný původ EZLN není jednoznačně známý. Podle informací mexické vlády 

se EZLN vyvinula z Ozbrojených sil národního osvobození (F ALN) a ze Sil 

národního osvobození (FLN). Přišla na území Chiapasu na konci 80. let, kdy se 

připravovala na povstání v izolovaných částech Lakandonského pralesa. Jejím 

hlavním cílem bylo svržení dosavadního politického monopolu PRI a obnova 

agrární reformy. 

Federální distrikt - Distrito federal. Oblast hlavního města Ciudad de Mexico. 

Fox Vincente - Mexický prezident (2000-2006). 

Hacienda - Zemědělský velkostatek. Hlavní jednotka zemědělské produkce 

v koloniálním a postkoloniálním období. 

Hachakyum - Hlavní bůh celého lakandonského panteonu. Nejmladší ze tří božských 

bratrů. 

Hach uinic - Vrchní přestavitel šlechty u starých Mayů. 

Hetzmek - Iniciační rituál starých Mayů. Doba jeho konání měla hluboký symbolický 

význam. U děvčat se obřad konal ve třech měsících a u chlapců o měsíc později. 

Trojka symbolizovala v mayské kultuře tři kameny, z nichž se skládalo mayské 

ohniště - pro každou dívku velmi důležité. A čtyřka představovala čtyři rohy 

zemědělského pole - hlavní činnost všech mužů. 

Huitzilopochti - Hlavní kmenové božstvo Aztéků. Božstvo války, které potřebuje ke 

svému uspokojení řadu lidských obětí. Božstvo na jehož popud odešli Aztékové 

z legendárního Aztlánu do Mexického údolí. 

Chac - Mayský důh deště. 
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Chan Kin Viajo - Nejvýznamnější T'o'oh-il - lakandonský duchovní v severní 

lakandonské osadě Najá. 

Chiapas - Nejjižnější stát Spojených států mexických. Procentuálně je po Oaxace 

státem s největším výskytem indiánské populace. 

Chinampas - Uměle vytvořené ostrůvky z kmenů a rákosí, které byly pokryty úrodnou 

půdou. Aztékové je hojně využívali k pěstování kukuřice. 

Chicen Itzá - Mayské město na Yucatanu, kam v 10.století pronikli Toltékové. Došlo 

tam k unikátnímu míšení mayských a toltéckých kutlurních prvků. 

Chujeové - Indiánské etnikum mayského původu žijící na území Chiapasu. 

Cholové - Indiánské etnikum mayského původu žijící na území Chiapasu. 

Chultun - Umělé vodní nádrže, které staří Mayové tesali do vápencové podloží. 

Ixtaccíhuatl - Sopka v nadmořské výšce 5258 metrů na Mexické náhorní plošině, 

severně od Popocatepetlu, indiány přezdívaná spící žena. 

Itzcoatl - Čtvrtý vladař aztécké říše (1427-1440), výborný politik a organizátor. Za 

jeho vlády byla vytvořena trojaliance - Tenochtitlán, Texcoco, Tlacopán. 

Jadeit - Šedý, bílý nebo zelený neprůhledný nerost. Mezoamerické kultury ho užívaly 

k výrobě cenných šperků. Měl pro ně větší význam než zlato. 

Jaguár - Dravec hojně se vyskytující v mezoamerických oblastech. Pro indiány 

znamenal symbol jaguára sílu a stal se součástí nejčastěji uctívaných kultů. 

Jazyková větev proto-guatemalsko-yucatánská - Jedna ze dvou hlavních 

jazykových rodin vyskytující se na území Chiapasu. 

Jazyková větev proto-chiapasko-tabaská - Jedna ze dvou hlavních jazykových rodin 

vyskytující se na území Chiapasu. 
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Juaréz Benito - Mexický vojevůdce a politik indiánského původu (Zapoték). Prezident 

republiky (1858-1864). 

K' akoch - Lakandonský bůh stvořitel a vládce světa minulého. 

Kalendář mayský - Mayský kalendář měl v životě každého člověka zásadní postavení 

a určoval náboženský i společenský život. Mayové vymysleli dva typy 

kalendáře. Kalendář posvátný o 260 dnech, který hrál přední úlohu především 

v pořádání náboženských slavností a rituálů. Druhý kalendář měl 365 dní 

rozdělených do 20 měsíců po 19 dnech a posledního měsíce sčítajícího pouze 5 

dní. Druhý kalendář byl důležitý především pro zemědělskou činnost. Přesné 

datum mohli Mayové určit pouze kombinací obou zmíněných kalendářů. 

Kazik - V koloniálním období hrál roli "zprostředkovatele". Za určitý společenský 

vzestup se snažil se usnadnit komunikaci mezi Indiány a španělskou vládu. 

Kisin - Lakandonský bůh smrti. 

Kolumbus Kryštof - Janovský mořeplavec, který ve službách kastilské panovnice 

Isabely doplul ke Karibským ostrovům. Až do své smrti věřil, že objevil západní 

cestu do Indie. 

Las Casas Bartolomeo - Krátce po konkvistě se stal biskupem v mexickém státě 

Chiapas. Účastnil se dobývání Mexika a měl za úkol pokatoličťovat indiány. Po 

konkvistě vystupoval proti hrubosti Španělů vůči domorodců a stal se jejich 

obhájcem. 

Lacanjá - Osada jižních lakandonských indiánů. 

La Venta - Kulturní středisko Olméků na území dnešního státu Tabasco. Jeho centrum 

tvořil komplex staveb s kuželovitou pyramidou a gigantickými čedičovými 

hlavami. 

Lakandonský deštný prales - Oblast v jihovýchodní části mexického státu Chiapas. 

Lakandonský deštný prales skýtá obrovská přírodní bohatství a je již stovky let 

domovem lakandonských indiánů. 
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Lakandonští indiáni (Hach Winik) - Mayské etnikum žijící v jihovýchodní části 

Chiapasu v Lakandonské džungli. Podle řady kulturních rozdílů je etnologové 

dělí na severní a jižní skupinu. Žije jich přibližně tisíc v pěti státem založených 

osadách - Lacanjá, Bétel, San Javier, Najá a Metzabak. Lakandoncům se téměř 

jako jediným podařilo žít v naprosté izolaci od okolního světa až do 19. století. 

Lakandonští indiáni jižní - Lakandonští indiáni sdružující se ve třech jižních osadách 

Lacanjá, San Javiér, Betel, v blízkosti mayského Bonampaku. 

Lakandonští indiáni severní - Lakandonští indiáni sdružující se ve dvou severních 

osadách Najá a Metzabak. Najáje v současné době osadou nejtradičnější. 

Los Altos - Jedna z nejhustěji obydlených a zároveň nejchudších částí Chiapasu. 

Mamové - Indiánské etnikum mayského původu žijící na území Chiapasu. 

Mayápan - Mayské poklasické město na severní Yucatanu založené asi roku 987 n.I. 

Tvořilo s Chichén Itzá Mayápánský svaz. Vládl zde toltécký rod Coconů, 

kterému se podařilo roku 1194 Chichen Itzá porazit a převzít tak moc na 

Yucatánem. 

Mayové - Mayská kultura se postupně rozvíjela již od předklasického období 

a přetrvala až do období poklasického. Rozvíjela se v oblasti Yucatánu - jižního 

Mexika a Guatemaly, Bl Salvadoru, Hondurasu a Belize. Mayové obývali tři 

odlišné zeměpisné regiony - vysočinu, nížinu a tichomořské pobřeží. Během 

klasického období předčila mayská kultura ostatní kultury Mezoameriky 

především ve znalostech z architektury, matematiky a astronomie. 

Mek'cha - Iniciační rituál vykonávaný mezi lakandonskými indiány. Jeho cílem je 

připravit dívku na její budoucí roli ženy a chlapce na roli muže. 

Mezoamerika - Kulturní oblast v centru Střední Ameriky, která je kolébkou vyspělých 

předkolumbovských kultur (geograficky - dnešní Mexiko, Guatemala, Belize, 

Salvador,západní část Hondurasu, Nicaraguy a Kostariky). 

Mitla - Hlavní centrum mixtécké kultury. 
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Mixtéčtina - Jeden ze dvou hlavních jazyků, jímž se hovoří na území Oaxacy. 

Mixtékové - Předkolumbovské etnikum z území dnešního státu Oaxaca. V 11. století 

pronikli ze severu do oblasti Zapotéků, obsadili Monte Albán a Mit1u. Vynikli 

jako zruční keramici a šperkaři. V poklasickém období se stali součástí Aztécké 

říše. 

Montezuma II. - Poslední vládce (1503 -1520) rozsáhlé aztécké říše. Během jeho 

vlády ji Cortés dobyl. 

Monte Albán - Správní, náboženské a kulturní středisko Zapotéků. Území dnešního 

státu Oaxaca. Na přelomu klasického a poklasického období byl Monte Albán 

dobyt národem ze severu Mixtéky, kteří si zde zbudovali svoje pohřebiště. 

Montejo Francisco - Španělský dobyvatel mayských oblastí. 

Morley - Americký archeolog zabývající se kulturou předkolumbovských Mayů. 

N acom - Hlavní kněz u obětních rituálů. Právě on pazourkovým nožem otvíral hrud' 

oběti a vyndaval ještě tepající srdce. 

NAFTA - Dohoda o volném obchodu mezi Kanadou, USA a Mexikem. Cílem smlouvy 

je odbourání cel, volný pohyb kapitálu a pracovních sil. Smlouvou NAFTA se 

členské země zavázaly k zrovnoprávnění zahraničních investorů z členských 

zemí s investory domácími. 

Nahuatl - Mexický indiánský jazyk patřící do juto - aztécké jazykové rodiny. Je to 

mateřský jazyk Aztéků a Toltéků. 

Noche triste - "Truchlivá noc", noc kdy se Španělé pokoušejí tajně utéct 

z Tenochtitlánu. Jsou však dopadeni aztéckými bojovníky a dochází k tvrdé 

bitvě s velkými ztrátami na obou stranách. Indiánům se této noci podařilo 

Španěle vyhostit. 

Období klasické - Období (400 n.l. -10. stol. n. 1.). Dochází k masivnímu rozvoji 

městských center, k silné stratifikaci společnosti a budování zavlažovacích 
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zařízenÍ. V této etapě dosáhla kulturního vrcholu kultura Teotihuacánců, Mayů, 

Totonaků, Zapotéků a Mixtéků. 

Období koloniální - Období (1600-1821) po dobytí mezoamerického kontinentu 

Španěly až do války za nezávislost. 

Období paleondiánské - Pro obyvatele paleondiánského období (10 000-4000 př. n. l.) 

je charakteristický lovecko-sběračský způsob života. 

Období předklasické - Období (2000- př. n.I. - 400 n. l.). V tomto období dochází 

k zakládání trvalejších osad a budování prvním městských center. Svého 

kulturního vrcholu v etapě předklasické dosáhla kultura Olméků. 

Období poklasické - Období (10. n. 1. -1519). Dochází k utváření stále rozsáhlejších 

městských států. Nejdůležitější roli v poklasickém období sehrali Aztékové, 

kterým se podařilo získat vládu téměř nad celým Mexikem. 

Období postkoloniální - Období po získání nezávislosti na Španělsku v roce 1821. 

Obsidián - Sklovitý kámen sopečného původu, který mívá černou, zelenou nebo 

hnědo-červenou barvu. Mezoameričtí indiáni z něj zhotovovali zbraně 

a nástroje. Smrt pod obsidiánovým nožem byla jedním ze základních 

náboženských rituálů. 

Olmékové - Indiánské etnikum (1200 př. n. l. -300 n. l.), které se začíná rozvíjet již 

v poslední fázi předklasického období. Jedná se o první kulturu předko

lumbovské Mezoameriky, jež zakládá první ceremoniální střediska v La Ventě, 

Tres Zapotes, San Lorenzu (na území dnešních států Verazruz a Tabasco - jižní 

pobřeží Mexického zálivu). Zánik olmécké kultury není znám, mohlo dojít 

k vyčerpání zdrojů, pohlcení silnější kulturou atd. U řady pozdějších kultur je 

patrná návaznost na olmécké náboženské tradice 1 na keramickou 

a architektonickou tvorbu. 

Palenque - Významné mayské město klasického období nacházející se na území 

Chiapasu. 
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Pelota - Rituální míčová hra (tlachtli, pok-ta-pok), která byla hrána téměř na celém 

území předkolumbovského Mexika. Hrálo se na hřišti ve tvaru písmene ,,1" nebo 

"H", na jehož konci se nacházel kamenný kruh. Úkolem hráčů bylo prohodit jím 

tvrdý kaučukový míč. Směli používat pouze lokty, boky a kolena. 

Peón - Rolník, který pracoval na velkostatku, k němuž byl doživotně uvázán finanční 

půjčkou. 

Petén - Je území rozprostírající se od jihovýchodně položeného Copánu (Honduras) až 

k západnímu Palenque (Chiapas). Oblast zahrnuje Peténský prales, část 

západního Hondurasu, Belize, východní část mexického státu Chiapas a jižní 

část mexického Carnpeche. Většina oblasti je pokryta hustým pralesem, ve 

kterém hojně rostou mahagonové stromy, tropické cedry, divoké fíkovníky 

a zvláštní druh chlebovníku. 

Plán z Ayala - Plán z Ayala se týkal vyvlastnění půdy, která byla součástí velkých 

haciend a její přerozdělení podle potřeb veřejnosti. Plán toleroval drobné 

vlastnictví pro osobní potřebu, ale hlavní důraz kladl na obecní vlastnictví 

a využívání půdy. Seznam požadavků sepsali radikální povstalci Zapata a Vi11a. 

Popocatépetl- Činná sopka ve střední části Mexika (5542 metrů nad mořem), indiány 

přezdívaná kouřová hora. 

Popoh Vuh - Kniha sepsaná v letech 1554-1558, patří k nejposvátnějším knihám 

Quiché Mayů z guatemalské vysočiny. Vypráví příběhy o stvoření světa 

a chronologii vládců. 

Pox - Tradiční rituální nápoj Tzotzilských a Tzeltalských indiánů vyráběný z cukrové 

třtiny. 

PAN - Partido de accion nacional- Strana národní akce. Většina jejích voličů pochází 

z velkých měst a ekonomicky rozvinutých oblastí. Ve posledních volbách v roce 

2006 získala PRD 35,9 % hlasů a stala se tak nejsilnější politickou stranou 

v zemI. 
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PRD - Partido Revolucionario Democratico - Revoluční demokratická strana byla 

založena synem prezidenta Lázara Cárdenase. PRD se zaměřuje především na 

zachování kulturní identity v jednotlivých indiánských obcích a o zrov

noprávnění domorodého obyvatelstva ve společnosti. Většina jejich voličů 

pochází z chudých oblastí. V černových volbách v roce 2006 získala 35,3 % 

hlasů a stala se druhou nejsilnější politickou stranou v zemi. 

PRI - Partido Revolucionario Institucional - Revoluční institucionální strana založená 

roku 1946. Předcházela ji Národní revoluční strana založená založené F. 

Callesem v roce 1929. PRI zastávala politický monopol vobdobí 1929-2000. 

PRI si získala nejprve dobrou reputaci a to především díky rozsáhlé politické 

reformě provedené prezidentem Cárdenasem. Od 70. let se kvůli politickým 

podvodům a korupci držela PRI u moci spíše násilnou cestou než 

demokratickými volbami. 

Příbuzenský systém Onen - Lakandonský zoomorfní systém, na jehož základě 

klasifikují všechny lidi. Onen se dělí z otce na syna a je neměnný. 

V lakandonských osadách patří indiáni do skupin pekari, jelen, opice a tur. 

Indiáni zpravidla poznají příslušnost k danému Onenu již podle anatomických 

znaků. 

Pyramida Templo Mayor - Pyramida vévodící aztéckému Tenochtitlánu. V době 

vlády Montezumy II. měla pyramida pět podlaží a dosahovala výšky třiceti 

metrů. Jedna její svatyně zasvěcena bohu války Huitzilopochtlimu a druhá bohu 

deště Tlalocovi. 

Pyramida slunce a měsíce - Pyramidy vystavěné v ceremoniální části Teotihuacánu. 

Quintana Roo - Jeden ze tří států nacházející se na poloostrově Yucatán. 

Quetzalcoatl - "Opeřený had", jeden ze čtyř hlavních aztéckých bohů, dále 

Huitzilopochtli, Tezcatlipoca a Tláloc. Bůh stvořitel, bůh, který přinesl lidem 

kukuřici a naučil je písmu. Prostor jednoty, vody a času. Had - coatl ztělesňoval 

vodu a čas a quetzal symbolizoval vzduch a nebe. Dle legend se jednalo 
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o toltéckého vládce či kulturního hrdinu. Kultu Quetza1coatla se podle tradice 

obětovali pouze motýli, stál v protikladu ke kultu oběti. 

Repartamiento - Systém, jež v koloniálním období nahradil encomiendu. Podle 

repartamienta (repartir - rozdělit) se domorodci přidělovali podle potřeby na 

práci v dolech a velkostatcích. Od encomiendy se lišil tím, že domorodce 

opravňoval dostávat za svou práci alespoň minimální mzdu. Ne všichni 

velkostatkáři a majitelé dolů tyto pravdila respektovali. 

Revoluce mexická (1910-1990) - Byla výsledkem dlouhodobého usurpování 

a okrádání rolnického obyvatelstva. Rolníkům byla během koloniálního 

a postkoloniální období zabavena veškerá zemědělská půda, na níž byly zvyklý 

pracovat. Radikální skupina pod vedení Zapaty a Viny proto povstala a vyvolala 

revoluci. 

Salinas Gortari Carlos - Mexický prezident (1988-1994). Za jeho vlády podepsalo 

Mexiko smlouvu o volném obchodu NAFTA s USA a Kanadou, která 

zapříčinila zapatistické povstání. 

San Christobal de las Casas - Významné kulturní centrum a důležité současné 

mexické město na území Chiapasu. 

San Juan Chamula - Jedna z nejtradičnějších a nejchudších indiánských tzotzilských 

vesnic v oblasti Los Altos. 

San Zinathán - Jedna z nejtradičnějších indiánských tzotzilských vesnic v oblasti Los 

Altos. Oproti San Juan Chamula však disponuje úrodnější půdou a je 

ekonomicky stabilnější. 

Silwakoatl - Označení statusu místokrále aztécké říše, měl na starosti řídit státní 

správu. 

Společnost lakandonská - V minulosti naprosto rovnostářská společnost, v níž měli 

hlavní slovo všemi uznávaní duchovní vůdci ť o' ohilové. V dnešní době se 

vlivem modernizace mění i organizace společnost. Utvořila se společenská rada 

mužů, kteří si vždy volí své oficiální zástupce pro styk s mexickou vládou. 

112 



Společnost mayská - Velmi tvrdě stratifikovaná do čtyř hlavních společenských tříd. 

Styl chenský - Architektonický sloh, který vznikl v pok1asickém období na poloostrově 

Yucatán na území dnešního států Campeche a západního Quintana Roo. Pro 

stavby v chenském. 

Styl puucký - Architektonický styl rozšířený v pok1asickém období v jižní části 

Yucatánu. Jsou pro něj chrakteristické složité detailně propracované kamenné 

mozaiky. V puuckém stylu byl vystavěn například Uxma1, Kábah a Labná. 

Subcomandante Marco - Hlavní mluvčí zapatistů. 

Sukunkyum - Jedno z nejdůležitějších 1akandonských božstev, jehož úlohou Je 

ochrana slunce. 

Taraskové - Indiánské etnikum předko1umbovské Mezoameriky obývající dnešní stát 

Michoacán. 

Tenochtitlán - Hlavní město Aztécké říše založené roku 1325 na bažinatých ostrůvcích 

jezera Texcoco. Spolu s T1acopánem a Texcocem tvořily konfederaci. 

Teotihuacán - "Město bohů", významné náboženské středisko předtoltécké 

a předaztécké civilizace. Rozkládalo se asi 35 kilometrů severovýchodně od 

dnešního hlavního města. Teotihuacán byl tvořen mohutnými ceremoniálními 

stavbami a obávalo jej až 200000 obyvatel. V 8. století dochází z nejasných 

důvodů k jeho postupnému úpadku a zániku. Teotihuacánskou tradici rozvíjeli 

dále Toltékové. 

Texcoco - Člen aztéckého trojspolku. Významné město, prošly jím téměř všechny 

kmeny, které se do Mexického údolí nastěhovaly. Založili jej pravděpodobně 

To1tékové. 

Tezcatlipoca - Bůh-stvořitel, hlavní božstvo Texcoca. Jeden z předních bohů aztécké 

kultury. 
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Tical - Jedno z nejvýznamnějích mayských center v klasickém období, vystavěné 

v Peténské oblasti na území dnešní Guatemaly. 

Tlacopan - Aztécké předkolumbovské středisko, spolu s Tenochtitlánem a Texcocem 

členem aztéckého trojspolku. 

Tlaloc - Mezoamerické božstvo deště a vody. Jedno z předních božstev aztécké 

kultury. 

Tlakatekultli - Označení pro hlavního aztéckého vládce, měl za úkol náboženské 

a zahraniční záležitosti. 

Tlaxcaltékové - Etnikum patřící do skupiny Nahua. Obyvatelé žily ve městě Tlaxcal 

(asi 90 km od Tenochtitlánu). Navzdory stálému nájezdu Aztéků si udrželi svou 

nezávislost. V době dobývání aztécké říše, se stali důležitými spojenci španělské 

posádky. 

Tojolabalové - První kmen Nahuů, který přišel v 9.století ze severu do Mexického 

údolí. Hlavním střediskem toltécké říše byla Tula. V 10. století pronikají 

Toltékové na Yucatándo máyského města Chitzen Itza, kde je patrné míšení 

maysko-toltéckých kulturních prvků. 

T' o' oh-il- Status duchovního vůdce lakandonských indiánů. 

Totonakové - Civilizace El Tajínu, jednalo se o indiánské etnikum předkolumbovské 

Mezoameriky s hlavním centrem na pobřeží Mexického zálivu. V 15. století 

podmaněni Aztéky. 

Tres Zapotes - Jedno z olméckých kulturních středisek nacházející se na území 

dnešního státu Verazruz. 

Tula - Tollan - Hlavní město Toltéků nacházející se v dnešním mexickém státě 

Hidalgo, asi 70 km od hlavního města. Bylo založeno na počátku 8. století. 

Tulum - Významné mayské středisko na mexickém poloostrově Yucatán. 

Tuxtla Gutiérrez - Hlavní město státu Chiapas. 
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Tzetlalové - Indiánské etnikum mayského původu žijící na území Chiapasu v oblasti 

Los Altos. 

Tzoquové - Indiánské etnikum mayského původu žijící na území Chiapasu. 

Tzotzilové - Indiánské etnikum mayského původu žijící na území Chiapasu v oblasti 

Los Altos. 

Uxmal - Mayské středisko v jihovýchodním Mexiku na poloostrově Yucatánu. 

Vzkvétalo především v klasickém a poklasickém období. Přetrvalo i po toltécké 

mvazI. 

Vaxakmen - Tzotzilský a tzetlalský bůh stvořitel. 

Velasqueze Diego - Guvernér Kuby, kterou sám dobyl. Byl odpovědný za výběr 

vhodného kapitána k prozkoumání Mezoamerického kontinentu. Vybral 

Hermanda Cortése. 

Yaxchilán - Poloostrov ve střední Americe na atlantském pobřeží. Odděluje Mexický 

záliv od Karibského moře. V klasickém období byl obýván máyskou kulturou. 

V poslední fázi klasického období pronikají na území Yucatánu Toltékové 

a dochází ke smísení maysko-toltécký prvků. 

Wayojel- Zvíře dvojník. Důležitý prvek tzotzilské a tzeltalské kosmologie. Obyvatelé 

věří, že každý člověk má svého wayojela žijího uvnitř posvátné jeskyně. Jsou 

přesvědčeni, že je v životě potká to samé co jejich wayojela, proto se snaží 

dodržovat společenské normy. Nedělali-li by to, bůh by potrestal jejich zvíře 

dvojníka a tím pádem i je samotné. 

Zapotékové - Předkolumbovské etnikum rozvíjející se v pěti etapách. Hlavním 

střediskem tohoto etnika byl Monte Albá. Na konci klasického období dobyla 

Zapotéky kultura Mixtéků. Zapotécké písmo je považováno za nejstarší písmo 

střední Ameriky. 

Zapata Emilio - Hlavní představitel mexické revoluce. Stal se symbolem i pro další 

revoluční skupiny, které se po revoluci pravidelně utvářely. 
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Zapatisté - Představitelé EZLN, kteří povstali 1. ledna 1994 v San Christobalu de las 

Casas a dalších městech za práva domorodého obyvatelstva. 

Zapatistická revoluce - Zapatistická revoluce začala 1. ledna 1994, přesně v den kdy 

měla nabýt platnost dohoda o volném obchodu NAFTA. Představitelé zapatistů 

povstali proti manévrům zkorumpované vlády PRI a požadovali vylepšení 

podmínek pro domorodé obyvatelstvo. Pokoušeli se prosadit návrh na rozšíření 

sítě sociálních, zdravotních a vzdělávacích institucí do indiánských obcí. 

Povstalcům se podařilo prosadit určité výhody pro indiánské obce, ale na druhé 

straně neustálé střety mezi představiteli zapatistů a polovojenskými skupinami 

PRI, vyvolali mezi domorodci strach, který až tisíce obyvatel vyhanal z jejich 

domovů. Většina z nich skončila pod hranicí bídy v některé z příměstských 

periferií. 

Zapotéčtina - Jeden z dvou hlavních jazyků rozšířený na území dnešní Oaxacy. 

Zemědělství milpové - Zemědělství založené na principu vymýcení a vypálení části 

pralesa, praktikované starými i některými současnými mayskými etniky. 

Mayové si vždy našli vhodné místo, kde pokáceli stromy, jež poté nechali 

uschnout. Přibližně v březnu či dubnu, těsně před obdobím dešťů, nechali uschlé 

stromy spálit. Smícháním deště s popelem vzniklo hnojivo urychlující růst 

zemědělských plodin. Po sklizni se vždy pole muselo nechat po dostatečně 

dlouho dobu zregenerovat. Mayové tak po sklizni jednoho pole, přešli na jiné 

místo, které osázeli. Ve vhodný čas se pak opět vrátili k poli původnímu. 
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Fotografická příloha 

Mayové ve městě Valladolid (poloostrov Yucatán). Foto archiv autorky. 

Mayové ve městě Valladolid (poloostrov Yucatán). Foto archiv autorky. 
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Mayové ve městě Valladolid (poloostrov Yucatán). Foto archiv autorky. 

Tradiční mayský dům v Chichen lízá - Yucatán. Foto archiv autorky. 
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Kamenný kruh určený předkolumbovské hře pelotě (Chichen lízá - Yucatán). Foto archiv 
autorky. 

El Coracol- hvězdárna (Chichen lízá - Yucatán). Foto archiv autorky. 
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Indiánský trh v San Christobal de las Casas (Chiapas). Foto archiv autorky. 

Indiánský trh v San Christobal de las Casas (Chiapas). Foto archiv autorky. 
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"Brána pána země", obec San Juan Chamula (Chiapas). Foto archiv autorky. 
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Hřbitov v obci San Juan Chamula (Chiapas). Obyvatelé odlišují podle barvy kříže věk a příčinu 
úmrtí. Černý kříž znamená, že mrtvému bylo více než padesát let. Bílý, že jedinec byl mladší 
padesáti let. Zelený, že zemřel při nějaké nehodě. Foto archiv autorky. 

La Iglesia - obec San Juan Chamula (Chiapas). První zelený oblouk portálu kostela symbolizuje 
přírodu, druhý modrý nebe a třetí zelený zemi. Foto archiv autorky. 
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El Palacio (palác) - Palenque (Chiapas). Foto archiv autorky. 

Templo de las Inscripciones (Chrám nápisů) - Palenque (Chiapas). Foto archiv autorky. 
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Tradiční mayská kuchyně - obec San Zinathán (Chiapas). Foto archiv autorky. 
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