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Abstrakt 

 

 Cieľom diplomovej práce je preklad a rozbor kroník dvoch priamych účastníkov 

conquisty Mexika, Andrésa de Tapiu a Franciska de Aguilara. Samotný preklad je 

obohatený o poznámky, vychádzajúce z informácií dostupných v českej literatúre, a tiež z 

poznámkového aparátu posledného španielskeho editora kronikárov Germána Vázqueza 

Chamorro.  Úvodné štúdie majú za cieľ priblížiť životné osudy týchto conquistadorov, ale 

i podať podrobnú analýzu ich správ, a taktiež ich porovnať s prácami  ďalších dvoch  

dobyvateľov, a to  Hernána Cortésa a Bernala Díaza del Castillo, ktorých relácie sú 

dostupné v českom preklade. Títo štyria dobyvatelia tvoria spolu s Bernardinom 

Vázquezom de Tapia skupinu „vojakov kronikárov“ („soldados cronistas“ – podľa Jorgeho 

Gurríu Lacroixa). Sú to jediní priami účastníci dobývania Mexika, ktorých kroniky sú 

doposiaľ známe, a preto sú jedinečným, i keď značne obmedzeným etnografickým 

prameňom pre štúdium predkolumbovských kultúr, ktoré boli krátko po conquiste 

nenávratne zničené. Analýza daných kroník má preto za úlohu vyzdvihnúť hlavne 

etnografické informácie o domorodých kultúrach, a teda o materiálnej i duchovnej kultúre, 

o náboženstve, o obyvateľoch miest, o architektúre, atď. Diplomová práca je doplnená 

o register osobných mien, názvov etník a zemepisných názvov. 

 

Kľúčové slová: Andrés de Tapia, Francisco de Aguilar, Hernán Cortés, Bernal Díaz del 

Castillo, kroniky, „vojaci kronikári“, conquista Mexika, Aztékovia, Moctezuma, 

Tenochtitlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

  

 The purpose of this thesis is a translation and analysis of the two direct participants 

of the conquest of Mexico, Andrés de Tapia and Francisco de Aguilar. The actual 

translation is enriched with notes, based on information available in Czech literature, and  

in the last Spanish edition of the chronicles from Germán Vázquez Chamorro. Preliminary 

studies contain the description of the biographies of the conquistadors, a detailed analysis 

of their chronicles and comparison of their works with two other conquerors, Hernán 

Cortés and Bernal Díaz del Castillo, whose works are available in Czech translation. These 

four, also with the conqueror Bernardino Vázquez de Tapia, create a group named 

"soldiers chroniclers" (soldados cronistas - by Jorge Gurria Lacroix). They are the only 

direct participants of the conquest of Mexico, which chronicles are known so far. 

Therefore are unique, but very limited source for ethnographic study of  pre-colombian 

cultures, which were shortly after the conquest permanently destroyed. The aim of the 

analysis of the chronicles is therefore to highlight particular ethnographic information of 

indigenous cultures, and thus the material and spiritual culture, religion, the population of 

cities, the architecture, etc. The thesis is accompanied by the register of personal names, 

names of ethnic groups and geographical names. 

 

Key words: Andrés de Tapia, Francisco de Aguilar, Hernán Cortés, Bernal Díaz del 

Castillo, chronicles, „soldiers chroniclers“, conquest of Mexico, Aztecs, Moctezuma, 

Tenochtitlan. 
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Úvod 

  

 Problematika dobytia Nového sveta, ono „zázračné“ Cortésovo víťazstvo nad 

omnoho početnejším vojskom Aztékov, je historikmi i etnológmi neustále skúmaná. Pre 

historikov je táto téma iste zaujímavá kvôli mnoţstvu písomných prameňov, 

„dobrodruţných“ kroník a správ, z ktorých niekoľko uţ bolo preloţených aj do českého 

jazyka. Etnológov táto téma zaujíma z hľadiska stretu dvoch kultúr, o ktorom Lévi-Strauss 

píše ako o „...úžasném etnografickém probuzení, k němuž v západním myšlení vedlo 

objevení Nového světa“
1
, čo malo podľa neho za následok rozvoj moderného myslenia 

a kritiku mravov
2
. 

Vzhľadom na to, ţe do českého jazyka uţ boli preloţené niektoré významné 

pramene pre štúdium dobývania Mexika, ako napríklad Cortésove Dopisy, kronika Bernala  

Díaza del Castillo, ale aj úryvky rôznych kroník a svedectiev uverejnené  vo výbere 

s názvom Sláva a pád Tenočtitlanu, ktorý vytvoril Ivan Slavík, alebo v diele Zlato v rouše 

smrti od Oldřicha Kašpara
3
, rozhodla som sa prispieť k tejto tradícii prekladom dvoch 

španielskych kroník, ktoré sú našej verejnosti takmer neznáme. Predkladaná diplomová 

práca je teda venovaná  kritickej edícii a úvodným štúdiám k správam Andrésa de Tapiu 

a Franciska de Aguilara. Títo kronikári sa priamo zúčastnili Cortésovho ťaţenia na 

Aztékov, preto ich svedectvá poskytujú nový pohľad na udalosti, ktoré zaujímajú 

bádateľov dodnes. 

Prvá kapitola práce je venovaná teoretickému zakotveniu, a teda metodológii 

prekladu a historickej analýzy. Druhá časť kapitoly sa hlbšie venuje doterajším výskumom 

na tomto poli. Opisujem v nej hlavne pramene, resp. edície prameňov a literatúru, z ktorej 

som v práci čerpala, a ktorá ma inšpirovala i metodologicky. 

 Druhá kapitola pojednáva o ţivotných osudoch nielen prekladaných autorov 

Andrésa de Tapiu a Franciska de Aguilara, ale aj Hernána Cortésa a Bernala Díaza del 

Castillo, ktorých kroniky sú dostupné v českom preklade. V nasledujúcich kapitolách ich 

navzájom porovnávam, aby som tak docielila komplexnejšiu historickú analýzu. 

                                                             
1 Claude Lévi-Strauss, Strukturální antropologie, Argo, Praha 2006, s. 31. 
2 Ibid, s. 31. 
3 Viď. Súpis prameňov a literatury. 
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 Tretia kapitola je venovaná opisu jednotlivých kroník. Najprv sú na základe 

sekundárnej literatúry stručne predstavené kroniky Hernána Cortésa a Bernala Díaza del 

Castillo, neskôr sa hlbšie venujem Tapiovej a Aguilarovej správe. Pri ich rozbore ma 

zaujímali hlavne informácie o domorodom obyvateľstve, náboţenstve, spôsobe ţivota, ale 

tieţ o hlavnom meste aztéckej ríše Tenochtitláne a jeho panovníkovi Moctezumovi. 

 Ďalšia kapitola má za úlohu stručne porovnať všetky štyri kroniky. Ukáţeme si, čo 

majú dané práce spoločné, ale aj v čom, resp. v ktorých konrétnych prípadoch sa líšia, 

dokonca si aţ odporujú. 

 Posledné dve kapitoly predstavujú samotné preklady Tapiovej a Aguilarovej 

kroniky. Keďţe som pri preklade vychádzala z najnovšej edície Germána Vázqueza de 

Chamorro, ponechala som v texte aj niektoré jeho poznámky, avšak pri tvorbe 

poznámkového aparátu som vychádzala i z u nás dostupnej literatúry. 

 Diplomová práca je doplnená o jednu prílohu, a to o register osobných mien, 

názvov etník a zemepisných názvov, pričom som z mnoţstva mien vybrala tie, ktoré som 

sama povaţovala za podstatné a dôleţité vzhľadom k téme práce.  

Pevne dúfam, ţe táto diplomová práca pozitívne prispeje k posilneniu českej (a teda 

aj slovenskej) tradície na poli bádania o objavení a dobytí Nového sveta. 
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1. Teoretické východiská 

 

1. 1. Metodológia práce 

 

Z chronologického hľadiska sa v rámci rozboru metodológie budem venovať 

metódam prekladu kroník, keďţe práve ten stál pri zrode celej diplomovej práce. 

Teoreticky som vychádzala z novej publikácie českého prekladateľa Zbyňka Fišera 

Překlad jako kreativní proces
4
. Hlavnou komplikáciou pri prekladaní bol uţ samotný fakt, 

ţe východzie texty pochádzali z polovice 16. storočia. V tomto ohľade mi veľmi pomohlo, 

ţe som pri práci vyuţívala edíciu týchto kroník, ktorú zredigoval Vázquez Chamorro 

v roku 1988. Niekoľko nejasností, ktoré spôsobovala hlavne veľmi zloţitá vetná skladba, 

bolo vyjasnených vo Vázquezovom poznámkovom aparáte. Okrem toho však bola pre mňa 

nevyhnutná znalosť kultúrnych reálií a historických kontextov. Pri samotnom preklade 

som sa tieţ inšpirovala českými prekladmi Cortésa a Bernala Díaza del Castillo, ktoré vo 

svojej podstate pojednávajú o tej istej udalosti, i keď si niekedy odporujú. Všetky tieto 

podobnosti i nejasnoti budú opísané a vyjasnené v historickej analýze kroník, ktorá je 

obsahom prvej časti práce. 

 Úvodné štúdie majú za cieľ priblíţiť ţivotné osudy spomínaných conquistadorov a 

tieţ podať vyčerpávajúci historický rozbor ich správ. Budem ich teda porovnávať nielen 

navzájom, ale tieţ so svedectvami Hernána Cortésa a Bernala Díaza del Castillo. Sú to 

totiţ jediní dvaja priami účastníci conquisty Mexika, ktorých diela sú v našich končinách 

dostupné. Predpokladám, ţe daná komparácia prinesie nové svetlo na spomínané udalosti, 

keďţe Tapia a Aguilar svojimi názormi a tvrdeniami často krát oscilujú medzi dvoma 

extrémami – Cortésom a Bernalom Díazom. Ostatne, Díaz svoju kroniku Pravdivá historie 

dobývání Mexika napísal v dôsledku rozhorčenia nad spismi autorov, ktorí na americkej 

pôde nikdy neboli. Jeho kniha je predovšetkým polemikou s Gómarovym historickým 

pojednaním  Dějiny zemí indických a dobytí Mexika, ktoré je do veľkej miery 

chválospevom Hernána Cortésa a opomína zásluhy ostatných conquistadorov
5
. V tejto 

časti práce sa nechávam inšpirovať Todorovovým dielom Dobytí Ameriky, ktorého metódu 

                                                             
4 Pre všetky úplné bibliografické údaje spomínané v tejto kapitole viď. Súpis prameňov a literatúry. 
5 Josef Polišenský, „Pravdivá historie a historická pravda“, in: Bernal Díaz del Castillo, Pravdivá historie 

dobývání Mexika – I. Odeon, Praha 1980, s. 8 – 11. 
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najlepšie vystihol samotný autor: „Vyptávám se těchto textů, transponuji je a interpretuji, 

ale také jim dávám slovo (odtud hojnost citací) a možnost se hájit.“
6
 V rámci rozboru 

daných textov sa budem zameriavať hlavne na skutočnosti, ktoré sú z etnologického 

hľadiska najzaujímavejšie, a teda stretnutie dvoch odlišných kultúr a obraz, ktorý 

o domorodom svete prinášajú samotní kronikári. 

 

1.  2. Rozbor prameňov a literatúry 

 

Čo sa týka sekundárnej literatúry, najpodnetnejšie pre mňa boli úvody a štúdie  

k samotným kronikám, ku ktorým som sa dostala počas študijného pobytu v Escuele de 

Estudios Hispano-Americanos
7
 a Archivo General de Indias v Seville. V prvom rade to 

bola edícia Germána Vázqueza de Chamorro, ktorú som vyuţívala aj na samotný preklad. 

O ţivote Andrésa de Tapiu som sa najviac dozvedela z edície Franciska Fernándeza del 

Castilla, ktorá bola vydaná uţ v roku 1927. Po prvotných neúspechoch v archíve ohľadom 

pátrania po ţivotných osudoch Franciska de Aguilara som naďabila na viacero edícií jeho 

kroniky v kniţnici EEHA, z ktorých najobšírnejšia a zároveň najinšpirujúcejšia bola edícia 

Jorgeho Gurríu Lacroixa, vydaná v roku 1977
8
. Ten podal veľmi podrobný historický 

rozbor a komparáciu, preto som sa rozhodla postupovať podľa jeho vzoru aj v prípade 

kroniky Andrésa de Tapiu s tým, ţe kvôli dostupnosti a prehľadnosti som si vybrala na 

komparáciu iba spomínaných conquistadorov Cortésa a Díaza del Castillo.  

 Okrem samotných edícií prameňov som informácie čerpala i zo štúdie Ballestorosa 

Berretu Fuentes para el estudio de la conquista de México, z diela Historiografía Indiana, 

ktorého autorom je Francisco Esteve Barba, ďalej zo súpisu dobyvateľov Los 

conquistadores de México od Manuela Orozco y Berra. Ten je tieţ autorom ďalšej práce 

Historia de la dominación española en México. Andrésa de Tapiu spomína vo svojom 

diele Crónicas de la conquista Agustín Yáñez a okrajovo i Ramón Iglesia v práci 

Cronistas e historiadores de la conquista de México. Stručné informácie poskytol aj 

slovník Diccionario autobiográfico de conquistadores y pobladores de la Nueva España 

zostavený Franciskom Icazom a tieţ Colección de documentos para la historia de México 

                                                             
6 Tzvetan Todorov,  Dobytí Ameriky. Problém druhého. Mladá fronta, Praha 1996, s. 289. 
7 Ďalej len EEHA. 
8 Pre bibliografické údaje edícií viď. Súpis prameňov a literatúry: Edície prameňov. 
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publikovaná Joaquínom Garcíou Icazbalcetom a ďalšie diela citované v Súpise prameňov 

a literatúry. 

 Vzhľadom na bohatú iberoamerikanistickú tradíciu v Českej republike, nebola ani 

tu o sekundárnu literatúru na mnou zvolenú tému núdza. Síce sa u nás v ţiadnom diele, 

azda na preklad Díazovej kroniky, vyslovene nespomína Aguilar ani Tapia, o conquiste 

ako takej sa môţeme dozvedieť napríklad z Kašparovho úvodu k prekladu Cortésových 

Dopisov, alebo z jeho Dějín Mexika. Bolo tieţ preloţené Prescottovo významné dielo 

Dějiny dobytí Mexika, Vaillantova práca Aztékové, či Soustellovo Čtvero Sluncí. Zmienky 

o conquiste totiţ nájdeme v kaţdej historickej práci o Mexiku, rovnako ako v kaţdej 

etnografii na tému Aztékovia, ich kultúra a história. Zo všetkých spomínaných kníh som 

teda čerpala okrem informácií hlavne metodologické inšpirácie. 
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2. „Vojaci kronikári“ - životopisy 

 

Ako som uţ spomínala v úvode, pri písaní ma veľmi ovplyvnila edícia Aguilarovej  

kroniky pripravená Jorgem Gurríom Lacroixom. Práve on vytvoril koncept „soldados 

cronistas“, v doslovnom preklade „vojaci kronikári“ na označenie tých muţov, ktorí sa 

zúčastnili dobývania spolu s Hernánom Cortésom, a neskôr spísali udalosti, ktoré počuli 

alebo v najlepšom prípade videli na vlastné oči
9
. Kaţdý z nich poskytol svoju vlastnú 

verziu daných udalostí, a tak nás tieto správy nabádajú k porovnávaniu a kritickému čítaniu 

a umoţňujú nám tak dozvedieť sa niečo viac o tejto dôleţitej epizóde v dejinách. 

 Do tejto doby sú známe spisy Hernána Cortésa, Bernala Díaza del Castillo, Andrésa 

de Tapiu, Bernardina Vázqueza de Tapiu a brata Franciska de Aguilara, avšak skrze 

kronikárov Cervanteza de Salazara, Herreru a Torquemadu máme informácie o spisoch 

ďalších členov Cortésovho vojska, ako sú Alonso de Ojeda, Alonso de Mata a Martín 

López. Nanešťastie nie je známe miesto ich výskytu, preto je moţné študovať a analyzovať 

len prvých päť spomínaných
10

. Vzhľadom na to, ţe som sa podujala preloţiť len kroniky 

Tapiu a Aguilara, a ţe k dispozícií uţ máme preklad Cortésových listov a správy Bernala 

Díaza, moja analýza sa bude venovať iba týmto štyrom „Vojakom kronikárom“. 

 Ţivotné osudy Hernána Cortésa a Bernala Díaza del Castillo sú dopodrobna 

vykreslené v úvodoch k ich českým prekladom
11

, preto ich v mojej práci pripomeniem len 

veľmi stručne. Je však nevyhnutné predstaviť Andrésa de Tapiu a Franciska de Aguilara, 

ich ţivoty pred a po conquiste, prípadne ich pohnútky k napísaniu správ o dobývaní 

Mexika. 

 

2.  1. Hernán Cortés 

 

Hernán Cortés sa narodil v Medellíne v Extremadure v roku 1485 kapitánovi 

                                                             
9 Jorge Gurría Lacroix, „Edición, estudio preliminar, notas y apéndices“, in: Francisco Aguilar, Relación 

breve de la conquista de la Nueva Espaňa. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Históricas, Serie de historiadores y cronistas de Indias: 7, 7. Edición, México 1977, s. 7. 
10 Ibid., s. 7. 
11 -Oldřich Kašpar, „Hernán Cortés a dobytí Tenochtitlánu“, in: Hernán Cortés, Dopisy. Druhý a třetí dopis 

o dobytí Tenochtitlánu. Argo, Praha 2000, s. 9 – 24. 

 -Josef Polišenský, „Pravdivá...“, op. cit., s. 7 – 16.   
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Martínovi Cortésovi de Monroyovi a Cataríne Pizarro Altamiranovej. Prescott uvádza, ţe 

jeho otec, kapitán pechoty, pochádzal síce zo šľachtickej rodiny, ale nebol zvlášť bohatý
12

. 

Cortés bol vraj pomerne slabé dieťa, nakoniec však zosilnel a v štrnástich rokoch bol 

otcom vyslaný na štúdiá do Salamanky. Otec sa nádejal, ţe z neho vychová právnika, 

avšak po dvoch rokoch povaľovania sa na internáte, vrátil sa domov bez úspechu
13

. Ako 

poznamenáva Kašpar, jeho univerzitné štúdiá predsa len neboli úplne márne a neskôr sa 

odrazili v jeho slávnych listoch cisárovi Karlovi V
14

. 

 Po návrate z univerzity trávil mladý Cortés čas zábavou a ničnerobením, a tak, keď 

sa v sedemnástich rokoch rozhodol vstúpiť do armády priťahovaný dobrodruţným 

ţivotom, rodičia mu v tom nebránili. Hernán sa rozhodoval medzi dvoma moţnosťami, 

vstúpiť do armády známeho španielskeho vojvodcu Gonzala Fernándeza de Córdoby alebo 

sa vypraviť do Nového sveta, kde sa dalo okrem slávy získať aj zlato. Preto sa rozhodol 

pre tú druhú moţnosť. V tom čase sa na more chystala výprava Nicolása de Ovanda. K tej 

sa nakoniec nepripojil kvôli nešťastnej náhode. Keď chcel jednej noci navštíviť istú dámu, 

spadla na neho stena, ktorú preliezal, a tak toto nočné dobrodruţstvo skončilo bolestivou 

vykĺbeninou. Ovandovu výpravu preto zmeškal a doma sa zdrţal ešte dva roky. V roku 

1504, keď mal devätnásť rokov, sa mu konečne podarilo vyplávať smerom k Novému 

svetu s neveľkou eskadrou lodí. Na Españole sa Cortés zoznámil s Diegom Velázquezom, 

s ktorým sa o sedem rokov neskôr vydal dobývať ostrov Kubu. Velázquez sa neskôr stal 

guvernérom ostrova a Cortés od neho dostal pôdu, Indiánov a dokonca nejaké doly. Avšak 

mladý dobrodruh sa odmietal usadiť, a tak, keď sa Velázquez rozhodol na základe správ 

z expedícií Franciska Hernándeza de Córdoby a Juana de Grijalvy vyslať na americkú 

pevninu dobyvateľskú výpravu, Cortés sa chopil príleţitosti a zaistil si právo stať sa jej 

veliteľom. Velázquez skoro na to oľutoval svoje neuváţené rozhodnutie, a nakoniec jeho 

menovanie odvolal. Cortés však jeho nové rozhodnutie neposlúchol, a napriek nemu 

vyplával. Do výpravy totiţ vloţil všetok svoj majetok a ešte k tomu sa kvôli nej aj 

zadlţil
15

.  

Predtým, ako výprava doplávala na polostrov Yucatán, zastavila sa v kubánskom 

prístave na polostrove Macaca, kde si Cortés dovolil dozásobiť sa pôžičkou priamo 

                                                             
12 William Hickling Prescott, Dějiny dobytí Mexika. Levné knihy KMa, Praha 2006, s. 96. 
13 Ibid., s. 96. 
14 Oldřich Kašpar, „Hernán...“, op. cit., s. 9. 
15 Ibid., s. 9 – 10. 
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z kráľovských statkov. Na Yucatáne Cortés získal dvoch veľmi cenných tlmočníkov, ktorí 

mu pomohli k obrovskému úspechu jeho podniku. Prvým z nich bol Gerónimo de Aguilar, 

katolícky kňaz, ktorý sa zachránil zo stroskotanej španielskej lode, a počas svojho pobytu 

u Indiánov sa naučil maysky. Druhou tlmočníčkou sa stala otrokyňa aztéckeho pôvodu 

Malintzin, po krste nazvaná doña Marina
16

. Práve s touto neobyčajnou ţenou bol spätý 

Cortésov ţivot nielen po diplomatickej, ale i po osobnej stránke aţ do konca conquisty 

Mexika. Marina sa vtedy stala i matkou jeho prvorodeného syna Martína Cortésa, i keď 

Cortés bol uţ v tom čase ţenatý s Catalinou Xuarézovou, ktorá na neho čakala na Kube
17

. 

Cortésov úspech v dobývaní aztéckej ríše býva historikmi často krát vysvetľovaný 

jeho nezvyčajnými diplomatickými a vojenskými schopnosťami. Odhliadnuc od toho, ţe 

tieto schopnosti skutočne mal, k zdarnému koncu conquisty ho doviedla aj neoceniteľná 

Marinina pomoc. Poskytovala mu neustále veľmi presné a cenné správy o stave aztéckej 

ríše a o rozporoch, ktoré v nej existovali. Tak sa napríklad dozvedel o vojnách, ktoré medzi 

sebou jednotlivé etniká viedli, a pomocou diplomatických jednaní si tak mohol zaistiť 

aliancie s nepriateľmi Aztékov
18

. Vďaka tomu trvalo dobývanie aztéckej ríše len dva roky. 

Keďţe samotné toto dobývanie je predmetom prekladaných kroník a bude sa tieţ 

rozoberať v nasledujúcej kapitole, nebudem sa mu na tomto mieste hlbšie venovať. 

Po páde Tenochtitlánu začal dobyvateľ budovať novú metropolu na troskách 

zničeného mesta, ktorá bola postavená uţ podľa európskych štandardov. Neuspokojil sa 

ani s dobytým územím a sníval o objavení priesmyku, ktorý by spájal Atlantický 

s Pacifickým oceánom. Podnikal ďalšie výpravy, medzi inými aj neslávne známu 

expedíciu do Hondurasu, ktorá skončila fiaskom. V čase jeho neprítomnosti v hlavnom 

meste Nového Španielska vzbĺkla veľká vlna odporu voči jeho osobe. Nakoniec sa musel 

obhajovať osobne aţ na španielskom kráľovskom dvore, keďţe dobývanie Mexika nebolo 

schválené kráľom a bolo učinené proti Velazquézovmu rozhodnutiu. Pred Karlom V. však 

zvíťazil argument, ţe mu tým Cortés vydobyl ríšu obrovských rozmerov, o akej mohli 

ostatní európski vládcovia len snívať. Udelil mu teda titul admirála Juţného mora 

a markíza Údolia Oaxaca v juţnom Mexiku, ktoré dostal do dedičného vlastníctva. 

Cortésov ţivot po dobytí Mexika bol ešte plný zaujímavých zvratov a úspechov, avšak je 

uţ mimo záujmov predkladanej práce. Hernán Cortés skonal 2. decembra 1547 v malej 

                                                             
16 Ibid., s. 10 – 11. 
17 William Hickling Prescott, op. cit., s. 99. 
18 Oldřich Kašpar, „Hernán...“, op. cit., s. 11 – 12. 
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dedine neďaleko Sevilly. Zanechal po sebe štyri deti, ktoré mal s druhou manţelkou 

markízou Juanou de Zumga a päť nemanţelských potomkov, ktorým v poslednej vôli 

zanechal slušné statky
19

. 

 

2.  2. Bernal Díaz del Castillo 

 

 O ţivote Bernala Díaza nemáme z pochopiteľných dôvodov toľko informácií ako 

o jeho veliteľovi Cortésovi. Zúčastnil sa conquisty ako prostý vojak a do historického 

povedomia sa dostal aţ na sklonku ţivota napísaním Pravdivej histórie dobývania 

Mexika
20

. Ako sám udáva v úvode ku svojej kronike, mal v tom čase 84 rokov a stratil uţ 

zrak i sluch
21

. 

 Na základe výpočtov Josefa Polišenského z rôznych útrţkovitých správ o jeho 

ţivote, sa Bernal narodil v roku 1495 alebo 1496. Nevedno, kedy prišiel do Nového sveta, 

vieme však, ţe uţ v rokoch 1517 – 1518 sa zúčastnil výprav k brehom Yucatánu, Mexika 

a Floridy, ktoré viedli Francisco Hernández de Córdoba, Antón de Alaminos a Juan de 

Grijalva. Odmietol tak encomiendu
22

 na Kube, ktorú mu sľúbil udeliť Diego Velázquez. 

Keď sa neskôr pripojil ku Cortésovej výprave, mal 24 rokov
23

. Dobývanie Mexika veľmi 

podrobne vykreslil v spomínanej kronike, ktorou sa budem zaoberať v nasledujúcej 

kapitole. 

 Bernal Díaz však nebol pokojným majiteľom encomiendy. Bol vraj svárlivej 

povahy a vţdy sa opovrţlivo vyjadroval o niektorých Cortésových vojakoch, ktorým sa 

roku 1519 nechcelo do vnútrozemia Mexika, pretoţe ostávali na svojich encomiendach na 

Kube. Avšak o pár rokov neskôr sa jemu samému nechcelo zúčastniť sa ťaţenia do 

Hondurasu a nezúčastňoval sa ani iných výprav
24

. Jorge Gurría Lacroix však vo svojej 

práci venovanej kronike Franciska Aguilara tvrdí, ţe Bernal sa ťaţenia do Hondurasu 

                                                             
19 William Hickling Prescott, op. cit., s. 537 – 591. 
20 Bernal Díaz del Castillo, Pravdivá historie dobývání Mexika. Odeon, Praha 1980. Zo španielskeho 

originálu Historia verdadera de los sucesos de la conquista de Nueva España, Madrid 1632. 
21 Ibid, s. 19. 
22 Encomienda – zo slova encomendar – „zveriť“. Prax, ktorú označuje, sa stala základom španielskeho 

koloniálneho systému v prvej fáze osídlovania Ameriky. Indiáni boli aj s pôdou prerozdeľovaní Španielom za 

ich zásluhy pri dobývaní krajiny. Španieli mali svojich zverencov  evangelizovať  a civilizovať, tí im to 

splácali prácou na statku, prípadne v doloch. In. Josef Opatrný, Kuba. Libri, Praha 2002, s. 14 – 15. 
23 Josef Polišenský, „Pravdivá...“, op. cit., s. 9 – 10. 
24 Ibid., s. 10. 
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zúčastnil, a potom pôsobil aţ do svojej smrti v Guatemale
25

 Vie sa o ňom, ţe v roku 1550 

svedčil v španielskom Valladolide v prospech premeny encomiend v trvalú tradíciu. Veril, 

ţe aj on si zasluhuje takú odmenu, akú po dobytí Granady v roku 1492 dostali od 

Katolíckych kráľov tí, ktorí sa toho zúčastnili, a teda povýšenie do šľachtického stavu 

a k tomu léno. To bol jeden z hlavných dôvodov napísania Pravdivej histórie. Sledoval 

tým hlavne uznanie, ktoré sa obyčajným  vojakom, ako bol on, po dobytí Nového 

Španielska nedostalo
26

. 

 

2.  3. Andrés de Tapia 

 

Andrés de Tapia sa narodil pravdepodobne v roku 1496 v Castillo de Tapia 

neďaleko Léonu. Bol pasovaný za rytiera v Seville admirálom Kryštofom Kolumbom. Na 

odporúčanie Kryštofa alebo jeho syna Diega Kolumba odcestoval do Nového sveta, 

pravdepodobne v roku 1517, ako uvádza Fernández de Castillo
27

.  González Ochoa tvrdí, 

ţe je isté, ţe Andrés de Tapia bol čeľadníkom Diega Kolumba a bol vzdialený príbuzný 

Diega Velázqueza
28

. Na ostrovoch sa zúčastnil pacifikácie a dobývania a v decembri roku 

1518 prišiel do Santiago de Cuba, 15 dní potom, čo so svojím loďstvom odplával Cortés 

smerom k Havane. Tapia ho neskôr dostihol a investoval do výpravy nemalú časť svojho 

majetku
29

. 

 Počas conquisty Mexika vďaka svojej statočnosti a vernosti patril medzi muţov, 

ktorým Cortés najviac dôveroval, spolu s Pedrom de Alvaradom a Sandovalom
30

. Práve on 

našiel Gerónima de Aguilara a priviedol ho ku Cortésovi. V Cholule odhalil údajné 

sprisahenie Indiánov, čo spôsobilo krvavú odvetu zo strany Cortésa. Neskôr bol vyslaný 

spolu s Franciskom de Aguilarom a Valdelamarom sprevádzať Moctezumových 

vyslancov, ktorí boli poverení zajať Qualpopoku, vládcu Nauhtly. 

                                                             
25 Jorge Gurría Lacroix, op. cit., s. 9. 
26 Josef Polišenský, „Pravdivá...“, op. cit., s. 10 – 11. 
27 Francisco Fernández del Castillo, Tres conquistadores y pobladores de la Nueva España: Cristóbal Martín 

Millán de Gamboa, Andrés de Tapia, Jerónimo López. Versión paleografica, notas e indice alfabetico por 

Francisco Fernández del Castillo, Talleres Graficos de la Nación, México 1927, s. 208. 
28 José María González Ochoa, Quién es Quién en la América del Descubrimiento. Acento, Madrid 2003, s. 

385. 
29 Francisco Fernández del Castillo, op. cit., s. 208. 
30 José María González Ochoa, op. cit, s. 385. 
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 V čase obliehania Tenochtitlánu sa Cortés dozvedel, ţe Indiáni obetovali 

španielskych zajatcov tak, ţe im boli odťaté hlavy a tie boli rozdelené po rôznych 

chrámoch v okolitých mestách. Tapia spolu s 80 muţmi bol poverený získať tieto hlavy 

a pripraviť im kresťanský pohreb. Po návrate z tejto expedície sa aktívne zúčastnil bojov 

o Tenochtitlán pod vedením Cristóbala de Olid
31

. 

 Len čo bolo dobyté hlavné mesto aztéckej ríše, šiel Andrés de Tapia s Gonzalom de 

Sandoval do Tututepeku a Oaxaky, kde vypuklo indiánske povstanie, pri ktorom bolo 

zabitých viac ako 300 Španielov, „tých Narváezových“. Neskôr bol poslaný spolu 

s Critóbalom de Olid obsadiť Michoacán, kde ostal ako hlavný sudca, a neskôr šiel do 

Pánuka ako veliteľ pluku
32

. 

 Onedlho sa znova vzbúrili Indiáni v Tututepeku v Oaxake, a tak bol vyslaný ich 

spacifikovať, čo sa Sandovalovi nepodarilo. Po návrate do Mexika bol vymenovaný za 

hlavného sudcu, potom za účtovníka a s mnohými ťaţkosťami sa pokúšal usporiadať 

kráľovský majetok. A keďţe tieto jeho snahy vyústili v nepokoje a vyvolali silné 

nepriateľstvo voči jeho osobe, minul veľkú časť svojho majetku, aby „upokojil 

kráľovských úradníkov“
33

. 

 Ako verný Cortésov spoločník ho sprevádzal na ceste do Španielska v roku 1528. 

Po návrate vykonával spomínané funkcie, aţ sa v roku 1533 stal definitívne Cortésovým 

majordómom. Okolo roku 1539 napísal svoju správu o conquiste Mexika. V roku 1540 sa 

znova vrátil s Cortésom do Španielska a nasledujúci rok ho sprevádzal ako vojak počas 

jeho dobrodruţstva v Alţírsku. V Španielsku strávil sedem rokov, snaţiac sa znovu získať 

encomiendu v Cholule, ktorá mu bola odobraná. Keď sa po čase presvedčil, ţe sa mu ju 

nepodarí získať späť, vrátil sa do Nového Španielska. Podľa Gonzáleza Ochou, po návrate 

zastával funkcie malého významu a s malým príjmom, preto od roku 1550 posielal listy 

kráľovi a miestokráľom, ţiadajúc finančnú podporu. Nakoniec zomrel v chudobe v októbri 

roku 1561
34

. 

 Nevedno, čo presne sa stalo, ţe sľubne sa vyvíjajúca Tapiova kariéra skončila tak 

neslávne. Biskup Fonseca sa o ňom dokonca vyjadril nasledovne: 

                                                             
31 Francisco Fernández del Castillo, op. cit., s. 209. 
32 Ibid., s. 209. 
33 Ibid., s. 209. 
34 José María González de Ochoa, op. cit., s. 385. 
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  „Andrés de Tapia, boháč, chvastúň a mystik, sa zmieril so svojím svedomím tak, že 

ponechal jedno zo svojich panských sídiel, aby sa tam založil kláštor Počatia. Táto forma 

vykúpenia sa z hriechov, podieľania na božstve poskytnutím svojho zisku, dobre alebo zle 

získaného počas života, bola s obľubou užívaná privilegovanou triedou.“
35

 

 V čase zakladania tohto kláštora pravdepodobne o peniaze ešte nemal núdzu. 

V dostupných prameňoch nebolo uvedené, prečo kráľ postúpil Tapiovu encomiendu 

v Cholule istému Rodrigovi Rangelovi, avšak mohol to byť trest za nesplnený kráľovský 

príkaz. V roku 1526 totiţ Karol V. poveril výslovne Andrésa de Tapiu, na základe jeho 

dobrej povesti, aby sa postaral o zdarný príchod a prijatie sudcu Luisa Ponce de Léon, 

ktorý mal viesť v Mexiku vyšetrovaciu komisiu proti Cortésovi a zistiť pravú situáciu 

v kolónii. Kráľom bol tak vymenovaný za hlavného sudcu a vládcu Nového Španielska. 

Niekoľko dní po príchode bol však otrávený a onedlho na to zomrel. Z tejto vraţdy bol 

však viac obviňovaný Cortés ako Tapia. Bolo totiţ veľmi nepravdepodobné, ţe by sa 

priamo pokúsil otráviť svojho zverenca od kráľa
36

. Okrem toho sa ako pravdepodobný 

dôvod neskoršej kráľovej nepriazne voči jeho osobe ponúka aj jeho spomínaná snaha 

usporiadať kráľovský majetok vo funkcii účtovníka čím si vytvoril mnoho nepriateľov 

v radách kráľovských úradníkov. 

 Čo sa týka Tapiovho osobného ţivota, bol ţenatý s doñou Isabelou de Sosa a mali 

viac detí, z ktorých najznámejší sú: Cristóbal de Tapia, Pero Gómez Cáceres, Gaspar de 

Tapia a doña Inés de Tapia, matka Alonsa de Sosa Albornoz, conquistadora Nového 

Mexika, Novej Galície, Nového kráľovstva Léon a Nového Biskajska. Tapiovi potomkovia 

sa stále neúnavne pokúšali o získanie stratených encomiend. Z mnohých listov kráľovi, 

dokonca od Andrésových vnukov, je nám jasné, ţe neúspešne
37

. 

 

2.  4. Francisco de Aguilar 

 

Francisco de Aguilar, pôvodným menom Alonso de Aguilar, sa narodil v roku 1479 

                                                             
35 Fernández del Castillo, op. cit., s. VII. : „Andrés de Tapia, acaulado, fanfarón y místico, se puso en paz 

con su conciencia, cediendo uno de de sus solares para que se fundara el convento de la Concepción. Esta 

forma de redimir las culpas, haciendo partícipe a la divinidad de un tanto por cierto de las ganacias, bien o 

mal habidas durante la vida, sigue aún en boga hasta la fecha, entre las clases privilegiadas.“ 
36 Ibid., s. 210. 
37 Ibid., s. 195. 
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vo Villalve, Condado de Feria alebo v Castillo de Villa Vega Pedrovi Aguilarovi a Elvire 

de la Torre alebo Juanovi de Aguilarovi a Magdalene Manjarrés. Je veľmi pravdepodobné, 

ţe koncom roku 1512 alebo v priebehu roku 1513 prišiel do Ameriky. Nie je však známe, 

kde a ako pôsobil medzi rokmi 1513 a 1519, kedy vstupuje na historickú scénu ako 

účastník Cortésovej výpravy do Mexika. V tom čase mal Francisco 40 rokov
38

. 

 Francisco de Aguilar mal počas dobývania Mexika jedinečnú moţnosť spoznať 

aztéckeho panovníka Moctezumu, keďţe práve on bol poverený stráţiť ho počas jeho 

zajatia. Bol veľmi ohúrený jeho osobnosťou, sluţbami, jedlami a zvykmi, ako sa neskôr 

presvedčíme pri čítaní jeho kroniky. Neskôr bol spolu s Andrésom de Tapia a s istým 

Valdelamarom poverený zatknúť Qualpopok. Zúčastnil sa tieţ expedície proti Narváezovi 

a bol očitým svedkom Moctezumovej smrti a zničenia mesta Tenochtitlán
39

. 

 V roku 1525 bola Franciskovi za jeho zásluhy udelená veľká encomienda 

s mnohými Indiánmi. Zdá sa, ţe sa mu pri jej spravovaní veľmi darilo, pretoţe za štyri 

roky, počas ktorých sa jej venoval, značne zbohatol. V roku 1529 však vstupuje do 

dominikánskeho rádu, a tu prijíma meno Francisco, pod ktorým je známy
40

. Kronikár 

Dávila Padilla, ktorý zanechal obsiahlu správu, resp. chválospev o bratovi Franciskovi, 

píše, ţe tento vstúpil do kláštora, pretoţe bol vďačný bohu, ţe mu mnohokrát v boji 

pomohol, a tieţ preto, ţe si uvedomoval príkoria, ktoré on a ostatní Španieli spôsobili 

domorodcom
41

. V tom čase mal Aguilar 50 rokov, a ako sa neskôr dozvedáme z Dávilovej 

správy, uţ 7 rokov po vstupe do rádu, teda v roku 1536, sa u Franciska prejavila dna, 

choroba, na ktorú trpel ďalších 35 rokov svojho ţivota. 

 V priebehu rokov 1560 aţ 1565, keď mal viac ako 80 rokov, Francisco de Aguilar 

píše alebo lepšie povedané, diktuje svoju Krátku správu o dobývaní Nového Španielska 

„...na žiadosť a neodbytnosť istých mníchov...“. 

 V rokoch 1567 a 1568 pravdepodobne býval a často sa stretával s Diegom 

Duránom, čo je podľa Lacroixa jasne badateľné z Duránových Dejín Indií (Historia de las 

Indias), ktoré dokončil aţ v roku 1581
42

. 

                                                             
38 Jorge Gurría Lacroix, op. cit., s. 13 – 15. 
39 Ibid., s. 17. 
40 Ibid., s. 21. 
41

 Fray Agustín Dávila Padilla, Historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago de México, 

de la Orden de Predicadores. Prólogo de Agustín Millares Carlo, 3. Edición, Colección de grandes cronicas 

mexicanas dirigida por Manuel Septién y Septién, I., Editorial Academia Literaria, México 1955, s. 486. 
42 Jorge Gurría Lacroix, op. cit., s. 26. 
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 Francisco de Aguilar umiera v roku 1571, vo veku 92 rokov. Jeho obdivovateľ 

Dávila Padilla o ňom napísal doslova chválospevy. Vo svojej kronike, ktorej jedna kapitola 

je venovaná Aguilarovi, píše, ţe ho milovali Španieli aj Indiáni z encomiendy, ktorú 

spravoval 4 roky pred vstupom do rádu. Tí ho dokonca chodili navštevovať do kláštora 

a nosili mu mnohé dary. Nikdy nekázal, pretoţe mal podľa kronikára strach z vystupovania 

na verejnosti, avšak ţil s Indiánmi, spovedal ich a bol im dobrým príkladom svojím 

správaním. Dozvedáme sa tieţ, ţe Francisco bol vţdy veľmi náboţný a čestný 

a rešpektovali ho aj najvýznamnejší kapitáni Cortésovho vojska
43

. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Fray Agustín Dávila Padilla, op. cit., s. 488. 
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3. „Vojaci kronikári“ a ich kroniky 

 

Kaţdý zo štyroch „vojakov kronikárov“, ktorých ţivoty boli predstavené v minulej 

kapitole, zanechal po sebe správu, resp. kroniku. Ich podnety k napísaniu týchto správ však 

neboli zhodné. Ako poukazuje Jorge Gurría Lacroix, Hernán Cortés nemal primárne 

v úmysle „písať dejiny“, ale oboznámiť španielskeho monarchu o svojich sluţbách 

a zásluhách, aby získal kráľovu priazeň. I keď nakoniec nám samozrejme aj Cortésove 

listy poskytujú podrobný náhľad na historické udalosti, ako si neskrôr ukáţeme. U Bernala 

Díaza sa prelínajú dva zámery, a teda písanie dejín a získanie spomínaných zásluh (t.j. 

kráľovú priazeň, získanie encomiend alebo rôznych funkcií). Naproti tomu úmysel 

Andrésa de Tapiu a Franciska de Aguilara bol jedine oboznámiť svojich súčasníkov ale aj 

nasledujúce generácie o tom, akú úlohu zohrali oni sami počas dobývania Mexika. Či uţ 

teda zamýšľali alebo nie, „vojaci kronikári“ napísali dejiny dobytia Nového Španielska 

a subjektívne podali správu o všetkých udalostiach, ktorých sa zúčastnili. Poskytli nám tak 

najlepšie a najbohatšie informácie o conquiste Mexika
44

. Napriek argumentu, ţe 

spomínané správy sú do značnej miery ovplyvnené dobou a prostredím, v ktorých vznikali, 

a tieţ vzdelaním, osobnostnými vlastnosťami a zámermi ich autorov, je našou výhodou, ţe 

si tieto obmedzenia uvedomujeme, a môţeme preto ich výpovede do istej miery kriticky 

zhodnotiť, a zároveň navzájom porovnávať. Táto kapitola je preto venovaná predstaveniu 

jednotlivých kroník a následnému konkrétnejšiemu rozboru a komparácii Tapiovej 

a Aguilarovej správy. 

 

3.  1. Cortésove Cartas de relación 

 

 Zo všetkých spomínaných „vojakov kronikárov“ bol Cortés najinformovanejší. 

U neho sa sústredili všetky správy, ktoré mu boli jeho kapitáni a vojaci povinní podávať. 

O putovaní vojska, ktorému velil, napísal Hernán Cortés päť listov - Cartas de relación 

španielskému kráľovi Karlovi I. (cisárovi Karlovi V.), aby ho informoval o svojich 

                                                             
44 Jorge Gurría Lacroix, op. cit., s. 7. 
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sluţbách a zásluhách s cieľom získať vládu nad ním objavenými a dobytými územiami
45

. 

Tieto listy napísal v rozmedzí rokov 1519 – 1526
46

. 

 Prvý list vznikol v júni alebo v júli roku 1519 a do dnešnej doby sa nezachoval, 

avšak býva nahradzovaný listom obecnej rady Cortésom zaloţeného mesta Veracruzu. Je 

to štátny dokument adresovaný kráľovnej doni Juane a jej synovi, cisárovi Karlovi V. 

a obsahuje informácie a politicko-právne zdôvodnenie nezhody s Diegom Velázquezom
47

. 

Druhý list bol napísaný v Segura de la Frontera 30. októbra 1520. Je omnoho obsiahlejší 

a nemá uţ tak oficiálny ráz. Opisuje postup dobyvateľského vojska od zaloţenia východzej 

základne na pobreţí, cez putovanie smerom k Tenochtitlánu, zajatie Moctezumy, zráţku 

s Narváezom, vzburu Aztékov, aţ po obnovenie síl v Tlaxcale. Tretí list vznikol 15. mája 

1522 v jednej zo štvrtí Tenochtitlánu, Coyoacáne. Táto správa sa zaoberá vojenskými 

operáciami, ktoré smerovali k dobytiu mesta Tenochtitlánu, ako aj opisom celého 

obliehania, výstavbou brigantín, upevnením zväzkov a spojenectiev s domorodými 

národmi a mestami. Druhý a tretí list sú zo všetkých najznámejšie a do češtiny boli 

preloţené Oldřichom Kašparom
48

. Zo štvrtého listu, ktorý je datovaný v Tenochtitláne 15. 

októbra 1524, sa dozvedáme o ďalších troch  Cortésových výbojoch: do Tehuantepeku, 

pobreţia Mexického zálivu a pobreţia Juţného mora s prvými dojmami z Pacifiku. 

Posledný, piaty list, datovaný v Tenochtitláne 3. Septembra 1526 popisuje strastiplnú 

výpravu do Hibuerasu (Hondurasu), ktorá bola vyvolaná zradou a povstaním proti 

Cortésovi, ktoré viedol ním poverený veliteľ expedície do týchto oblastí kapitán Cristóbal 

de Olid
49

. 

 Ako podotýka Gurría Lacroix, Cortésove listy sa neobmedzujú na strohý opis 

politických a vojenských udalostí dobývania Mexika. Obsahujú tieţ autorovo ohodnotenie 

domorodého sveta: územia, flóry, fauny, miest, demografie, politických a sociálnych 

inštitúcií, spôsobov ţivota; tieţ opis obyvateľov: ich fyzického vzhľadu, odevu, zvykov 

a náboţenstva, ktoré prenikajú do všetkých aspektov ţivota, vrátane ľudských obetí, ktoré 

naháňali Európanom strach a hrôzu. Cortés tieţ obdivoval architektúru, sochárstvo, maľby 

a vedecké objavy príslušníkov aztéckej kultúry
50

. Údiv nad vyspelosťou a odlišnosťou 

                                                             
45 Jorge Gurría Lacroix, op. cit., s. 8. 
46 Oldřich Kašpar, „Hernán...“, op. cit., s. 17. 
47 Ibid., s. 17. 
48 Oldřich Kašpar, „Hernán...“, op. cit., s. 17 – 18. 
49 Ibid., s. 18 – 20. 
50 Jorge Gurría Lacroix, op. cit., s. 8. 



23 
 

podrobených etník nájdeme u všetkých „vojakov kronikárov“, avšak podľa Kašpara, 

Cortés jediný bol schopný chápať základné osobitosti reality, ktorá bola európskemu 

mysleniu tak veľmi vzdialená a uvedomoval si dokonca aj „omezení svého vědomostního 

repertoáru i výrazových prostředků, jež si s sebou přinesl ze Starého světa“
51

. 

 Jeho údiv má však, ako pripomína Gurría Lacroix, dve tváre: v počiatkoch ho 

všetko toto nové priťahuje, obdivuje túto krajinu a mestá. Zdá sa dokonca, ţe ju začína 

milovať, hlavne potom, čo sa mu podarí v mieri vstúpiť do hlavného mesta. Táto „láska“ 

sa však rýchlo zmení na nenávisť a hnev vo chvíli, keď neuváţenosť a chamtivosť Pedra 

de Alvarada rozpúta povstanie Aztékov a Španieli sú vyhnaní z Tenochtitlánu, stratiac 

všetko, čo dovtedy získali. Od tohto momentu kruto postupuje za svojim cieľom, a teda za 

zničením hlavného mesta a podrobením celého impéria
52

. 

 

3.  2. Bernal Díaz del Castillo - Pravdivá história dobývania Mexika  

 

 V úvode uţ bolo spomenuté, ţe Bernal Díaz napísal svoju Pravdivú históriu skoro 

pol storočia neskôr po opisovaných udalostiach, v čase, keď sa mu do rúk dostali rukopisy 

autorov, ktorí o dobytí Mexika vedeli len z počutia a nikdy sa na americkú pôdu nedostali. 

Predovšetkým ho však popudilo Gómarovo vyzdvihovanie Cortésovej osobnosti v jeho 

diele Dějiny zemí indických a dobytí Mexika. Díazova kniha vznikla niekedy pred jeho 

smrťou v Guatemale, tj. pred rokom 1581 (či 1584). V tamojších archívoch sa našiel aj 

rukopis jeho spisu, ktorý sa nepatrne líši od tlačenej verzie z roku 1632. Na význame však 

Bernalovo dielo získava aţ počiatkom 20. storočia, kedy ho historici začali brať do úvahy 

a vyzdvihli ho nad Gómarovu úroveň
53

. 

 Napriek tomu, ţe Gómarova kronika bola pre Bernala veľkým rozhorčením 

a popudom k napísaniu svojho rozprávania, slúţila mu zároveň ako vzor 

k chronologickému usporiadaniu textu, tým skôr, ţe jeho nedostatočné vzdelanie mu 

nedovoľovalo uchopiť túto látku na takej úrovni, akou disponoval spomínaný kronikár
54

. 

López de Gómara poňal svoje dejiny ako ţivotopis „veľkého muţa“ – Hernána Cortésa. 

Bernala Díaza popudilo práve opomenutie zásluh všetkých ostatných vojakov, ktorí sa bez 

                                                             
51 Oldřich Kašpar, „Hernán…“, op. cit, s. 22. 
52 Jorge Gurría Lacroix, op. cit., s. 9. 
53 Josef Polišenský, „Pravdivá...“, op.cit., s. 8. 
54 Jorge Gurría Lacroix, op. cit., s. 9. 
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pochýb zaslúţili o zdarný koniec conquisty. Ramón Iglesia tvrdí, ţe Bernalovo dielo je 

z veľkej časti obhajobou, resp. správou o zásluhách a sluţbách, a tieţ poukazuje na 

nespokojnosť, hnev a chamtivosť, ktoré cítili tvoritelia španielského impéria, teda rádoví 

vojaci
55

. 

 Pravdivá história nám poskytuje nevyčerpateľný zdroj nielen politických 

a vojenských udalostí, ale aj mnoho poznatkov o pôvodných domorodých kultúrach: 

o náboţenstve, kaţdodennom ţivote, architektúre, sochárstve, vedomostiach, urbanizme, 

atď. Podľa Lacoixa, Díazove opisy miest, predovšetkým Tenochtitlánu a jeho obchodnej 

štvrte Tlatelolka, sú majstrovsky spracované. Nehovoriac o „fyzicko-morálnych“ opisoch 

Cortésa, Moctezumu, Cuauhtémoka a Xicoténcatla
56

. Josef Polišenský oceňuje Bernalovo 

dielo ako „...nejlepší a nejúplnější popis dobytí Nového Španělska. Kniha, která 

nepřestává uchvacovat nové generace čtenářů prostotou jazykových a stylistických 

prostředků, prostotou, jež vytváří působivý kontrast s množstvím a barvitostí líčených scén 

i portrétů jednotlivých dobyvatelů, jež nám je nemůže přiblížit žádná z dobových rytín.“
57

 

Bernalova kronika vyšla tlačou prvýkrát v roku 1632. Publikoval ju brat Alonso de 

Remón, ktorý pouţil rukopis nachádzajúci sa v kniţnici Lorenza de Ramíreza de Prado. 

Táto práca však mala mnoho nedostatkov, čo znemoţnilo jej rozšírenie. Genaro García 

kroniku vydal v roku 1904 vychádzajúc z fotokópie rukopisu mestskej rady z Guatemaly. 

Podľa Lacroixa je výborná edícia z Haklyut Society v angličtine, ktorá sa objavila v rokoch 

1908 – 1916, s predslovom Percivala Maudslaya
58

. 

 

3.  3. Správa Andrésa de Tapiu 

  

 Tapiova správa sa v mnohom líši od dvoch predchádzajúcich. V prvom rade, je 

z istej časti tá, voči ktorej stojí Bernal v opozícii. Andrés de Tapia bol totiţ jedným 

z informátorov Lópeza de Gómaru, ktorého spoznal v dome Hernána Cortésa. Tapia je, 

rovnako ako Gómara, veľkým Cortésovym obdivovateľom
59

. Jemu však uţ Bernal nemôţe 

vyčítať, ţe sa nikdy nedotkol americkej pevniny, a ţe nebol dostatočne informovaný. Po 

druhé, Tapia písal, lebo sa potreboval podeliť s tým, čo videl a zaţil. Po tretie, a to je 

                                                             
55 Ramón Iglesia, El hombre Colón y otros ensayos. El Colegio de México, México 1944, s. 114. 
56 Jorge Gurría Lacroix, op. cit., s. 10. 
57 Josef Polišenský, „Pravdivá…“, op. cit., s. 11.  
58 Jorge Gurría Lacroix, op. cit., s. 10. 
59 Ibid., s. 12 
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vzhľadom na predchádzajúci fakt zaráţajúce, je Tapiova správa veľmi krátka: začína 

odchodom z Kuby v roku 1519 a končí Narváezovym zajatím. Záver je venovaný 

stručnému opisu domorodých kultúr. 

 Tapiova relácia bola verejnosti neznáma aţ do polovice 19. storočia. Nachádzala sa 

v kniţnici Real Academia de Historia v Madride medzi jezuitskými spismi. Prvýkrát bola 

spomenutá v zbierke Historiadores primitivos de Indias Enriqueho de Vedia, ktorá vyšla 

v roku 1852, čo podnietilo významného mexického bádateľa Garcíu Icazbelcetu, aby 

prvýkrát publikoval kópiu Tapiovho rukopisu vo svojej zbierke Colección de documentos 

para la historia de México, ktorá vyšla v roku 1866. Ten sa o Tapiovej práci vyjadril, ţe 

keby bola kompletná a pokračovala aj za Narváezovo zajatie, ťaţko by sme našli inú prácu, 

ktorá by sa jej rovnala
60

. Preto sa i Vázquez Chamorro
61

, z ktorého edície som Tapiovu 

reláciu prekladala, sám čuduje, ţe Tapiova správa bola v španielskom jazyku dovtedy 

vydaná len dvakrát, a to práve Icazbalcetom a Agustínom Yáñezom, ktorý ju 

charakterizuje nasledovne: 

„Na žiadnej strane správa nestráca svoj epický rozmer, niekde dokonca získava 

nadmerný rozmer. Tapia je objektívnejší ako Bernal Díaz del Castillo a jeho história je 

takmer oslobodená od odbočiek a osobných tvrdení. Zároveň je dôverčivejší a náchylnejší 

k zázračným interpretáciám, čo podtrháva jeho epickosť. Hrdinská odvaha, ľudská slabosť, 

barbarská krutosť a kresťanský súcit, trápenia, násilné hnevy, radosti z víťazstva, to všetko 

sa spája s vitálnou tvorivosťou, s dramatickým realizmom, v tejto významnej kronike.“
62

 

 

  3. 3. 1. Analýza Tapiovej správy 

 

Kronika Andrésa de Tapiu, nazvaná Správa o niektorých veciach, ktoré sa prihodili 

vznešenému pánovi donovi Hernandovi Cortésovi, markízovi Údolia, odkedy sa rozhodol 

                                                             
60 Joaquín García Icazbalceta, „Noticia de las piezas contenidas en este volumen“, in: Colección de 

documentos para la historia de México. Publicados por Joaquín García Icazbalceta, Librería J. M. Andrade, 

vol. II., México 1866, s. LXI – LXI. 
61 Germán Vázquez Chamorro, „Edición, introducción y notas“, in. Juan Díaz, Andrés de Tapia, Bernardino 

Vázquez de Tapia y Francisco de Aguilar, La conquista de Tenochtitlan. Información y Revistas S. A., 

Madrid, 1988. 
62  Agustín Yáñez (ed.), Crónicas de la conquista. Introducción, selección y nota spor Agustín Yáñez, 

Universidad Autónoma de México, México 1939, s. 44: „En ninguna página del relato se pierde la dimensión 

épica, y en algunas adquiere proporciones extremadas. Tapia es más objetivo que Bernal Díaz Castillo y su 

historia está casi exenta de digresiones y alegatos personales. También es más crédulo y propenso a la 

interpretación maravillosa, clímax de lo épico. El arrojo heroico y la humana flaqueza, la crueldad bárbara y 

la cristiana compasión, las penas, los enojos violentos, las alegrías de la Victoria, se conjugan con fluencia 

vital, con dramático realismo, en este enjudioso cronicón.“ 
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objaviť zem na Pevnej zemi Mora oceánskeho, je rozdelená do 32 kapitol. Chýba jej 

oficiálny úvod, resp. predslov. Tapia začína in media res. a uţ názov i prvé slová 

naznačujú, kto bude hlavná postava jeho rozprávania: 

„Tento  [markíz] odišiel z ostrova Kuba, ktorý sa nachádza v spomínaných Indiách, 

a išiel do prístavu Villa Rica de la Veracruz, čo bolo prvé meno, ktoré dal mestečku, čo 

osídlil a založil v zemi, ktorú neskôr nazval Nové Španielsko.“ 

Prvá kapitola sa venuje počiatkom Cortésovej výpravy a problémom, ktoré mal pri 

zásobovaní. Tapia pokračuje plavbou a pristátím na ostrove Aquçamil, kde sa uţ Španieli 

stretli s Indiánmi, ktorí uctievali „modly“, ktorým prinášali obete. Ako uţ vieme, Andrés 

de Tapia bol jedným z prvých, ktorí stretli Gerónima de Aguilara, a on ho aj predviedol 

pred markíza. Toto stretnutie opisuje v nasledujúcej kapitole. Ďalej sa venuje plavbe na 

Isla de las Mujeres a ceste do Tabaska. Do rozprávania o putovaní po pevnine a vojnách 

s domorodcami vsúva vysvetlenie nezhody medzi Diegom Velázquezom a Cortésom. 

Tapia sa venuje aj bitkám s Tlaxcaltékmi a ich neskoršiemu spojenectvu. Nasleduje opis 

tzv. masakru v Cholule, príchodu do hlavného mesta Tenochtitlánu, zajatie Moctezumy 

a odchodu za Narváezovým vojskom na pobreţie. Tam Tapiova správa končí, aţ na 

dodatky ohľadom jazykov Mexika, systému platenia daní, fauny a flóry v Mexiku, a tieţ 

obetí, ktoré vykonávali domorodci. 

Všetky kroniky alebo správy o dobývaní Mexika chtiac-nechtiac obsahujú aj 

mnoho zmienok o domorodom svete. Týmto poskytujú etnológom veľmi cenné informácie 

o svete, ktorý bol zničený závratnou rýchlosťou. Vzhľadom na povahu stretu dvoch kultúr 

tak veľmi odlišných a na európsku, kresťanskú koncepciu myslenia našich informátorov, je 

pochopiteľné, ţe ich mnohé veci udivovali alebo desili. Preto si na nasledujúcich stránkach 

ukáţeme, ako vnímal Andrés de Tapia domorodý svet a jeho dobytie: 

 

Náboţenstvo: 

Jedna z vecí, ktoré Španielov ako verných kresťanov najviac zaujímala, bolo 

náboţenstvo. Konkrétne ich nesmierne desil mezoamerický zvyk prinášať bohom obete. 

Pre túto kultúrnu oblasť sú veľmi charakteristické ľudské obete. Ľudská obeť bolo to 

najcennejšie, čo bolo moţné bohom ponúknuť. Často krát však Indiáni obetovali iba 
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zvieratá alebo sa obradne sebatrýznili, čo nespôsobovalo smrť
63

. Zvyk obetovať bohom 

zaznamenal Tapia nasledovne: 

 „Ľudia tohto ostrova [Aquçamil] uctievali modly, ktorým prinášali obete,...“ 

„... Indiáni hovoria, že obetúvajú prepeličky a ich krv a pália istú živicu ako 

kadidlo, a že toto robia, keď majú nedostatok vody, aby privolali dážď. 

Tapia nám podáva správu aj o sebaobetovaní kňazov, ktoré nebolo pre Španielov aţ 

takou nepredstaviteľnou vecou, ak si uvedomíme, ţe s tým museli mať akú takú skúsenosť, 

minimálne z rozprávania alebo z histórie. Naráţam tým na flagenlantské hnutie 

sebatrýzniteľov, ktoré sa šírilo stredovekou Európou, i keď začiatkom 16. storočia uţ bolo 

prakticky potlačené. Toto sebatrýznenie opisuje nasledovne: 

„...mali svojho starešinu, ktorého veľmi poslúchali, a toho tak Muteczuma, ako 

všetci ostatní šľachtici mali vo veľkej úcte. Na obetovanie vstávali presne o polnoci. 

Obetovanie bolo prelievať krv z jazyka a z hrude a zo stehien, raz z jednej časti, inokedy 

z druhej, a navlhčiť steblá do krvi; a krv a steblá obetovali pred veľmi veľkým ohňom 

z dubového dreva, a neskôr odišli páliť kadidlo na vežu toho božstva.“ 

Samotné ľudské obete opisuje v kapitole, ktorá má názov O chráme božstiev: 

„...a tu bola hlavná modla celej krajiny, ktorá bola vyrobená zo všetkých druhov 

semien, ktoré sa tam nachádzali, a tieto roztlčené a zmiešané s krvou nevinných detí, ktoré 

zabili otvorením hrude a vybratím srdca...“ 

 V aztéckom prostredí predstavovali najcennejšiu obeť vojnoví zajatci. Vojna bola 

symbolickým vyjadrením usporiadania sveta, a to sa zase premietalo do skutočných 

vojenských konfliktov. V tomto ohľade sú charakteristické tzv. kvetinové vojny 

(xochiyaotl), čo boli dopredu dohodnuté vojenské stretnutia Aztékov s niektorým s ich 

protivníkov
64

. Touto inštitúciou sa zvykne vysvetľovať zvláštne postavenie mestského 

štátu Tlaxcala, ktorý odolával aztéckemu vplyvu a neustálym nájazdom napriek tomu, ţe 

sa nachádzal veľmi blízko Tenochtitlánu a bol obkľúčený mestami, ktoré boli Aztékmi 

podrobené. Naskytá sa preto teória, ţe Aztékovia udrţiavali s týmto mestom neustály 

vojnový konflikt práve v dôsledku neobmedzeného prísunu vojnových zajatcov pre 

vykonávanie obetí
65

. Túto teóriu potvrdzuje aj Tapiova správa: 

                                                             
63 Kateřina Klápšťová - Čestmír J. Krátký, Encyklopedie bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky. Mexiko a 

Střední Amerika. Libri, Praha 2001, s. 98. 
64 Kateřina Klápšťová – Čestmír J. Krátký, op. cit., s. 100, 140. 
65 Markéta Kříţová, Aztékové. Půvab a krutost indiánské civilizace. Nakladatelství Aleš Škřivan ml., Praha 

2005, s. 18. 
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 Títo Indiáni [Tlaxcaltékovia] všetkými časťami svojej provincie hraničili so svojimi 

nepriateľmi, vazalmi Muteczumy a inými jeho spojencami; a stále, keď chcel Muteczuma 

usporiadať nejakú slávnosť a obetu svojim modlám, zhromaždil ľudí a poslal ich do tejto 

provincie bojovať s ňou a zajať ľudí na obetovanie, i keď mnohokrát tí z provincie zabili 

mnoho z protivníkov; ale zdalo sa byť veľmi isté, že keby sa Muteczuma a jeho vazali 

a spojenci chceli zmocniť každej časti tejto provincie, zničili by ich za chvíľku a skončila 

by vojna medzi nimi; a tak som sa ja, čo toto píše, opýtal Muteczumy a iných jeho 

kapitánov, čo je dôvod, prečo majúc toľko nepriateľov v strede, ich nezničili za jeden deň, 

a on mi odpovedal: „Ľahko by sme to mohli urobiť; ale potom by nebolo, kde by sa mladí 

cvičili, iba ak ďaleko odtiaľto; a tiež chceme, aby boli stále ľudia na obetovanie našim 

bohom.“ 

 Jeden z mýtov o pôvodne toltéckom bohovi Quetzalcoátlovi, ktorý bol zároveň 

hlavným bohom mesta Cholula, cez ktoré Španieli prechádzali, hovorí, ţe tento boh bol 

proti inštitúcii ľudských obetí, preto bol neskôr vyhnaný. Túto verziu mýtu nám 

prerozprával aj Andrés de Tapia v stati venovanej mestu Cholula: 

 „... a v tomto meste mali za svojho hlavného boha muža, ktorý žil v dávnych 

dobách, a volali ho Quezalquate, o ktorom hovoria, že založil tamto mesto a prikázal im 

nezabíjať ľudí, ale postaviť domy stvoriteľovi slnka a neba, kde by mu obetovali prepelice 

a inú zver, a aby si navzájom nerobili zle, ani nechceli zlo; a povedali, že tento doniesol 

biele šaty ako hábit a na nich prikrývku pokrytú farebnými krížmi.“ 

Záver tejto výpovede zároveň poukazuje na fakt, ţe Španieli intenzívne 

podporovali verziu mýtu o Quetzacoátlovi, podľa ktorej Quetzalcoátl po svojom vyhnaní 

zamieril na východ k Mexickému zálivu, kde si uplietol vor z hadov a odplával na východ 

so sľubom, ţe sa vráti a znovu prevezme vládu nad svojou ríšou. Tento príbeh bol 

pokladaný za dôvod úcty, ktorú Aztékovia preukazovali Španielom po ich príchode. 

Pokladali ich za vtelenie samotného boha Quetzalcoátla. Hernán Cortés si uvedomoval 

dôleţitosť tohto mýtu pre dobytie aztéckej ríše a vyuţíval ho pri diplomatických 

jednaniach
66

. Farebné kríţe na bielej prikrývke môţu preto naznačovať predpoveď 

príchodu kresťanov, a ich spomenutie fakt, ţe Andrés de Tapia mýtus o Quetzalcoátlovi 

verne poznal. 

O tom, ţe Indiáni povaţovali Španielov za bohov, svedčí aj nasledujúci citát 

                                                             
66 Kateřina Klápšťová - Čestmír J. Krátký, op. cit., s. 113 – 115. 
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z Tapiovej správy: 

„... prišli nejakí Indiáni do tábora a doniesli markízovi päť Indiánov, hovoriac mu: 

„Ak si boh z tých, čo jedia krv a mäso, zjedz týchto Indiánov, a donesieme ti viac; ak si 

dobrý boh, vidíš tu kadidlo a perie, a ak si človek, vidíš tu sliepky a chlieb a čerešne.“ 

 

Moctezuma a jeho ríša: 

Španieli sa uţ hneď na pobreţí dozvedeli o veľkoleposti aztéckej ríše a o jej 

panovníkovi Moctezumovi, s ktorým od počiatku komunikovali prostredníctvom poslov. 

Prvá zmienka o Moctezumovi v Tapiovej správe hovorí: 

 „...že celá [krajina] patrí veľkému pánovi, ktorý sa volal Muteczuma, a že jemu 

slúžia všetci ostatní páni tamtej zeme, pretože v každej osade bol pán alebo vládca, ale že 

všetci sú jeho vazalmi.“ 

 Neskôr sa Tapia podrobnejšie venuje tomu, ako sa Aztékovia dostali k moci, a ako 

vládli podrobeným etnikám: 

 „Tento Muteczuma využíva svojich vazalov týmto spôsobom: keďže on a jeho 

predkovia boli cudzincami v tejto zemi, kde on vládne, a dovolili si do nej vstúpiť vo veci 

náboženstva, a rástla veľmi ich skupina, boli vytlačení na jeden ostrov, tam, kde je teraz 

Ciudad de México, a naokolo bola voda a hlboké kanály, tak, že na niektorých miestach 

pestovali rastliny istým spôsobom, a keď boli dosť mocní, vypovedali vojnu domorodcom, 

a od tých, ktorí sa vzdali bez boja, brali tribút a poslušnosť, a tých, ktorých porazili v boji, 

ktorí sa nechceli vzdať v mieri, vzali do otroctva a zobrali si všetko, čo tamtí vlastnili; a 

okrem toho, že tieto osoby a ich deti a ženy slúžili od východu slnka až do mrku 

a vykonávali to, čo im nakázali, vzali si výbercovia daní tiež všetko, čo našli v ich domoch; 

a na tomto pobreží boli takéto osady a provincie.“ 

 Španieli nesmierne obdivovali Moctezumovo bohatstvo a vznešenosť. Všimnime si 

Tapiov údiv nad kaţdodennou Moctezumovou hygienou: 

„ A jemu prišli slúžiť jeho sluhovia a doniesli mu stále, keď jedol, viac ako štyristo 

tanierov jedla, na ktorých bolo ovocie a byliny a králiky a jelene a prepelice a sliepky 

a mnoho druhov rýb pripravených rôznymi spôsobmi, a pod každým tanierom, o ktorom si 

jeho sluhovia mysleli, že z neho bude jesť, bolo ohrievadlo s ohňom; a vedzte, že stále mu 

doniesli nové taniere, z ktorých jedol, a nikdy nejedol z jedného taniera viackrát, ani si 

neobliekol šaty viac ako raz; a telo si umýval každý deň dvakrát.“ 
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Andrés de Tapia nám tieţ podal veľmi obšírny opis Moctezumovho paláca, 

v ktorom mal tento panovník zriadenú „zoologickú záhradu“, pre Španielov niečo 

nevídané: 

 „Tento Muteczuma mal palác s mnohými nádvoriami a komnatami v ňom, kde mal 

šatstvo a iné veci, a v tomto paláci, v niektorých jeho nádvoriach, mal vo veľkých klietkach 

levy a tigre a jaguáre a vlky a líšky, z každého veľké množstvo; a v iných nádvoriach mal 

v iných klietkach sokoly rôznych druhov a orly a jastraby a všetky druhy dravých vtákov; 

a to bola veľká vec, koľko mnoho mäsa dávali jesť všetkým tým vtákom a šelmám 

a mnohým ľuďom, ktorí sa o nich starali; a v tomto paláci bolo vo veľkých kadiach 

a džbánoch hojne hadov a zmijí; a toto všetko nebolo pre nič iné, ako pre veľkoleposť. 

 A v tomto paláci šeliem mal obludných mužov a ženy; jedných hrozných, iných 

trpaslíkov, iných hrbatých; a mal iný palác, kde mal všetky vodné vtáky, ktoré len existujú; 

a všetky iné druhy vtákov, naozaj každý druh, a je to tak bez pochýb, že v službách týchto 

vtákov bolo zamestnaných viac ako šesťsto mužov, a bolo to v tom istom dome, kde boli 

oddelené vtáky, ktoré boli choré a liečili ich; v paláci týchto vodných vtákov boli muži 

i ženy celí bielych tiel, vlasov a obočí.“ 

 

Materiálna a duchovná kultúra domorodých kultúr: 

Kronikári sa vo svojich správach síce nevenovali opisu kultúry a zvykov 

jednotlivých indiánskych komunít nijak systematicky, nájdeme však často v týchto 

správach zmienky o oblečení, resp. pohoršovanie sa nad „nahotou“ Indiánov, 

o domorodých zbraniach, a iných zaujímavostiach z materiálnej i duchovnej kultúry. Tapia 

napríklad opisuje: 

 „...kánoe, ako sa volá to, v čom sa Indiáni plavia a je vyrobené z jedného kusu 

vydlabaného stromu,...“ 

 O odeve kňazov a ich sluhov z Choluly sa dozvedáme z nasledovného: 

„...všetci ľudia kňazov, tých, čo sa slúžili modlám, oblečení v istých šatách, niektoré 

zavreté vpredu ako „capuces”, a s rukami mimo šiat, a iní oblečení iným spôsobom,…” 

 Tapia poukazuje aj na odlišný, dvadsiatkový spôsob počítania, ktorý bol typický 

pre Mezoameriku: 
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 „Indiáni nám povedali, že tých, čo s nami bojovali, bolo až štyridsať osem tisíc 

mužov, pretože počítali spôsobom od osem do osem tisíc, a povedali, že sa zjednotili 

v množstve šesť krát osem tisíc.“ 

 Andrés de Tapia venoval dokonca jednu kapitolku zvlášť jazykom Mexika. Keďţe 

sa dá prehľadne nájsť na konci Tapiovej správy, na tomto mieste ju nebudem citovať. 

 

Fauna a flóra Nového sveta: 

Z uţ spomínanej predposlednej kapitoly, ktorá je venovaná opisu rôznych druhov 

ovocia a stromov, sa tieţ dozvedáme o prvopočiatkoch pestovania pšenice a chovania 

dobytka po dobytí Mexika, a tieţ o náleziskách rôznych kovov v Mexiku. 

 Okrem tejto kapitoly sú však zmienky o prírodnom prostredí Nového sveta 

prítomné v celej správe. Tapia napríklad opisuje 

„...istý chlieb z koreňa, ktorý sa volá „yuca“, a ktorý pestujú na hromadách hliny 

a vyťahujú ako bielu repu; tieto korene sú pred roztlčením a uvarením určitým spôsobom 

jedovaté a toxické a po ostrúhaní a vyžmýkaní a uvarení vznikne chlieb a slušná výživa.“ 

 „...sme zjedli [Tapia a posádka] nejakú rybu, čo sa volá žralok, ktorá sa podobá 

„marrajo“,...“ 

 

 Conquista: 

Z Tapiovej správy sa dozvedáme, ţe v čase, keď prišiel do Santigo de Cuba 

a rozhodol sa pridať ku Cortésovej výprave, ten uţ bol 15 dní na mori. Avšak Diego 

Velázquez podporil Tapiu, a podľa všetkého ešte niekoľkých ďalších vojakov, aby ho 

dostihli, a pridali sa k nemu. Velázquez povaţoval týchto muţov s veľkou 

pravdepodobnosťou za akýchsi svojich špiónov alebo vyslancov, čo naznačuje jeho citát 

v Tapiovej správe: 

 „a on [Diego Velázquez] mi povedal: „Neviem, aké zámery má so mnou Cortés 

a myslím, že zlé, pretože on utratil, koľko mal, a ostal zadlžený a dostal dôstojníkov do 

svojej služby, ako keby bol pán tých zo Španielska; ale napriek tomu chcem, aby ste šli 

s ním, keďže to nie je viac ako pätnásť dní, čo odišiel z tohto prístavu, a zakrátko ho 

dostihnete, a ja podporím vás aj iných, ktorí by chceli ísť.“ 

Avšak Tapia sa ako Velázquezov „vyslanec“ nikdy necítil a vţdy bol lojálny len 
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voči Cortésovi. Velázqueza kritizuje hneď v nasledujúcom odstavci, keď opisuje, akým 

spôsobom ich guvernér „podporil“ a zadlţil: 

 „Spojili sme sa niekoľkí vážení páni a dal nám ako podporu každému zmenku na 

štyridsať dukátov, aby nám to vyplatili v šatstve v obchode, čo bolo to, čo sa predávalo od 

spomínaného Diega Velázqueza.(...), dali mi za tých štyridsať pesos v zlate veci, ktoré by 

sme dostali za desať pesos ja a ostatní chlapi v ešte väčšom množstve v iných obchodoch; 

a preto nás prinútil sa zaviazať, za každý jeden zo spomínaných štyridsať pesos, a aj sme 

sa zaviazali a splatili neskôr.“ 

Cortés bol pre Tapiu jediný, kto si zaslúţil uznanie a pocty za dobytie Nového 

sveta a bezvýhradne si ho váţil. V celej správe ho vţdy oslovuje titulom „markíz“, ktorý 

získal aţ niekoľko rokov po dobytí Mexika. Píše o ňom: 

„Markíz bol veľmi vážený medzi mužmi, ktorých vybral a Diego Velázquez nestačil 

na to, aby mu prekazil cestu.“ 

Okrem obdivných vyjadrení sa v Tapiovej správe nájde aj kuriózna zmienka 

o Cortésovi, ktorá však tieţ vyjadruje istý obdiv nad jeho silnou osobnosťou, keďţe 

zabudol na zdravotné ťaţkosti a bojoval aţ do vyčerpania: 

„v tom čase mal markíz nejakú horúčku a súhlasil, že sa prečistí, a zobral istú masu 

tabletiek, ktoré boli vyrobené na ostrove Kuba; (...); a na druhý deň, začínajúc hnačkovať, 

videli sme prichádzať množstvo ľudí a on nasadol na koňa a odišiel k nim a bojoval celý 

deň a večer sme sa ho pýtali, ako mu to išlo s hnačkou, a povedal nám, že aj zabudol, že ho 

preháňa, a hnačkoval druhý deň, ako by len vtedy bol zobral preháňadlo.“ 

 

3. 4. Krátka správa Franciska de Aguilara 

 

 Francisco de Aguilar napísal svoju správu na naliehanie rehoľných bratov, ktorých 

roky ohuroval rozprávaním o dobývaní Nového Španielska. Z rukopisu jeho správy je 

podľa Federika Goméza de Orozco jasne viditeľná rôznorodosť štýlov, písma, a tieţ 

námetov jednotlivých častí kroniky, čo naznačuje, ţe táto správa vznikala v priebehu 
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niekoľkých rokov a bola tieţ písaná rôznymi ľuďmi
67

. Ako uţ bolo spomenuté, Aguilar 

v čase písania trpel nesmiernymi bolesťami spôsobenými dnou, text preto musel diktovať. 

 Goméz de Orozco dokonca tvrdí, ţe i keď Aguilarovo rozprávanie nie je ani 

z ďaleka tak obsiahle ako kronika Bernala Díaza del Castillo, je napriek svojmu lakonizmu 

lepšie napísaná a veľmi inteligentne zhrnutá. Podľa neho Aguilar veľmi zručne a trefne 

vykreslil emócie, ktoré conquistadori preţívali. Pritom všetkom sa nesnaţí stavať svoju 

osobu do popredia, nepripisuje si zásluhy za vykonanie ťaţkých úloh, nie je protagonista 

nadprirodzených udalostí
68

. 

 Aguilarova relácia sa oproti tej Tapiovej dočkala viacerých vydaní. Ako prvý ju 

vydal Luis González Obregón v roku 1990, ktorý vychádzal z kópie, ktorú vytvoril 

Franciso del Paso y Troncoso z escorialského rukopisu v roku 1892
69

. Neskôr nasledovali 

dve edície pod vedením Alfonsa Teja Zambreho, prvá z roku 1937, druhá vyšla o rok 

neskôr
70

. Nasledovala štvrtá reedícia, ktorú pripravil Vargas Rea v roku 1943
71

, a piata 

z roku 1954, ktorú editoval Federico Goméz de Orozco
72

. Edícia Jorge Gurríu Lacroixa ja 

zo všetkých najkompletnejšia, obohatená tieţ o podrobnú historickú analýzu Aguilarovej 

správy
73

. Početné reedície tejto kroniky v španielskom jazyku zatiaľ uzatvára edícia 

Vázqueza Chamorro z roku 1988
74

. 

 

3. 4. 1. Analýza Aguilarovej správy 

  

 Francisco de Aguilar rozdelil svoju kroniku nazvanú Krátka správa o dobývaní 

Nového Španielska do ôsmich výprav: 

Prvá výprava: Diego Velázquez a expedícia Juana de Grijalvy. 

Druhá výprava: Zahájenie expedície Hernána Cortésa a vymenovanie jej členov. 

Tretia výprava: Opis odchodu Cortésovej výpravy aţ po ustanovenie mieru s Tlaxcalou. 

                                                             
67 Federico Goméz de Orozco, „Estudio y notas“, in: Fray Francisco de Aguilar, Relación breve de la 

conquista de la Nueva España, escrita por fray Francisco de Aguilar, de la orden de los predicadores. José 
Porrúa e hijos sucs., 5. Edición, México 1954, s. 12. 
68Federico Goméz de Orozco, op. cit., s. 14. 
69 Keďţe sa mi nepodarilo zohnať túto edíciu,  vychádzam z Vázqueza Chamorro. In. Germán Vázquez 

Chamorro, op. cit., s. 158. 
70 Francisco de Aguilar, Historia de la Nueva Espaňa. Copiada y revisada por Alfonso Teja Zabre, Ediciones 

Botas, 3. Edición, México 1938. 
71

 Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 159. 
72 Federico Goméz de Orozco, op. cit. 
73 Jorge Gurría Lacroix, op. cit. 
74 Germán Vázquez Chamorro, op. cit. 
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Štvrtá výprava: Od odchodu z Tlaxcaly aţ po masaker v Cholule. 

Piata výprava: Vpád do Mexika, zajatie Moctezumy. 

Šiesta výprava: Príchod a poráţka Narváeza. 

Siedma výprava: Povstanie proti Pedrovi de Alvarado, „Noche Triste“, pobyt v Tlaxcale. 

Ôsma výprava: Počiatok výstavby mesta Mexika na troskách Tenochtitlánu, hľadanie 

prírodného bohatstva, smrť Cuauhtémoka a pozorovania ohľadom krajiny a jej obyvateľov. 

 Ako som uţ spomenula pri analýze Tapiovej správy, z kaţdej jednej kroniky 

o dobývaní Nového sveta sa o ňom a jeho obyvateľoch zároveň dozvedáme niečo viac. 

Väčšinou sú to informácie kuriózne, „ohromné“, jednoducho také, ktoré títo „vojaci 

kronikári“ povaţovali za hodné zaznamenania. Francisco de Aguilar sa podľa jeho 

vlastných slov vţdy zaujímal o iné kultúry, pretoţe na margo náboţenských zvykov píše: 

„Hovorím teda, že ja som sa už od mlada zaoberal čítaním a študovaním mnohých 

histórií a starožitností perzských, gréckych, rímskych; čítal som tiež o rituáloch, ktoré mali 

v portugalskej Indii, a hovorím určite, že v žiadnej z týchto zemí som nečítal ani nevidel tak 

ohavný spôsob a zvyk slúženia a uctievania, ako bol ten, ktorí títo preukazovali diablovi, 

a podľa mňa nebolo na svete kráľovstva, kde bol Náš Pán Boh tak zabudnutý, a kde by bol 

viac pohanený ako v tejto zemi, a kde by bol diabol viac uctievaný a vážený.“ 

 

Náboţenstvo: 

Predchádzajúci citát naznačuje záleţitosť, ktorá Európanom spôsobovala azda 

najväčší údiv, a to bolo náboţenstvo a zvyk ľudských obetí. O ňom nám podáva veľmi 

podrobný popis: 

„Mali veľké veže a na nich chrám, a pri vstupe do dverí, trochu vpredu, bol 

položený nízky kameň, až po kolená, kde buď mužov alebo ženy, ktoré boli obeťami pre 

bohov, položili na chrbát, a tí zostali pokojní; kam potom prišiel kňaz s veľkým kamenným 

nožom, ktorý skoro nič neodrezal, urobený na spôsob železného oštepu, a neskôr s tým 

nožom otvoril hrudník a vybral srdce, bez toho, aby obeť vyriekla slovo; a neskôr jeho 

alebo ju, už mŕtvych, zhodili dole schodmi a vzali a rozštvrtili s veľkou krutosťou, a upiekli 

ich na ohnisku a zjedli ako veľmi jemnú pochúťku; a takto robili obete bohom. Spomínaný 

kňaz vzal to srdce a vstúpil do chrámu, kde boli položené modly, tak z kameňa, ako aj z 

dreva, so svojím obetiskom; a takto, s rukou zakrvavil svoje modly a tiež rohy spomínaného 
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chrámu, a neskôr odišiel na východ, kde vychádza slnko, a urobil to isté, vrátil sa tiež na 

západ a sever a juh a urobil to isté,...“ 

Aguilar spomína tieţ sebaobetovanie, resp. sebatrýznenie, ktoré vykonávali kňazi: 

„...títo kňazi robili preveľké pokánie, pretože si rezali do jazyka a do hrude a nôh, 

a do toho, čo im Boh dal, až kým stratili mnoho krvi, a túto krv obetovali svojim bohom.“ 

Neskôr, na tých istých stránkach v závere relácie, opisuje zvláštne zvyklosti, ktoré 

mali Indiáni pri vykonávaní svojho náboţenstva, ako napríklad, ţe do chrámu vstupovali 

bosí, v chráme si všetci sadali do drepu, a potom vzlykali, plakali a prosili odpustenie za 

svoje hriechy. Ţeny prichádzali s obetinami v podobe mäsa, ovocia alebo maľovaných 

kódexov. Spomína tieţ, ţe ich nariekanie vyvolávalo v Španieloch strach a hrôzu. Na 

druhej strane sa rozhorčuje, ţe uţ ako konvertovaní kresťania neprejavovali dostatočnú 

úctu a bázeň, a ţe na omšiach vyrušovali a bavili sa medzi sebou. 

Asi najväčšiu hrôzu spôsoboval Španielom rituálny kanibalizmus. Neboli schopní 

pochopiť jeho početné obmedzenia a mysleli si preto, ţe Aztékovia povaţujú ľudské mäso 

za najväčšiu pochúťku, a ţe patrí do kaţdodenného jedálnička. Svedčí o tom aj uţ citovaný 

opis toho, ako po obetovaní telá rozštvrtili a zjedli ako „veľmi jemnú pochúťku“. Beţné 

boli aj predstavy, ţe Indiáni „...prahnú po mäse smutných Španielov.“ Tie sa nachádzajú aj 

v Tapiovej správe. 

V časti venovanej analýze Tapiovej správy som uţ spomínala, ţe jedna verzia mýtu 

o bohovi Quetzalcoatlovi naznačovala, ţe sa raz vráti, a ţe Indiáni si zamieňali príchod 

Španielov práve s jeho návratom. Toto naznačuje aj Francisco de Aguilar: 

„...od svojich predkov mali a vedeli z toho, čo im povedali, že odtiaľ, odkiaľ 

vychádza slnko majú prísť bradatí a ozbrojení ľudia, ktorí s nimi nebudú bojovať, pretože 

sú pánmi tejto zeme. Mal nás za nesmrteľných mužov a volali nás teules, čo znamená 

bohovia.“ 

 

Moctezuma a jeho ríša: 

   Vieme uţ, ţe Aguilar mal moţnosť spoznať vládcu Aztékov lepšie ako nikto iný. 

Bol totiţ poverený stráţiť ho počas jeho zajatia. Podáva nám o jeho vzhľade a osobnosti 

nasledujúce svedectvo: 
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„Tento kráľ a pán bol strednej postavy, ušľachtilého tela, veľkej hlavy a trochu 

krivého nosu, mal dosť kučeravé vlasy, bol ľstivý, bystrý a rozvážny, múdry, skúsený, 

v rečníctve krutý, veľmi rozhodný.“ 

Aguilar, rovnako ako Tapia, spomína Moctezumove hygienické návyky, pre 

Španielov na počiatku novoveku tak neobvyklé: 

„Tento pán sa s potešením umýval ráno i v noci, teda večer; jeho šaty nikto 

neniesol v rukách, ale s inými látkami ich zabalili do iných a boli nesené s hlbokou úctou 

a vážnosťou.“ 

O vznešenosti Moctezumovho kráľovského ţivota svedčí nasledovné: 

„Spôsob jeho obsluhy bol veľkolepý, ako mocného kniežaťa, ktorému napriek tomu, 

že bol väznený a držaný v jednej miestnosti, stále nosili  na jedenie rôzne pokrmy na ich 

spôsob a toho, čo on zjedol, bolo málo a bolo to zohrievané v ich ohrievadlách s uhlím.“ 

Aguilar ako očitý svedok sa snaţí dopodrobna opísať všetky moţné vymoţenosti 

kráľovského dvora, avšak, ako sám priznáva: 

„Rozprávanie o všetkých veľkolepých veciach, ktoré tento pán mal, by nemalo 

konca kraja.“  

O samotnom meste Tenochtitlán píše: 

„A prichádzajúc bližšie k spomínanému mestu, objavilo sa tam mnoho veží 

a kostolov na ich spôsob, palácov a príbytkov veľmi veľkých. To mesto muselo mať ulice so 

sto tisíc domami, a každý jeden dom bol položený a urobený na vode, na drevených koloch, 

a od domu k domu bol trám, a nič viac, cez ktorý prechádzali, takže každý dom bola jedna 

pevnosť.“ 

 

Materiálna a duchovná kultúra: 

V relácii Franciska de Aguilara toho ohľadom duchovnej kultúry okrem uţ 

spomínaného náboţenstva nenájdeme takmer ţiadnu zmienku. Náboţenstvu ako 

špecifickej oblasti duchovnej kultúry sa z pochopiteľných dôvodov venoval: keďţe neskôr 

vstúpil do dominikánskeho rádu, táto oblasť ţivota Indiánov ho veľmi zaujímala.  

O materiálnej kultúre sa tieţ dozvedáme málo, takmer výhradne sú to zmienky 

o zbraniach: 

„...s veľmi dobrými zbraňami na ich spôsob, s brnením z bavlny, indiánskym 

kyjakom a s mečmi na ich spôsob, a mnoho lukostrelcov, a veľa z nich s vlajkami 
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a guľatými štítmi zo zlata a inými insígniami, ktoré mali pripevnené na chrbte, a ktoré im 

dodávali divoký výraz a výzor,...“ 

Francisco de Aguilar bol nadšený domorodými zbraňami a podáva nám aj správu 

o tom, ţe Španieli veľmi rýchlo prijali efektívne ichcahuipilli - mexické brnenie vyrobené 

z bavlny, ktoré bolo veľmi výhodné pre svoju ľahkosť a účinnosť. Španieli toto brnenie 

začali vyuţívať veľmi skoro, uţ pri ťaţení proti Narváezovi: 

„Odišli sme teda z Mexika vyzbrojení všetci brnením z bavlny; ako zbrane sme 

niesli tmavé dlhé kopije, pripomínali sme vojaka, ktorý prešiel cez múr z tehál, všetci 

pešiaci, bez strachu a úzkosti, ako odvážny kapitán a vojaci rozhodnutí položiť život za 

slobodu.“ 

 

Obyvateľstvo Mexika: 

Významné sú Aguilarove pokusy o štatistické údaje o obyvateľstve jednotlivých 

miest, i keď sú trochu prehnané. Francisko de Aguilar prejavuje hlboký záujem 

o domorodý svet. Nesnaţí sa len o odhady počtu obyvateľov jednotlivých miest, ale 

pokúša sa ich aj opísať a podáva nám tak správu o ich výnimočnosti a v mnohých 

prípadoch o ich kráse. 

Jorge Gurría Lacroix v úvode k Aguilarovej správe podáva podrobnú analýzu 

spomínaných štatistických údajov: 

Aguilar udáva, ţe Tenochtitlán so 100 000 domami mal medzi 400 a 500 000 

obyvateľov, Texcoco medzi 320 000 a 400 000, Tlaxcala medzi 400 000 a 500 000, 

Cholula medzi 240000 a 300 000 a Cempoala medzi 80 000 a 100 000, ak počítame na 

kaţdý dom štyri aţ päť osôb. Podľa Lacroixa sú tieto kronikárove odhady neprípustné, 

pretoţe len spomínaných päť miest by malo medzi 1 400 000 a 2 100 000 obyvateľov, 

avšak technika a prostriedky produkcie, ktorými vtedy tieto mestá disponovali, by nestačili 

pokryť potreby toľkého mnoţstva obyvateľov
75

. 

Aguilar podobne uvádza i údaje ohľadne veľkosti vojska, ktoré proti Španielom 

bojovalo v Tabasku, a ktoré podľa neho malo aţ 40 000 vojakov. Lacroix však opäť 

oponuje, ţe tento údaj je prehnaný, pretoţe keďţe Inidáni nevedeli dopredu o príchode 

Španielov, to, ţe boli schopní za tak krátky čas zostaviť tak veľké vojsko, by okrem iného 

                                                             
75 Jorge Gurría Lacroix, op. cit., s. 55. 
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naznačovalo, ţe daná provincia by musela mať minimálne 400 000 obyvateľov, čo je opäť 

podľa neho nereálny údaj
76

. 

V závere kroniky sa Francisko de Aguilar aţ s ľútosťou vyjadruje o obrovskom 

úbytku Inidánov, keď opisuje rozdeľovanie provincií do encomiend. Napríklad spomína 

Zempoalu a iné osady: 

„Ešte ďalej je mesto Sempuala, už spomínané, v ktorého centre sa nachádzalo 

dvadsať tisíc domov a dnes nemá ani dvadsať domov. Nespomínam obce, dediny a iné 

mnohé mestá blízko hôr, a tie v horách, z ktorých ostalo niekoľko ľudí, keďže to je krajina 

studená a drsná, ale celý zvyšok pobrežia je už opustený.“ 

 

Conquista: 

Pre Franciska de Aguilara bola conquista Nového Španielska súkromným 

podnikom, v ktorom cisár „neminul ani nevložil do armády absolútne nič“ Preto sa neskôr 

sťaţuje, ţe v čase, keď uţ bolo získané zlato, nechal sa štedro vyplatiť:  

„A kráľ sa nechal vyplatiť conquistadormi v čase, keď sa šlo taviť nejaké zlato,...“ 

Neskôr pokračuje vo svojom proteste, a k tomu obviňuje Cortésa, ţe neodmenil 

veľkými provinciami tých, ktorí mu pomohli v boji. Aguilar tak napriek tomu, ţe sám na 

conquiste zbohatol, obhajuje svojich spoluvojakov, ktorí nedostali dostatočnú odmenu za 

svoje zásluhy v boji: 

„...tak najmladší zo všetkých získal veľmi veľa a všetci ostatní ostali stratení.“ 

Vďaka Aguilarovi sa tieţ dozvedáme o etnickom zloţení dobyvateľského vojska: 

„Boli tam aj ľudia z Benátok, Gréci, Sicílčania, Taliani, Baskovia, horali, 

Astúrčania, Portugalci, Andalúzania a Extremadúrci.“ 

Hernán Cortés bol rovnako, ako pre Andrésa de Tapiu, i pre Franciska de Aguilara, 

ústrednou postavou conquisty. Muţ dôvtipný, vynaliezavý a statočný, ako ho opisuje 

Aguilar na viacerých miestach svojej kroniky: 

„...spomínaný kapitán Hernando Cortés sa zachoval veľmi šľachetne a preukázal 

statočné a silné srdce, a tak Španielom predniesol oduševnenú reč, ktorá zapríčinila, že 

z nich trochu opadol strach,...“  

 

 

                                                             
76 Jorge Gurría Lacroix, op. cit., s. 55. 
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4. Komparácia kroník 

 

Ako uţ názov napovedá, nasledujúca kapitola sa bude venovať porovnaniu 

Cortésovej, Díazovej, Tapiovej a Aguilarovej kroniky. Začneme tým, čo majú tieto 

kroniky spoločné, neskôr si na pár príkladoch ukáţeme, ako jednotliví kronikári opisovali 

a intepretovali konkrétne udalosti. 

 

4. 1.  Providencializmus 

 

Ďalším z charakteristických rysov „vojakov kronikárov“, okrem toho, ţe boli 

očitými svedkami dobyvateľských udalostí, je ich providencializmus. História pre nich nie 

je realizáciou ľudskej vôle a úmyslov, ale vôle Boţej. Táto interpretácia je v súlade 

s kresťanskou historiografickou školou
77

. 

Uveďme si pár príkladov: 

  Napriek tomu, ţe Hernán Cortés vo svojich listoch preukázal značne moderné 

myslenie, ako na to upozorňuje Oldřich Kašpar v úvode k jeho reláciam
78

, stále sa z času 

na čas odvoláva na Boţiu vôľu: 

 „A protože jsme postupovali pod znamením kříže a bojovali za naši víru a ve 

službách Vašeho Najsvětejšícho Veličenstva, Bůh nám ve svém královském požehnání 

dopřál takového vítězství, že se nám podařilo pobít mnohé nepřátelé, aniž bychom sami 

utrpěli ztráty.“
79

 

 Bernal Díaz del Castillo na záver kapitoly o bitke s Narváezovým vojskom 

konštatuje: 

 „Náš Pán Ježíš Kristus nám seslal velkou podporu a pomoc.“
80

 

 V správe Andrésa de Tapiu veľa odkazov na „boţiu prozreteľnosť“ nenájdeme, ani 

on sa im však úplne nevyhol. Takto opisuje príhodu Gerónima de Aguilara o tom, ako 

stroskotali a doplávali na Yucatán: 

 „Loď s ostatnými klesla na dno, a Boh im pomohol doplávať na tamtú zem,...“ 

                                                             
77 Jorge Gurría Lacroix, op. cit., s. 12. 
78 Viď. Oldřich Kašpar, „Hernán...“, op. cit., 9 – 24. 
79 Hernán Cortés, Dopisy. Druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu. Argo, Praha 2000, s. 34. 
80 Bernal Díaz del Castillo, Pravdivá historie dobývaní Mexika. 1. zv., Odeon, Praha 1980, s. 331.  
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 Francisco de Aguilar bol podľa jeho neskorších ţivotných osudov veľmi náboţný 

človek, a uţ počas conquisty si uvedomoval zodpovednosť za činy celého vojska. Takto 

píše o utrpení, ktoré zaţívali Španieli počas obkľúčenia v Tenochtitláne. 

 „Toto mohlo trvať trinásť alebo štrnásť dní, to nás Boh trestal za naše hriechy, 

pretože už sme nemali potraviny ani vodu na pitie,…” 

 

4. 2. Porovnanie správ 

 

 Je mimoriadne náročnou úlohou pokúsiť sa nejak zmysluplne porovnať dané štyri 

kroniky. Ako uţ bolo spomenuté, kaţdá z nich bola napísaná s trochu iným zámerom, 

s iným časovým odstupom, a čo je najdôleţitejšie, rozsah Tapiovej a Aguilarovej správy sa 

napríklad s Bernalovým „veľdielom“ ani porovnať nedá. Tapiova správa k tomu všetkému 

siaha iba po víţazstvo nad Narváezom. Francisco de Aguilar na druhej strane vtesnal celý 

priebeh conquisty do rovnakého počtu strán ako Andrés de Tapia. O to viac potom 

prekvapí fakt, ţe niektoré udalosti, ktoré povaţovali Tapia i Aguilar za hodné 

zaznamenania i vo svojej stručnosti, v Bernalovi nenájdeme: 

 Bernal o pochode do nepriateľského tábora Tzompantzingo (či Aguilarovo 

pomenovanie Zumpanchinco alebo Tapiova verzia Zimpancingo) píše: 

 „A tak jednou v noci, když všechno tvrdě spalo, jsme vstali, abychom šli do té vsi, a 

to šest nejlepších jezdců, nejzdravější vojáci, deset střelců s kuší, osm s puškou a Cortés 

jako kapitán, i když měl horečku nebo třídenní horečku; (...). (...) toho rána vál od 

zasněžených hor tak chladný vítr, že jsme se chvěli či třásli; ten drsný chlad pocítili i koně, 

ktoré jsme měli s sebou: dva z nich se silně roztřásli, což nás zarmoutilo, protože jsme se 

domnívali, že snad pojdou. Cortés jejich majitelům přikázal, aby se vrátili do tábora a 

koně ošetřili; a protože ta ves byla nablízku, došli jsme tam, ještě než se rozednilo.“
81

 

  Tapia, ako si všimneme, je v tejto záleţitosti obšírnejší: 

  „...a neskôr, keď boli dve alebo tri hodiny v noci, začal pochodovať smerom k tým 

vrchom poslepiačky, pretože noc bola tmavá, a idúc asi jednu míľu od tábora, náhle sa 

kone tak vzopreli, že spadli na zem bez možnosti pohnúť sa. A s prvým, ktorý spadol, 

a povedali  to markízovi, povedal: „Nuž nech sa vráti jeho pán aj s ním do tábora.“ A pri 

druhom povedal to isté a začínali sme mu hovoriť niektorí zo Španielov: „Pane, pozrite sa, 

                                                             
81 Bernal Díaz del Castillo, op. cit., I. zv., s. 190 – 191. 
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je to zlé znamenie, a lepšie bude, keď to necháme na svitanie; potom uvidíme, kadiaľ 

kráčame.“ A on povedal: „Prečo pozeráte na znamenia? Nenechám pochod, pretože si 

myslím, že sa dá pokračovať veľmi dobre túto noc, a diabol, aby nám v tom zabránil, nám 

kladie tieto prekážky.“ A neskôr mu spadol aj jeho kôň ako ostatným a urobil mierne 

zastavenie a viedli koní za uzdu a bolo ich osem. 

 A tak sme pochodovali až kým sme nestratili istotu v ceste k vrchom. A ocitli sme sa 

v neľútostnom kraji plnom kamenísk a roklí, a približujúc sa k ohňu, ktorý bol v jednej 

chalupe, prišli sme tam a zobrali sme dve ženy. A dvaja Španieli, ktorých markíz poslal na 

cestu, vzali dvoch Indiánov; títo nás doviedli až k vrchom a došli sme tam za svitania 

a kone už šli dobre, a prišli sme na koniec tých vrchov do veľkého mesta, ktoré tam bolo 

a volá sa Zimpanzingo;…“ 

 Francisco de Aguilar, napriek tomu, ţe jeho správa je čo do opisu udalostí zo 

všetkých najstručnejšie, je v tomto prípade čo do rozprávania najobšírnejší: 

 „Hernando Cortés, kapitán, tak horlivý a odvážny, ako bol, videl zo svojho 

príbytku, asi míľu odtiaľ, viac menej, že sa robia veľké ohne, z čoho vyplývalo, že je tam 

veľa bojovníkov; a tak sa rozhodol, keďže Indiáni už ochabli, že vezme v noci nejakých 

vojakov a šesť jazdcov a priblížia sa k nim o polnoci s až sto mužmi, a tak boli dohodnutí. 

Keď prišla noc určená na tento čin, kapitán so svojimi vojakmi začali sme pochodovať 

a tiahnuť vo veľkej tichosti a pokoji, a po chvíli statočného pochodovania, zrazu sa začal 

kôň, na ktorom šiel Hernando Cortés, triasť a spadol ochromený na zem, a kapitán 

s neporaziteľnou odvahou, bez náznaku znepokojenia, neprestal pochodovať, skôr sa ešte 

poponáhľal a pridal sa k pešiakom. Boli takí, čo mu povedali: „Pane, zdá sa nám to ako 

zlé znamenie, vráťme sa.“ A tým odpovedal: „Pre mňa je dobré, vpred.“ Idúc ďalej, 

spadol ďalší kôň tým istým spôsobom, a prehovárajúc kapitána na návrat, on ako 

veľkomyseľný a s veľkou námahou povedal: „Nikdy sa tak neskloním pred [ich] božstvami, 

aby som sa ja vrátil naspäť, vpred.“ A takto spadli všetky kone, ktoré ostali, a kapitán ako 

muž odvážny stále s veľkým úsilím povzbudzoval, aby pokračovali ďalej, pretože nebolo 

potrebné zastaviť, až kým by nedošli k Indiánom a ich dymom. Onedlho potom, čo sa to 

stalo, mladík, ktorý ostal s kapitánovým koňom, ho doniesol zdravého a v dobrom stave, 

ktorého spomínaný kapitán osedlal, a tak doniesli potom ďalších päť zdravých koní bez 

známok čohosi zlého. Vidiac toto tí, ktorí pochodovali, veľmi sa potešili a upokojili; a tak 
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došli tam, kde sa robili spomínané ohne, čo bolo jedno veľké mesto, ktoré sa volalo 

Zumpanchinco,...“ 

 Na záver uveďme Cortésov opis danej udalosti. Ten jej síce venoval pribliţne 

tokľko priestoru ako Bernal Díaz, faktami sa však viac pribliţuje opisom Tapiu a Aguilara: 

 „Když jsem si poněkud odpočal, vypravil jsem se v noci po první obchůzce stráží se 

stovkou pěšáků, našimi indiánskými spojenci a s jezdci z tábora. Asi míli od ležení jsem 

však přišel o pět z koní a klisen, jež jsem měl s sebou. Ti za žádnou cenu nechtěli jít dál, i 

poslal jsem je zpět. A přestože mé mužstvo žádalo, abych se vrátil, neboť považovalo tu 

příhodu za zlé znamení, pokraval jsem v cestě s vírou, že Bůh je silnější než Příroda. Ješte 

do svítání jsem narazil na dvě osady a pobil zde mnoho lidí. (…). Za svítání jsem přišel 

k veliké osadě, čítající, jak ukázala obhlídka, přes dvě tisícovky domů.“
82

 

 Na doplnenie sa ešte vráťme k citátu Bernala Díaza k miestu, kde spomína, ţe 

Cortés mal trojdennú horúčku. Je to práve tá horúčka, ktorú Andrés de Tapia tak farbito 

opísal, a ktorú som citovala na konci analýzy Tapiovej správy. 

 Dúfam, ţe aj táto malá ukáţka komparácie diel „vojakov kronikárov“ stačí ako 

dôkaz toho, ţe i keď sú správy Tapiu a Aguilara veľmi stručné, môţu predsa len poskytnúť 

nové svetlo na udalosti, ktoré sa odohrali pri dobývaní aztéckej ríše. Je skutočne dôleţité 

pouţívať pri skúmaní historických udalostí čo najväčší počet prameňov. Ako si ukáţeme 

na nasledujúcom príklade, v dôsledku nadrţiavania jednej strane, resp. obhajovania činov 

jedného človeka (v tomto prípade Cortésa) sa môţe veľmi ľahko stať, ţe aj niektoré 

zásadné informácie budú zamlčané. Uveďme si príklad povstania Aztékov v Tenochtitláne 

proti Pedrovi de Alvarado v čase, keď Cortés bojoval proti Narváezovi. Tapiu musíme 

z tohto porovnania vynechať, keďţe jeho správa siaha len po zráţku s Narváezom a ďalšie 

udalosti uţ nerozvádza. 

 V čase Cortésovej neprítomnosti mal španielsku posádku v Tenochtitláne Pedro de 

Alvarado. Aztékovia medzitým usporiadali pravidelnú slávnosť zasvätenú bohovi 

Huitzilopochtlimu. Keď boli oslavy v plnom prúde, Alvarado bez dôvodu zaútočil na 

neozbrojených Aztékov a pobil tak väčšinu aztéckej šľachty a mnoho rádového 

obyvateľstva, čo malo za následok krutú vzburu a nesmierne to tieţ ohrozilo dobre sa 

vyvíjajúci podnik dobytia Tenochtitlánu. 

                                                             
82 Hernán Cortés, op. cit., s. 36.  
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 Zo vzbury proti Španielom Bernal Díaz obviňuje Alvaradovo nerozváţne 

správanie, čo sa neskôr ukázalo ako pravdivá informácia. Takto opisuje Cortésovo 

vyzvedanie po príčinách masakru. Alvarado sa ospravedlňoval, ţe mal zaručené informácie 

o tom, ţe sa Indiáni chystajú napadnúť Španielov: 

„Tento výklad podal Pedro de Alvarado Cortésovi na svou omluvu. Avšak Cortés se 

ho zase zeptal, z jakého důvodu na Indiány zaútočil, když tančili a pořádali slavnost. 

A Pedro de Alvarado odpověděl, že hned po ukončení slavnosti, tanců a obětí, které konali 

na počest boha Huitzilopochtliho a Tezcatlipoky, hodlali, jak najisto zvěděl, na něj 

zaútočit, protože se tak mezi sebou dohodli; o všem se prý dověděl od jednoho papahuy, 

dvou pohlavářů a jiných Mexičanů. 

„Jenomže mně bylo řečeno, že si od vás k té slavnosti a k tanci vyžádali svolení.“ 

 Pedro de Alvarado odvětil, že je to pravda, že je tím svolením chtěl uklidnit; a pak, aby 

dostali strach a nezaútočili oni na něho, udeřil na ně první.“
83

 

Cortés bol kvôli tomuto neuváţenému činu na Alvarada právom nahnevaný. 

Pravdepodobne mu bolo jasné aj to, ţe celé údajne pripravované sprisahanie Aztékov bolo 

vymyslené. Avšak v liste cisárovi predsa len nepriznal, ţe jeho blízky priateľ a kapitán, 

ktorého sám ustanovil za svojho zástupcu, by sa bol dopustil takej váţnej chyby. Preto ho 

v tomto prípade vôbec nespomína. Nakoniec Francisco de Aguilar, ako „cortezianista“ zo 

vzbury automaticky obviňuje Moctezumu, resp. Aztékov: 

„Hovorí sa, že keď Motecsuma, pán a kráľ tej zeme, videl náhly odchod kapitána 

Hernanda Cortésa do prístavu, prikázal napadnúť dona Pedra de Alvarada, ktorý ostal 

ako kapitán so stopäťdesiatimi mužmi. Ale keďže bol uväznený a mal ho na starosti don 

Pedro de Alvarado, niektorí hovoria, že on to neprikázal, ale že niektorí jeho ľudia ho 

chceli oslobodiť z väzenia; a boje, ktoré musel zvládať don Pedro de Alvarado, boli veľmi 

veľké, pretože, ako prorokoval Botello, prepadli ho s rebríkmi.“ 

 

 

 

 

 
                                                             
83 Bernal Díaz del Castillo, op. cit., I. zv., s. 379. 
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5. Preklad kroniky Andrésa de Tapiu 

 

Správa o niektorých veciach, ktoré sa prihodili vznešenému pánovi 

donovi Hernandovi Cortésoci, markízovi Údolia, odkedy sa rozhodol 

objaviť zem na Pevnej Zemi Mora Oceánskeho. 
  

Ako pán markíz Údolia odišiel z ostrova Kuba, a o problémoch, ktoré mal pri 

zásobovaní. 

 

 Tento [Hernán Cortés] odišiel z ostrova Kuba, ktorý sa nachádza v spomínaných 

Indiách, a išiel do prístavu Villa Rica de la Veracruz, čo bolo prvé meno, ktoré dal 

mestečku, čo osídlil a zaloţil v zemi, ktorú neskôr nazval Nové Španielsko. 

 Zmienený markíz niesol zástavu s bielymi a modrými bleskami a s červeným 

kríţom v strede a s nápisom: Amici, sequamur crucem, et si nos fidem habemus, vere in 

hoc signo vinceus
84

. 

 Odišiel zo spomínanej Kuby uvedený pán markíz nie tak zásobený, ako by chcel, 

aby pokračoval v ceste a plavil sa pozdĺţ spomínaného ostrova Kuba do prístavu, ktorý sa 

tam nachádza a volá sa Macaca, kde sa chystal urobiť istý chlieb z koreňa, ktorý sa volá 

yuca
85

, a ktorý pestujú na hromadách hliny a vyťahujú ako bielu repu; tieto korene sú pred 

roztlčením a uvarením určitým spôsobom jedovaté a toxické a po ostrúhaní a vyţmýkaní 

a uvarení vznikne chlieb a slušná výţiva. A odtiaľ, z tohto prístavu, vyslal niekoľko lodí do 

cípu ostrova a inú loď na iný ostrov, ktorý sa volá Jamajka, so zásobami z Kastílska 

a s nejakým zlatom, aby ho vymenili za chlieb, o ktorom sme hovorili, a za slaninu, 

pretoţe na tamtom ostrove jej mali aţ dodnes viac ako na Kube. A tieţ dostal správu, ţe 

loď nejakého Kubánca vyplávala naloţená týmto chlebom, aby ho išla predať do tej časti, 

odkiaľ vzali zlato na spomínanom ostrove; a vyslal niekoľkých zo svojej posádky, aby 

našli tú loď, a aby ju doniesli nasilu alebo dobrovoľne do cípu ostrova, kde on predtým 

poslal svoje lode. Tak sa stalo, ako to zmienený markíz prikázal. Takýmto spôsobom 

zásobil svoju armádu a zaplatil nejakými zlatými šperkmi to, čo stáli potraviny a loď, ktorú 

si tak vzal. Potom sa plavil stratiac 15 alebo 20 dní medzi plytčinami a ostrovčekmi, 

a nakoniec došiel do mesta San Cristóbal prístavu Havana, ktorý je na ostrove Kuba, kde 

                                                             
84 „Priatelia, nasledujme Kríž, a ak máme pravú vieru, s týmto symbolom zvíťazíme.“ In: Germán Vázquez 

Chamorro, op. cit., s. 67. 
85 Maniok alebo sladký zemiak. Ibid., 68. 
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vymenil potraviny od jedného, ktorý bol výbercom desiatkov, a od druhého, ktorý bol 

kráľovským výbercom, a v ich cene dostal slaninu a chlieb, pretoţe v tejto časti sa 

neprijímalo zlato. A tu skončilo zásobovanie; s ďalšími potravinami, ktoré neskôr zmenil 

so spomínanými obyvateľmi, vybral sa do ďalšieho [prístavu], ktorý sa volá Guaniguanico, 

ktorý sa nachádza na tom istom ostrove Kuba. 

 

Ako sme pristáli v Aquçamile, a aká bola modla, ktorú domorodci uctievali. 

 

 V spomínanom prístave Guaniguanico zhromaţdil pán markíz Údolia svoje lode 

a rozdelil medzi ne potraviny, ktoré ostali, a ľudí a poveril kapitánov, ktorým dal potrebné 

pokyny, ţe majú nasledovať kurz, a ako majú riadiť ľudí, ktorých kaţdý z nich viezol. 

A neskôr, keď vyplávali z ostrova, schytila jeho loďstvo víchrica, ktorá poničila lode, 

a podľa pokynov, ktoré dostali, kadiaľ sa majú plaviť, priplávali všetci k malému ostrovu, 

ktorý sa nachádzal na mori blízko pevniny, ktorý Indiáni nazývali Aquçamil, a zo všetkých 

lodí nechýbala viac ako jedna, o ktorej porozprávame neskôr. 

 Na spomínanom ostrove sa nachádzalo pribliţne 2000 ľudí a ostrov mal asi 5 míľ 

na najdlhšom úseku a 2,5 na najkratšom. 

 Ľudia tohto ostrova uctievali modly, ktorým prinášali obete, zvlášť jednej, ktorá sa 

nachádzala na brehu mora na vysokej hore. Táto modla bola z pálenej hliny a bola dutá, 

prilepená vápnom k stene, a vzadu za stenou bol tajný vchod, cez ktorý sa zdalo, ţe muţ 

mohol vojsť a preobliecť sa za spomínaného bôţika, a tak to muselo byť, pretoţe Indiáni 

hovorili, ako sme neskôr pochopili, ţe tamten bôţik rozprával. 

 Na tomto ostrove sa nachádzal pred modlou pod horou kríţ z vápenca výšky 

jedného a pol človeka
86

 a obruč z vápenca a kamenia, ktorý tvoril kríţu cimburia, kde 

Indiáni hovoria, ţe obetúvajú prepeličky a ich krv a pália istú ţivicu ako kadidlo, a ţe toto 

robia, keď majú nedostatok vody, aby privolali dáţď. 

 

 

 

 

 

                                                             
86 V španielčine – estado y medio – táto dĺţková miera pouţívaná k meraniu výšok a hĺbok je ekvivalentom 

k 7 stopám, teda k 1,95 m. Viď. tieţ Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 69. 
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Ako sa ten, kto toto píše, stretol s jedným kresťanom, ktorý bol zajatcom u Indiánov. 

 

 Na tomto ostrove sa dozvedeli posunkami, alebo ako inak bolo moţné si najlepšie 

rozumieť, ţe na pevnine, ktorá tvorila hranicu s týmto ostrovom, sa nachádzali muţi s 

bradami ako my, aţ traja alebo štyria. 

 Pán markíz Údolia daroval niekoľko vecí na výmenu, ktoré mal so sebou, jednému 

Indiánovi, pretoţe mal odniesť list tamtým kresťanom, a s týmto Indiánom poslal jednu 

brigantínu, štyri člny a jedného kapitána; a pretoţe ten Indián povedal, ţe je to blízko 

pobreţia, napísal im v liste, ţe tie člny ich budú čakať päť dní a nie viac, a s týmto odišla 

brigantína a člny a boli tam osem dní a Indián, ktorý niesol list sa vrátil k našim ľuďom 

a urobil posunky, ţe nechceli prísť, a tak sa všetci vrátili na daný ostrov. A neskôr 

spomínaný pán markíz nariadil nalodiť všetkých svojich ľudí  a nastúpil na loď a ukázal 

posunkom, aby natiahli plachty, a tak to urobili. A znenazdajky sa zmenil vietor tak 

opačný, ţe bolo potrebné vrátiť sa do prístavu bez moţnosti urobiť inú vec a vylodiť sa. 

 A na druhý deň, nachádzajúc sa na lodi, ten, ktorý píše túto správu, a ďalší 

šľachetní páni, videli prichádzať po mori kánoe, ako sa volá to, v čom sa Indiáni plavia a je 

vyrobené z jedného kusu vydlabaného stromu, a zistiac, ţe chcú priplávať k pobreţiu, 

odišli z lode na zem a po pobreţí sa odišli skryť najviac, ako to len mohli, a idúc tam, 

kánoe sa pribliţovala k zemi, aj ju dosiahla, videli troch nahých muţov, zakryté len ich 

ohanbia, zviazané kone vzadu ako ţeny a so svojimi lukmi a šípmi v rukách. A ukázali sme 

im znamenia, aby nemali strach, a jeden z nich sa priblíţil a druhí dvaja javili strach 

a chceli utiecť do svojho člna a ten jeden im hovoril v jazyku, ktorému sme nerozumeli, 

a prišiel k nám, hovoriac v našej kastílčine: „Páni, ste kresťania, a čí vazali?“. Povedali 

sme mu, ţe áno, a ţe sme vazali kráľa Kastílie. 

 Potešil sa a ţiadal nás, aby sme ďakovali Bohu, a on tak tieţ urobil so záplavou sĺz, 

a povznesení modlitbou, vydali sme sa na cestu do tábora a on vzal svojich dvoch druhov, 

ktorí boli Indiáni, so sebou, a počas cesty nám rozprával, ţe uţ to bolo desať rokov, 

odkedy sa plavil na lodi po mori; nevedel kam, len to, ţe odplávali z ostrova Santo 

Domingo a idúc na pevninu aţ k las Perlas sa im rozbila loď, a ţe trinásť jeho muţov vzalo 

čln a upevnilo na neho plachtu a plávalo, kam ich chcel vietor odniesť. 

 Loď s ostatnými klesla na dno, a Boh im pomohol doplávať na tamtú zem, a on tu 

pracoval, aby uspokojil jedného pána Indiána, v ktorého moci bol, a druhý Španiel si vzal 
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za ţenu jednu pani Indiánku, a ţe ostatných Indiáni zabili; a ţe on cítil, ţe ten druhý 

nechce prísť uţ viackrát predtým, keď s ním rozprával hovoriac, ţe má prevŕtaný nos a uši 

a pomaľovanú tvár a ruky, a preto ho ani nevolal, keď odchádzal. 

 Pán markíz sa s týmto Španielom veľmi bavil, ten slúţil ako tlmočník, a s ním sa 

mu podarilo zavolať Indiánov z ostrova a im kázal, aj ich karhal a ţiadal ich, aby zborili 

svoje modly a zdalo sa, ţe to urobili s dobrou vôľou, a pýtali ho obrazy [svätých] a on im 

dal Našu Pannu Máriu a vztýčil a nechal vztýčiť po celom ostrove po častiach aj na horu, 

kde bol predtým bôţik, kríţe, dávajúc Indiánom to, čo si myslel, ţe by pre nich bolo dobré; 

a tak odišiel zo spomínaného ostrova. A neskôr sme sa dozvedeli, ţe keď tadiaľ išla nejaká 

loď, Indiáni k nim prišli na kánoe s obrazom Našej Panny Márie a dali im to, čo mali. 

 

Ako sme našli loď, ktorá nám chýbala, a čo sa prihodilo tým, ktorí sa na nej plavili. 

 

 Odišiel spomínaný pán markíz so svojim loďstvom z tohto ostrova, idúc na pevninu 

a hľadajúc loď, ktorá sa mu stratila; a idúc smerom, ktorým kázal nasledovať, našiel 

v malej zátoke loď, ktorá mu chýbala, tú, ktorá mala nahromadených mnoţstvo králičích 

a zajačích koţí a niekoľko koţí z malých i veľkých jeleňov. A povedali Španieli zo 

spomínanej lode, ţe neskôr, keď tam prišli, videli ísť španielskeho psa po pobreţí a štekal 

smerom k lodi; a ako
87

 zoskočili na zem kapitán lode a niekoľko Španielov, videli chrticu 

dobre stavanú, a prišla k nim a láskala sa s nimi a vrátila sa do lesa a začala im nosiť 

králiky, a s touto chrticou lovili celé dni, čo tam boli, a vyúdili si mäso z králikov 

a jeleňov. 

 

Ako pán markíz prišiel na Isla de las Mujeres, a čo sa nám tam prihodilo. 

 

 Odtiaľ odišiel pán markíz a došiel na cíp mysu, ktorý sa volal Zem ţien, pretoţe 

všetky modly, ktoré boli v soľných lagúnach, ktoré sa tam nachádzali, boli ţenského rodu. 

 Tam ostal dva dni kvôli zlému počasiu, a ja som videl, ţe na lodi, na ktorej som bol 

ja, sme zjedli nejakú rybu, čo sa volá ţralok, ktorá sa podobá marrajo
88

, a ako sa zdalo, 

poţral všetky porcie mäsa, ktoré dostali vojaci a osoby, ktoré boli v loďstve, ktoré si kaţdý 

priviazal ku palube do vody, aby nasolené bravčové mäso zmäklo. A chytili sme ho na 

                                                             
87 Vázquez ho sám opravuje, ţe mal povedať keď. In. Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 73. 
88Typ ţraloka, ktorý meria nanejvýš 4 m a váţi 1500 kg, ţije v studených častých Atlantiku. Ibid., s. 74. 
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návnadu na udici s niekoľkými lanami so slučkou; a nemohli sme ho zdvihnúť s náradím, 

pretoţe príliš nakláňal loď, s člnom sme ho zabili vo vode, a ako sme vedeli, po kúskoch 

sme ho hádzali do člnu a na loď a náradím, a mal v tele viac ako 30 bravčových slanín 

a syr a dve alebo tri topánky a cínový tanier, čo sa neskôr zistilo, ţe spadnutý tanier so 

syrom patril adelantadovi Alvaradovi, z ktorého pán markíz urobil kapitána jednej lode 

z jeho loďstva. 

 Tých lodí bolo 13 a celá posádka čítala 560 ľudí. Najväčšia z lodí mala aţ sto 

tonelov
89

, a ostatné tri tak 60 aţ 80 tonelov a ďalšie boli ešte menšie. Mäso, ktoré sme 

získali z ryby, sme zjedli, pretoţe bolo menej slané ako to druhé, a chutilo lepšie. 

 

Ako sme prišli do provincie Tabasco a vojny, ktoré sme tam zviedli s domorodcami. 

 

 Odtiaľ odplávalo loďstvo k rieke, ktorú volajú Tabasco, do provincie, cez ktorú 

prechádza. 

 [Markíz] nechal väčšie lode von na mori a naloţil ľudí a delostrelectvo do menších 

člnov a vstúpil s nimi cez rieku tam, kde sa objavili nejakí Indiáni v plnej zbroji, 

a s tlmočníkom im povedal a sľúbil, ţe im nezoberie ţiadnu vec, ani nepripustí, aby im 

bolo ublíţené, ak ho príjmu v mieri a vypočujú si dôvod, prečo prišiel. 

 Oni si vzali čas na odpoveď do rána druhého dňa a spomínaný pán markíz ostal so 

svojimi ľuďmi na svojich člnoch na jednom ostrovčeku, ktorý vytvorila rieka, a ako sa 

zdalo, ţiadali čas, aby si obliekli šaty.
90

 

 Na druhý deň, okolo desiatej, markíz priplával so svojimi ľuďmi spolu k pobreţiu v 

člnoch a Indiáni sa javili nepriateľsky so svojimi lukmi a šípmi a kopijami a hádzali ich 

smerom k člnom a markíz im veľakrát opakoval ţiadosť, aby ho prijali v mieri, a ţe on to 

ţiadal preto, lebo vedel, ţe budú zničení, ak učinia inak; a nechceli, ale naopak nám 

hrozili, ţe keď zostúpime na zem, zabijú nás. A tak sme sa vylodili a dobyli sme na nich 

dedinu a na nádvorí v príbytku ľudí, ktorí slúţili modlám, v spomínanej dedine, sa 

ubytoval zmienený pán markíz a jeho ľudia; a po obsadení dediny poveril tú noc stráţ 

v tábore a ráno poslal do troch častí niektorých z jeho ľudí po širokých cestách, ktoré viedli 

z dediny; títo išli hľadať nejaké druhy rastlín a ovocia na jedenie a tie cesty ich zaviedli 

                                                             
89 Stará miera na lodnú tonáţ plavidiel, ktorá sa rovná 5/6 tony. Viď. Germán Vázquez Chamorro, op. cit, s. 

75. 
90 Podľa Vázqueza archaická väzba, ktorá znamená pripraviť sa, ozbrojiť sa. Ibid., s. 75. 
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jedných i druhých na polia tamtej dediny a našli nejakých ľudí, s ktorými bojovali, 

a doniesli niekoľko Indiánov. Keď prišli do tábora, rozpovedali, ako sa oni zhromaţďovali, 

aby nás pobili a všetkou svojou silou zabili a zjedli; a ţe bolo medzi nimi dohodnuté, ţe 

keby kresťania vyhrali, tak im budú slúţiť ako svojím pánom; to všetko sa porozumelo cez 

španielskeho tlmočníka, o ktorom sme uţ hovorili. 

 Pán markíz im odkázal a poslal cez poslov a ubezpečil ich, ţe keby sa rozhodli 

nebojovať, bolo by s nimi veľmi dobre zaobchádzané a on by s nimi jednal ako so svojimi 

deťmi a nevrátili sa s odpoveďou; ešte k tomu niektorí ľudia, ktorí sa predtým pripravovali 

na vojnu medzi potokmi a riekami, povedali našim, ţe odvtedy za tri dni bude zjednotená 

celá zem a zjedia nás; a tak sa zjednotili a objavili sa jedného rána. 

 Markíz a všetci jeho ľudia si vypočuli omšu a vybrali sa za nimi, a pretoţe zem sa 

zavodňovala a po ceste, po ktorej sme mali ísť, boli hlboké rieky, zobral desať koní, 

z trinástich, ktorých mal; odišiel s riekou po ľavej ruke, aby videl, kde sa môţe zakryť 

stromami a pustiť sa do nepriateľov buď zozadu alebo zboku, a ľudia idúci pešo išli cestou 

napravo cez potok. A keďţe Indiáni poznali cesty, boli rýchlejší ako Španieli, prechádzali 

potokmi a z druhej strany na nás vystrelili mnoho šípov a kopijí a kameňov z prakov; 

a napriek tomu, ţe sme niektorých z nich zabili nejakými poľnými delami, ktoré sme mali, 

a kušami, oni nám spôsobili veľké straty, keďţe ich bolo veľa; a my sme boli vo veľkom 

nebezpečenstve a nevedeli sme o markízovi, pretoţe nevedel, kadiaľ ísť k nepriateľom, 

predtým našiel mnoho zlých ciest cez zavlaţovacie kanály; a keď nás uţ mali nepriatelia 

obkľúčených pešiakmi zo všetkých strán, objavil sa v ich zadnom voji muţ na sivom, 

strakatom koni a Indiáni začali utekať a nás nechali tieţ vďaka stratám, ktorú im tamten 

jazdec spôsobil; a my, mysliac si, ţe to bol markíz, sme napadli a zabili niekoľkých 

nepriateľov, a ten na koni sa vtedy viac neobjavil. Nepriatelia sa vrátili nás zničiť ako 

predtým, a znova sa objavil ten na koni bliţšie k nám, škodiac im spôsobom, ktorý sme 

všetci videli, a pokračovali sme v boji, a zmizol tak, ako prvýkrát, a keď to urobil ešte raz, 

ţe to uţ bolo tretíkrát, čo sa objavil, a videli sme ho a stále sme si mysleli, ţe je to niekto 

z markízovej druţiny. 

 Markíz so svojimi deviatimi jazdcami sa vrátili k nášmu zadnému voju a on nám 

dal vedieť, ţe nemohol prejsť, a my sme mu povedali, ţe sme videli jedného jazdca, a on 

povedal: „Vpred, druhovia, Boh je s nami.“ A vrhol sa dopredu, nachádzajúc sa uţ ďaleko 
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od potokov a zasiahol nepriateľov a pešiakov za ním; a tak sme ich porazili, zabili mnoho 

z nich a rozohnali ostatných, ktorí sa skryli na nehostinných cestách medzi kanálmi. 

 Markíz sa vrátil do tábora so svojimi ľuďmi a z niekoľkých zajatcov, ktorých vzali, 

urobil poslov a poslal ich povedať nepriateľom, ţe ľutuje škodu, ktorú im spôsobil, a ţe by 

ich ešte povaţoval za priateľov, keby oni chceli prísť prejaviť poslušnosť; a prišli nejakí 

páni a doniesli vtákov, ktorých sme tam nazývali sliepky Indií
91

 a ovocie z tamtej zeme 

a iné potraviny, a vzdali poslušnosť spomínanému markízovi a tento ich ţiadal, aby zvrhli 

svoje modly a vztýčili kríţe na ich miesta, a tak sa to stalo, ako sme to tam videli. 

 A vzali sme nejakú kukuricu, čo je jedno semeno, ktorým sa oni ţivia, a nejaké 

ovocie, a poslali to na lode; páni zeme dali markízovi dvadsať ţien, ktoré oni drţali ako 

otrokyne, aby namleli chlieb. A potom, čo sme urobili procesiu na Kvetnú nedeľu 

a spomínanú omšu na nádvorí modiel, odišli sme sa nalodiť. 

 Indiáni nám povedali, ţe tých, čo s nami bojovali, bolo aţ štyridsať osem tisíc 

muţov, pretoţe počítali spôsobom od osem do osem tisíc, a povedali, ţe sa zjednotili 

v mnoţstve šesť krát osem tisíc.
92

  

 

Ako sme prišli do prístavu Sant Juan, a čo sa nám tam prihodilo. 

 

Po odchode odtiaľ sme mali dobré počasie, aby sme mohli ísť na pobreţie dole, 

a prišli sme na Veľký piatok do prístavu Sant Juan, ako ho tam volali Španieli. 

 Markíz vzal väčšinu svojich ľudí na zem, nechajúc stráţe na lodiach, a v mene 

kráľa Kastílie, nášho pána, zaloţil mestečko, ktorému dal meno la Villa Rica de la Vera 

Cruz. 

 Tam prišli Indiáni z tamtej zeme s ním sa porozprávať a náš španielsky tlmočník im 

nerozumel, pretoţe to bol jazyk veľmi odlišný od toho, ktorým hovoril on; a dali nám 

spomínaní Indiáni nejaké veci na jedenie, ovocie a kukuričný chlieb; to, čo oni jedia. 

  Markíz rozdelil niekoľko z tých dvadsiatich ţien, o ktorých sme hovorili, a dal ich 

niekoľkým vojakom, a dve z nich boli v druţine, v ktorej bol ten, kto toto píše; a idúc 

okolo nejakí Indiáni, jedna z nich na nich prehovorila spôsobom, takţe vedela dva jazyky, 

                                                             
91 Jedná sa o moriaka, kalifornského vtáka, podobného moriakovi kráľovskému zo Starého sveta. In. Germán 

Vázquez Chamorro, op. cit., s. 77 
92 Mezoamerický systém počítania bol dvadsiatkový. Viď. Milan Kováč, Slnko jaguára. Náboženský svet 

Olmékov, Maxov a Aztékov. Chronos, Bratislava 2002, s. 78. 
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a náš španielsky tlmočník jej rozumel, a dozvedeli sme sa od nej, ţe ako dieťa, uniesli ju 

nejakí obchodníci a doniesli ju predať do tamtej krajiny, kde vyrástla
93

. A tak sme znova 

mali tlmočníka a cez neho markíz prikázal zavolať niekoľkých z vedúcich Indiánov, ktorí 

sa tam objavili, a ich sa pýtal na pána alebo pánov danej krajiny, a oni mu povedali, ţe celá 

patrí veľkému pánovi, ktorý sa volal Muteczuma, a ţe jemu slúţia všetci ostatní páni 

tamtej zeme, pretoţe v kaţdej osade bol pán alebo vládca, ale ţe všetci sú jeho vazalmi. 

 Tento Muteczuma vyuţíva svojich vazalov týmto spôsobom: keďţe on a jeho 

predkovia boli cudzincami v tejto zemi, kde on vládne, a dovolili si do nej vstúpiť vo veci 

náboţenstva, a rástla veľmi ich skupina, boli vytlačení na jeden ostrov, tam, kde je teraz 

Ciudad de México, a naokolo bola voda a hlboké kanály, tak, ţe na niektorých miestach 

pestovali rastliny istým spôsobom
94

, a keď boli dosť mocní, vypovedali vojnu 

domorodcom, a od tých, ktorí sa vzdali bez boja, brali tribút a poslušnosť, a tých, ktorých 

porazili v boji, ktorí sa nechceli vzdať v mieri, vzali do otroctva a zobrali si všetko, čo 

tamtí vlastnili; a okrem toho, ţe tieto osoby a ich deti a ţeny slúţili od východu slnka aţ do 

mrku a vykonávali to, čo im nakázali, vzali si výbercovia daní tieţ všetko, čo našli v ich 

domoch; a na tomto pobreţí boli takéto osady a provincie. 

 O tomto informovaný markíz, usiloval sa rozprávať s niektorými domorodcami, 

ktorí ţili v tomto poddanstve, títo sa mu sťaţovali a prosili, aby im pomohol, a on im 

navrhol, ţe pre nich urobí všetko, čo bude v jeho silách, ţe nedovolí, aby im spôsobovali 

krivdy. 

 Poslal dole na pobreţie niekoľko ľahkých lodí, aby ho preskúmali a našli nejaký 

prístav, ak tam je. 

 Vidiac toto Indiáni, ktorí v tamtej časti slúţili Muteczumovi, vyslali mu poslov, aby 

išli a zakrátko prišli, i keď to bolo šesťdesiat míľ od prístavu Sant Juan do mesta Mexika, 

kde sa Muteczuma nachádzal, a on prikázal, aby dali markízovi nejaký dar zo zlata 

a striebra a v ňom jeden kotúč zo zlata a jeden zo striebra, kaţdý tak veľký, ako koleso na 

vozíku, i keď nie moc hrubý, a o ktorých hovorili, ţe stelesňujú Slnko a Mesiac. Markíz 

dal nejaké svoje šaty, čiapky a pančuchy a náhrdelníky z farebných  sklenených korálok, 

                                                             
93 Jedná sa o doñu Marinu. Viď. Register. 
94 Jedná sa o tzv. plávajúce záhrady, „chinampas“. „Chinampa“ bol v podstate umelý ostrovček vytvorený 

tým spôsobom, ţe sa na podklad z rákosia navŕšila vrstva bahna z močiarovitých brehov jazera. Neskôr boli 

na ostrovčeku vysadené stromčeky, ktorých korene drţali zem pevne pohromade. Voda prúdila úzkymi 

priekopami, z ktorých sa tak stávali kanály. Pred siatím sa vţdy nanášala nová vrstva čerstvého bahna, takţe 

sa plodnosť pôdy neustále zvyšovala. Poľnohospodárstvo typu „chinampa“ dodnes funguje v oblasti 

Xochimilco a Chalco. In. George C. Vaillant, Aztékové. Orbis, Praha 1974, s. 96. 
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aby ich odniesli Muteczumovi; taktieţ dal, čo mal, poslom a iným pánom tých, čo si ho 

prišli pozrieť a rozprávať sa s ním. 

 Tu dostal správu o vzbure, ktorá sa chystala medzi jeho ľuďmi, a dal zatknúť 

niekoľkých šľachticov zo svojej druţiny a nechal ich zavrieť do lodí s dobrou stráţou 

a nakázal odísť do malého prístavu, ktorý bol desať míľ juţnejšie od tohto, pretoţe tam 

bola lepšia zem pre španielsku osadu; mal bliţšie zásoby sladkej vody a bol neďaleko hôr. 

A markíz išiel po súši s väčšinou svojich muţov a po ceste našiel jedno mesto, kde sa mu 

tieţ sťaţovali na príkoria, ktoré im spôsobuje Muteczuma a jeho výbercovia daní, a on im 

povedal, ţe Muteczuma je jeho priateľ, ale ţe by prikázal, aby nerobil krivdy nikomu 

z nich ani iným, ktorí chcú byť markízovi priatelia. A tak poslal poprosiť Muteczumu 

a povedal jeho sluhom,  ţe ho prosí, aby nerobil príkoria domorodcom tejto zeme. 

 Prišiel markíz do prístavu, kam poslal lode, a tam umiestnil španielske mesto, ktoré 

bolo zaloţené v prístave Sant Juan, a našiel míľu a pol od prístavu niekoľko indiánskych 

osád, ktoré sa mu tieţ posťaţovali, ako ostatní, na príkoria, ktoré utrpeli od určitých 

výbercov daní, ktorí vtedy prišli ţiadať od nich tribúty a prikázať, aby urobili ďalšie veci, 

ktoré oni nezvykli robiť. 

 Markíz im povedal to, čo im uţ inokedy hovoril a dosvedčil im, ţe je ich priateľ 

a nedovolí, aby im bolo ublíţené. A s touto priazňou súhlasili, ţe chytia pokladníkov 

a ľudí, čo s nimi prišli, a spútali mnoho z nich a zbili ich. Niektorí utiekli za markízom, 

a keďţe jeho netrápil rozbroj, ktorý sa medzi nimi udial, iba ich ukryl, aby ich nezabili, ale 

zbavil ich moci. A tak niekoľkých prepustil a s nimi poslal správu Muteczumovi, 

odkazujúc mu, ţe keď prišiel do tamtej krajiny, našiel tam týchto jeho muţov, ktorých tí 

z tých dedín chceli zabiť, a ţe on ich ukryl, a ţe mu povedali, ţe bez toho, aby boli povinní 

odovzdávať tribút, aj tak sa oň ţiada, a ako čerstvo príchodzí do tejto krajiny nevedel, na 

čej strane je alebo nie je pravda; ţe on mu dal vedieť, čo sa stalo. A tak ostali vzbúrení 

proti slúţeniu spomínanému Muteczumovi všetci tamtí a veľmi dobrí priatelia markíza 

a kresťanov. 

 Dozvediac sa markíz, ţe medzi jeho ľuďmi bolo niekoľko takých, ktorí nemali 

dobrú vôľu, a ţe medzi týmito a inými, ktorí si priali vrátiť sa na ostrov Kuba, odkiaľ sme 

prišli, bolo značné mnoţstvo, hovoril s niektorými kormidelníkmi a niektorým nakázal, 

aby naloţili lode, a ostatným, aby prišli povedať, ţe ich lode sú v zlom stave. A keď tak 

urobili, povedal im: „Nuţ, nie sú vhodné na plavbu, choďte na pobreţie a zničte ich, 
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pretoţe sa neoplatí ich udrţiavať.“ A tak potopili šesť alebo sedem lodí, a do jednej, ktorá 

bola vlajková loď, v ktorej on prišiel na tamtú zem, nakázal naloţiť všetko zlato, ktoré mu 

dali, a veci, ktoré v tamtej zemi boli, a poslal ju kráľovi Kastílska, nášmu pánovi, ktorý 

vtedy bol rímskym kráľom, zvoleným cisárom. 

 Bolo niekoľko Španielov z jeho druţiny, ktorí sa dohodli, ţe ukradnú malú loď 

a ulúpia to, čo niesli pre kráľa. Dozvediac sa to markíz, niektorých z nich chytil a nechal 

popraviť tých najviac vinných a ostatných oslobodil. A vo svojom tábore povedal, ţe on 

chcel poslať jednu loď, ktorá bola najlepšia zo všetkých, ktoré tam boli, na ostrov Kubu, 

a preto tí, čo nechcú byť v jeho armáde, môţu odísť s ňou. A tak prišli nejaké osoby 

poprosiť ho o povolenie, aby mohli odísť, a on im ho dal a povedal: „pretoţe ja 

rozhodujem o ţivote  na tejto zemi alebo o smrti na nej, zničte všetky ostatné lode, okrem 

tých, čo sa uţ zničili, a pre tých, ktorí sa nechcú riadiť mojim názorom, tu zostáva jedna, 

na ktorej odídu.“ A tak ich zničili; a potom, keď sa tí ostatní vrátili späť, tieţ zničil túto 

[loď], a bolo jasné, ktorí boli tí, čo nechceli byť v jeho spoločnosti. 

  

Ako Diego Velázquez, guvernér Kuby, vyslal istého Juana de Grijalvu, svojho 

príbuzného, objaviť pevninu, a ako Diego Velázquez bol nespokojný s markízom. 

 

 Je to tak, ţe istý Diego Velázquez, guvernér ostrova Kuba, ktorého admirál Diego 

Colón vyslal na spomínaný ostrov Kuba ako svojho zástupcu guvernéra, a zmienený Diego 

Velázquez s pomocou markíza Údolia a iných dobyl spomínaný ostrov, a majúc tajnú 

dohodu v Kastílsku s tými z kráľovskej rady, aby mu dali kráľovský patent, ako mu dali, 

ktorým sa mu nariadilo, ţe nepodlieha admirálovi so spomínaným ostrovom, a ţe je na 

ňom  guvernérom. Tento Diego Velázquez, majúc spomínanú vládu, zbohatol a po smrti 

svojej  ţeny usiloval o priateľstvo s donom Juanom de Fonsekom, biskupom z Burgosu, 

ktorý v tej dobe bol prezidentom Rady Indií, a určil niektorým z kráľovskej rady indiánske 

osady na spomínanom ostrove, aby ich podplatil. 

 Spomínaný biskup mal v úmysle oţeniť ho s jednou jeho príbuznou, a tak rozprával 

a dohadoval, a preto Diego Velázquez veril, ţe má v kráľovskej rade veľkú priazeň. 

 A ako sa dozvedel, ţe istý Francisco Hernández de Córdova a iný obyvateľ 

mestečka Trinidad, ktoré je na ostrove Kuba, vyslali jednu loď, ktorú mali, so zámerom 

prejsť k nejakým ostrovom, ktoré nazvali los Guanajos, aby doniesli ľudí do jeho dolov 

kvôli búrke, ktorá ich postihla, pristáli v jednej časti pevniny a prebádali istú časť pobreţia, 
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ktoré je trochu niţšie od Cozumelu, obývanej zeme, rozhodol sa spomínaný Diego 

Velázquez poslať jedno vojnové loďstvo a poslať ho tou cestou, ktorou šla tamtá loď tých 

dvoch občanov, a na nej za kapitána určil svojho príbuzného, alebo čo tvrdil, ţe bol, ktorý 

sa volal Juan de Grijalva. 

 A tento šiel a vylodil sa so svojimi muţmi tam, kde predchádzajúca loď prišla, 

a tam bojovali s domorodcami a zabili mu jedného muţa, ktorý sa volal Juan de Guitalla, 

a kapitána strelili šípom do úst a vyrazili mu zub; a vrátil sa nalodiť s dosť veľkým 

nebezpečenstvom pre jeho muţov a šiel dole po pobreţí a vidiac, ţe bolo obývané, 

neodváţil sa tam ostať. A kým bol tento kapitán preč, prebiehali debaty medzi Diegom 

Velázquezom a markízom z Údolia, ktorým dnes je, a vtedy bol susedom na ostrove Kuba, 

odkiaľ spomínaný markíz išiel hľadať zmieneného Grijalvu, a na to začal zháňať 

niekoľkých ľudí. A keď si Diego Velázquez všimol, ţe markíz míňal veľa z jeho 

prostriedkov  a zozbieral viac ľudí, ako sa jemu zdalo, ţe by stačilo, obával sa toho a chcel 

zrušiť spomínanému markízovi cestu. 

 Markíz bol veľmi váţený medzi muţmi, ktorých vybral a Diego Velázquez nestačil 

na to, aby mu prekazil cestu. 

 A tak markíz odplával z prístavu mesta Santiago, ktoré je na Kube, nie tak dobre 

zásobený, ako by bolo potrebné, a plavil sa pozdĺţ ostrova, zásobujúc sa a priberajúc lode 

a muţov, ako sme uţ hovorili. A Diego Velázquez nepovedal verejne, ţe markíz odišiel 

proti jeho vôli, ani markíz nezverejňoval, ţe odišiel ako nepriateľ spomínaného Diega 

Velázqueza, keďţe markíz povedal svojim priateľom: „Pozrite sa, či je správne, ţe ja som 

minul celý svoj majetok, toľko, ţe som s ním mohol ţiť v Španielsku, ţe som pomohol 

Diegovi Velázquezovi nájsť zem, a tým, čo sme sa narobili hľadajúc ju.“ 

 A preto Diego Velázquez tvrdil, ţe conquista je jeho a poţadoval, aby markíz 

doniesol všetko, i keď sa na nej nezarobilo veľa; pretoţe ten, ktorý toto píše, prišiel do 

prístavu Kuby, tam, kde je mesto Santiago, a povedal Diegovi Velázquezovi, ţe ja mu 

budem slúţiť, a ţe chcem ísť na tú výpravu s markízom Údolia; a on mi povedal: „Neviem, 

aké zámery má so mnou Cortés a myslím, ţe zlé, pretoţe on utratil, koľko mal, a ostal 

zadlţený a dostal dôstojníkov do svojej sluţby, ako keby bol pán tých zo Španielska; ale 

napriek tomu chcem, aby ste šli s ním, keďţe to nie je viac ako pätnásť dní, čo odišiel 

z tohto prístavu, a zakrátko ho dostihnete, a ja podporím vás aj iných, ktorí by chceli ísť.“ 
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 Spojili sme sa niekoľkí váţení páni a dal nám ako podporu kaţdému zmenku na 

štyridsať dukátov, aby nám to vyplatili v šatstve v obchode, čo bolo to, čo sa predávalo od 

spomínaného Diega Velázqueza. Povedali mi, ţe to bol jeho synovec, a dávali mi mnoho 

ponúk, dali mi za tých štyridsať pesos v zlate veci, ktoré by sme dostali za desať pesos ja 

a ostatní chlapi v ešte väčšom mnoţstve v iných obchodoch; a preto nás prinútil sa 

zaviazať, za kaţdý jeden zo spomínaných štyridsať pesos, a aj sme sa zaviazali a splatili 

neskôr. 

   

Ako sme napísali J. M.
95

 spomínajúc záležitosti Diega Velázqueza. 

 

 To, čo je povedané v tejto kapitole, je na pochopenie dôvodu, ktorý mali potom, čo 

poslali vojenské loďstvo Španielov proti spomínanému markízovi a proti jeho druhom. 

A aby vedel ten, ktorý toto číta, ţe je to tak, ţe keď loď, o ktorej sme hovorili, odplávala, 

aby doniesla to, čo sme dovtedy posielali nášmu kráľovi, spojili sme sa všetci jednohlasne 

a povedali spomínanému markízovi Údolia náš názor ohľadom toho, čoho sme sa báli, ţe 

sa môţe stať kvôli spojeniu a priateľstvu, ktoré vzniklo medzi biskupom z Burgosu, 

prezidentom Indií, a Diegom Velázquezom. A so súhlasom všetkých sme napísali J. M., 

cisárovi a kráľovi, nášmu pánovi, list podpísaný všetkými alebo väčšinou tých, čo boli 

v markízovej druţine, a spomínajúc všetko, čo sa stalo dovtedy, prisahali sme a sľúbili sme 

mu, ţe pre to, čo prislúcha jeho kráľovskej sluţbe (a pretoţe sme si mysleli, ţe Diego 

Velázquez s priazňou biskupa z Burgosu by mohol získať alebo získal nejaké provízie na 

újmu jeho kráľovského majetku, pýtajúc ho tamtú zem do správy, a pán J. M. mu to 

doprial, mysliac si, ţe to bude tak, ako v nejakej inej časti Indií, z toho, čo dovtedy bolo 

objavené), ţe všetky listy a provízie od J. M. a od jeho rady, ktoré nám boli predloţené, 

sme poslúchli, ako nám bolo nakázané naším kráľom a pánom; pokiaľ ide o vykonanie 

príkazu, snaţivo sme prosili odvtedy a ţiadali by sme, kým by sme si neboli istí, ţe J. M. 

bola informovaná o tejto našej správe a o tom, čo sme robili a plánovali robiť v jeho 

sluţbách; a aby sa iná vec naproti tým, o ktorých sme mu písali, neurobila (ţe J. M. bez 

toho, aby vedela komu udeľuje priazeň, ju neudelila) boli sme pripravený zomrieť a získať 

zem v jeho mene aţ do odpovede na tento list, ktorý sme mu písali. 

                                                             
95 Jeho Milosť. 
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 Keď odišla loď do Španielska, odohralo sa niekoľko vzbúr medzi domorodcami, 

a nechceli tí z mestečka, ktoré sa volá Tiçapancingo, prestať ubliţovať ostatným, i keď 

markíz im tam poslal odkaz, aby to nerobili; markíz ich išiel potrestať s niekoľkými muţmi 

a potrestal ich, napriek tomu, ţe oni sa ozbrojili. A nechal v mestečku, ktoré bolo obývané, 

dosť muţov, aby si bol istý; so všetkými ostatnými, ktorých mal, odišiel do vnútrozemia, 

kadiaľ mu povedali, ţe vedie cesta k Muteczumovi. 

 

Ako markíz prišiel do Çacotlanu, a čo sa neskôr stalo s ukrytými Indiánmi. 

 

 Doteraz ţiadny Indián z vazalov Muteczumy neodmietol ukázať cestu, a ako lepšie 

domorodci z tamtej krajiny vedeli, zmätene to išli ukázať. A potom, čo postupoval markíz 

so všetkými svojimi muţmi trochu viac ako dvadsať míľ neobývanej krajiny, odišiel 

z krajiny tých, čo sa stali našimi priateľmi, tých dvadsať míľ postupoval blízko jazier so 

slanou vodou ako v mori a cez ledkovú krajinu, kde spomínaný markíz a jeho muţi trpeli 

hladom, i keď viac smädom, prišiel do jedného mesta, ktoré sa volá Çacotlan. Opýtal sa 

jeho pána, či je vazalom Muteczumy, a on mu odpovedal: „Nuţ, kto nie je vazalom tohto 

pána?“ 

 Markíz Údolia prikázal všade vztýčiť kríţe na všetky miesta, kam prišiel, 

a zanietení do toho oddelili sa jedenásti jazdci, ktorí patrili do jeho druţiny, a niektorí 

pešiaci, tí najrýchlejší, ako sa mu zdalo, a pokračoval stále v objavovaní kraja. Pri výstupe 

na svah prikázal povedať kapitánovi pešiakov, aby pochodovali rýchlo; a markíz 

s jazdcami išiel dopredu chytiť istých Indiánov, ktorí boli špehovia; hovoria, ţe boli aţ 

ôsmi. A chtiac vziať nejakého z nich, aby sa dozvedel, odkiaľ sú, bránili sa a zabili dvoma 

bodnutiami dva kone a zranili dvoch Španielov, a nakoniec nemohli vziať ţiadneho zo 

spomínaných Indiánov ţivého. 

 Tam nás počkal markíz, pretoţe uţ bolo neskoro, a prišli sme k nemu po západe 

slnka a dozvedeli sme sa a videli sme to, čo hovoril. Markíz postavil svoje stráţe a spal 

tam tú noc a na druhý deň sa zobudil jeho tábor, a kvôli tej záleţitosti s tými ôsmimi 

vytiahlo ich na nás viac ako sto tisíc, a sú názory, ţe ich bolo ešte viac, ako hovorím. 

 Niektorí z nich nás vyčkávali v istých plytčinách potokov, ktoré pretínali cestu; 

a prechádzajúc ich s ťaţkou námahou, prebili sme sa do ich stredu. Pomáhali nám nejakí 

Indiáni, ktorí šli s nami, z tých, ktorí sa s nami spriatelili na pobreţí mora, o čom sme uţ 
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hovorili. Markíz a jazdci šli stále vpredu bojujúc, a z času na čas sa [markíz] vracal 

dohovoriť svojim muţom a prinútiť ich, aby chodili spolu a dobre usporiadaní, a tak aj šli. 

 Boli Indiáni, ktorí napadli jazdcov, aby im zobrali kopije. A tak bojujúc, odobral sa 

v tento deň zloţiť do prístrešku jednej modly, ktorý mal v okolí dva alebo tri domčeky, 

a tam uloţili Španieli svoj proviant a odišli bojovať na príkaz, ktorý im markíz rozkázal. 

Boli sme na tomto pahorku desať a osem dní, a bolo nutné usporiadane bojovať
96

. 

 

O surovej vojne, ktorú Tascaltékovia pripravili markízovi Údolia. 

 

 Indiáni s nami prichádzali pravidelne bojovať buď ráno alebo oveľa neskôr, alebo 

pri západe slnka. A keď sa o to pokúsili prvé tri dni, dohodli sa, ţe aby sa dozvedeli, akú 

škodu nám urobili, prídu sa s markízom porozprávať, a povedali mu, ţe ich veľmi 

zarmucuje, ţe v tamtej krajine im boli spôsobené nepríjemnosti, a ţe to nebolo z ich vôle, 

ale ţe tamtí ľudia, ktorí s nami bojovali, boli z iného národa, a ţe obývali celé pohorie, 

ktoré nám ukázali, a ţe oni im hovorili, aby to nerobili, a ţe nechceli ustúpiť. A takto 

pravidelne prichádzali a nosili 

chlebové tortilly a nejaké sliepky a čerešne, a neskôr sa pýtali: „Aké škody vám narobili 

títo naničhodníci?“ Markíz im povedal, ţe im je vďačný, ale ţe im nebola spôsobená 

ţiadna škoda, a ţe ho veľmi mrzí, ţe oni ju utrpeli. A s týmto sa vrátili a videli sme ich 

vstúpiť medzi ľudí, ktorí s nami bojovali. 

 Spôsobom, akým oni skúšali svoje šťastie po celé dni, a vidiac, ţe nevyuţili jedinú 

vec, napadli náš tábor ešte niekoľko krát v noci a išli trochu zoslabujúc v napadaní. 

A markíz vidiac, ţe poľavujú, išiel ich hľadať po tábore, aţ kam sme v noci dovideli, ţe sa 

dymí, a ţe tam môţe byť osada, a stále sme nachádzali osady a v nich bojovníkov a oni 

prichádzali nás hľadať, i keď nie toľko krát. 

  Neskôr, potom, čo sme tam prišli, tak v tom čase mal markíz nejakú horúčku 

a súhlasil, ţe sa prečistí, a zobral istú masu tabletiek, ktoré boli vyrobené na ostrove Kuba; 

a keďţe nebolo nikoho, kto by vedel pripraviť, aby sa rozpustili a vyrobili tabletky, 

rozdelil ich na niekoľko kúskov a prehltol ich také tvrdé; a na druhý deň, začínajúc 

hnačkovať, videli sme prichádzať mnoţstvo ľudí a on nasadol na koňa a odišiel k nim 

                                                             
96 Toto stretnutie sa odohralo na mieste zvanom Tecoac, čo bolo malé mestečko obývané Indiánmi Otomí. In. 

Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 87. 
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a bojoval celý deň a večer sme sa ho pýtali, ako mu to išlo s hnačkou, a povedal nám, ţe aj 

zabudol, ţe ho preháňa, a hnačkoval druhý deň, ako by len vtedy bol zobral preháňadlo. 

 

Ako markíz išiel do Zimpanzinga, a čo sa stalo po ceste. 

 

 Markíz sa zloţil na veţi modly, ako sme uţ hovorili, a niekoľko krát v noci, keď 

v snahe spať pozeral odtiaľ na všetky strany, aby videl ohne, a videl niečo cez štyri míle 

odtiaľ, blízko nejakých veľkých skál v horách a v lese, mnoţstvo ohňov, kde si myslel, ţe 

je veľa ľudí v tejto časti. A na druhý deň rozdelil svojich muţov a nechal v tábore tých, 

ktorí sa mu pozdávali, a neskôr, keď boli dve alebo tri hodiny v noci, začal pochodovať 

smerom k tým vrchom poslepiačky, pretoţe noc bola tmavá, a idúc asi jednu míľu od 

tábora, náhle sa kone tak vzopreli, ţe spadli na zem bez moţnosti pohnúť sa. A s prvým, 

ktorý spadol, a povedali  to markízovi, povedal: „Nuţ nech sa vráti jeho pán aj s ním do 

tábora.“ A pri druhom povedal to isté a začínali sme mu hovoriť niektorí zo Španielov: 

„Pane, pozrite sa, je to zlé znamenie, a lepšie bude, keď to necháme na svitanie; potom 

uvidíme, kadiaľ ideme.“ A on povedal: „Prečo pozeráte na znamenia? Nenechám pochod, 

pretoţe si myslím, ţe sa dá pokračovať veľmi dobre túto noc, a diabol, aby nám v tom 

zabránil, nám kladie tieto prekáţky.“ A neskôr mu spadol aj jeho kôň ako ostatným 

a urobil mierne zastavenie a viedli koní za uzdu a bolo ich osem. 

 A tak sme pochodovali aţ kým sme nestratili istotu v ceste k vrchom. A ocitli sme 

sa v neľútostnom kraji plnom kamenísk a roklí, a pribliţujúc sa k ohňu, ktorý bol v jednej 

chalupe, prišli sme tam a zobrali sme dve ţeny. A dvaja Španieli, ktorých markíz poslal na 

cestu, vzali dvoch Indiánov; títo nás doviedli aţ k vrchom a došli sme tam za svitania 

a kone uţ šli dobre, a prišli sme na koniec tých vrchov do veľkého mesta, ktoré tam bolo 

a volá sa Zimpanzingo; keď sme zišli z cesty, boli tam ľudia veľmi bezstarostní, a markíz 

prikázal, aby sme nezabili ani jedného Indiána, ani nezobrali ţiadneho, a kaţdý z nich 

vyšiel zo svojho domu a ukazujúc im posunkami, aby nemali strach, upokojili sa trochu, 

keďţe ešte utekali. A neskôr, keď začalo zapadať slnko, markíz vysadol na koňa, aby 

preskúmal kraj a videl viac z mesta Tascaly, ktorá sa odtiaľ objavila, a zavolal Španielov 

a povedal: „Hľa, prichádza čas zabiť niekoľko málo Indiánov z tohto miesta [Tlaxcala], 

kde musí byť veľké mnoţstvo ľudí.“ 
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Ako sa indiánski špehovia dostali do nášho tábora, a čo sa s tým urobilo. 

 

 Tri alebo štyri dni predtým prišli nejakí Indiáni do tábora a doniesli markízovi päť 

Indiánov, hovoriac mu: „Ak si boh z tých, čo jedia krv a mäso, zjedz týchto Indiánov, 

a donesieme ti viac; ak si dobrý boh, vidíš tu kadidlo a perie, a ak si človek, vidíš tu 

sliepky a chlieb a čerešne.“ 

 Markíz im stále hovoril: „Ja a moji druhovia sme ľudia ako vy a ja si veľmi prajem, 

aby ste mi neklamali, pretoţe ja vám vţdy budem hovoriť pravdu a naozaj vám vravím, ţe 

si veľmi prajem, aby ste nebláznili ani nebojovali, pretoţe sa vám nestane ţiadna škoda.“ 

 A neskôr, keď títo odišli, poobede, zdalo sa, ţe prechádza blízko hory mnoţstvo  

ľudí, a zanedlho prišlo k markízovi z tamtej časti pätnásť alebo dvadsať Indiánov v skupine 

tých poslov, ktorí prišli povedať, ţe sa prišli dozvedieť, akí sme, a čo zamýšľame robiť. 

 Markíz im povedal cez spomínaných tlmočníkov nasledovné: „Uţ som vás varoval, 

aby ste mi neklamali, keď so mnou rozprávate, pretoţe ja vám nikdy neklamem, a teraz 

prichádzate cez špehov a s klamstvami.“ A oddelil jedných od druhých a priznali sa, ţe to 

bola pravda, a ţe v tú noc sa nás chystalo napadnúť mnoho ľudí, a zomrieť alebo nás zabiť. 

Markíz prikázal niektorým z nich useknúť ruky, a tak ich poslal povedať, ţe tým, ktorí sú 

špehovia, urobí to isté, a ţe neskôr s nimi pôjde bojovať. A zoradil svojich ľudí, a jazdci si 

dali rolničky, a uţ sa stmievalo, keď vyrazil tam, kde bolo vidieť prechádzať tých ľudí, 

a s hlukom, ktorý sa s nimi niesol, a vidiac svojich špehov bez rúk, dali sa na útek, 

a markíz ich sledoval aţ do druhej hodiny v noci. A túto kapitolu som zabudol predtým 

napísať. 

 

Ako markíz Údolia dohodol prímerie s Tascaltékmi. 

 

 Takţe keď Indiáni videli dobrý skutok, ktorý bol pre nich urobený, v tom, ţe sme 

ich nechceli zabiť, a markíz ich zavolal a povedal im s tlmočníkmi, aby zavolali pánov, 

a čakal ich so všetkými svojimi ľuďmi na kraji veľkej studne, ktorá je na konci toho mesta. 

Prišli niekoľkí vznešení Indiáni a priniesli mnoţstvo jedla a povedali, ţe sú veľmi vďační 

za to, ţe im nebolo spôsobené ţiadne utrpenie, a ţe poslúchnu odteraz aţ navţdy to, čo sa 

im nakáţe, a zavolajú všetkých pánov z celej tamtej krajiny. Markíz ich uistil, ţe napriek 

tomu, ţe im doniesli jedlo, boli oni tí, kto s nami bojovali, a ţe všetko im bude odpustené, 
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a ţiadal ich, aby boli priateľmi za odpustenie škody, ktorá sa na nich napáchala, takţe 

videli to málo, čo sme dostali. Markíz sa vrátil do svojho tábora a prikázal, aby uţ nikdy 

nebolo ublíţené ţiadnemu Indiánovi. 

 

Ako sa markíz rozhodol ísť do Mexika, a o rozhovoroch, ktoré sa o tom viedli 

v tábore. 

 

 Markíz prišiel do tábora veľmi veselý z toho, čo sa stalo a povedal: „Myslím, ţe sa 

bude Bohu páčiť, ţe sme dnes ukončili vojnu s touto provinciou, a ţe títo budú odteraz 

našimi priateľmi; je vhodné, aby sme pokročili do krajiny tohto veľkého pána, o ktorom 

nám hovoria“. A zavolal jedného vznešeného Indiána, ktorý s ním šiel a išiel v našej 

druţine od pobreţia ako kapitán istých ľudí, a tento Indián sa volal Teuche a bol to chytrý 

muţ a podľa toho, čo hovoril, znalý bojov medzi nimi. Tento Indián povedal markízovi: 

„Pane, nenamáhaj sa myslieť si, ţe odtiaľto prejdeš ďalej, pretoţe ja som videl mladíka ísť 

do Mexika a som skúsený vo vojnách a viem od vás a vašich spoločníkov, ţe ste ľudia 

a nie bohovia; a dávam ti na známosť, ţe pri prechode touto provinciou ťa čaká mnoţstvo 

ľudí, ktorí s tebou budú bojovať, na stotisíc ich je a mŕtvi alebo porazení títo neskôr 

predajú iných toľkých, a tak sa budú môcť striedať alebo zomierať po dlhý čas, sto tisíc na 

sto tisíc muţov, a ty a tvoji muţi, i keby ste boli nepremoţiteľní, umriete únavou z boja, 

pretoţe, ako som ti povedal, viem, ţe ste ľudia, a nemám viac čo povedať, ako: myslite na 

to, čo som povedal; a ak sa rozhodnete zomrieť, ja pôjdem s vami.“ Markíz mu poďakoval 

a povedal, ţe napriek tomu všetkému chce ísť ďalej, pretoţe vie, ţe Boh, ktorý stvoril nebo 

a zem, im pomôţe, a ţe tomu on verí. 

 Predtým sa odohral rozhovor medzi Španielmi a hovorilo sa o tom, ţe by bolo 

dobré dohovoriť markízovi, aby nešiel ďalej, predtým sa vrátil na pobreţie, a odtiaľ 

postupne uzatváral dohody s Indiánmi, a aby urobil to, čo sa časom ukáţe ako najlepšie, 

a tak to markízovi niekoľkí tajne povedali. A on, nachádzajúc sa tej noci na veţi modly, v 

ktorej okolí sa nachádzali  nejaké chatrče, kde sa Španieli uloţili, začul, ţe v jednej z nich 

sa rozprávali istí vojaci, hovoriac: „Ak kapitán chce byť šialený a ísť tam, kde ho zabijú, 

nech ide sám a nebudeme ho nasledovať“. A iní povedali, ţe ak by ho nasledovali, boli by 

ako Pedro Carbonero, ktorý išiel do krajiny Maurov drancovať; ostal tam on aj všetci, ktorí 

s ním šli a zomreli. Markíz dal zavolať dvoch svojich priateľov a povedal im: „Dávajte 
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pozor na to, čo tu hovoria; a kto sa to odvaţuje takto hovoriť. Preto musíme ísť tam, kde je 

tento pán, o ktorom nám hovorili.“ 

 A prichádzajúc Indiáni z Tascaly, čo je tamtá provincia, v ktorej sme vtedy boli, 

povedali mu: „Vynaloţili sme všetku svoju silu, aby sme zabili teba a tvojich druhov a naši 

bohovia nemajú moc, aby nám pomohli proti tebe; rozhodli sme sa byť tvojimi priateľmi 

a slúţiť ti, a prosíme ťa, pretoţe sme blízko zo všetkých strán k tejto provincii našich 

nepriateľov, ochraňuj nás pred nimi, a prosíme ťa, aby si prišiel do mesta Tascaly 

odpočinúť si od námahy, ktorú sme ti spôsobili“. 

 Markíz prikázal vztýčiť kríţe do tábora a na veţu modly a na iné miesta v okolí, 

a prikázal zbaliť tábor a putoval usporiadane do mesta Tascaly. 

 

O vojnách, ktoré mali Tascaltékovia s Muteczumom, a o tom, čo sa stalo, keď sme 

tam prišli. 

 

 Po príchode sa markíz ubytoval v príbytkoch pre modly a prikázal označiť 

a ohraničiť miesto, kam jeho druţina prišla, a nám prikázal, aby sme odtiaľ nevychádzali, 

a tak je pravda, ţe sme to splnili, a ţe, aby sme sa dostali ku prameňu, ktorý bol čo by 

kameňom dohodil odtiaľ, pýtali sme ho o povolenie. 

 Títo Indiáni všetkými časťami svojej provincie hraničili so svojimi nepriateľmi, 

vazalmi Muteczumy a inými jeho spojencami; a stále, keď chcel Muteczuma usporiadať 

nejakú slávnosť a obetu svojim modlám, zhromaţdil ľudí a poslal ich do tejto provincie 

bojovať s ňou a zajať ľudí na obetovanie, i keď mnohokrát tí z provincie zabili mnoho 

z protivníkov; ale zdalo sa byť veľmi isté, ţe keby sa Muteczuma a jeho vazali a spojenci 

chceli zmocniť kaţdej časti tejto provincie, zničili by ich za chvíľku a skončila by vojna 

medzi nimi; a tak som sa ja, čo toto píše, opýtal Muteczumy a iných jeho kapitánov, čo je 

dôvod, prečo majúc toľko nepriateľov v strede, ich nezničili za jeden deň, a on mi 

odpovedal: „Ľahko by sme to mohli urobiť; ale potom by nebolo, kde by sa mladí cvičili, 

iba ak ďaleko odtiaľto; a tieţ chceme, aby boli stále ľudia na obetovanie našim bohom.“ 

Títo z tejto provincie nemali prístup k soli, ani v ich zemi sa nenachádzala, zato za drahé 

výmeny
97

 ju získavali od susediacich nepriateľov; a tak nemali zlato ani bavlnené 

oblečenie kvôli výmene. 

                                                             
97 Typ výmeny, v španielčine zvaný rescate, ktorý pozostával z výmeny veľmi cenných objektov za 

predmety beţnej potreby. Viď. Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 63. 
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 Markíz tam bol so svojimi muţmi niekoľko dní, a z domorodcov tej krajiny prišlo 

mnoho ţiť so Španielmi a zdá sa, ţe prejavovali skutočné priateľstvo; a markíz vţdy, keď 

s nimi hovoril, prikazoval im, aby zanechali svoje modly: niektorí povedali, ţe časom, aţ 

spoznajú náš spôsob ţivota a pochopia lepšie naše podmienky a dôvody, ktoré sa im udali, 

aby sa z nich mohli stať kresťania. Markíz dal vztýčiť kríţe do všetkých častí, kde sa mu 

zdalo, ţe budú vyčnievať, a s povolením od Indiánov postavil kostol v príbytku jednej 

významnej modly, kde dal poloţiť obrazy Našej Pani a niektorých svätých, a niekedy sa 

zamestnával tým, ţe o nich kázal Indiánom, a im sa zdal dobrý spôsob nášho ţivota, a 

kaţdý deň prichádzali mnohí ţiť so Španielmi. 

 Markíz odtiaľ odišiel, majúc zozbieraných čo najviac vedomostí ako mohol 

o krajine pred nami, a Indiáni z tamtých provincií povedali, ţe pôjdu s ním, aby mu 

ukázali, aţ kým oni poznali cestu; a povedali, ţe asi štyri míle odtiaľ je jedno mesto, ktoré 

sa volá Chitrula, čo boli ich protivníci a páni nad nimi, spojenci a priatelia Muteczumy, ţe 

je to naša cesta, a tak odišli k tomu mestu v spoločnosti Španielov okolo štyridsať tisíc 

vojakov, oddelených od nás, pretoţe tak to prikázal markíz.  

 

Ako markíz vstúpil do Chitruly, a čo sa stalo potom. 

 

 Príduc do tohto mesta Chitruly jedného dňa ráno, vyšli v oddieloch desať alebo 

dvanásť tisíc muţov a doniesli chlieb z kukurice a niekoľko sliepok, a kaţdé muţstvo 

prišlo ku Cortésovi vzdať mu hold za jeho príchod a ustúpili na jednu stranu a prosili 

markíza veľmi naliehavo, aby nedovolil, aby Tascaltékovia vstúpili na ich pôdu. 

 Markíz im prikázal, aby sa vrátili, a oni stále hovorili: „Pozri, títo z tohto mesta sú 

obchodníci a nie vojaci, a ľudia, ktorí majú srdce a ukazujú iné, a vţdy robia veci so ľsťou 

a klamstvami; a nechceme ťa nechať, pretoţe sme tvoji priatelia“. S týmto všetkým im 

markíz prikázal, aby sa vrátili poslať všetkých svojich ľudí, a ak niektorí z pánov chcú 

ostať, aby sa zloţili mimo mesta s niekoľkými sluhami, a tak sa stalo. 

 A vstupujúc do mesta, vyšli ostatní ľudia, ktorí v ňom boli, vo svojich oddieloch, 

vítajúc Španielov, s ktorými sa stretli, nás, ktorí sme udrţiavali svoj bojový poriadok; a 

neskôr za týmito ľuďmi vyšli všetci ľudia kňazov, tých, čo slúţili modlám, oblečení v 
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istých šatách, niektoré zavreté vpredu ako capuces
98

, a s rukami mimo šiat, a iní oblečení 

iným spôsobom. Mnohí z nich niesli rozozvučané trúbky a flauty a niekoľko skrytých 

modiel a mnoho kadidelníc, a v tomto meste mali za svojho hlavného boha muţa, ktorý ţil 

v dávnych dobách, a volali ho Quezalquate, o ktorom hovoria, ţe zaloţil tamto mesto 

a prikázal im nezabíjať ľudí, ale postaviť domy stvoriteľovi slnka a neba, kde by mu 

obetovali prepelice a inú zver, a aby si navzájom nerobili zle, ani nechceli zlo; a povedali, 

ţe tento doniesol biele šaty ako hábit, a na nich prikrývku pokrytú farebnými kríţmi. A tu 

mali isté zelené kamene, a jeden z nich predstavoval hlavu opice
99

, a povedali, ţe tieto sú 

od tohto muţa, a mali ich za relikvie. 

 V tomto meste markíz a jeho muţi ostali niekoľko dní a odtiaľ poslal niektorých, 

ktorí chceli ísť z vlastnej vôle pozrieť jednu sopku, ktorá sa nachádzala na jednej vysokej 

hore, päť míľ odtiaľ, odkiaľ išlo mnoho dymu; a aby odtiaľ videli na jednu i na druhú 

stranu a doniesli správu o moţnostiach krajiny
100

. 

 Do tohto mesta prišli isté vznešené osoby ako poslovia Muteczumy, a predniesli 

svoju reč viackrát. A raz hovorili, ţe prečo sme prišli a kam, pretoţe oni nás nemajú z čoho 

ţiviť; a inokedy hovorili, ţe Muteczuma hovoril, aby sme neprišli pozrieť ho, pretoţe by 

umrel od strachu; a iní hovorili, ţe tam nevedie ţiadna cesta. A vidiac, ţe na to všetko ich 

markíz upokojuje, urobili tým istým z mesta, ktorí hovorili, ţe tam, kde Muteczuma ţije, je 

mnoho levov a tigrov
101

 a iné šelmy, a ţe vţdy, keby Muteczuma chcel, mohol by ich 

vypustiť, a stačili by na to, aby nás všetkých roztrhali na kusy a zoţrali. 

 A vidiac, ţe nepomáha nič z toho, čo hovorili, aby zrušili cestu, sústredili sa 

Muteczumovi posli a s tými z toho mesta na to, aby nás zabili; a ich plán bol viesť nás 

cestou, ktorá viedla po ľavej strane od cesty do Mexika, kde bolo mnoho zlých úţľabín, 

ktoré sa vytvorili z vôd, ktoré stiekli z hory, kde bola tá sopka; a keď je zem piesčitá 

a nepevná, trocha vody urobí veľkú roklinu, a sú tam aj niektoré, ktoré mali viac ako sto 

                                                             
98Druh odevu: široký a dlhý, s kapucňou a vlečkou, ktorý sa nosil na normálnych šatách. Viď. Germán 

Vázquez Chamorro, op. cit., s. 95. 
99 Hlava opice môţe poukazovať na podobu boha Ehecatl, aztéckeho boţstva vetra, úzko spojeného 

s Quetzalcoátlom. In. Kateřina Klápšťová – Čestmír J. Krátký, op. cit., s. 51 – 52. 
100 Podľa Germána Vázqueza Tapia poukazuje na sopku Popocatepetl. In. Germán Vázquez de Chamorro, op. 

cit., s. 96. 
101Kronikári pouţívali termíny levy a tigre na označenie zvierat, ktoré dnes poznáme ako pumy a jaguáre. 

Ibid., s. 96. 
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estados
102

 do hĺbky, a sú úzke tak, ţe je drevo tak dlhé, ţe stačí na vytvorenie mostov 

v spomínaných roklinách, a tak ich urobili, pretoţe neskôr sme to videli. 

  Pri odchode  jedna Indiánka z toho mesta Cheruly, ţena jedného váţeného pána 

odtiaľ, povedala Indiánke, ktorú sme mali ako tlmočníčku spolu s tým kresťanom, aby 

ostala tam, pretoţe ona ju mala veľmi rada, a veľmi by ju zarmútilo, keby ju zabili, 

a prezradila jej to, čo bolo dohodnuté; a tak sa to markíz dozvedel a odkladal dva dni svoj 

odchod, a vţdy im povedal, ţe sa nečuduje ani nehnevá, ak muţi bojujú, i keď bojujú 

s ním; ale ţe keď mu hovoria klamstvá, to ho zarmucuje, a ţe ich upozorňuje na to, ţe keď 

hovoria s ním, nech neklamú, ani skúšajú ţiadnu zradu. Oni sa mu ponúkli, ţe budú jeho 

priatelia, a boli, a ţe by ho neklamali, ani ho neoklamali, a opýtali sa ho, kedy chce ísť. On 

im povedal, ţe na druhý deň, a povedali mu, ţe chcú zhromaţdiť mnoho ľudí, aby išli 

s ním, a povedal im, ţe nechce viac neţ nejakých otrokov, aby nosili náklad Španielom. 

Oni trvali na tom, ţe by ešte bolo dobré, aby išli ľudia, a markíz nechcel; predtým im 

povedal, ţe nechce viac, ako tých, ktorí vystačia na nosenie nákladu. A na druhý deň ráno 

bez toho, aby boli vyţiadaní, prišlo mnoho ľudí v zbrani, takej, akú oni pouţívajú, a ako sa 

zdalo, títo boli tí najudatnejší, ktorí medzi nimi boli, a povedali, ţe sú sluhovia a nosiči. 

 Markíz povedal, ţe sa chce rozlúčiť so všetkými pánmi mesta, a tak, aby ich 

zavolali; a v tomto meste nebol ţiadny panovník, okrem kapitánov republiky, ktorí vládli 

panstvám, a tak si vládli.
103

  A neskôr prišli všetci najväčší páni, a tých, ktorí sa mu zdali 

ako páni, aţ tridsať z nich, usadil markíz na malom nádvorí svojho príbytku a povedal im: 

„Hovorím vám, ţe som mal pravdu vo všetkom, o čom som s vami hovoril, a prikázal som 

všetkým kresťanom z mojej druţiny, aby vám nerobili zle, a so zlým úmyslom, ktorý ste 

mali, ste mi povedali, aby tí z Tascany nevstúpili do vašej krajiny; napriek tomu, ţe ste mi 

nedali najesť, ako by sa patrilo, nedovolil som, aby vám bola ukradnutá ani jedna sliepka, 

a upozornil som vás, aby ste ma neklamali; a na oplátku za tieto dobré skutky ste sa 

dohodli, ţe zabijete mňa a mojich druhov, a priviedli ste ľudí, aby so mnou bojovali, len čo 

som bol na zlej ceste, ktorou ste ma chceli viesť; a kvôli tejto podlosti, ktorú ste vymysleli, 

zomriete všetci, a na znak toho, ţe ste zradcovia, zničím vaše mesto, aby po ňom neostala 

                                                             
102Dĺţková miera pouţívaná na meranie výšok a hĺbok, ekvivalent k 1, 95 m., Ibid., s. 96. 
103 Tlaxcala mala trochu iný spôsob vlády ako Tenochtitlán, kde existovala funkcia tzv. najvyššieho hovorcu, 

tlatoaniho. V Tlaxcale vládli spoločne štyria vojenskí hodnostári, ktorí mali na starosti jednotlivé štyri štvrte 

mesta alebo frátrie, na ktoré bol kmeň rozdelený. Dvaja z nich sa zaoberali výhradne súdnymi záleţitosťami, 

tretí bol vykonávateľom rozsudkov a štvrtý pôsobil ako prostredník v občianskych a vojenských 

záleţitostiach. Kaţdá zo štyroch frátrii si zvolila svojho zástupcu. Viď. George C. Vaillant, op. cit., s. 90. 
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ani pamiatka; a nie je nič, prečo by to malo byť inak, takţe viem, ţe sa stane, ako som vám 

povedal.“ 

 Oni sa čudovali a pozerali jeden na druhého, a bola tam stráţ, aby nemohli utiecť, 

a tieţ bola stráţ pre tých ostatných ľudí, ktorí boli von na veľkých nádvoriach svojich 

modiel, aby nám niesli náklad. Markíz povedal týmto pánom: „Chcem, aby ste mi povedali 

pravdu, i keď ju viem, aby to títo posli a všetci ostaní počuli z vašich úst, a aby nepovedali, 

ţe som vám to vnútil“. A oddelilo sa päť alebo šesť z nich, kaţdý na svoju stranu, kaţdý 

z nich sa priznal bez akéhokoľvek mučenia, ţe tak to bola pravda, ako to markíz povedal; 

a vidiac, ţe boli všetci za jedno, poslal ich znovu sa zhromaţdiť,  a všetci sa takto priznali; 

a povedali jeden druhému: „Tento je ako naši bohovia, ktorí všetko vedia; nie je dôvod 

zapierať“. 

 Markíz si tam dal zavolať Muteczumových poslov, a povedal im: „Títo ma chceli 

zabiť a hovoria, ţe za tým stojí Muteczuma a ja tomu neverím, pretoţe ho mám za priateľa, 

a viem, ţe je to veľký pán, a ţe páni neklamú; a myslím si, ţe títo mi chceli takto ublíţiť 

a zradiť ma, a ako naničhodníci a ľudia bez pána, a preto zomrú, a vy nemajte strach, veď 

okrem toho, ţe ste posli, ste od tohto pána, ktorého povaţujem za priateľa, a verím, ţe je 

veľmi dobrý, a neverím, čo sa mi hovorí proti tomu“. 

 A neskôr prikázal zabiť zvyšok tamtých pánov, nechajúc niektorých z nich 

uväznených, a prikázal dať znamenie, aby sa Španieli vrhli na tých ostatných, ktorí boli na 

nádvoriach, a zabili všetkých, a tak sa stalo. A oni sa bránili najviac, ako mohli; ale keďţe 

boli na ohradených nádvoriach a brány boli obsadené [Španielmi], ešte zomrela väčšina z 

nich. A potom, čo sa to stalo, Španieli a Indiáni, ktorí boli s nami, odišli sme v našich 

oddieloch cez mnohé časti mesta, zabíjajúc protivníkov a zapaľujúc domy; a za malú 

chvíľu prišli mnohí ľudia z Tascaly, a olúpili mesto, a zničili všetko moţné a ukoristili 

toho veľa, a istí diablovi kňazi  vystúpili na vrchol veţe hlavnej modly a nechceli sa vzdať; 

predtým sa nechali zapáliť, nariekajúc a hovoriac svojmu bohu, koľko zla napáchal, keď 

im nepomáhal. Tak sa urobilo všetko moţné, aby sa zničilo to mesto, a markíz prikázal, 

aby si dávali pozor, aby nezabíjali ţeny a deti; a trvalo dva dni, kým mesto zničili, a mnohí 

odtiaľ odišli sa schovať do lesov a polí, a iní sa odišli vzdať sa do susedných 

znepriatelených krajín. 

 A neskôr, o dva dni, prikázal markíz, aby sa zanechalo ničenie, a tak ustalo. 

A v priebehu ďalších dvoch alebo troch dní, ako sa zdalo, muselo sa zhromaţdiť mnoho 
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domorodcov spomínaného mesta, a poslali snaţivo prosiť markíza, aby im odpustil a dal 

povolenie na návrat do mesta, a na to si zobrali ako ochrancov tých z Tascaly. Markíz im 

odpustil a povedal im, ţe kvôli zrade, ktorú mali v úmysle, im pripravil taký trest a mal 

v úmysle zničiť mesto a nenechať v ňom jedinú týčiacu sa vec, a takto to robil odvtedy 

všade, kde vedel, ţe mu prejavovali dobrú vôľu a snaţili sa urobiť zlé skutky, pretoţe to 

povaţoval za veľmi zlé, a nemusel toľko bojovať hneď, keď niekam prišiel. A tak sa znovu 

vracali obyvatelia do mesta a prisľúbili mu oddané priateľstvo odvtedy aţ navţdy. 

 

Ako markíz odišiel z Chitruly, aby sa stretol s veľkým Muteczumom. 

 

 A odtiaľ odoslal poslov, ktorí k nemu prišli od Muteczumy, ktorým prejavoval 

vţdy veľkú úctu, aby oboznámili Muteczumu s tým, čo sa v tom meste stalo, a s príčinou, 

prečo sa tak stalo, a ako mu oni prisúdili účasť na tom; ale ţe markíz tomu neveril, a ţe on 

neskôr odišiel tým smerom. 

 A neskôr, keď títo posli odišli, markíz odišiel z toho mesta kadiaľ sa mu zdalo, ţe 

tamtí išli cez pohorie tej sopky, ţe to musí byť najlepšia cesta. A išiel jedného dňa spať 

štyri míle odtiaľ peši od sopky, a na druhý deň vystúpil na horu a na nej našiel ľudí, ktorí  

odišli, aby získali a doniesli jedlo a našiel niekoľko domov zo slamy, ktoré si postavili 

Indiáni na odpočinok, a tam spal tú noc; a pretoţe na pohorí bolo veľa lesov, odišiel so 

všetkými svojimi ľuďmi na čistinku, ktorá bola na hore, pretoţe sa mu zdalo, ţe v lesoch 

bolo veľa ľudí, a zavolal a dal vedieť istým pánom a kapitánom tých ľudí, hovoriac: 

„Vedzte, ţe títo, ktorí idú so mnou, v noci nespia, a ak spia, tak trochu cez deň; a v noci sú 

v zbrani, a keď uzrú niekoho, kto ide peši alebo vstúpi tam, kde sú oni, neskôr ho zabijú; 

a ja nestačím, aby som tomu zabránil; preto dajte to vedieť všetkým svojim ľuďom, 

a povedzte im, ţe po západe slnka nikto sa k nám nesmie priblíţiť, pretoţe zomrie, a mne 

by bolo ľúto tých, ktorí zomreli.“ A tak prikázal tej noci všetkým zo svojej druţiny, aby 

boli pripravení, a postavil stráţe a hliadku, a prišli nejakí Indiáni špehovať, čo robíme, 

a hliadka a stráţe ich zabili; a o tom sa viac nehovorilo z ich strany, ani z našej. 

 A na druhý deň markíz zostúpil z hory a štyri míle odtiaľ našiel veľké mesto na 

pobreţí veľkého jazera, a tam sa ubytoval, a urobili mu domy zo slamy, kde sa jeho muţi 

mohli zloţiť a byť spolu, a dali mu mnoho jedla. Markíz sa rozprával s pánom 

a s niektorými hlavnými toho mesta a povedali mu, ţe sú vazali Muteczumy, a potajomky 



67 
 

sa mu sťaţovali na spomínaného Muteczumu, hovoriac, ţe im robí veľa a veľké škody, 

keď ich pýta tribúty a veci, ktoré nie sú povinní dávať ani robiť. A tu prišli Muteczumovi 

posli, a on im stále hovoril, ţe neupustí od stretnutia, pretoţe veľmi si praje s ním hovoriť, 

a jeho príchod nemá iný dôvod ako ten, ţe ho chce spoznať a rozprávať sa s ním; 

a presvedčili ho spomínaní Indiáni, ţe nie je inej cesty, ako po vode, a ţe prišli s malými 

kánoe, rozhodol sa postaviť člny; a za štyri dni, čo tam bol, sa dozvedel, ţe existuje cesta, 

i keď nebezpečná, pretoţe bolo potrebné ísť po kamenitej ceste, ktorá začínala pri vode 

a o kúsok ďalej mala mosty z dreva. 

  

Ako Muteczuma vyšiel privítať markíza.  

 

 Odišiel markíz so svojimi ľuďmi z tohto mesta, a tak v ňom, ako vţdy, oznámil 

Indiánom, aby nevstupovali tam, kde sú Španieli po západe slnka; a išiel spať do druhého 

mesta na pobreţí spomínaného jazera, a tam prišli niekoľkí špehovia po vode v malých 

kánoe, a naše hliadky a stráţe ich zostrelili kušami, a tak neskočili na pevninu. 

 A na druhý deň začal markíz so svojimi ľuďmi vstupovať cez cestu zúţenú 

kameňmi, ktorá začínala vo vode a viedla cez mosty po celej dĺţke, ako sme spomínali, 

a išiel spať do jedného mesta, ktoré bolo na vode, a mal stráţe, ako najlepšie mohol, aby 

nezničili mosty, ani cestu; a o dve hodiny alebo trochu viac prichádzali stále posli a neskôr 

cez deň prešiel a zišiel z tejto cesty na zem a išiel spať desať míľ od Mexika do jedného 

mesta, ktoré bolo na brehu jedného slaného jazera, a tam bol jeden deň; a toto mesto patrilo 

jednému Muteczumovému bratovi
104

; a potom, čo sme vstúpili do Muteczumovej zeme, 

stále nám dávali najesť z toho, čo mali. 

 A z toho mesta išiel spomínaný markíz a jeho ľudia inou cestou, ktorá viedla cez 

vodu do Mexika, a Muteczuma ho vyšiel prijať, vyšlúc ako prvého svojho synovca 

s mnohými ľuďmi a zásobami. Vyšiel spomínaný Muteczuma po strede ulice, a všetci 

ostatní ľudia [boli] pritlačení k stenám, pretoţe to je ich zvyk, a dal ubytovať markíza na 

nádvorí, kde bola svätyňa boţstiev, a na tomto nádvorí boli sály, dosť veľké, kde sa usadili 

                                                             
104Jedná sa o mesto Iztapalapan, kde vládol Cuitlahuac, brat a dedič Moctezumu II. Xocoyotzina. Viď 

Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 102. 
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všetci ľudia spomínaného markíza a mnohí Indiáni z Tascaly a Churuly, ktorí prišli 

k Španielom, aby im slúţili
105

. 

 

Ako sa markíz rozhodol uväzniť Muteczumu, a čo sa potom stalo. 

 

 V tom čase, chvíľu predtým, ako vstúpil do Mexika, sa markíz dozvedel, ţe 

Španieli, ktorých nechal na pobreţí osídlených, idúc do mesta jedného vazala Muteczumy, 

aby mu povedal, aby im dal jesť, tí z mesta s nimi bojovali a zabili jednému Španielovi 

koňa, a zranili väčšinu z nich. 

 Markíz potom, čo si trochu odpočinul v ten deň, keď prišiel do Mexika, s obavou, 

ktorú mal o svoj ţivot a o ţivot tých, ktorí boli v jeho druţine, kráčal, prechádzajúc 

vnútrom svojho príbytku, a videl dvere, ktoré sa mu zdali ako nedávno zamurované 

kamením a vápnom, a dal ich otvoriť a vstúpil dovnútra a našiel tam mnoho izieb, 

a v niektorých z nich veľa zlata v šperkoch a v modlách, a mnoho peria, a z toho veľa vecí 

na pozeranie; a vstúpil tam so svojimi dvoma sluhami, obrátil sa vyšiel von, bez toho, aby 

si vzal jedinú z tých vecí. 

 A neskôr ráno prikázal prichystať svojich ľudí a strachujúc sa, ako naozaj tak bolo, 

a tak si to pamätali, ţe keby rozobrali jeden alebo dva mosty, ktorými sme prišli, nemohli 

by sme si zachrániť ţivot, odišiel do domu Muteczumy, v ktorom bolo dosť vecí hodných 

zaznamenania, a prikázal, aby jeho muţi vo dvojiciach alebo štvoriciach išli za ním. 

Muteczuma mu vyšiel oproti a posadil ho v jednej sieni, kde mal on svoj trón, a s ním 

vstúpilo aţ tridsať Španielov a ostatní ostali pri dverách paláca; a na jeho nádvorí markíz 

povedal Muteczumovi cez tlmočníkov: „Dobre viete, ţe som vás vţdy povaţoval za 

priateľov, a prosil som vás skrze vašich poslov, aby ste vţdy so mnou hovorili pravdivo, 

a ja som vám v ničom neklamal, a teraz viem, ţe vaši ľudia zle zachádzali so Španielmi, 

ktorých som nechal na pobreţí, a väčšina z nich je zranená, a jedného zabili niektorí 

Indiáni, ktorých Španieli zajali v boji, ţe toto sa stalo na váš príkaz; a pretoţe ja to chcem 

zistiť, musíte ísť do zajatia so mnou, do môjho príbytku, kde budete obsluhovaný a bude 

o vás dobre postarané mnou a mojimi ľuďmi; a pre prípad, ţe máte nejakú vinu na tom, čo 

na vás hodili vaši vazali, budem sa k vám chovať, ako k svojmu bratovi; a robím to, 

                                                             
105Moctezuma ubytoval Španielov v tecpane alebo v paláci svojho otca Axayacatla. Táto budova bola 

oficiálna rezidencia mexických tlatoque, kým Moctezuma postavil inú, viac prepychovú na osobné 

pouţívanie. Ibid., s.102. 
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pretoţe ak by som to odpustil, tí, čo idú so mnou, by sa na mňa hnevali, hovoriac, ţe mi 

nezáleţí na tom, ţe sa s nimi zle zachádza; preto prikáţte vašim ľuďom, aby sa nebúrili 

a oznámte im, ţe hocijakú vzburu zaplatíte ţivotom, takţe je vo vašich rukách ich 

upokojiť“. 

 Muteczuma sa veľmi znepokojil a povedal s toľkou váţnosťou, aká sa len dá 

predstaviť: „Nie som to ja, kto má byť zajatý, a uţ keby ste to chceli, moji ľudia by to 

nestrpeli.“ A tak sa rozprávali viac ako štyri hodiny, a nakoniec sa dohovorili, ţe 

Muteczuma pôjde s markízom, a [ten] ho zoberie do svojho paláca, a dajú mu ako stráţ 

jedného kapitána, a vo dne i v noci vţdy budú Španieli v jeho blízkosti, a on nepovedal 

svojim, ţe bol zajatý; predtým oslobodil, vydal a nariadenie týkajúce sa vlády svojej 

krajiny. 

 

Ako sa Muteczuma a väčšina šľachty prisľúbili za markízových vazalov.   

 

 A mnohokrát sa s ním markíz išiel porozprávať a cez tlmočníka ho prosil, aby sa 

nezarmucoval kvôli tomu, ţe tam musí byť, a dával mu toľko darov, koľko mohol, a raz 

mu povedal: „Títo kresťania sú rozpustilí a prechádzajúc týmto palácom, našli isté 

mnoţstvo zlata a vzali ho; netráp sa kvôli tomu.“ A on štedro povedal: „Toto patrí bohom 

tohto mesta: nechajte perá a veci, čo nie sú zo zlata, a zlato si vezmite a ja vám dám 

všetko, čo mám; pretoţe musíte vedieť, ţe od nepamäti aţ dodnes majú moji predkovia 

pravdu, a tak sa hovorilo a hovorí medzi nimi, z ktorých dnes ţijeme, ţe istá generácia, 

z ktorej my pochádzame, prišla do tejto zeme zďaleka, a prišli na lodiach, a títo odišli pred 

istým časom, zanechajúc nás zaľudnených. A povedali, ţe sa vrátia, a vţdy sme verili, ţe 

raz musia prísť nám veliť a vládnuť; a toto nám vţdy tvrdili naši bohovia a naši veštci, a ja 

verím, ţe teraz sa to vyplňuje, preto vás chcem za pána a učiním tieţ, aby vás tak prijali 

všetci moji vazali a poddaní mojej moci.“ A tak urobil a dal zavolať mnohých šľachticov 

z krajiny a povedal im: „Uţ viete, v čo sme stále verili ohľadom toho, ţe nie sme pôvodom 

páni týchto zemí, a zdá sa, ţe tento pán by mal byť to, čo my, a tak, ako ste mne vyslovili 

poslušnosť, vyslovte ju aj jemu, a ja ju tieţ dám.“ A tak kľačiaci jeden pred druhým 

a Muteczuma prvý, kaţdý jeden uviedol svoj dôvod ponúkajúc sa za vazala a sluhu 

spomínaného markíza a ukladajúc sa pod jeho ochranu; a toto bola vec hodná pozerania, 

ktorú sprevádzalo mnoho sĺz, hovoriac: „Zdá sa, ţe náš osud chce, aby sa v našich časoch 
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splnilo to, čo bolo predpovedané“.  A tak im markíz odpovedal a utešoval ich a sľúbil 

Muteczumovi, ţe stále bude vládnuť svojej zemi tak, ako predtým, a bude taký pán a viac, 

pretoţe sa vybojovali ďalšie krajiny, ktorých tieţ bude pánom ako tej svojej. A Muteczuma 

mu povedal: „Choďte s týmito mojimi ľuďmi niekoľko vašich, a [tí] vám ukáţu jeden dom 

mojich šperkov a zlatých ozdôb.“ A ten, kto toto píše, a ďalší šľachtic išli na markízov 

príkaz aj s dvoma Muteczovými sluhami, a vo vtáčom dome, ako ho volali, im ukázali 

jednu miestnosť a ďalšie dve komory, kde bolo mnoho zlata a striebra a zelených 

kameňov
106

, nie z tých veľmi jemných; a ja som dal zavolať markíza, a prišiel sa pozrieť, a 

dal to odniesť do svojho paláca. 

 

O Muteczumových veľkolepých jedlách. 

 

 Potom, ako Muteczuma zistil spôsob jednania Španielov, zdalo sa, ţe sa s nimi 

veľmi zblíţil, a tak je, ţe všetci sa mu snaţili vo všetkom vyhovieť. A jemu prišli slúţiť 

jeho sluhovia, a doniesli mu stále, keď jedol, viac ako štyristo tanierov jedla, na ktorých 

bolo ovocie a byliny, a králiky a jelene a prepelice a sliepky a mnoho druhov rýb 

pripravených rôznymi spôsobmi, a pod kaţdým tanierom, o ktorom si jeho sluhovia 

mysleli, ţe z neho bude jesť, bolo ohrievadlo s ohňom; a vedzte, ţe stále mu doniesli nové 

taniere, z ktorých jedol, a nikdy nejedol z jedného taniera viackrát, ani si neobliekol šaty 

viac ako raz; a telo si umýval kaţdý deň dvakrát.   

        

Ako Muteczuma oznámil markízovi, že jeden jeho synovec pripravuje vzburu. 

  

  V tom čase Muteczuma oznámil markízovi, ţe jeden jeho synovec, ktorý sa volal 

Cacamací, vládca jedného mesta, ktoré je na pobreţí tohto jazera, a veľkej krajiny a miest, 

bol pobúrený, a ako mladý bol bojachtivý; a preto, ţe by bolo dobré, keby mu poslal dary 

a markíz tak učinila odporučil to isté aj niektorým španielskym šľachticom. 

 

 

 

                                                             
106Výraz pre chalchiguite – mexikanizmus vytvorený zo slova chalchihuitl (prekrásny kameň) – minerál 

zkryštalizovaný podobne ako smaragd, bol veľmi cenený obyvateľmi prehispánskeho Mexika, ktorí ho 

pouţívali na ozdobenie šperkov a sôch bohov. In. Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 105. 
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O Muteczumovom paláci a o jeho veľkoleposti. 

 

 Tento Muteczuma mal palác s mnohými nádvoriami a komnatami v ňom, kde mal 

šatstvo a iné veci, a v tomto paláci, v niektorých jeho nádvoriach, mal vo veľkých 

klietkachlevy a tigre a jaguáre a vlky a líšky, z kaţdého veľké mnoţstvo; a v iných 

nádvoriach mal v iných klietkach sokoly rôznych druhov a orly a jastraby a všetky druhy 

dravých vtákov; a to bola veľká vec, koľko mnoho mäsa dávali jesť všetkým tým vtákom 

a šelmám, a mnohým ľuďom, ktorí sa o nich starali; a v tomto paláci bolo vo veľkých 

kadiach a dţbánoch hojne hadov a zmijí; a toto všetko nebolo pre nič iné, ako pre 

veľkoleposť. 

 A v tomto paláci šeliem mal obludných muţov a ţeny; jedných hrozných, iných 

trpaslíkov, iných hrbatých; a mal iný palác, kde mal všetky vodné vtáky, ktoré len existujú; 

a všetky iné druhy vtákov, naozaj kaţdý druh, a je to tak bez pochýb, ţe v sluţbách týchto 

vtákov bolo zamestnaných viac ako šesťsto muţov, a bolo to v tom istom dome, kde boli 

oddelené vtáky, ktoré boli choré a liečili ich; v paláci týchto vodných vtákov boli muţi 

i ţeny celí bielych tiel, vlasov a obočí. 

 

O chráme božstiev 

 

 Nádvorie boţstiev bolo tak veľké, ţe by stačilo na domy pre štyristo Španielov. 

V jeho strede bola veţa, ktorá mala stotrinásť schodov väčších ako jeden „palmo“
107

 a to 

bol základ, a na tom mal dva domy vyššie ako „pica y media“
108

, a tu bola hlavná modla 

celej krajiny, ktorá bola vyrobená zo všetkých druhov semien, ktoré sa tam nachádzali, 

a tieto roztlčené a zmiešané s krvou nevinných detí, ktoré zabili otvorením hrude 

a vybratím srdca a cez to krv; a s ňou a semenami vyrobili mnoţstvo hmoty väčšej ako 

človek a tak vysokej, a so svojimi obradmi vloţili do tej hmoty mnoho šperkov zo zlata, 

z tých , ktoré boli zvyknutí doniesť, keď mali veľké oslavy; a zviazali túto masu veľmi 

dlhými prikrývkami, a takto urobili sochu; a neskôr počas obradov urobili istú vodu, ktorú 

s touto masou vloţili do toho chrámu, ktorý bol na veţi, a povedali, ţe z tejto vody dávajú 

piť tomu, koho urobia hlavným kapitánom, keď ho vyberú pre nejakú vojnu alebo pre 

                                                             
107Starodávna dĺţková miera, ktorá sa delí na 12 palcov a rovná sa 21 cm. In. Germán Vázquez Chamorro, 

op. cit., s. 107. 
108 5, 83 m pribliţne. Ibid., s. 107. 
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veľmi dôleţitú záleţitosť. Toto vloţili medzi poslednú stenu veţe a inú, ktorá bola pred 

ňou, a nenechali ţiadny vstup, predtým sa zdalo, ţe tam nič nie je. 

 Z vonku tejto dutiny boli dve boţstvá na dvoch podstavcoch z veľkého kameňa, 

dva podstavce výšky jedného lakťa a na nich dve modly, výšky troch laktí kaţdá
109

 a šírky 

asi jedného vola kaţdá; boli z hladkozrného kameňa, ktorý bol pokrytý perleťou, čo je 

mušľa, v ktorej rastú perly, a na tejto perleti bolo nalepených ţivicou ako lepidlom mnoho 

šperkov zo zlata, a ľudia a hady a vtáky a príbehy vyrobené z tyrkysov, malých i veľkých, 

a zo smaragdov a z ametystov tak, ţe cela perleť bola posiata, okrem niektorých častí, kde 

sa spájala s kameňmi. Tieto modly mali veľké hady z úzkeho zlata, a ako koráliky mali 

kaţdý desať alebo dvanásť ľudských sŕdc, vyrobených zo zlata, a ako tvár masku zo zlata, 

a oči zo zrkadla, a mali druhú tvár na temene hlavy, ako lebka človeka bez mäsa. 

 V sluţbách tohto boha bolo asi viac ako päť tisíc ľudí; medzi nimi niektorí viac 

znamenití, ako iní, tak vo funkcii, ako v obliekaní; mali svojho starešinu, ktorého veľmi 

poslúchali, a toho tak Muteczuma, ako všetci ostatní šľachtici mali vo veľkej úcte. Na 

obetovanie vstávali presne o polnoci. Obetovanie bolo prelievať krv z jazyka a z hrude a zo 

stehien, raz z jednej časti, inokedy z druhej, a navlhčiť steblá do krvi, a krv a steblá 

obetovali pred veľmi veľkým ohňom z dubového dreva, a neskôr odišli páliť kadidlo na 

veţu toho boţstva. 

 Oproti tejto veţi bolo šesťdesiat alebo sedemdesiat veľmi vysokých trámov 

zaborených odvrátene od veţe ako katapult, poloţených na veľkom javisku, ktoré bolo 

vyrobené z vápna a kamenia, a na jeho schodoch bolo mnoho lebiek polepených vápnom, 

a s vycerenými zubami. Boli na jednom kraji a na druhom kraji tých trámov dve veţe 

vyrobené z vápna a z lebiek, bez ďalších kameňov, a s vycerenými zubami, na čo sa to 

mohlo podobať, a trámy od seba vzdialené trochu menej ako jeden lakeť, a od hora aţ dole 

boli na nich husto poloţené koly, a na kaţdom kole päť lebiek napichnutých cez spánky na 

spomínaný kôl. A ten, kto toto píše a istý Gonzalo de Umbría, spočítali tie koly, a znásobili 

piatimi lebkami kaţdý kôl, z tých, čo boli medzi trámami, ako som povedal, vyšlo nám 

stotridsaťšesť tisíc lebiek, bez tých z veţí
110

.  

                                                             
109Lakeť – 2, 50 m – mierka pouţívaná na meranie dĺţok, variovala podľa regiónov. Ibid., s. 107. 
110Tento opis dostal meno tzompantli („múr lebiek“). I keď sa presne nevie, ako vyzeral tzompantli 

v Tenochtitláne, pravdepodobne bol podobný „múru lebiek“ z maysko-toltéckeho centra Chichén Itzá. 

Tapiove výpočty sú trochu prehnané, súčasní vedci vypočítali, ţe Aztékovia nezhromaţdili viac ako 1500 

lebiek od zaloţenia mesta. In. Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 109. 
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 Toto nádvorie malo štyri brány, v kaţdej z nich jeden veľký sál, vysoký, plný 

zbraní; tieto izby boli na východ a na západ, a na sever a na juh. 

 

Ako markíz prikázal upáliť jedného šľachtica, ktorý sa volal Qualpupoca. 

 

 Muteczuma, keď ho markíz zajal, poslal po šľachtica z mesta, ktoré bojovalo so 

Španielmi na pobreţí, a dal pečať s istým vyobrazeným znakom na nej, ktorú si sňal 

z hrude, a povedal markízovi: „Choďte dvaja vaši muţi s týmito poslami, ktorých ja 

posielam, a odneste to tomu, kto ublíţil vašim ľuďom.“ Toto, pretoţe markíz si to tak 

vyţiadal, a povedal svojim poslom Muteczuma: „Choďte a zavolajte Qualpupoku; a keby 

nechcel prísť a neveril by tomuto môjmu znameniu, vezmite vojakov z mojej krajiny 

a vyrazte proti nemu a zničte ho a chyťte ho násilím, a nevracajte sa bez neho; a dávajte 

veľký pozor na týchto kresťanov.“ 

 Išli a priviedli ho, a priznal sa, ţe on ublíţil Španielom, aţ na to, ţe povedal, ţe to 

prikázal Muteczuma. Markíz prikázal vybrať zo skladov so zbraňami, o ktorých sme 

hovorili, všetko, čo tam bolo, čo boli luky a šípy a kopije a indiánske šípy a štíty a drevené 

meče s pazúrikovým ostrím, a bolo toho viac ako päťsto fúr, a prikázal to všetko spáliť 

a s tým aj Qualpupoku, a preto povedal, aby sa to spálilo, aby bol on upálený. 

 

Ako markíz zvrhol modly, a čo sa potom dialo 

 

 Markíz išiel na nádvorie boţstiev a poslal svojich ľudí do troch alebo štyroch častí 

zeme preskúmať krajinu, a niektorí z nich, aby upokojili krajinu, o ktorej Muteczuma 

povedal ţe sa búri, osemdesiat míľ od Mexika, a iní išli vyzdvihnúť zlato z celej zeme 

týmto spôsobom: ţe Muteczuma poslal do svojej zeme poslov, ktorí išli so Španielmi, 

a prichádzajúc do miest, povedali vládcovi mesta: „Muteczuma a kapitán kresťanov vám 

prikazujú, aby ste im po kapitánovom príchode do krajiny dali zlato, ktoré máte.“ A tak ho 

odovzdali slobodne, kaţdý toľko, koľko chcel. A tak v období, keď markíz išiel na 

nádvorie boţstiev, mal so sebou málo ľudí; a prechádzajúc nádvorím mi povedal: 

„Vystúpte na túto veţu, a pozrite sa, čo v nej je“. A ja som vystúpil a niekoľko z tých 

kňazov vystúpilo so mnou, a prišiel som k jednému závesu z konopného vlákna s mnohými 
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záhybmi a na ňom bolo mnoho kovových chrastítok; a chtiac vstúpiť, urobili taký hluk, ţe 

som myslel, ţe padá celý dom. 

 Markíz vystúpil ako pre zábavu a osem alebo desať Španielov s ním; a pretoţe 

kvôli tejto prikrývke, ktorá slúţila ako záves, dom bol tmavý, s mečmi sme strhli tú 

prikrývku, a bolo jasno. Všetky steny vnútri domu boli urobené vytesávaním do kameňa, 

z ktorého bola vyrobená stena. Boli to podobizne bohov a na tvárach a po tele mali mnoho 

krvi, šírky dvoch alebo troch palcov, a markíz objavil modly z drahokamov, a videl tam, čo 

sa dalo vidieť, a povzdychol si niečo smutné, a povedal, ţe sme to všetci počuli: „Ó, boţe! 

Prečo dovoľuješ, ţe je v tejto zemi tak veľmi uctievaný diabol? Ó, Pane, dobre, ţe ti v nej 

slúţime.“ A prikázal zavolať tlmočníkov, a kvôli hluku z rolničiek prišli ľudia z tých od 

modiel, a povedal im: „Boh, ktorý stvoril nebo i zem, stvoril vás aj nás a všetkých a stará 

sa o nás podľa toho, ako sa správame; a ak budeme dobrí, vezme nás do neba, a ak nie, 

pôjdeme do pekla, poviem to  obšírnejšie, aby sme si lepšie rozumeli; a ja chcem, aby tu, 

kde máte svoje modly, bol obraz Boha a jeho poţehnanej matky, a doneste vodu na umytie 

týchto stien, a odnesieme odtiaľ toto všetko.“ 

 Oni sa smiali, ţe je nemoţné urobiť to, a povedali: „Nielen toto mesto, ale celá 

krajina povaţuje týchto za svojich bohov, a tu je to pre Uchilobos, ktorými sme; a všetci 

títo ľudia neznamenajú nič pre svojich otcov, matky a deti v porovnaní s týmto a rozhodli 

sa zomrieť; a pozri, ţe vidiac ťa sem vystúpiť, všetci sa chytili svojich zbraní, a chcú 

zomrieť pre svojich bohov.“ 

 Markíz povedal jednému Španielovi, aby išiel, aby dávali veľký pozor na osobu 

Muteczumy a poslal, aby priniesol tam so sebou tridsať alebo štyridsať muţov, 

a odpovedal tým kňazom: „Veľmi ma poteší bojovať za môjho Boha proti vašim bohom, 

ktorí nie sú nič. A predtým, ako prišli tí Španieli, po ktorých poslal, rozhneval sa z tých 

slov, ktoré počul, a vzal ţeleznú tyč, ktorá tam bola, a začal sa vrhať na kamenné modly; 

a ja sľubujem na svoju šľachtickú vieru, a prisahám Bohu, ţe je pravda, ţe sa mi teraz zdá, 

ţe markíz skákal nadprirodzene, a vrhol sa vezmúc tyč v polovici, aby zasiahol aj najvyššie 

do očí modly, a tak mu zboril zlaté masky tou tyčou, hovoriac: „Niečo sme urobili pre 

uvedenie nášho Boha.“ 

 Tamtí ľudia to dali vedieť Muteczumovi, keďţe blízko odtiaľ bol palác, 

a Muteczuma poslal prosiť markíza, aby ho nechal tam prísť, a aby dovtedy, kým príde, 

nerobil zle modlám. Markíz prikázal, aby prišiel s ľuďmi, čo ho stráţia, a keď prišiel, 
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povedal mu, aby sme poloţili naše obrazy do jednej časti a nechali ich bohov v druhej. 

Markíz to nechcel. Muteczuma povedal: „Tak ja sa postarám o to, aby sa urobilo to, čo 

chcete; ale musíte nám dať našich bohov, aby sme ich odniesli tam, kam chceme.“ 

A markíz mu povedal: „Pozrite sa, ţe sú z kameňa, a verte v boha, ktorý stvoril nebo i zem, 

a skrze dielo poznajte stvoriteľa. 

 Modly boli odtiaľ odstránené úţasným spôsobom a dobrou zručnosťou, a umyli 

steny toho domu, a markízovi sa zdalo, ţe je malý priestor v tom dome, podľa toho, čo sa 

mu z vonku zdalo, a prikázal kopať do protiľahlej steny, kde sa nachádzala masa z krvi 

a semien a hlinený dţbán s vodou; a zničilo sa to a vybrali odtiaľ zlaté šperky, a bolo 

nejaké zlata o v jednej hrobke, ktorá sa nachádzala vo veţi. 

 Markíz dal postaviť dva oltáre; jeden v jednej časti veţi, ktorá bola rozdelená na 

dve miestnosti, a druhý v druhej, a poloţil v jednej časti obraz Našej Pani na oltárnu dosku, 

a v druhej obraz Svätého Kryštofa, pretoţe vtedy uţ neboli iné obrazy; a odvtedy sa tam 

robili omše. 

 A indiáni prichádzali odvtedy ešte niekoľko dní, aby doniesli isté hrste zelenej 

a veľmi zvädnutej kukurice, hovoriac: „Takţe, keďţe ste nám zničili našich bohov, ktorých 

sme prosili o vodu, prinúťte vášho, aby nám ju dal, pretoţe inak prídeme o zasiate zrno.“ 

Markíz ich uistil, ţe hneď bude pršať, a všetkým nám odporučil, aby sme prosili Boha 

o vodu; a tak sme išli v procesii k veţi, a tam bola omša, a svietilo slnko, a keď sme prišli, 

tak pršalo, ţe sme prechádzali nádvorím s premočenými nohami; a tak sa Indiáni veľmi 

čudovali. 

 Takým spôsobom sme ţili, a markíz mal svojich ľudí tak vybratých, ţe nikto by 

nevystrelil z arkebuzy bez povolenia, a taktieţ ľudí tak miernych, ţe sa nikdy nehádali 

medzi sebou; a Muteczuma vţdy dával Španielom nejaké prstene zo zlata, a iným kovania 

zo zlatých mečov, a krásne ţeny, mnoho jedla. 

 

Ako kapitán Pánfilo de Narváez prišiel na príkaz Diega Velázqueza zajať a zabiť 

markíza a ako sme to prekazili a zajali sme ho. 

 

 V tom čase sa Muteczuma rozprával s markízom, a ukázal mu na pomaľovanej 

plachte osemnásť lodí, a päť z nich rozbitých a prevrátených na piesku (pretoţe toto je 
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spôsob, ktorý majú, aby podali správu o veciach, ktoré chcú dobre vyrozprávať)
111

, 

a povedal mu, ţe uţ pred osemnástimi dňami sa vylodili na pobreţí, asi desať míľ od 

prístavu; a neskôr prišiel ďalší posol, ktorý doniesol namaľované isté lode, ktoré uţ sa 

objavili v prístave Veracruz; a neskôr sa obával markíz, ţe to je námorníctvo a ľudia, ktorí 

mali prísť proti nám. A zavolal ma, ţe v ten deň sa prišli uzmieriť istí páni z Cheruly 

a Tascaly, ktorí bojovali o hranice, a prikázal mi, aby som išiel mimo pouţívanej cesty 

a dozvedel sa, čo sa stalo ľuďom, ktorých nechal vo Villa Rike na pobreţí; a vezmúc so 

sebou Indiánov do strání tej noci, ja som šiel cez deň peši, prišiel som za tri a pol dňa do 

Villa Riky, a kapitán spomínanej osady uţ poslal poslov markízovi, a posielajúc mu troch 

nepriateľských Španielov, ktorých zajal. 

 Dozvediac sa markíz v Mexiku, aké bolo námorníctvo Diega Velázqueza, 

guvernéra Kuby a od ľudí, ktorí v nej prišli, akí sú, bez tých, čo sa stratili v piatich 

stroskotaných lodiach, viac ako tisíc a toľko muţov, a ţe mali veľmi dobré delá 

a deväťdesiat koní a viac ako stopäťdesiat lukostrelcov a puškárov
112

; a napriek tomu 

všetkému sa rozhodol ísť ich hľadať, a poslal svojich špehov a beţcov napred, a neskôr sa 

on pustil smerom k nim, a niesol so sebou istých Muteczumových obľúbených pánov a ich 

vazalov, a nechajúc trochu viac ako päťdesiat muţov v Mexiku ako Muteczumovu stráţ, s 

nimi ako kapitána dona Pedra de Alvarada, ktorý bol neskôr guvernér jednej provincie, 

ktorá sa volá Guatemala, pochodoval tým smerom, kde boli nepriateľskí Španieli. A tí, čo 

sme boli v osade, ktorá bola na pobreţí, pretoţe nás bolo málo, vystúpili sme na pohorie, a 

keď sme sa dozvedeli, ţe markíz prichádza, odišli sme sa s ním spojiť. 

 V tom čase sa primiešali Španieli z markízovej druţiny medzi tých Indiánov, ktorí 

išli doniesť byliny a jedlo nepriateľským Španielom, nahí a zafarbení ako Indiáni, a 

sledovali, čo nepriatelia robia a hovoria. A bolo to tak, ţe kapitán, ktorý s týmito ľuďmi 

prišiel, povedal Indiánom, ţe neprišiel kvôli ničomu inému, ako vyslobodiť Muteczumu a 

uväzniť markíza a zabiť ho; preto, aby mu pomohli, pretoţe potom odíde zo zeme vezmúc 

nás so sebou a zabije markíza; a toto nám spôsobilo mnoho škody, a Indiáni mu slúţili na 

príkaz Muteczumy, a tieţ slúţili markízovi, keďţe niektorí z Indiánov mali markíza radi. 

                                                             
111Písmo z centrálneho Mexika nebolo natoľko vyvinuté ako to z mayského areálu, bolo piktografické (znaky 

reprezentujú konkrétne objekty). Viď. Kříţová, op. cit., s. 48. 
112Narváezova expedícia pozostávala z 19 korábov, 1450 pešiakov, 80 jazdcov, 90 lukostrelcov, 70 puškárov, 

a 20 delostrelcov s bohatou muníciou. K vysvetleniu treba dodať vôbec nie zanedbateľnú cifru 1000 

kubánskych pomocníkov. In. Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 113. 
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 Markíz s aţ dvesto päťdesiatimi muţmi, ktorých mal so sebou, odišiel sa zloţiť do 

jedného indiánskeho mesta blízko nepriateľov, ktorí boli v inom meste
113

, a odtiaľ poslal 

poslov Pánfilovi Narváezovi, ako sa volal kapitán nepriateľov; na prosbu niektorých zo 

svojej druţiny, Narváez poslal poslov markízovi, a prišli dohodnúť, ţe by dali markízovi 

v danej zemi nejakú časť z nej, a uistili by ho, ţe by proti nemu nebojovali, a ţe by mohol 

byť, čo sa mu páči, kým by kráľ nenariadil, čo by mala byť jeho sluţba; to znamená, ţe by 

mohol byť so svojimi ľuďmi ako guvernér tej zeme, ktorú mu chceli dať. 

 Markíz to prebral s väčšinou priateľov zo svojej druţiny, a ako sa niektorým zdalo, 

markíz by pristúpil na dohodu; a nakoniec markíz poslal navrhnúť inú dohodu, odoslal 

tých, ktorí boli v jeho druţine poslami nepriateľov, hovoriac, ţe ak tamtú dohodu, ktorú 

poslal bude chcieť Narváez prijať, bude dobre, a ak nie, ţe neskôr, keď sa jeho poslovia 

vrátia, dá oddych pri potoku. 

 A tak neskôr, keď prišli nepriateľskí posli a jeho ľudia odišli smerom k nim, a išli 

sme ten deň asi desať míľ, a počas cesty sa objavilo niekoľko divokých prasiat a jeleňov, 

a jazdci ich prebodli oštepom,  a išiel markíz zloţiť sa dve míle od nepriateľov. A tak prišli 

ich posli povedať mu ako sa kapitán a tí z jeho druţiny smiali a ţartovali o našom návrhu 

dohody, a ţe naše vybavenie je zlé a ich kapitán uţ pridelil naše bohatstvo svojím ľuďom 

ako vďaku. 

 A tam, na brehu rieky v prítomnosti poslov, dal markíz zavolať všetkých svojich 

druhov, a predniesol reč, hovoriac im: „Ja som jeden, a nemôţem urobiť viac ako jeden; 

dohoda sa posunula tak, ţe pre moju osobu bola výhodná, a pretoţe pre vás bola zlá, 

neprijal som ju; a viete, čo hovoria; a keďţe v kaţdom jednom z vás je táto vec, podľa 

ktorej sa rozhodujete, či máte chuť bojovať alebo chcete mier, na to si odpovie kaţdý 

zvlášť, a nebráňte sa urobiť tak, ako chcete. Vidíte, ţe teraz mi povedali v tajnosti títo naši 

posli, ako sa v nepriateľskom tábore rozpráva a má sa za istú vec, ţe ma zradíte a vydáte 

do ich rúk; a preto, kaţdý jeden povie, ako sa mu to zdá.“ 

 Všetci alebo väčšina ho upokojili v tom, ţe ho nezradia, a okrem toho sme ho 

oddane prosili, aby on povedal svoj názor; a všetci sme veľmi naliehali, aby to povedal on 

prvý, povedal akoby nahnevaný: „Poviem vám jedno príslovie, ktoré sa hovorí v Kastílii, 

a znie: „Zomrie buď osol, alebo ten, kto ho bodá ostrohami“; a toto je môj názor, pretoţe 

vidím, ţe inak zaobchádzať s vami a so mnou, by pre nás bola veľká uráţka; a nie preto, ţe 

                                                             
113Cortés si zaloţil tábor v Tempanaquite, kým Narváez bol Cempoallane. In. Germán Vázqeuz Chamorro, 

op. cit., s. 114. 
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by sme urobili to, čo oni chcú, zaistíme si všetci ţivoty, predtým čo niektorí podstúpia 

riziko; ale podľa môjho názoru sa pozrite na váš, a kaţdý jeden má právo povedať svoje 

mienenie.“  

 A neskôr sme všetci jednohlasne zvýšili hlas od radosti, hovoriac: „Nech ţije 

kapitán, ktorý má tak dobrý názor.“ A tak, zdvihli sme ho na ramená mnohí z nás, aţ kým 

nás neprosil, aby sme prestali; a šli sme premočení, pretoţe pršalo, a s prianím upiecť si 

mäso z tých jeleňov a prasiat, ktorých zastrelili jazdci. A odišli sme sa zloţiť jednu míľu 

od nepriateľov, a markíz nám prikázal, aby sme nerobili oheň, pretoţe sme nemali byť 

videní; a poloţiac zdvojnásobené stráţe a hliadky, chceli sme si trochu oddýchnuť, 

a nemohli sme. 

 Keďţe sme boli premočení, a fúkal veľmi čerstvý vietor, markíz pripomenul, alebo 

lepšie povedané, keďţe nemohol spať, zavolal bez bubnovania, a povedal: „Páni, uţ viete, 

ţe je veľmi beţné vojakom povedať „za svitania zaútočiť na nepriateľa“; ak sme boli 

zacítení, v túto hodinu nás čakajú naši nepriatelia; a ak nás nezacítili, a keďţe nemôţeme 

spať, bude lepšie vyuţiť čas na boj a odpočívať potom, čo zvíťazíme, ţe to vyuţijeme 

s vášňou, ktorú nám dá zima“. A tak sme sa zdvihli a predniesol nám ďalšiu reč hovoriac, 

ţe ešte máme čas sa dohodnúť, či by bolo lepšie bojovať alebo nie; a odpovedajúc mu, ţe 

chceme zvíťaziť alebo zomrieť, začal pochodovať. A blízko tábora nepriateľov, trochu viac 

ako jednu míľu, naši beţci chytili jedného z dvoch zvedov, ktorých mali nasadených 

Španieli, a ten druhý utiekol; a pýtajúc sa toho, čo sme chytili, ako sú na tom v tábore, 

povedal nám, ţe dostali správu od Indiánov, ţe ideme, a sú dohodnutí vyraziť k nám na 

svitaní, a povedal nám spôsob, akým je rozloţené delostrelectvo a usporiadanie ľudí, 

a hovoril pravdu; a markíz povedal, aby mu neublíţili, pretoţe ho chceli obesiť, i keď 

hovoril pravdu; a jeho druh, ktorý utiekol, upozornil tábor, a tak uverili, ţe ideme sa 

nasadiť, aby sme vyuţili to, čo ostalo z noci, a za úsvitu sa do nich pustiť; a tak zmenili 

príkaz, aby si ľudia odpočinuli a na svitaní vyrazili na pole; a napriek tomu kapitán 

a niektorí šľachtici sa ozbrojili a ostali bdelí a hovoriac o našej ceste a majúc nás za 

bláznov. 

 Markíz oddelil osemdesiat muţov, aby šli do domu kapitána bez toho, aby sa 

zdrţali na druhej strane, a aby sa ho pokúsili buď zajať, alebo zabiť; a kvôli tomu dal 

príkaz jednému šľachticovi, ktorý bol jeho hlavný sudca, v ktorom mu hovoril: „Choďte 

tam, kde je Pánfilo Narváez, prikáţte mu, ţe ho buď uväzníte, alebo zabijete, pretoţe tak to 
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prislúcha sluţbe nášmu pánovi kráľovi“. A na tom sme niektorí z nás veľmi smiali. A keď 

sme prišli spolu k nepriateľom, pršalo, a delostrelec mal dierky na výstrely pokryté 

voskom kvôli vode; a tak sme prišli všetci spolu aţ k hliadkam bez toho, aby nás 

spozorovali, a začali utekať a hovoriac: „Zbrane, zbrane“; a naši za nimi chytiac sa zbrane 

s bubnom. A nachádzajúc sa na nádvorí svojho príbytku, markíz prikázal v rýchlosti tým 

osemdesiatim muţom, aby napadli kapitánov dom, a on ostal vzadu za nami odzbrojujúc 

a zmocňujúc sa nepriateľov, pretoţe náš oddiel sa zmocnil ich zbroja, prišli nepriatelia 

k našim ľuďom, mysliac si, ţe sú to ich ľudia, opýtať sa „Čo je to?“, a tak ich chytili. 

A markíz dostal správu, aby prerezával a dal prerezať popruhy koní, pretoţe keďţe chceli 

za chvíľu odísť na pole, všetci mali osedlané kone a jedli; a niektorí, ktorí pribehli ich 

krotiť, keďţe popruhy boli prerezané, hneď z koní spadli, alebo odvtedy za chvíľu.  

 Tých osemdesiat muţov, ktorí sme išli napred, prišli sme do kapitánovho domu, 

a mal so sebou asi tridsať šľachticov, a pred jeho príbytkom mal desať alebo dvanásť 

poľných diel, a delostrelca a ďalších, zmätení a vydesení, vzali kamene alebo pokrývky 

z ohniska na dele a prikladali na vosk, a keď chceli zaloţiť oheň, videli sme, ţe 

nevychádzali strely, a zvíťazili sme a bojovali sme s kapitánom a s tými, ktorí boli s ním. 

A boli niekoľkí z našich nepriateľov, ktorí prišli zvonku, a preráţajúc cez nás, premiešali 

sa s kapitánom, a všetkých sme ich zatiahli do vnútra domu, a nepustiac ich vstúpiť, 

zapálili sme dom, a tak sa vzdali, a zajali sme kapitána a niektorých jeho muţov. 

 A neskôr, neţ bolo jasné, ţe zvíťazia, markíz prikázal kričať, a tak silnými hlasmi 

volali: „Nech ţije Cortés, ktorý prináša víťazstvo!“, a tak sa stiahlo na jednu veľkú veţu 

v tom meste asi štyristo muţov, a mnohí jazdci alebo väčšina, ktorá si pripravila popruhy 

a nasadli a odišli na pole.  A tu sa prihodilo, ţe keď sme dobyli delá, niekoľko výstrelov 

padlo tam, kde boli, a iné priniesli naši, a ako jeden mladý jazdec narazil na osem sudov 

strelného prachu a polovicu sudu dechtu, začul hovoriť, ţe nepriatelia zosilneli a odišli na 

pole očakávať ráno a bojovať, a keďţe nevidel výstrely, s túţbou, ktorú mal, vidieť svojich 

vyhrať, a pretoţe si myslel, ţe nepriatelia majú delostrelectvo, ktoré jemu chýba, vrhol sa 

medzi sudy strelného prachu hovoriac iným druhom: „Choďte mimo, a zapáľte tento pušný 

prach, aby ho nepriatelia nedostali a neuškodili nám s delostrelectvom, ktoré majú“. 

A s ohňom, ktorý niesol v zapálenom snope slamy, sa usiloval zapáliť pušný prach, 

a keďţe nemohol, pretoţe bol v sudoch, s mečom prerazil jeden z nich a odovzdávajúc sa 

Bohu hodil oheň dovnútra a padol na zem, aby ho výbuch prachu nezasiahol. A prihodilo 
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sa to, ţe námorník, ktorý vyberal sudy pušného prachu z lode, vybral sedem sudov 

strelného prachu a jeden s plátnom, mysliac si, ţe je tam pušný prach, pretoţe bol 

označený ako ostatné; a keďţe vhodil slamu a oheň do sudu s plátnom a nevzplanul, snaţil 

sa otvoriť ďalší. A v tej chvíli tam prišiel markíz, ktorý bojoval, a uţ nebolo s kým a opýtal 

sa: „Čo je to?“. A ja som mu povedal, čo sa stalo, a povedal: „Ó, bratu! Nerob to, lebo 

zomrieš a mnoho z našich, ktorí sú tu blízko“. A tak vstúpil medzi sudy so strelným 

prachom, a rukami nohami zahasil oheň. 

 A doniesli strelný prach do malého chrámu jedného boha, kde mal on uväznených 

niekoľkých nepriateľov, a zveriac ich jednému kapitánovi, prikázal priniesť niekoľko 

bômb a hodil ich na veţu, na ktorej boli Španieli, a tak sa vzdali; a prikázal kapitánovi, 

ktorý mal na starosti väzňov, ţe keď uvidí nejakú odozvu, alebo keď sa tí z poľa vrátia, 

nech zabije všetkých uväznených, a to mu prikázal hovoriac tak, aby ho generál 

nepriateľov a ostaní počuli, a generál poslal pokyn, v ktorom im prikazoval a prosil, aby 

prišli vzdať poslušnosť markízovi, aby zachránili aj väzňov. A tak prišli a vzdali sa, a tak 

markíz im všetkým nechal zobrať zbrane a prijal od nich prísahu vernosti, uistil sa nimi, 

a odvtedy o dva dni prikázal vrátiť im zbrane, nechajúc uväzneného kapitána a nejakých 

ďalších. 

 

O jazykoch Mexika 

 

 To, čo ovládalo Mexiko, bol utumíjčina, čo je najstarší jazyk, a je ako biskajčina
114

, 

nie veľmi hojný na slová. Existuje tutunačtina, jazyk ako taký. Existuje teutéčtina, je 

mistéčtina, je zaputéčtina, macatéčtina, tenis a iné, a ţiadnemu sa nedá rozumieť pomocou 

iného, iba s vlastným tlmočníkom. Chinanta je provincia ako taká, malá, v horách; 

neprislúcha Mexiku, a v nej sú mestá, kaţdé jedno ako také, iného jazyka: niekedy sú 

priatelia jeden druhému, niekedy nie. Je medzi tými z Xaliska, zvlášť v horách, veľký 

rozdiel v jazykoch; a colima, jazyk ako taký, a mnohé. Zacatula tieţ. 

 

 

 

                                                             
114

I keď otomí, jazyk zo skupiny otomangue, nemá ţiadne spojenie s biskajčinou, oba jazyky majú veľmi 

chudobnú lexiku a drsnú fonetiku. Odtiaľ zaujímavé a zvláštne porovnanie Andrésa de Tapiu. In. Germán 

Vázquez Chamorro, op. cit., s. 119 – 120. 
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O systéme platenia daní v Mexiku. 

 

 Mexiko malo v časoch prípravy na vojnu tento poriadok: keď šli do vojny, na tom, 

koho nechali v mieri nebola  povinnosť platiť určitý tribút, ale niekoľko krát v roku im ho 

doniesli za ohľaduplnosť, ktorú im preukazovali [Mexičania]; ale ak to bolo málo, ukázali 

mu zlú tvár, a ak veľa, ocenilo sa to. A týmto nepridelil majordóma ani vyberača daní, ani 

nič podobné; pán ostal pánom. Tým, ktorých sa zmocnili vo vojne, hovorili tequitin 

tlacotle, čo znamená „platia dane ako otroci“. Týmto boli pridelení majordómovia 

a vyberači daní; a i keď páni vládli svojim ľuďom, boli pod nadvládou Mexika; a títo 

nariaďovali nasadiť všetky druhy semien a všetky druhy stromov pre prospech 

obyvateľstva a bavlnu, okrem tribútov; a mali veľké domy, kam prichádzali ţeny 

z kaţdého mesta alebo štvrte priasť, tkať, vyšívať; a okrem toho všetkého, ak sa dozvedeli, 

ţe niekto má našetrené zásoby, zobrali mu to. Okrem toho, ţe takto platili dane ako otroci, 

mali svoje časti niektoré panstvá na kraji Mexika, kvôli tomu, aby tam posielali vojakov. 

 

O ovocí a stromoch tejto zeme 

 

 Bolo tam všetko ako tu, z ovocia a stromov. Boli tam mnohé veci z ovocia 

a potravín, ktoré nemajú ţiadnu podobnosť s našimi, a tak nie je kto by im porozumel. Sú 

v mojich mestách, blízko pobreţia, v jednej časti vôd ryby, ktoré, keď sa rozvaria, podobá 

sa tá hmota oleju z kapra, silnému a aromatickému, ale páchne a po uvarení zhustne; a je 

dobrá na tesnenie, a neprejde cez ňu „sášeň“
115

, pretoţe je trpká. 

 Markízovi, po tom, čo dobyl Mexiko a bol v Cuyoacáne, doniesli z prístavu trochu 

ryţe, a v nej boli tri zrná pšenice, a prikázal jednému slobodnému černochovi, aby ich 

zasadil: vyšlo jedno, a keďţe tie dva nevyšli, hľadali ich a boli zhnité. To, čo vyšlo, 

vynieslo štyridsaťsedem klasov pšenice. Z toho je taký dostatok, ţe v roku 1539 som 

nakúpil dobrú pšenicu, preháňam, za menej ako jeden reál za kôlňu; a i keď potom doniesli 

markízovi pšenicu, bola zhnitá a neurodila sa. Z tohto zrniečka je všetko, a dá sa rozlíšiť 

podľa krajín, kde bola vypestovaná, a toto je rovnaké z kaţdej provincie, keďţe je 

z jedného zrna. 

                                                             
115 Sášeň lodný – Teredo navalis, mäkkýš, ktorý vylučuje vápenatú látku, ktorou prenikne drevom 

a poškodzuje tak lode, In. Germán Vázquez Chamorro, s. 121.  
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 Markíz prikázal priniesť všetky druhy dobytka, ktoré sa v Španielsku chovajú na 

úţitok; a zvieratá, a osivo na hodváb, a tomu veľmi pomohol miestokráľ don Antonio
116

, 

a tak je toho veľa. 

 Je tam mnoho kamenca. V Chiapase je mnoho nálezísk ţltého jantáru, z toho, čo 

býva na koraloch, plný a jasný. 

 Nachádza sa tam mnoho druhov minerálnych kovov, od zlata az po cín. Všetkých 

farieb. 

 Je tam, tak ako v provincii Guatemala, tak aj na pobreţí Villa Riky, balzamovník, 

z ktorého po bodnutí vyteká balzam
117

; a aby toho nebolo málo, niektorí varia z tohto dreva 

a lístia, a od momentu, keď tá voda zhustne, hovoria, ţe je uţ je to balzam; ale to, čo 

vyviera ako ţivica robí veľké divy so zraneniami, bolesťami, ktoré vzniknú z mrazu, a so 

ţenskými problémami. 

 Sú tam iné stromy, ktoré, keď sa zrania, uniká z miesta šťava ako tekutý „sturač 

lekársky“, i keď jemnejšej vône, a je liečivý
118

. 

 Sú iné, z ktorých vyteká vo veľkom mnoţstve biele vnútro
119

, ktoré domorodci 

veľmi pouţívali na navoniavanie modiel a na ich vykurovanie kadidlom a dávali  ho na 

ohniská pre modly a do rohov chrámov. A mali svojich bohov na cestách, tak ako my kríţe 

alebo „boţie muky“, a tam pútnici poloţili toto, i keď nebol oheň. Iní obetovali krv, ktorú 

získali z jazyka alebo z uší alebo z hrude alebo zo stehna. 

 

O obetiach, ktoré domorodci robili 

 

 V čase, keď sme vstúpili do Mexika prvýkrát v mieri, prechádzal som sa ja 

obchádzajúc cestu do Uchilobos, hlavnej mešity, keď presne odbíjalo dvanásť hodín, čo 

zisťovali podľa istých znamení na oblohe, zdvihli sa, zahrali na trúbku z veľkého slimáka, 

a šli všetci na obetovanie, a počujúc v iných častiach inú trúbku, tieţ sa zdvihli, a kaţdý, 

oblečený podľa svojho boţstva, obetoval alebo krv alebo kadidlo alebo steblá namočené vo 

svojej krvi alebo papiere s istým písmom. 

                                                             
116 Don Antonio de Mendoza, viď. Register. 
117Myroxylon toluifera – jeho ţivica má výborné liečivé vlastnosti, napr. na odkašliavanie. In. Germán 

Vázquez Chamorro, s. 122. 
118Jedná sa o ocozotl alebo liquidámbar americano (Luquidámbar styraciflua), rastlina, ktorá produkuje 

„sturač lekársky“ alebo balzam veľmi pouţívaný ako kadidlo predcortesianskom Mexiku. Ibid., s. 122. 
119Toto biele vnútro je kopál alebo copalli, guma zo ţivice získavaná z rôznych stromov, a vyuţívala sa 

v kultoch, medicíne a spoločenkých obradoch. Ibid. , s. 122. 
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6. Preklad kroniky Franciska de Aguilara 

 

Krátka správa o dobývaní Nového Španielska 

 

 Fray Francisco de Aguilar, rehoľný mních rádu kazateľov, jeden z prvých 

dobyvateľov, ktorí prišli s Hernandom Cortésom do tejto zeme, a vo veku viac ako 

osemdesiat rokov, keď toto písal na ţiadosť a neodbytnosť istých mníchov, ktorí ho prosili 

hovoriac ţe, keďţe uţ je na sklonku ţivota, aby im zanechal napísané to, čo sa počas 

dobývania tohto Nového Španielska udialo, a ako bolo dobýjané a dobyté, a čo 

vyrozprával ako očitý svedok a so stručnosťou, bez zbytočných okolkov a rozvláčností; 

a ak by náhodou štýl alebo spôsob rozprávania nebol tak vycibrený, ani by nedal čitateľovi 

toľko spokojnosti, ako by som ja chcel, môţe počítať aspoň s tým, ţe je mu podaná pravda 

ohľadom tejto záleţitosti, pravda, ktorú ako hlavný cieľ a zámer zamýšľam tu stále 

pretláčať do popredia a idem vyloţiť to, čo sa stalo pri dobývaní tejto zeme počas výpravy, 

ktorú sme prišli učiniť
120

. 

 

Prvá výprava 

 

 Diegom Colónom, admirálom, ktorý objavil Santo Domingo
121

, bol poslaný Diego 

Velázquez, guvernér a vznešený šľachtic na ostrov Kubu, ktorú objavil a osídlil, ten, 

ktorého vyslal [Diego Colón] za kráľom donom Hernandom a kráľovnou doñou Isabelou, 

aby prejednali spomínané objavenie a osídlenie, ktorého zručnosť, dôvtip a námaha boli 

váţené kráľmi, a keďţe toľkú chytrosť vloţil vrchný veliteľ Diego Velázquez do dobytia 

a osídlenia ostrova Kuby, tí sa rozhodli odmeniť ho a odplatiť sa mu za jeho sluţby 

a námahu tým, ţe ho učinili guvernérom spomínaného ostrova Kuby, dajúc mu tieţ 

oprávnenie a povolenie na objavenie a osídlenie pevniny; a tak, chtiac to vyuţiť, vytvoril 

flotilu zloţenú z piatich lodí a z dvesto vojakov, dobrých to ľudí, a do ich čela a za 

kapitána ustanovil istého Juana de Grijalvu, odváţneho muţa a urodzeného rodu a krvi, 

                                                             
120 Germán Vázquez upozorňuje, ţe v španielskych kronikách z tohto obdobia sa často vyskytuje gramatický 

jav, kedy veta začína neosobnou formou a končí v prvej osobe. In. Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 

171. 
121Objaviteľom Santo Dominga bol Cristóbal Colón/Kryštof Kolumbus, Diegov otec. In: Oldřich Kašpar, 

Dějiny Karibské oblasti, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, s. 47. 
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ktorý potom, čo vyplávali, úspešne navigujúc, za istý čas pristál v zemi Yucatán, na rieke, 

ktorá sa neskôr volala rieka Grijalva, na ktorej úbočiach sa nachádzalo veľké a rozľahlé 

osídlenie Indiánov. Zakotvil teda spomínaný kapitán so svojimi muţmi a ostatnými 

bojovníkmi, ktorých si so sebou priniesol; potom, čo priviazal lode a zabezpečil ich proti 

vetru, zoskočili po poradí na zem, kde potom, čo vypýtal od Indiánov vodu a jedlo pre 

svojich ľudí, nielenţe mu to nechceli dať, ale namiesto toho im vypovedali krutú vojnu, aţ 

mu zabili muţa a jeho aj jeho ľudí prinútili naspäť sa nalodiť a vrátiť sa na Kubu odkiaľ 

prišli, kde spomínaný guvernér Diego Velázquez, vidiac to biedne zúčtovanie, vzal mu 

loďstvo. 

 

Druhá výprava 

 

 Potom, čo sa toto odohralo, a aby sa mu nestratili lode a neporozchádzali ľudia, dal 

zavolať Hernanda Cortésa, ktorý bol v tom čase obyčajným starostom
122

, rytierom 

a šľachticom, a ktorého poprosil a povedal mu, ţe by si mal vziať na starosť tamto loďstvo; 

a ten mu hneď odpovedal, ţe súhlasí, a spomínaný Diego Velázquez mu ho dal a odovzdal, 

a on tomu bol tak oddaný  a preukázal šikovnosť a s takou vervou, ako muţ veľmi zbehlý, 

akým bol, pretoţe za pár dní zohnal peniaze poţičané od svojich priateľov a získal ďalších 

dvesto muţov a zozbieral a zásobil sa mnohými potravinami, toto všetko s veľkou 

starostlivosťou; a potom guvernér don Diego Velázquez, ľutujúc to, čo spravil, mu chcel 

loďstvo vziať, a išiel s ľuďmi do prístavu, aby tak učinili; ale spomínaný Hernando Cortés 

ako muţ dôvtipný a vynaliezavý, pretoţe uţ bol podvečer a bolo dobré počasie, zdvihol 

kotvy a vztýčil plachty a vyplával. S Hernandom Cortésom išli veľmi vznešené osoby: don 

Pedro de Alvarado, don Pedro Puerto Carrero, brat vojvodu z Medellínu
123

, Diego 

Velázquez, synovec spomínaného Diega Velázqueza, guvernéra
124

, Sandoval, Cristóbal de 

Olid a ďalší šľachtici. Boli tam aj ľudia z Benátok, Gréci, Sicílčania, Taliani, Baskovia, 

horali, Astúrčania, Portugalci, Andalúzania a Extremadúrci
125

. 

                                                             
122

Tento fakt je málo známy, ale pravdivý. Hernán Cortés bol istý čas starostom města Baracoa na Kube. 

Viď. Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 162.  
123Volal sa Alonso Hernández Portocarrero a bol iba synovcom vojvodu z Medellína. Viď. Register. 
124Juan Velázquez de León, guvernér Kuby. Viď. Register. 
125Podľa Germána Vázqueza, v Archivo General De Indias neexistuje ţiadny dokument o tom, ţe by sa tejto 

výpravy zúčastnili Taliani alebo iní cudzinci. Aguilar pravdepodobne pripisuje túto národnosť tým vojakom, 

ktorí sa zúčastnili ťaţení v Taliansku, ako napríklad bubeník Canillas, tamburista Benito de Bejel, alebo 

známy delostrelec Mesa. Srov. Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 163. 
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Tretia výprava 

 

 Nalodil sa spomínaný Cortés so svojimi ľuďmi a idúc po mori, zišli sa všetky tie 

vznešené osoby a spomínaného Cortésa vymenovali za kráľovského kapitána, a nie od 

dona Diega Velázqueza, guvernéra; a neskôr ustanovil kapitánov a generálov, čo bol jediný 

don Pedro de Alvarado a jeho brat Jorge de Alvarado a Gonzalo de Sandoval, druhý 

kapitán, Cristóbal de Olid, Andrés de Tapia, vznešené osoby, a pre svoje osobnosti cenení. 

Plaviac sa po mori, pristálo loďstvo na ostrove, ktorý sa volá Cozumel, ktorý je od pevniny 

na dosah ruky. Na pobreţí sa objavil muţ, ktorý beţal k nám a mával nejakou látkou, 

a jeden námorník z brigantíny ho schytil a dozvedel sa, ţe to je kresťan, ktorý sa volá 

Hernando de Aguilar
126

, ten, ktorý sa spolu so svojim druhom
127

 zachránil z posádky, ktorá 

stroskotala a padol do zajatia Indiánov. A tak pokračovali, plaviac sa, aţ prišli k uţ 

spomínanej rieke de Grijalva, do ktorej vplávali, a spomínaný Cortés prikázal vziať dvoch 

ozbrojených jazdcov a istých lukostrelcov a strelcov a pešiakov, aby vzdorovali zápalu 

Indiánov, ktorí prišli bojovať, a ktorých bolo aţ štyridsať tisíc muţov, viac menej, kde  

výstrely, ktoré sme namierili, a šípy, ktoré sme vystrelili, a kone, ktoré útočili, zabili 

mnoho Indiánov, a tým, ţe to bola pre nich nová vec, vystrašení zutekali a opustili 

bojisko
128

. Neskôr na druhý deň prišli v mieri a vzdali sa do poddanstva cisárovi, 

a priniesli zásoby a jedlo, z čoho sa Španieli veľmi tešili a radovali, a taktieţ doniesli do 

daru prikrývky a osem ţien ako otrokyne, a medzi nimi bola jedna, ktorá sa volala Marina, 

ktorú neskôr nazývali Malinchi
129

, tá, ktorá vedela mexický jazyk a rozumela jazyku 

spomínaného Aguilara, ktorého sme vzali na pobreţí, pretoţe bol zajatý šesť alebo sedem 

rokov, z čoho sme mali veľkú radosť a spokojnosť v celom tábore. Odtiaľ sme sa nalodili 

a odišli od pobreţia k pobreţiu, hľadajúc prístav, a onedlho sme došli k prístavu, ktorý sa 

volá San Juan de Olúa, ktorý sa inak volá de Lúa, a kapitán prikázal, aby istí Španieli odišli 

s ním na pevninu, a vidiac tamtí domorodci veci pre nich tak nové a neslýchané, vzdali sa 

                                                             
126Jedná sa o Jerónima de Aguilara. Viď. Register. 
127 Myslí sa tým Gonzalo Guerrero. Viď. Register. 
128Podľa Germána Vázqueza táto udalosť korešponduje s bitkou při Centle, ktorá sa odohrala na ľavom brehu 

rieky Tabasco. Viď. Germán Vázquez de Chamorro, op. cit., s. 164. 
129Doña Marina. Viď. Register. Aguilar je podľa Germána Vázqueza jeden z mála autorov, ktorý nepouţíva 

chybne termín Malinche na označenia doni Mariny. Mexikanizmus Malinche pochádza z aztéckého 

pomenovania Malintzine, podstatné meno vytvořené z nahuatlizovaného koreňa španielskeho mena Marina a 

z dvoch prípon: reverenciálnej prípony –tzin a privlastňovacej prípony –e. Správny preklad Malintzine by 

teda bol „Pán doni Mariny“, a logicky sa preto nepouţíval na označenie Mariny, ale Cortésa. In. Germán 

Vázquez Chamorro, op. cit., s. 164. 
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kapitánovi a jeho muţom v mieri, a priniesli im mnoho zásob a jedla a do daru šaty a iné 

veci. Tu darovali zlatý kotúč na nejakých zbraniach, a mesiac zo striebra a nejaké 

náhrdelníky zo zlata, ktoré poslal [Cortés] cisárovi. Práve tam, kde sme boli zloţení, bola 

provincia, ktorá sa volala Quetlaxtla, s viac ako štyridsať tisíc domami, a blízko nej bolo 

mnoho iných krajov s mestami veľmi veľkými a mocnými; a odtiaľ dostal správy kráľ tej 

zeme, ktorý sa volal Motecsuma, ţe prišli spomínaní Španieli, ktorým dali meno theules, 

čo znamená bohovia, a mali nás za nesmrteľných. A neskôr spomínaný kráľ poslal svojich 

vyslancov s mnohými darmi zo zlata a náhrdelníkmi pre spomínaného Cortésa a jeho ľudí, 

a toto mnohokrát. Spomínaný Hernando Cortés prikázal muţom, aby sa nalodili a išli po 

mori, a druhí, aby šli po zemi, a my, čo sme išli po súši, prišli sme k jednému mestu, ktoré 

sa volá Senpoal, ktoré sa nachádzalo na veľkej rovine a bolo poloţené medzi dvoma 

riekami, mesto s mnohými ovocnými sadmi, a kde bolo mnoţstvo rýb, a v ktorom boli 

spomínaný Cortés a jeho ľudia veľmi dobre prijatí domorodcami, ľuďmi veľmi dobrými 

a veľmi priateľskými k Španielom, a vţdy im boli verní. Spočítali sa v tom meste ulice 

s dvadsiatimi tisícmi domov, odišli a šli ďalej hľadať iný prístav, ktorý sa neskôr volal 

Vera Cruz, kde sa Španieli ubytovali v meste pri mori; a keď sa Španieli dozvedeli tak 

veľkú správu od spomínanej tlmočníčky Mariny a Aguilara, o veľkosti vnútrozemia, bolo 

mnoho hidalgov a šľachticov, ktorí sa vrátili alebo chceli vrátiť. Hovorí sa, ţe to niektorí 

urobili zo strachu, iní, aby podali správu o zemi Diegovi Velázquezovi, ktorý bol príčinou 

mnohých hádok. Uvedomujúc si toto Hernando Cortés, dohodol sa s istými 

Extremadúrcami, jeho priateľmi, avšak bez toho, aby im prezradil, čo sa rozhodol učiniť, 

dal zavolať svojho kmotra, kapitána jednej lode, veľmi dobrého priateľa, ktorého tajne 

prosil, aby v tú noc vošiel na lode a všetky ich prevŕtal, avšak ešte predtým, aby  prikázal 

všetkým ľuďom vystúpiť na zem; a tak spomínaný kapitán vnikol na lode bez toho, aby ho 

niekto videl alebo prišiel na to, čo sa chystá urobiť, a všetky ich prevŕtal, a na druhý deň 

ráno sa objavili za úsvitu všetky lode potopené a stroskotané na pláţi okrem jednej 

karavely, ktorá ostala [neporušená]. Vidiac to Španieli, vydesili sa a divili sa a nakoniec im 

spadlo srdce do nohavíc a niektorí kuli pikle; avšak nie ţe by si sťaţovali, pretoţe nejaký 

Juan Escudero a Diego Ordaz, dve vznešené osoby, a ďalší, ktorý sa volal Umbría, sa 

medzi sebou dohodli vziať tú karavelu a ísť podať správu o tom, čo sa stalo, guvernérovi 

donovi Diegovi Velázquezovi; o čom sa dozvedel spomínaný kapitán Hernando Cortés, 

nechal ich predstúpiť a opýtal sa ich, či je pravda to, čo sa hovorí, [na čo] povedali, ţe áno, 
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ţe chcú ísť podať správy donovi Diegovi Velázquezovi. Spomínaný Hernando Cortés ich 

neskôr nechal obesiť; a zmieneného Juana Escudera, ktorému nechcel ponechať 

šľachtictvo, tieţ dal obesil; a Ordaza, pretoţe mal dobré odporúčania a všetci za neho 

prosili, ušetril, a tak Ordaz neumrel, pretoţe za neho orodovali. Po týchto činoch, a po 

potopení lodí, zmocnil sa všetkých Španielov veľký strach a hrôza, a potom o pár dní 

neskôr dal Hernando Cortés postaviť mesto a nechal v ňom bývať štyridsať alebo päťdesiat 

Španielov s kapitánom, ktorý sa volal Escalante, ktorý tieţ zostal ako jeho zástupca. Potom 

prikázal donovi Pedrovi de Alvaradovi, aby so stopäťdesiatimi muţmi šiel cestou do 

Mexika, a on s ďalšími toľkými odišiel tým smerom, a išli sa stretnúť na neobývanom 

mieste a idúc po krajine natrafili na veľké mestá podriadené Motecsumovi, kde sa dostali 

v mieri, a kde dali zásoby spomínanému Cortésovi a jeho ľuďom. Idúc ďalej, prišli na 

dohľad jednej veľkej provincie, ktorá sa volá Taxcala, v ktorej sa objavilo a videlo mnoho 

miest a veţí na ich spôsob, sedem alebo osem míľ roviny, ako sa zdalo, kde sa nachádzali 

nespočetní bojovníci s veľmi dobrými zbraňami na ich spôsob, s brnením z bavlny
130

, 

indiánskym kyjakom
131

 a s mečmi na ich spôsob
132

, a mnoho lukostrelcov, a veľa z nich 

s vlajkami a guľatými štítmi zo zlata a inými insígniami, ktoré mali pripevnené na chrbte, a 

ktoré im dodávali divoký výraz a výzor, pretoţe prichádzali pomaľovaní a robili veľmi zlé 

gestá a grimasy, robiac veľké výskoky a s nimi veľa pokrikov, výkrikov a zvukov, ktoré 

vyvolávali v nás, ktorí sme to počuli, veľmi veľký strach a des, aţ natoľko, ţe bolo mnoho 

Španielov, ktorí sa chceli poslednýkrát vyspovedať; avšak spomínaný kapitán Hernando 

Cortés sa zachoval veľmi šľachetne a preukázal statočné a silné srdce, a tak Španielom 

predniesol oduševnenú reč, ktorá spôsobila, ţe z nich trochu opadol strach, ktorý mali, 

a tak usporiadal do vhodného šíku pešiakov a jazdcov, aby mohli bojovať. A idúc v takom 

usporiadaní a poradí cestou, ktorá bola veľmi široká a dobrá, prišli sme k východu z hôr, 

ktorý bol celý zatarasený lanami z travín, na spôsob plotu, aby nám zabránili v ceste. 

A neskôr vyšiel Cristóbal de Olid s ďalším jazdcom, ako muţ statočný, napadnúť 

bojovníkov, a ako kone beţali so svojimi rolničkami a streľba počala, Indiáni vydesení, 

vidiac vec pre nich tak novú, sa trochu zarazili, a iba dvaja bojovníci vyčkávali jazdcov, 

jeden z jednej strany cesty, druhý z druhej, a jeden z nich prerezal šiju koňovi, na ktorom 

jazdil Critóbal de Olid, a neskôr ten kôň skonal; a druhý, ktorý bol na druhej strane bodol 

                                                             
130Ichcahuipilli – aztécke brnenie z bavlny. In. Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 167. 
131Podobný kyjaku európskeho typu. Ibid., s. 167. 
132Macuahuitl – aztécky meč z dreva. Ibid., s. 167. 



88 
 

druhého jazdca, a odrezal celú nohu koňovi, do ktorého narazil, a spadol tieţ ako ten prvý, 

mŕtvy. Vidiac toľkú opováţlivosť vojaci, vyľakali sa; avšak preto neprestali sledovať, čo 

sa deje za nimi, kde bolo veľa zráţok, a obkľúčení zo všetkých strán začali sa brániť 

s veľkou odvahou; a tu, v tejto udalosti, sa zachoval veľmi odváţne a statočne Hernando 

Cortés, bojujúc veľmi udatne a povzbudzujúc muţov. Jazdci, ktorí sme ostali 

s delostrelectvom, a ktorých bolo jedenásť, sme postupne šli obraňujúc sa hodnú chvíľu aţ 

kým sme prišli na jeden okrúhly kopec, na ktorom bolo jedno mesto, a hore jeden kostol na 

ich spôsob, kde sa spomínaný kapitán usadil a urobil pevnosť so všetkými zvyšnými 

Španielmi, takţe sa zdalo, ţe Náš Pán tam dal ten pahorok na našu ochranu. Boli sme 

pätnásť dní na tamtom pahorku, z ktorých kaţdý deň sme boli Indiánmi napadaní, a keďţe 

ten kopec bol okrúhly a krajina rovná, vychádzali jazdci a puškári a lukostrelci, a tieţ 

s delostrelectvom sme tým bojovníkom narobili veľké škody, takţe všade nimi bola zem 

preplnená. To, čo sme jedli, bolo, keďţe celá krajina bola obývaná, našli Španieli nejakú 

kukuricu a dyne a studne s daţďovou vodou, na ktorých bolo veľa práce. Indiáni 

prichádzali zo všetkých strán, tak za svitania, ako aj nadránom, aby počali boj, z ktorého 

vţdy vyšli spomínaní domorodci zranení a mŕtvi, a z našich nikto, čo pripomínalo zázrak. 

Tá vojna trvala, ako som povedal, štrnásť alebo pätnásť dní a nocí; tamtí nás mali za 

nesmrteľných bohov, vidiac, ţe nikto z nás nie je mŕtvy, a tak mnohí z nich opustili bojisko 

a prišli do tábora Španielov s jablkami a chlebom, a títo prichádzali ozbrojení a prišli iba, 

ako sa neskôr ukázalo, aby si obzreli spôsoby a zbrane, ktoré sme mali, a predloţili 

spomínanému kapitánovi, čo priniesli, a nepovedali ani slovo, len sa pozerali, kadiaľ by 

mohli vstúpiť. Prišli tieţ v noci, týmto ale kapitán prikázal povedať s tlmočníčkou, aby 

neprichádzali v noci, pretoţe ich tie kone a jeho muţi zabijú, a tieţ im prikázal povedať, 

aby sa opýtali aj ostatných svojich druhov, prečo ich napadli, keď on nechcel bojovať, ale 

ţe je na ceste stretnúť sa s Mutecsumom, a tak ich prosil, aby uţ nebojovali. Spomínaný 

kapitán s ostanými kapitánmi a ľuďmi, ktorých mal so sebou, sa vţdy zachovali veľmi 

statočne a nikdy neklesali na duchu ani nestrácali odvahu, keď sa ocitli obkľúčení zo 

všetkých strán toľkým davom ľudí; a tak sa drţala veľká bdelosť v noci a cez deň sa 

chránili pred nepriateľmi, ktorí zo všetkých strán napadli a bojovali; avšak s veľkou 

odvahou kapitán a jeho ľudia im odolávali statočne. Indiáni prišli ešte o polnoci 

a nadránom, aby zistili, či môţu vniknúť do tábora, ale nočné hliadky, uţ nahnevané kvôli 

ich prílišnej opováţlivosti, ich schytili a uväznili, pretoţe uţ ich varovali a zakázali im 
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prísť, a vidiac kapitán, ţe boli takí buriči, prikázal, aby im odrezali nosy a spútali ich za 

krk, a tak ich poslal vydesených bez toho, aby niektorého zabil
133

. Vidiac Indiáni, ţe prešlo 

toľko dní a nocí, čo bojovali a nezabili ani jedného kresťana, stiahli sa zo spomínaného 

pahorku, a uţ ako unavení nám nedávali také silné bitky, ako zvykli. Hernando Cortés, 

kapitán, tak horlivý a odváţny, ako bol, videl zo svojho príbytku, asi míľu odtiaľ, viac 

menej, ţe sa robia veľké ohne, z čoho vyplývalo, ţe je tam veľa bojovníkov; a tak sa 

rozhodol, keďţe Indiáni uţ ochabli, ţe vezme v noci nejakých vojakov a šesť jazdcov 

a priblíţia sa k nim o polnoci s aţ sto muţmi, a tak boli dohodnutí. Keď prišla noc určená 

na tento čin, kapitán so svojimi vojakmi začali sme pochodovať a tiahnuť vo veľkej 

tichosti a pokoji, a po chvíli statočného pochodovania, zrazu sa začal kôň, na ktorom šiel 

Hernando Cortés, triasť a spadol ochromený na zem, a kapitán s neporaziteľnou odvahou, 

bez náznaku znepokojenia, neprestal pochodovať, skôr sa ešte poponáhľal a pridal sa 

k pešiakom. Boli takí, čo mu povedali: „Pane, zdá sa nám to ako zlé znamenie, vráťme sa.“ 

A tým odpovedal: „Pre mňa je dobré, vpred.“ Idúc ďalej, spadol ďalší kôň tým istým 

spôsobom, a prehovárajúc kapitána na návrat, on ako veľkomyseľný a s veľkou námahou 

povedal: „Nikdy sa tak neskloním pred [ich] boţstvami, aby som sa ja vrátil naspäť, 

vpred.“ A takto spadli všetky kone, ktoré ostali, a kapitán ako muţ odváţny stále s veľkým 

úsilím povzbudzoval, aby pokračovali ďalej, pretoţe nebolo potrebné zastaviť, aţ kým by 

nedošli k Indiánom a ich dymom. Onedlho potom, čo sa to stalo, mladík, ktorý ostal 

s kapitánovým koňom, ho doniesol zdravého a v dobrom stave, ktorého spomínaný kapitán 

osedlal, a tak doniesli potom ďalších päť zdravých koní bez známok čohosi zlého. Vidiac 

toto tí, ktorí pochodovali, veľmi sa potešili a upokojili; a tak došli tam, kde sa robili 

spomínané ohne, čo bolo jedno veľké mesto, ktoré sa volalo Zumpanchinco, kde 

prichádzajúc, ako sme išli, veľmi potichu, našli sme ich všetkých spiacich a nedbalých 

nášho príchodu. Keď toto uvidel Hernando Cortés, rozkázal, aby sa nikto ani len nedotkol 

ţiadneho Indiána, ani nikoho nezranil, ani neurobil ţiadnu inú škodu, ani im nezobral 

kukuricu ani inú vec, a to pod hrozbou ťaţkého trestu; a tak prikázal obkľúčiť príbytky, 

kde spali, pre nič iné, iba aby neunikli, a on vstúpil tam, kde spalo veľa tlaxcaltéckych 

bojovníkov, a keď počuli ten hrmot, zobudili sa; a keďţe uţ svitalo, videli [ich] kapitáni 

a ľudia, čo tam boli, ţe im nebolo nijak ublíţené, prikázal im Hernando Cortés predstúpiť 

pred neho, kde prišlo mnoho ľudí, ku ktorým hovoril skrz tlmočníkov Amalinchi 
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a Aguilara, hovoriac im, ako uţ videli, ţe on sa chránil pred nimi všetkými, a ţe ani jeden 

z jeho druhov, ani on nezomrel; ţe z ich radov zomrelo mnoho, čo on nechcel učiniť, ale ţe 

oni sami mu prekazili cestu a boli príčinou jeho škody, „tak, aby ste dobre videli pravdu, 

nuţ keď sme vás tu našli všetkých spiacich a nechceli sme vás zabiť ani vám ublíţiť; a aby 

ste videli pravdu, choďte sa pozrieť po vašom tábore a vráťte sa, a ak tam je nejaká vec, ja 

vám ju neskôr vrátim; o čo vás prosím, je, aby ste dali mojim vojakom nejaké potraviny“. 

Indiáni vyšli von a pozerali sa po všetkých stranách, a keďţe nenašli ţiadnu škodu ani 

ţiadnych mŕtvych ľudí, naopak, ţe všetko bolo doslova tak, ako hovoril kapitán, veľmi za 

to ďakovali; a tak, vidiac dobré zaobchádzanie a vôľu, ktorú im Cortés preukázal, dali nám 

veľmi veľké mnoţstvo kukurice a hydiny, ktoré bolo pre celý tábor, kam uţ Cortés odišiel, 

a Španieli sa veľmi potešili a zahnali hlad. Takţe tamtí Indiáni a kapitáni, uvedomujúc si, 

ako dobre s nimi bolo zaobchádzané, odišli neskôr do mesta Taxcala, kde podali správu 

pánom a obyvateľom mesta o tom, čo sa stalo, a ţe im nebolo nijako ublíţené, [tam] 

dostali veľkú radosť a všetci spolu sa rozhodli ísť stretnúť sa so spomínaným kapitánom 

Hernandom Cortésom a s jeho ľuďmi, a doniesli so sebou mnoho zásob a chlieb
134

 

a ovocie, aké v ich zemi rástlo, s čím aj spolu s ľuďmi predstúpili pred Hernanda Cortésa 

a privítali ho, a všetci spolu mu povedali, nech je vítaný, a ţe oni mu nevypovedali vojnu, 

a ospravedlňovali sa veľmi za činy, ktoré sa stali a obviňovali Chichimékov a Otomíov, 

ktorí boli ich vazali, oznamujúc, ţe to sú ľudia veľmi škodiaci, a ţe oni bez zvolenia 

vypovedali tamtú vojnu; a kapitán im za to  veľmi ďakoval a daroval im nejaké 

náhrdelníky z perál, z ktorých sa oni veľmi tešili a ţiadali ich v mene pánov a obyvateľov 

Taxcaly, aby ich prišli pozrieť a odpočinúť si s nimi. Kapitán bol za to veľmi vďačný 

a rozhodol sa tak učiniť a ísť s nimi. Do spomínaného mesta to mohlo byť päť míľ, a tá 

cesta bola plná ľudí a zaľudnená, čo nás všetkých dostávalo do veľkého údivu vidieť vec 

takú veľkú a tak hojné obyvateľstvo. Spomínané mesto mohlo mať aţ sto tisíc domov 

a predtým, ako sme do neho vstúpili, vyšli páni toho mesta s mnohými darmi, šatami, ktoré 

oni pouţívali, jedlom, takţe kaţdému koňovi dali jednu sliepku a ich chlieb, a psom to isté 

a tieţ strelcom; takţe ich radosť a spokojnosť, ktorú mali tamtí páni z nášho príchodu, bola 

veľmi veľká, a ubytovali nás veľmi dobre v krásnych domoch a palácoch, kde nám kaţdý 

deň dávali jesť sliepky, vtáky a ovocie a ich chlieb, čo stačilo pre celé vojsko, s veľmi 

veľkou radosťou a spokojnosťou. Kapitán Hernando Cortés im predniesol reč veľmi 
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znamenitú a veľmi dobrú, oceňujúc veľmi ich dobrú vôľu, vysvetľujúc, ako prišiel do 

týchto končín za veľkého najkresťanskejšieho kráľa, aby ich podporoval a pomáhal, 

a v mnohých rozhovoroch, ktoré sa medzi nimi udiali, povedali, ţe sa vzdávajú za vazalov 

jeho Veličenstva, a ţe ho budú poslúchať a slúţiť mu vo všetkom, ako len budú môcť. A to 

naozaj bola pravda, a nepoviem inak, pretoţe uţ som na sklonku ţivota. Pretoţe oni to 

plnili a plnia aţ dodnes, pretoţe spomínaní Taxcaltékovia vo všetkých bitkách a zráţkach, 

ktoré mali Mexičania s kresťanmi, ich podporovali a pomáhali im ako len mohli, 

a mnohokrát poloţili vlastné ţivoty, ako sa neskôr vyjasnilo, pre toto si spomínaní 

Taxcaltékovia zasluhujú veľa, náš pán kráľ mal a má povinnosť si ich veľmi váţiť 

a darovať  im vo všetkom slobodu. Boli sme v tom meste niekoľko dní oddychujúc 

a uţívajúc si odpočinok po uplynulej námahe. 

 Motecsuma, pán a vládca tej krajiny, vediac o vojne, ktorá sa odohrala 

s Taxcaltékmi štrnásť alebo pätnásť dní, pocítil strach a hrôzu, vidiac, ţe kapitán pokračuje 

smerom k jeho veľkému mestu, a tak stále posielal vyslancov a vznešených pánov s darmi 

zo zlata a s náhrdelníkmi, prosiac ho, aby nešiel do jeho mesta, pretoţe je poloţené 

a umiestnené na jazere, a ţe sa tam utopia naše kone aj my, stále ho presviedčajúc, aby 

nešiel ďalej. A tak spomínaný Motecsuma, ako sa zdalo, mal pripravené na cestách veľké 

vojsko, i keď sme ho nevideli, len nám bola podaná správa. Dozvediac sa Magiscaçin, pán 

Taxcaly, a ostaní páni, ţe naša cesta vedie do Mexika, povedali kapitánovi: „Pane, 

nevstupuj do Mexika, pretoţe vedz, ţe jeho pán vás zradí a zabije, a tak to má rozhodnuté; 

a preto zváţ, čo urobíš, a ak rozkáţeš, dáme ti veľké vojsko, aby si tam mohol vstúpiť.“ 

Kapitán im odpovedal, ţe to veľmi oceňuje, a ţe v tomto preukázal kráľovi veľkú sluţbu, 

a ţe nechce si vziať ľudí, iba pár, ktorí by mu ukázali cestu. A tak, istí páni a kapitáni 

odišli s ním. 

 

Štvrtá výprava 

 

 Odišiel kapitán Hernando Cortés so svojim vojskom z mesta Taxcala, pochodujúc 

smerom k inému mestu, ktoré sa volalo Cholula, mesto veľké a spojenecké 

s Motecsumom, ktoré malo vtedy päťdesiat alebo šesťdesiat domov, všetky veľmi 

nahromadené a spojené, s terasami veľmi peknými; toto mesto bolo poloţené na veľmi 

veľkej rovine s riekou, ktorá ju vpredu kriţovala; bolo v ňom veľa veţí a veľmi husto na 
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sebe postavené kostoly, ktoré oni mali, čo nás veľmi udivovalo, vidieť toľkú vznešenosť 

a toľko veţí. Toto mesto nepretrţite bojovalo s Taxcaltékmi. V strede toho mesta bola 

budova z nepálených tehál, všetkých vyrobených ručne, čo pripomínalo veľký pahorok, 

a hore, hovoria, ţe bola jedna veţa alebo dom obetí, ktorý bol vtedy rozbitý
135

. Všetci títo 

obyvatelia mali pekné domy s terasami a svojimi studňami so sladkou vodou. Vpredu, asi 

päť metrov, malo toto mesto po obvode políčka s osivom, a boli to takí bojovníci, ţe sa 

nebáli Taxcaltékov. Takţe v čase, keď sme vstupovali do mesta, vyšli istí kňazi, oblečení 

na ich spôsob, vykurovali kadidlom pred nami, bez akéhokoľvek vysvetlenia. Keď to 

uvideli páni z Taxcaly, povedali spomínanému kapitánovi: „Vedz, pane, ţe tento spôsob 

prijatia je zlý, a dávajú na známosť, ţe sú vo vojne, a chcú vás obetovať alebo zabiť; preto 

buďte pripravení s vašimi Španielmi, my vám pomôţeme “. A tak sme vstúpili do mesta, 

do veľkých príbytkov, ktoré boli z nejakých ich kostolov, kde nás ubytovali, kde 

spomínanému kapitánovi a jeho ľuďom nedali jedinú vec okrem dţbánov s vodou a dreva, 

a spomínaní Taxcaltékovia zásobili vojsko najlepšie ako mohli. Mesto bolo opustené; 

dávali na známosť, ţe to urobili zo strachu alebo preto, ţe sú vo vojnovom stave. Keď 

uvidel spomínaný kapitán, ţe to urobili tak zle, a ţe im nedali ţiadne potraviny pre jeho 

ľudí, prikázal zavolať nejakých Indiánov od nich, ktorí priniesli vodu a drevo a nič iné, 

a ktorým povedal cez tlmočníkov, ţe sa čuduje, ţe nedoniesli ţiadne zásoby jedla; ţe ich 

prosí a dáva na známosť, ţe neprišiel s nimi bojovať ani im nijak ublíţiť, ale ţe ide svojou 

cestou priamo k Motecsumovi do Mexika, a ţe keď im nedajú potrebné zásoby, dáva im 

vedieť, ţe ich bude musieť hľadať po domoch a bude si ich musieť vziať násilím; a tak im 

pohrozil a poprosil viackrát aţ kým prešlo päť dní bez toho, aby dali jedinú vec alebo aby 

dbali o to, čo im kapitán povedal a o čo ich prosil. 

 A vidiac to kapitáni a šľachtici z vojska, poţadovali po Cortésovi, aby im 

vypovedal vojnu alebo aby hľadal potraviny pre vojsko, pretoţe trpia nedostatkom; ktorým 

odpovedal, aby vyčkali niekoľko dní, či neprídu v mieri; ale uţ bol tak obťaţovaný 

naliehaním kapitánov, ţe im vypovedal vojnu, tak nariadil Hernando Cortés, aby zabili 

tých Indiánov, ktorí priniesli vodu a drevo; a tak ich zabili, a mohlo ich byť aţ dvetisíc, 

viac menej. Niektorým sa zdal tento rozkaz zlý, pretoţe im mohli odpustiť a ísť ďalej. 

A tak spomínaný kapitán a jeho ľudia odišli z tohto mesta do Mexika, aby sa stretli 

s Mutecsumom. Magiscaçin, pán Taxcaly, a ďalší páni, mu hovorili a varovali ho, aby 
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Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 174. 
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nevstupoval do Mexika, pretoţe to je mesto poloţené na jazere, a pretoţe jeho vládca je 

obozretný a nedodrţí slovo, a ţe ich zabijú, a ţe okrem toho im dávajú vedieť, ţe blízko 

odtiaľ je veľké Motecsumovo vojsko, pripravené ich zabiť, aby preto zváţil, čo urobí; 

a spomínaný Hernando Cortés, kapitán, ako muţ odváţneho ducha, bol stále rozhodnutý 

pokračovať v pochode. 

 

Piata výprava 

 

 Odišiel kapitán Hernando Cortés so svojimi ľuďmi, s prianím ocitnúť sa v tom 

veľkom meste s Motecsumom, veľmi sa ponáhľal v pochode a idúc svojou cestou, stretol 

sa s vyslancami spomínaného Motecsumy, ktorí mu povedali, ţe ho prichádzajú 

sprevádzať a ukázať mu cestu a odprevadiť ich. Kapitán ich prijal v dobrej nálade a vzal 

ich so sebou a pochodujúc jeden deň, páni z Taxcaly ho opäť varovali, pretoţe vyslanci ich 

brali a viedli drsnou cestou cez jednu horu veľmi ťaţko schodnú, v ktorej výčnelkoch 

a roklinách bolo skryté vojsko, aby ich zabilo, a povedali mu, aby za ţiadnu cenu tadiaľ 

nešiel, ale aby šiel inou trasou po rovine, ktorú mu oni ukáţu. A tak sa spomínaný kapitán 

rozhodol prespať tam a na druhý deň ráno dal zavolať vyslancov spomínaného Motecsumu 

a povedal im, ţe bol informovaný, ţe cesta, ktorou ho oni vedú nie je dobrá pre jeho kone, 

a ţe chce poslať niekoľko Španielov s nimi, aby prezreli spomínanú cestu; a tak odišli na 

prieskum. A na druhú stranu poslal spomínaný kapitán Diega Ordaza a ďalších s istými 

náčelníkmi z Taxcaly, aby prezreli cestu, o ktorej im spomínaní páni povedali, ţe je dobrá; 

a tak prišli tí prví, povedali spomínanému kapitánovi, ţe tá cesta je veľmi neprístupná, a ţe 

kone tadiaľ neprejdú. A neskôr v iný deň, prišiel spomínaný Ordaz, ktorý povedal, ţe sa 

vyľakal toho, čo videl; a keď sa ho pýtali, čo videl, povedal, ţe videl iný nový svet 

veľkých miest a veţí a jazero, a v ňom vybudované mesto veľmi veľké, a ţe vskutku ako 

sa zdá, mal strach a hrôzu. Kapitán sa toho, čo počul, nedesil, naopak mal veľa odvahy, 

a on a jeho ľudia odišli v najlepšom usporiadaní, ako mohli, postupne pochodujúc, kde im 

v mestách dávali potrebné zásoby, takţe ţiadny vojak ani nikto iný sa neodváţil prekročiť 

medze tým, ţe by vzal nejakú vec alebo sa dopustil násilia, bez toho, aby potom za to 

nebol potrestaný, pretoţe na tomto spomínanému kapitánovi veľmi záleţalo a snaţil sa 

udrţiavať svojich vojakov disciplinovaných. A to bola vskutku vec pozoruhodná, ako 

všetci boli jedna ruka, tak podobní, ţe medzi nimi neboli ani roztrţky ani hádky ani ţiadne 
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drzosti, skôr naopak bolo také ich bratstvo, ţe medzi nimi neboli osobné veci, ale ţe veci 

a majetky jedných patrili tieţ ostaným. A tak sme s celým usporiadaním dorazili k vodnej 

ploche spomínaného veľkého jazera, do mesta, v ktorom dávno predtým, ako sme k nemu 

prišli, nebolo človeka, ktorý by mohol stúpiť na zem bez toho, aby sa zašpinil ľudskými 

výkalmi, odkiaľ sme usudzovali, ţe ja tam, podľa toho, čo sa rozprávalo, veľmi veľké 

Motecsumovo vojsko, aby nás zabilo
136

. Odišli sme odtiaľ s vyslancami spomínaného 

Motecsumy, prišli sme do mesta, ktoré sa volá Cutlavac, ktoré leţí v jednej časti 

spomínaného jazera, v jeho strede, a aby sme do neho vstúpili, išli sme po úzkej ceste tak, 

ţe sotva mohli prejsť dvaja jazdci, všetko zo zdvíhacích mostov, v tom meste dostali 

správu a dozvedeli sa, ţe Motecsuma prikázal, aby v tom meste na terasách a veţiach, kde 

mali svoje kostoly a veľké domy, mali mnoho jedla, tak vtákov, ako aj hydiny tam bolo 

mnoho, a ovocia, a veľa chleba a kukurice. A ţe pri ubytovaní a jedle mali zdvihnúť všetky 

mosty a napadnúť nás, čo keby urobili aj bez vojny, všetci Španieli by umreli, pretoţe by 

nemali kadiaľ utiecť, pretoţe to jazero bolo hlboké, a ak by sa niekomu podarilo utiecť, 

neskôr by ho zabili šípy Indiánov, ktorí s mnohými kánoe zaplnili jazero. Spomínaný 

Cortés, muţ chytrý, dôvtipný a odváţny, sformoval svojich ľudí a výslovne upozornil pod 

hrozbou ťaţkých trestov, aby sa ţiadny z vojakov neodváţil dotknúť sa ţiadneho jedla, ani 

aby sa zastavil napiť, ani kvôli ţiadnej inej veci, ale aby čo najrýchlejšie pokračovali 

v pochode pretoţe, keď pomyslíme na jedlo, pustíme sa do neho, a napadnú nás z druhej 

strany. A tak sa stalo, ţe sme veľmi rýchlo prešli na druhú stranu a šli sme spať do jedného 

veľkého mesta, ktoré sa volá Estapalapa, ktoré je hneď vedľa jazera a míľu alebo míľu 

a pol od spomínaného mesta Tenustitlan, Mexiko; a neskôr sme začali vstupovať na jednu 

cestu cez spomínané jazero, na ktorú sa vošli traja alebo štyria jazdci aj viac pohodlne a na 

ceste boli ich drevené zdvíhacie mosty, ktoré sa mohli zdvihnúť a uloţiť, a spomínané 

jazero bolo tak preplnené ľuďmi v kánoe, ktorí nás pozorovali, ţe to vyvolávalo hrôzu 

vidieť toľké mnoţstvo ľudí. A prichádzajúc bliţšie k spomínanému mestu, objavilo sa tam 

mnoho veţí a kostolov na ich spôsob, palácov a príbytkov veľmi veľkých. To mesto 

muselo mať ulice so sto tisíc domami, a kaţdý jeden dom bol poloţený a urobený na vode, 

na drevených koloch, a od domu k domu bol trám, a nič viac, cez ktorý prechádzali, takţe 

kaţdý dom bola jedna pevnosť. Idúc ďalej, pri vstupe do mesta, kapitán prikázal vojakom 

a jazdcom, aby išli usporiadaní a ozbrojení brnením z bavlny; a videli sme prichádzať dva 
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veľké rady ľudí, ktorí niesli viac ako dva alebo tri kopije, a všetci to boli páni a náčelníci 

a osoby, ako sa zdalo, veľmi váţené, ktorí prišli dobre oblečení na ich spôsob, všetci 

pritlačení k stenám domov s veľmi rozšírenými očami, ktoré nepozerali na Španielov ani 

na kohokoľvek iného, bez jediného ľudského slova, všetci v úplnom tichu. Strechy domov 

boli tak plné ľudí, ţe vzbudzovali obdiv. V strede tých dvoch veľkých sprievodov 

prichádzal ten veľký kráľ Motecsuma na nosidlách pokrytých bavlnenými látkami, takţe 

ho nikto nemohol vidieť, a ţiadny z Indiánov, ktorí s ním išli, robiac mu spoločnosť sa 

neodváţil pozrieť sa na spomínané nosidlá, ktoré niesli vznešení páni na svojich ramenách; 

a pred ním išiel jeden muţ s kopijou spravodlivosti v rukách, vysokou, reprezentujúc 

vznešenosť tohto pána; za ním a po jeho bokoch išli ďalší veľkí páni po poradí. 

Pokračovali sme ďalej, aţ došiel spomínaný Cortés na vzdialenosť jedného hodu kameňom 

od neho, vtedy zoskočil z koňa, na ktorom šiel, a spomínaný Motecsuma zostúpil 

z nosidiel a dal kapitánovi na krk nejaké náhrdelníky zo zlata a z kameňov, a spomínaný 

Cortés mu zavesil na krk perlový náhrdelník; a [Motecsuma] so všetkou zdvorilosťou mu 

povedal, ţe je veľmi vítaný v jeho dome; a kapitán mu ďakoval za tak dobré prijatie, a tak 

sme pozvoľna vstúpili na veľké nádvorie veľmi veľkého okrúhleho obvodu, v ktorom bolo 

niekoľko kráľovských domov a palácov, kde by sa vošli zástupy dvesto tisícich muţov, 

domy veľmi dobré a veľké, v ktorých jednej časti sa ubytoval spomínaný kapitán so 

svojimi ľuďmi; a tu nám dali mnoho jedla z hydiny a chleba a kukurice, toľko, ţe sa 

dostatočne zásobilo celé vojsko. A Motecsuma sa ponúkol za vazala cisárovi, pred 

pisárom, a poddal sa, ţe mu bude vo všetkom slúţiť ako svojmu pánovi; a povedal, aby 

boli veľmi dobre vítaní, keďţe prišli do jeho domu, a ţe od svojich predkov mali a vedeli 

z toho, čo im povedali, ţe odtiaľ, odkiaľ vychádza slnko majú prísť bradatí a ozbrojení 

ľudia, ktorí s nimi nebudú bojovať, pretoţe sú pánmi tejto zeme. Mal nás za nesmrteľných 

muţov a volali nás teules, čo znamená bohovia, a s týmito slovami a ďalšími, ktoré 

zamlčím, tento veľký pán odišiel do ďalších svojich palácov a domov, ktoré boli veľkého 

obvodu a obklopené vodou. Tieto paláce boli, ako hovorím, veľké a pozoruhodné, a vnútri 

bolo mnoho komnát, komôr, šatní, hál, kráľovských siení; boli tam postele obklopené ich 

matracmi vyrobenými z veľkých prikrývok a vankúše z koţe, z hoblín, a ich výborné 

prikrývky a obdivuhodné biele prikrývky na posteľ a úplne najlepšie drevené sedadlá, 

pozoruhodne urobené, a ich dobré rohoţe; jeho sluţobníctvo bolo početné, ako sa patrí na 

veľké knieţa a pána. Tento pán sa s potešením umýval ráno i v noci, teda večer; jeho šaty 
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nikto neniesol v rukách, ale s inými látkami ich zabalili do iných a boli nesené s hlbokou 

úctou a váţnosťou. V čase umývania prišiel jeden pán s dţbánmi vody, ktoré na neho liali 

zhora, a neskôr vzal vodu na tvár a namočil si prsty a vydrhol si ich; a neskôr tam bom iný 

pán s mnohými veľkými ručníkmi, veľmi dlhými, ktoré si on priloţil zhora na svoje paţe 

a hruď, a vyčistil sa s veľkou váţnosťou a vzal si ich bez toho, aby sa ostaným pozrel do 

tváre, a tento neskôr vstúpil do jeho siene, kde bol na pomedzí sály, a po jednom jeho boku 

bol jeden pán a po druhom bol vládca, ktorý vládol republike; s týmito hovoril. A takto, 

v spomínanej sále sedelo na jednej i druhej strane veľmi mnoho veľkých pánov, a ţiadny 

z nich sa mu neodváţil pozrieť do tváre, všetci mali oči sklopené a sedeli vo veľkej 

tichosti. 

 Tento kráľ a pán bol strednej postavy, ušľachtilého tela, veľkej hlavy a trochu 

krivého nosu, mal dosť kučeravé vlasy, bol ľstivý, bystrý a rozváţny, múdry, skúsený, 

v rečníctve krutý, veľmi rozhodný. Ktorémukoľvek z bojovníkov alebo inému, ktorý by 

prišiel, ktorémukoľvek z bojovníkov, s ktorým hovoril hlasno a vzbudzoval v ňom ľútosť, 

prikázal neskôr, aby odišiel a zmizol odtiaľ. Veľmi uznával tých, ktorí si ho ctili, snímali 

dole pokrývky hlavy a klaňali sa mu, tým dával dary, šperky a jedlo na ich spôsob. Spôsob 

jeho obsluhy bol veľkolepý, ako mocného knieţaťa, ktorému napriek tomu, ţe bol väznený 

a drţaný v jednej miestnosti, stále nosili  na jedenie rôzne pokrmy na ich spôsob a toho, čo 

on zjedol, bolo málo a bolo to zohrievané v ich ohrievadlách s uhlím. Naplnili celú sieň 

v radách, z rôznych vtákov, uvarených ako pečené a dusené rôznymi spôsobmi, placky 

veľmi veľké, plnené vtákmi, kohútmi a sliepkami, a toto vo veľkom mnoţstve; prepeličky, 

holubice a iné vtáctvo. Iní takí mu priniesli riečne i morské ryby všetkých druhov, tieţ 

mnoho druhov ovocia, z tých, ktoré vyrástli blízko mora, aj odtiaľ, z chladnej krajiny. 

Chlieb doniesli na mnoho spôsobov, uhnetený a veľmi chutný, takţe [nám] nechýbal 

chlieb z Kastílska. Jeho chody sa podávali na tanieroch a v šálkach veľmi čistých, 

neservírovalo sa na striebre ani zlate, pretoţe bolo [nám] zadrţané, pretoţe verím, ţe tam 

museli mať veľkú nádobu zo zlata, lebo ja som neskôr v boji zničil taniere zo zlata 

s kvetinovými vzormi, pozoruhodné veci; a hovorím to, pretoţe som to videl na vlastné 

oči, pretoţe som ho stráţil mnoho dní. Rozprávanie o všetkých veľkolepých veciach, ktoré 

tento pán mal, by nemalo konca kraja. 

 Keď Diego Ordaz s ďalšími kapitánmi vystúpili na vysoké terasovité strechy, videli 

toto mesto vo všetkej jeho veľkosti a mocnosti, keďţe kaţdý dom bola jedna pevnosť, 
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všetky tie zdvíhacie mosty, jazero preplnené kánoe s ľuďmi, čo vzbudzovalo strach, vidiac 

toľko nebezpečenstva, povedali spomínanému kapitánovi, ţe by bolo veľmi vhodné, aby 

tento kráľ a veľký pán, ako uţ bolo spomenuté, bol stiahnutý tam, vo veľkom paláci, kde 

boli Španieli; kapitán odpovedal, ţe sa mu to nezdá, hlavne keď sa vydal za vazala jeho 

Veličenstva; a preto bol opakovane ţiadaný spomínanými kapitánmi a pánmi, a nechcel to 

učiniť. Neskôr na druhý deň prišiel list od zástupcu Escalanteho, ktorý ostal vo Vera 

Cruze, kde sa postavilo mestečko, odkiaľ prišla novina, ktorá hovorila, ţe ich Indiáni 

napadli a zabili jedného muţa; keď sa to kapitán dopočul, povedal kapitánom, aby ho 

sprevádzali aj s ďalšími vojakmi do palácov, kde býval Motecsuma; kapitán, dobre 

vyzbrojený svojimi vojakmi a v blízkosti svojich kapitánov, vstúpil tam, kde bol 

Motecsuma, a so všetkou úctou prosil spomínaný kapitán Motecsumu, aby šiel s ním tam, 

kde je on ubytovaný so svojimi Španielmi, pretoţe sa mu nedostane zlého zaobchádzania; 

a ten sa ospravedlnil a odpovedal s veľkou nenútenosťou a odvahou, hovoriac, ţe nemajú 

dôvod ho vziať ako väzňa, keďţe on im pripravil tak dobré prijatie, a on sám sa vydal za 

vazala kráľovi. A tak kapitán povedal: „Bude lepšie, keď pôjdete s nami, pretoţe ste 

vypovedali vojnu tam pri mori a prikázali ste napadnutie kresťanov, ktorých som nechal 

v prístave“. Spomínaný Motecsuma mu odpovedal neústupne a prísne, hovoriac, ţe niečo 

také nikdy neprikázal; „a aby ste videli, ţe to, čo hovorím, je pravda, chcem poslať istých 

mojich kapitánov za nimi, aby ich zajali.“ A tak spomínaný kapitán povedal: „Nuţ aj ja 

chcem poslať s nimi ďalších troch z mojich kapitánov.“ A neskôr ich vymenoval, čo sme 

boli Andrés de Tapia a ja a ešte jeden, ktorý sa volá Valdelamar. A tak na druhý deň ráno 

sme odišli s vyslancami Motecsumy a na ceste, kým sme došli tam, kde bol tamten pán, 

ktorý vypovedal vojnu, bolo to osemdesiat míľ viac menej, sme videli a prechádzali cez 

veľké mestá a provincie, ktoré boli plné ľudí; a keď sme prišli do toho mesta, zajal sa ten 

muţ, ktorý vypovedal vojnu a bol prinesený do Mexika a za svoj zločin popravený. 

A neskôr kapitán prikázal Motecsumovi, aby šiel s ním do jeho paláca, a tak aj urobil a bol 

uväznený pre veľký strach, ktorý z neho Španieli mali, a bez pút ho ubytovali v niekoľkých 

miestnostiach, kde sa voľne pohyboval. 
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Šiesta výprava 

 

 V čase, keď boli veci v tomto stave, v pokoji, bez ţiadnych sporov a rozruchov, 

stalo sa, ţe Narváez, vznešená osoba, prišiel do prístavu s dobrými osemsto vojakmi alebo 

o niečo viac či menej, vyslaný z Kuby guvernérom donom Diegom Velázquezom ako 

kapitán všetkých spomínaných ľudí, medzi ktorými prišli tieţ mnohí rytieri, páni Indiánov, 

ktorí mali na ostrove Kuba veľmi veľké repartimienta
137

; a iní, ktorí prišli tieţ zo Santo 

Dominga, priniesli veľmi dobré delostrelectvo, strelcov a lukostrelcov a boli veľmi dobre 

ozbrojení. Hovorí sa, ţe medzi nimi prišlo sto jazdcov, ktorí boli ubytovaní v tamtom 

veľkom meste Cenpual, uţ spomínanom, kde sa im dostalo veľmi dobrého zaobchádzania 

na nádvorí obklopenom všetkými chrámami, kostolmi Indiánov. A keďţe ich bolo mnoho, 

a toľko jazdcov, a také delostrelectvo a munícia, kapitán Narváez a jeho vojaci veľmi 

podceňovali kapitána Cortésa a tých, ktorí boli s ním; a tak sa im vysmievali a opovrhovali 

nimi a uráţali spomínaného Cortésa a jeho ľudí, dávajúc na známosť, ţe s nimi zatočia 

a zotročia si ich; čo keď sa dopočul kapitán Cortés a jeho ľudia, dali im príleţitosť, aby sa 

nad nimi pohoršovali, a právom, pretoţe boli prví, ktorí vstúpili do tejto zeme 

a spacifikovali tak veľké kráľovstvo a panstvo, právom teda boli pánmi vazalov a veľmi 

obdivuhodní. Uvedomujúc si kapitán Hernando váţnosť tohto sporu, radil sa so svojimi 

kapitánmi a dôstojníkmi a rozhodol sa ísť tam osobne, na spomínanú ţiadosť, s polovicou 

vojska, ktoré malo tristo muţov, a vzal stopäťdesiat muţov, ktorí boli vo väčšine mladíci, 

avšak vytrvalí a zvyknutí na prácu, a jedine kapitán šiel na koni. Odišli sme teda z Mexika 

vyzbrojení všetci brnením z bavlny; ako zbrane sme niesli tmavé dlhé kopije, pripomínali 

sme vojaka, ktorý prešiel cez múr z tehál, všetci pešiaci, bez strachu a úzkosti, ako 

odváţny kapitán a vojaci rozhodnutí poloţiť ţivot za slobodu. Kapitán nám viackrát 

predniesol veľmi dobré príhovory, hovoriac nám, ţe kaţdý jeden z nás musí byť gróf, 

vojvoda a diktátor, a tým nás z baránkov zmenil na levov a šli sme bez strachu či obáv, 

s tak veľkým vojskom.  

                                                             
137 Pojem repartimiento mal v počiatkoch conquisty význam, ktorý neskôr, v koloniálnej dobe nadobudol 

pojem encomienda, a ktorý označuje systém osídľovania, ktorý spočívala v prerozdeľovaní pôdy aj 

s Indiánmi, ktorí na nej ţili, španielskym conqiustadorom, neskôr kolonistom. Neskôr sa význam slova 

repartimiento presunul na prax prideľovať Indiánov mimo encomiendu tým Španielom, ktorým Indiáni 

sídliaci na ich pôde uţ nestačili, alebo sa títo Indiáni posielali na prácu do dolov. Viď. Josef Opratrný, op. 

cit., s. 14 – 15. V čase, ktorý opisuje Francisco de Aguilar však má tento pojem ešte pôvodný význam. 
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 Narváez, kapitán guvernéra dona Diega Velázqueza, sa dozvedel, ţe Cortés 

prichádza s málo ľuďmi, a tak tomu nemohol uveriť a myslel si, ţe sa mu prichádza 

poddať. A bol usadený v spomínanom nádvorí so svojím delostrelectvom, a bola tam 

v spomínanom nádvorí len jedna brána, cez ktorú sa dalo vstúpiť, a v nej bolo uloţené celé 

delostrelectvo; takţe keď spomínaný Cortés so svojimi ľuďmi pochodoval postupne ďalej, 

dorazili sme o polnoci vo veľkej tichosti a s odvahou tam, kde sa hovorilo, ţe nepriatelia 

zaloţili oheň, prikrádali sme sa všetci veľmi rýchlo po zemi a prepadli sme delostrelectvo, 

pretoţe so zničením delostrelectva by bola celá bitka vyhratá. Na ceste predtým, ako sme 

dorazili, číhal špeh, ktorý sa volal Carrasco, ktorý bol tak rýchly, ţe ani spomínaný kapitán 

Hernando Cortés na koni ho nemohol dostihnúť, a dobehol do svojho tábora kričiac: 

„Poplach, poplach!“. Keď to počuli v tábore, boli všetci znepokojení a zmätení. Prišli sme 

neskôr k bráne, kde bolo uloţené delostrelectvo, a predtým, ako zaloţili oheň, všetci sme si 

ľahli na zem, a keďţe delá boli trochu vysoko, nemohli nikoho zraniť, aţ na jedného, ktorý 

sa dostatočne nesklonil pred strelami a bol zasiahnutý; a k tomu, keďţe nepriatelia boli 

nedbalí a neprikryli delá, namočil sa im strelný prach, pretoţe tej noci trochu mrholilo; 

a tak zrazu s veľkou rýchlosťou, prudkosťou a odvahou sme sa stali pánmi delostrelectva, 

ktoré sme dali do bezpečia a nechali stráţiť. Zvyšní vojaci prechádzali nádvorím 

a kopijami strhávali muţov z koní, a tí sa potom vzdali. Bol to čin tak veľký, ţe keď sa 

rozvidnievalo, všetci ostatní boli porazení; ale kapitán Nárvaez, ako odváţny veliteľ, sa 

bránil veľmi statočne dvojručným mečom, a i keď mu vojaci hovorili, aby sa vzdal, 

nechcel, aţ kým neprišiel jeden a strhol ho kopijou a prepichol mu oko; takţe keď neskôr 

prišiel Hernando Cortés, vzdal sa. Bol to čin tak smelý a statočný, ţe len vďaka Bohu, 

nášmu pánu, nikto neumrel; a tak bol zajatý a uväznený kapitán Narváez. A neskôr niektorí 

jazdci, ktorí sa vzdialili a všetci ostatní šľachtici z Narváezovho vojska sa vzdali 

kapitánovi Hernandovi Cortésovi, ktorý ich prijal s veľkou radosťou a potešením, a všetci 

sme sa tešili, lebo sme sa poznali, a týmto kapitán podal správy o veľkom meste Mexiku 

a jeho mestách. Práve keď sme sa takto tešili a veselili, prišiel Botello Puerto de Plata, 

horal a hidalgo, ku Cortésovi a povedal mu tieto slová: „Pane, nezdrţiavajte sa veľmi, 

pretoţe vedzte, ţe don Pedro de Alvarado, váš kapitán, ktorého ste nechali v meste 

Mexiko, je vo veľkom nebezpečenstve, pretoţe mu vypovedali vojnu a zabili jedného 

človeka, a prepadli ho s rebríkmi, takţe vám radím, aby ste sa ponáhľali“. Všetci sa veľmi 

preľakali, ako ten, čo to vedel a povedal, 
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Siedma výprava 

 

 Hovorí sa, ţe keď Motecsuma, pán a kráľ tej zeme, videl náhly odchod kapitána 

Hernanda Cortésa do prístavu, prikázal napadnúť dona Pedra de Alvarada, ktorý ostal ako 

kapitán so stopäťdesiatimi muţmi. Ale keďţe bol uväznený a mal ho na starosti don Pedro 

de Alvarado, niektorí hovoria, ţe on to neprikázal, ale ţe niektorí jeho ľudia ho chceli 

oslobodiť z väzenia; a boje, ktoré musel zvládať don Pedro de Alvarado, boli veľmi veľké, 

pretoţe, ako prorokoval Botello, prepadli ho s rebríkmi. Takţe keď Motecsuma, 

vynaliezavý a chytrý, poslal svojich špehov a dozvedel sa zakrátko o víťazstve, ktoré 

Hernando Cortés vybojoval, utíchli boje a ukončili s nami vojnu. A medzitým kapitán 

s jedným i druhým vojskom pochodoval k Mexiku, s viac ako sto jazdcami a mnohými 

delostrelcami a strelcami a lukostrelcami; a tak v mnohých plukoch sme prišli na dohľad 

Mexika. Je treba vedieť, ţe ako Hernando Cortés s pár vojakmi, ktorých vzal so sebou, 

skončili a urobili hrdinský čin a dielo tak veľké, viac ako Rimania, išli veľmi pyšní, 

neďakujúc Bohu, ktorý ich poctil týmto veľkým víťazstvom a dobrodením; a tak preto, ako 

jeho Boţské Veličenstvo dobre vie, keďţe jeho tajomstvá sú prehlboké, tak, ţe to človek 

nie je schopný odhaliť a pochopiť, jeho Veličenstvo nás potrestalo veľmi prísne, i keď nás 

nechcelo nechať zajať, ako sa uvidí v tom, čo nasleduje. 

 Avšak, keď sme chceli vstúpiť do Mexika s takouto silou, spojili sa istí kapitáni 

a ďalší šľachtici, a keď videli mesto tak silné a poloţené na vode, povedali kapitánovi: 

„Pane, ostaňme tu v Tlacube alebo Cuyoacane alebo v Tescuku, a pošli po dona Pedra de 

Alvarada a Motecsumu, pána tejto zeme, pretoţe tu na týchto pláňach a pevnine sa lepšie 

ubránime pred Indiánmi, keby sa chceli vzbúriť a vrhnúť nás do jazera, čo bola veľmi 

dobrá a vhodná rada; avšak kapitán Hernando Cortés s prílišnou odvahou ju nikdy nechcel 

akceptovať, naopak, rozhodol sa vtrhnúť do mesta. A neskôr ráno sme odišli z Tlacuby 

a začali sme vstupovať po ceste cez jazero, v radoch, strieľajúc z diel a pušiek, cválajúc 

a robiac veľký hrmot a veselie. Kapitán bol ubytovaný v paláci, kde sa ubytovali všetci, 

a odtiaľ sa zakrátko všetka naša radosť zmenila na smútok a nárek. 

 Dva dni prešli v radosti a veselí. Stalo sa, ţe kapitán napísal Escalantemu
138

, 

svojmu zástupcovi, ktorý bol vo Vera Cruze a poslal jedného námorníka, ktorý sa volal 

Antón del Río, ktorý prišiel do Vera Cruzu za tri dni peši. Keď odchádzal tento posol 

                                                             
138V tom čase uţ bol veliteľom vo Veracruze Alonso de Grado, ktorý nastúpil na toto miesto po Escalanteho 

smrti. In. Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 187. 
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z nádvoria, aby zahájil svoju cestu a doručil správu, objavil a videl, ţe vo veľkej tichosti 

a utajení domorodci z mesta zdvíhajú mosty a zaplavujú kanály, a ten, tušiac, čo sa môţe 

stať, sa veľmi divil a nechcel pokračovať ďalej, ale pobúrene beţal a dostal sa na nádvorie, 

kde vyrozprával všetko, čo videl. A hneď na to sa vrhli na nádvorie davy ľudí ozbrojených 

svojimi zbraňami, čo nám spôsobilo veľký nepokoj a strach, a vypovedali nám veľmi krutú 

a zúrivú vojnu; avšak kapitán Hernando Cortés, šľachetný, potom, čo vydal rozkazy 

odolávať tak veľkej horde Indiánov, sa bránil a bránili sme sa veľmi statočne. A je treba 

vedieť, ţe tam bolo niekoľko vydláţdených nádvorí a časti ulíc, cez ktoré netiekla voda, 

a iba tadiaľ mohli cválať kone a bojovať, pretoţe všade inde boli vodné cesty, kde sa 

odohrávala krutá a zúrivá vojna viac ako pätnásť dní, viac menej, a tak sme my Španieli 

vyšli s nimi bojovať, oni v bezpečí, mimo kanálov hore na terasách, na nás hádzali toľko 

kameňov z prakov a šípov a kopijí, takţe nás zasiahli, ţe nebolo nikoho, kto by to znášal, 

pretoţe hádzali oštepy s takou silou, ţe prepichli koňa a chlapa, ak neboli obrnení, takţe 

Indiáni boli vo veľkej výhode, pretoţe bojovali z bezpečia, a my vo veľkom 

nebezpečenstve [a nechránení]. Kapitán a jeho vojaci, veľmi odváţni, sa bili ako levy za 

oslobodenie sa od toľkej námahy a chvatu; a tak v mnohých zráţkach zabili veľmi veľa 

Indiánov a umrelo málo Španielov, ktorí boli zranení kopijami, šípmi a kameňmi. 

Pracovali cez deň Španieli, aby získali niekoľko ulíc a pevných domov, ktoré boli na vode, 

avšak malo to len malý úţitok, pretoţe v noci sa stiahli do palácov, kde boli ubytovaní, 

a tak dali priestor Indiánom, aby získali späť stratené a rozšírili a viac zaplavili kanály. 

Španieli sa stiahli do svojich príbytkov, a bolo tam mnoho zranených, a vtedy urobil náš 

Pán zázrak, pretoţe dvaja Taliani sa uzdravili v priebehu troch alebo štyroch dní pomocou 

zaklínadiel a s trochou oleja z vlny zo Škótska, a ten, kto toto píše si tým tieţ prešiel, 

pretoţe bol veľmi zranený a týmito zaklínadlami bol veľmi rýchlo vyliečený. Na strechách 

a po krajoch bolo mnoho hliadok, posilnených stráţami a obranou, pretoţe nás napadali zo 

všetkých strán. Uţ pred západom slnka bol tak veľký hrmot a krik bojovníkov, ţe to 

vzbudzovalo strach a hrôzu, a vo dne i v noci sa nevenovali ničomu inému, len 

prehadzovaniu kopijí cez ploty palácov, a tieţ kameňov, takţe sme sa neodváţili chodiť po 

nádvoriach, iba ak pritisnutí k stenám, pretoţe tam kamene a kopije nedopadali; ale celé 

nádvorie ich bolo plné, a ešte stále s veľkým úsilím vychádzal kapitán s vojakmi bojovať s 

nimi na nádvoriach. Toto mohlo trvať trinásť alebo štrnásť dní, to nás Boh trestal za naše 

hriechy, pretoţe uţ sme nemali potraviny ani vodu na pitie, ak nepočítame zapáchajúcu 
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studňu, kde bola tá istá slaná voda, ako vnútri nádvoria, čo keď videl Cortés, išiel za 

Motecsumom a povedal mu, ţe musí podobrotky poprosiť svojich ľudí a vazalov, aby 

prestali bojovať, a ten odpovedal: „Neskoro, Pane, ste sa spamätali, pretoţe uţ zvolili za 

vládcu môjho brata
139

; avšak urobím, ako prikáţete“. A tak kapitán, dobre vyzbrojený 

okrúhlym štítom z koţe, a prior Cervantes tieţ dobre vyzbrojený okrúhlym štítom, vzali 

Motecsumu za seba, chránili ho veľmi dobre, aby ho nemohli zraniť, a takto sprevádzaní 

niekoľkými hidalgami a vojakmi išli a vystúpili na prednú časť jedného nádvoria, tam, kde 

je teraz ubytovaný miestokráľ. Tak sa stalo, ţe ľudia, čo bolo bez preháňania, boli všetko 

cudzinci a nespoznali spomínaného Motecsumu. Bolo tam toľko kriku, ţe by zboril mesto, 

a toľko kamenia, kopijí a šípov, čo strieľali, ţe sa zdalo, ţe padajú z neba toľké kamene, 

šípy, kopije a oštepy. Tak sa stalo, ţe keď sa trochu odkryla Motecsumova tvár, aby mohol 

prehovoriť, čo bolo o ôsmej alebo deviatej ráno, zasiahol jeden kameň z toľkých, ktoré 

lietali bez mierenia, spomínaného Motecsumu, ktorého kryli dvaja vojaci, zasiahlo ho do 

spánkov a on spadol. V ten istý deň a v tú istú hodinu odišiel don Pedro de Alvarado, 

kapitán, s istými šľachticmi a s vládcom, ktorý vládol tej zemi, Motecsumovým strýkom, 

s niektorými Španielmi, dobre vyzbrojenými, a tamten vládca začal hovoriť a povedal, aby 

ukončili vojnu, a hneď na to bez ďalších odkladov sa sklonili a sadli si do drepu 

a poslúchli ho bez toho, aby nás napadli, takţe len málo úţitku mala naša ochota bojovať 

na všetky strany, boli sme veľmi zapálení s mocní, a Indiáni bojovali ako hrdinovia 

a v bezpečí, pretoţe nás mali obkľúčených a uzavretých, aby nás mohli zabiť; avšak ani 

vtedy kapitán ani jeho vojaci nestratili odvahu. A stalo sa jedného dňa, ţe Alonso de Avila, 

kapitán stráţí kapitána Hernanda Cortésa, odišiel do svojho príbytku unavený a smutný, 

a sprevádzal ho Botello Puerto de Plata, ten, ktorý povedal markízovi v Çempuale: „Pane, 

ponáhľajte sa, pretoţe don Pedro de Alvarado je obkľúčený a zabili mu človeka.“ A tak, 

keď vstúpil, našiel ho srdcervúco plakať a povedal mu tieto slová: „Oh! Pane, teraz je čas 

na plač?“ A ten mu odpovedal: „A nezdá sa vám, ţe mám dôvod? Vedzte, ţe túto noc 

neostane jediný muţ z našich naţive, ak nenájdeme nejaký spôsob, ako by sme mohli 

odísť.“ Keď toto počul Alonso de Avila, odišiel za Hernandom Cortésom a povedal mu, čo 

sa stalo, ale keďţe bol šľachetný, povedal mu, aby tomu neveril, ţe je to určite čarodej. 

A tak sa Alonso de Avila zúčastnil jednania s donom Pedrom de Alvaradom a ostatnámi 

kapitánmi, ktorí všetci spoločne odišli do paláca, kde bol kapitán Hernando Cortés, 
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a povedali mu, čo  kapitán nebral veľmi na vedomie; ale spojili sa všetci títo a zavolali aj 

ďalších, vytvorili radu, a rozhodli sa odísť tej noci. A to tak, ţe urobili zdvíhací most zo 

širokého trámu, a vo veľkej tichosti chceli prejsť cez tento trám poloţený cez kanál, čo 

bolo tak nemoţné ako vystúpiť na nebo bez rebríka, pretoţe ich bolo toľko, ţe by sa zo 

všetkých strán mesta nevošli ani dnu ani von, a toto mesto prahlo po tom, aby mohlo jesť 

mäso smutných Španielov; a keďţe sme uţ boli obkľúčení a obkolesení, uţ si nás 

nevšímali ako muţov uţ pripútaných, iba stráţili východ, a tak zaloţili ohne a hranice na 

strechách domov, nás stráţili aj v noci a aby sme neutiekli bez toho, aby to oni spozorovali 

alebo začuli, a takto sa to nemohlo učiniť, pretoţe ohne všetko osvetľovali natoľko, ţe sa 

zdalo, ţe je poludnie. S týmto rozhodnutím kapitáni odišli za Hernandom Cortésom 

a ţiadali ho, aby sme odišli, i keď on ostane, pretoţe oni chcú odísť a ísť a uniknúť ako sa 

len dá. Vidiac toto kapitán Cortés, zmĺkol a uzmieril sa so svojimi ľuďmi a kapitánmi 

a vydal rozkaz, aby sa tak stalo. 

 Motecsuma, zranený na hlave, vydýchol posledný krát podvečer v paláci, kde boli 

zajatí tieţ ďalší veľkí páni, ktorých spomínaný Cortés na radu kapitánov prikázal zabiť do 

jedného, a uţ večer ich vytiahli a prehodili cez priečelia, kde sú teraz obchody, a ktorých 

odniesli istí Indiáni, ktorí ostali naţive, a nasledovala noc a o desiatej prišlo mnoho ţien so 

zapálenými pochodňami a fakľami a plameňmi, čo vzbudzovalo hrôzu. Tieto prišli hľadať 

svojich manţelov alebo príbuzných, ktorí boli mŕtvi na priečeliach, a spomínaného 

Motecsumu tieţ, a tak, ako tie ţeny spoznávali svojich príbuzných a blízkych (čo sme 

videli tí, čo sme bdeli na strechách s veľkou jasnosťou), vzbudzovalo to veľký súcit 

a bolesť, a pustili sa do náreku a kriku tak veľkého, ţe z toho šiel strach a des; a ten, kto 

toto napísal, ktorý bdel hore, povedal svojmu druhovi: „Nevidel si ešte peklo, a ten nárek 

tam? Nuţ, keď si to nevidel, okús to tu.“ A je to tak, ţe nikdy, v ţiadnej vojne, pri 

činnostiach, ktoré sa tam dejú, som nemal taký strach, ako ten, ktorý som dostal, keď som 

videl tamten nárek tak veľký. Potom, keď prišla noc, kapitán Cortés s ostatnými kapitánmi 

dali príkaz, aby všetci odchádzali vo veľkej tichosti; avšak, toto všetko nestačilo ani nebolo 

moţné odísť, pretoţe jas mesiaca a faklí, ktoré boli na uliciach a na strechách, tomu 

prekáţal, a tak sa to nedalo urobiť bez povšimnutia. Bolo mnoho chorých a zranených 

kresťanov, pomohlo sa im tak, ţe na niektorých koňoch išli dvaja alebo traja z nich, a tak 

bolo dosť koní pre všetkých. V tom, i keď sa stmievalo, zdvihol sa vietor a smršť, takţe 

o deviatej alebo desiatej začalo mrholiť a hrmieť a padať krúpy tak silno, ţe sa zdalo, ţe sa 
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roztrhne nebo; pravda, čo aký väčší zázrak mohol Boh urobiť pre nás, aby nás zachránil, 

ako prirodzenú vec, pretoţe bolo nemoţné, ţe by sme odtiaľ tej noci vyviazli ţiví. Niesli 

sme spomínaný zdvíhací most, aby sme mohli prejsť, ktorý sa pod tou ťarchou rozlomil na 

kusy, takţe ostalo päť alebo šesť ciest a kanálov, dobré dva estados
140

 do šírky viac menej, 

hlbokých a plných vody, ktoré nebolo ako prejsť; našťastie nás vybavil náš Pán balíkmi, 

ktoré niesli naloţení Indiáni a Indiánky. Títo sa vhodili do prvého kanála a potopili sa 

a z tej hromady oni vytvorili most, kadiaľ sme my jazdci prešli; takţe sme hádzali ďalej 

náklad, a cez tých, ktorých sa tam utopili, sme prešli na druhú stranu; a toto sa urobilo aj 

na zvyšných kanáloch, kde spolu s utopenými Indiánmi a Indiánkami ostalo aj niekoľko 

Španielov. A keď sme prešli kanálmi a odišli vo veľkej tichosti, a na konci cesty bol Indián 

na nočnej hliadke, ktorý spadol do kanálu, a keď vystúpil na terasu, ktorá bola hneď pri 

vode, začal kričať a hovoril: „Oh, odváţni muţi Mexika! Čo robíte, ţe tí, ktorých sme mali 

obkľúčených, aby sme ich zabili, odchádzajú?“ A toto povedal mnohokrát. Ten vietor 

a krúpy, o ktorých som hovoril, spôsobili, ţe nočné hliadky a ľudia vliezli do domov spať 

a skryť sa pred daţďom; avšak Španieli, aby sme si zachránili ţivot, znášali sme tú 

námahu, a tak, ako ten stráţca kričal, odišli všetci so svojimi zbraňami zabrániť nášmu 

odchodu a zatarasiť nám cestu, a boli sme prenasledovaní veľkým hnevom a šípmi, 

kopijami a kameňmi, a zranení ich mečmi. Tam ostalo leţať mnoho Španielov, niektorí 

mŕtvi, niektorí zranení, a iní zo strachu a hrôzy, bez akéhokoľvek zranenia, omdleli; 

a keďţe sme všetci utekali, nenašiel sa nikto, kto by im pomohol a podal ruku svojmu 

druhovi, dokonca ani vlastnému otcovi, ani brat vlastnému bratovi. A stalo sa, ţe istí 

španielski rytieri a hidalgovia, ktorých bolo aţ štyridsať, a všetci ostatní jazdci a statoční 

muţi, niesli so sebou mnoho batoţiny, a tieţ majordóm kapitána niesol mnoţstvo, ktorý 

tieţ prišiel s nimi; a keďţe išli pomaly, tí najodváţnejší Mexičania im zatarasili cestu a 

prinútili ich vrátiť sa na nádvoria, kde spolu bojovali tri dni a noci, pretoţe vystúpili na 

veţe a bránili sa veľmi statočne; avšak hlad a dav ľudí, ktorí tam pribehli, spôsobil, ţe 

všetci boli rozrezaní na kusy; takţe ako sme utekali, bolo hrozné vidieť tých mŕtvych 

Španielov, a ako ich Indiáni niesli na rukách a odnášali rozštvrtiť. Tých, ktorí nás 

sledovali, mohlo byť aţ päť alebo šesť tisíc muţov, pretoţe zvyšok bojovníkov ostal 

zaneprázdnený lúpením vecí, čo ostali ponorené vo vode, a tak jeden druhému odrezávali 

ruky, aby mohli kaţdý jeden vziať čo najviac koristi; takţe zázrakom nás náš Boh obdaril 

                                                             
140 Dĺţková miera pouţívaná na meranie výšok a hĺbok, ekvivalent k 1, 95 m. In. Germán Vázquez 

Chamorro, op. cit., 96. 
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vecami, ktoré sme niesli a tými, ktorí ich niesli na ramenách a tými štyridsiatimi muţmi, 

ktorí ostali pozadu, aby sme všetci nezahynuli a neboli roztrhaní na kusy. Dlho nám trvalo 

vystúpiť na veţu Víťazstva, ktorá bola vzdialená pol míle, hovorím míľu a pol od toho 

miesta, odkiaľ sme vychádzali aţ tam, a išli sme od polnoci aţ do druhého dňa večer, keď 

sme tam prišli, a kde na druhý deň ráno sa urobila prehliadka tých, ktorí ostali; zistili sme, 

ţe zahynula viac ako polovica vojska, a tak sme začali pochodovať do Taxcaly, s veľkou 

bolesťou a námahou a umierajúc od hladu. Indiáni nás sledovali, i keď ich nebolo veľa, 

pretoţe sa všetci vzdialili, aby nás dopadli na ceste a skoncovali s nami; a tak pochodujúc 

prišli sme na dohľad jedného pahorku  a videli sme polia Guautitlanu a Otumby plné 

vojakov, ktorí v nás vzbudzovali veľký strach a hrôzu, a na tom istom kopci, ktorý bol 

malý, prikázal kapitán, aby ľudia zastali, aby sa najedol ten, kto musí, ten, ktorý i keď 

plakal, robil z núdze cnosť, a predniesol nám reč a výzvu, povzbudzujúc a dávajúc odvahu 

tak pešiakom, ako i jazdcom ako statočný kapitán, ktorý sediac na koni, prinútil vysadnúť 

aj ostatných, ktorých bolo asi štyridsať, a vidiac toľký dav ľudí, zavolal kapitánov, je 

zahodno vedieť: dona Pedra de Alvarada, Gonzala de Sandovala, Cristóbala de Olida 

s ostatnými; Diegovi de Ordazovi dal na starosť pešiakov, a jazdcov Hernando Cortés 

rozdelil a povedal kaţdému jednému, aby išli so svojim oddielom bojovať s nepriateľmi. 

Z delostrelectva a lukostrelectva nebolo nič, pretoţe všetko ostalo stratené a náš Boh a Pán 

bol nápomocný a utíšil svoj hnev a ochránil nás, pretoţe spomínaný Cortés sa vrhol medzi 

Indiánov, robiac zázraky a zabíjajúc indiánskych kapitánov, ktorí boli označení  okrúhlymi 

štítmi zo zlata, nestarajúc sa o beţných ľudí, prišiel týmto spôsobom, všetko ničiac na 

miesto, kde bol hlavný kapitán Indiánov, a bodol ho oštepom, po čom on zomrel. Prestal 

rozprávať, ako predtým, keď sem prišiel, spadol dvakrát na zem a ocitol sa znova na koni 

bez toho, aby vedel kto ho tam vysadil. Ostatní kapitáni na koňoch, keď videli, ţe sú 

zachránení pred smrťou, ktorej boli tak blízko, robili zázraky, bojujúc ako statoční muţi. 

Medzitým sme boli všetci pešiaci s Diegom de Ordazom obkľúčení Indiánmi, ktorí nás uţ 

uchopili, a keď kapitán Hernando Cortés zabil hlavného kapitán Indiánov, začínali 

ustupovať a dávať nám priestor, takţe nás iba málo z nich prenasledovalo; a tak 

pochodujúc s veľkou námahou sme sa pribliţovali k spomínanej Taxcale. Keď videli 

Mexičania, ţe sme takto unikli, poslali vyslancov k pánom Taxcaly a Xicutenkovi, ich 

hlavnému kapitánovi, s mnohými darmi a náhrdelníkmi zo zlata a inými vzácnymi 

šperkmi, ktorými ich presviedčali, aby vyrazili na cestu a zabili nás; ale náš Pán sa 
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zakorenil v srdci Magiscacina, hlavného pána Taxcaly, toho, ktorý nám predtým pomohol 

a povedal, aby sme nešli do Mexika, ktorý prikázal zavolať hlavného kapitána, a povedal 

mu: „Bolo mi povedané, ţe si dostal dary, aby si zabil kresťanov; nuţ vedz, ţe ja s mojimi 

ľuďmi ich mám podporovať a pomáhať im, a ty urob, ako chceš, nájdeš ma vpredu“. Keď 

toto počul Xicutenga, zo strachu sa neodváţil vykonať svoj zlý zámer, a Magiscacin, ako 

vzor dobrého kresťana, odišiel prijať spomínaného kapitána a jeho ľudí, ktorí prichádzali, 

zničení, zranení, mŕtvi a unavení, s ktorým sa rozprával a takto mu povedal: „Vitajte pane, 

ja som vám hovoril pravdu, keď ste šli do Mexika a nechceli ste mi veriť. Choďte si do 

svojho domu oddýchnuť a odpočinúť od uplynulej námahy“. A tak prikázal zásobiť nás 

mnohými potravinami, sliepkami, kukuricou vo veľkom mnoţstve a dostatku, s čím smutní 

Španieli zahnali hlad, ktorý mali, a tak boli ubytovaní vo svojich príbytkoch a dostalo sa 

im všetkého potrebného. A na druhý deň spomínaný Magiscacin prišiel stretnúť sa 

s kapitánom a odpočíval s ním, a jednajúc a rozprávajúc sa ním mu oznámil a povedal: 

„Pane, v tomto meste sú štyria páni a ja som najstarší a najvznešenejší; som váš priateľ 

a sluţobník; je tu iný, ktorý sa volá Xicutenca, a tento je hlavným kapitánom provincie, 

pretoţe je najstatočnejší muţ; bol presviedčaný Mexičanmi a ich darmi zo zlata, aby vás 

zabil; buďte ostraţití a dávajte si pozor, pretoţe ja vám mám napomáhať, a buďte si istý, ţe 

ak v niečom budem môcť, pomôţem vám.“ A tak sme odpočívali pätnásť alebo dvadsať 

dní. Stalo sa, ţe prišla do prístavu jedna loď, v ktorej prišiel Juan de Burgos, ktorý 

priniesol nejaké zásoby, ktorým sme sa potešili, a ľudí, ktorí ostali so spomínaným 

kapitánom. Stalo sa tieţ, ţe istí Španieli zakotvili v prístave, po zničení Ayllonovej 

posádky a Garayového loďstva, čo bol guvernér Jamaiky; takţe za krátky čas z týchto 

posádok a ľudí, čo prišli z ostrovov si znovu kapitán nahradil ľudí a niekoľkých jazdcov, 

a tak sa odišlo do mesta Tepeaca, kde sa bez boja vzdali v mieri a sľúbili poslušnosť 

kráľovi. Odtiaľ kapitán poslal ďalších kapitánov s ľuďmi spacifikovať [ďalšie] mestá, 

a aby opustili Mexičanov prešli na stranu kráľa; a tak to urobilo mnoho miest, ţe bez boja 

sa vzdali v mieri, a spomínaní kapitáni a kapitán s nimi dobre zaobchádzali, ktorí 

nedovolili, aby im [čokoľvek] bolo odobraté násilím, iba chceli, aby im dali najesť, a toto 

urobili ochotne; a týmto spôsobom sa spacifikovalo mnoho provincií a miest, ktoré sľúbili 

poslušnosť kráľovi, a iní, ktorí prichádzali z diaľky pre nič iné, ako aby sa vzdali v mieri. 

Vidiac spomínaný kapitán, ţe má dostatočné vojsko, aby sa mohol vrátiť napadnúť 

Mexičanov, spolu s kapitánmi sa rozhodol ísť do Mexika; a najprv nakázal nasekať drevo 
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a doniesť ho na bedrách do mesta Tescuco, aby tam urobili niekoľko brigantín, aby mohli 

lepšie bojovať s Mexičanmi, ktorí tieţ v tom čase opevňovali mesto, tak zásobami, ako 

statočnými muţmi, pretoţe ich zozbierali zo všetkých provincií a priniesli, aby boli 

pripravení, pretoţe uţ dobre vedeli, čo robia Španieli, aby ich napadli, a tak mali mnoţstvo 

ľudí; a na hlavných uliciach, čo boli tie z Coyoacánu a Tlacuby a Atletelulka, mali 

zaplavené kanály a urobené veľmi veľké kamenné múry takéhoto spôsobu: pri vstupe do 

ulice mali urobené tri steny a vstupovali do nich cez kúty, cez ten najuţší, a Indiáni, 

ozbrojení, hore na týchto múroch bojovali statočne, takţe ak sa zrútila jedna stena a tí, čo 

boli na nej, ostali ešte ďalšie dve. 

 

Ôsma výprava 

 

 Keď znova pozbieral ľudí z ostrovov spomínaný kapitán Cortés, ako bolo hore 

povedané, pochodoval so svojimi vojakmi do Mexika a prišiel a vstúpil do veľkého mesta 

Tescuka, čo bolo asi tak veľké mesto a panstvo ako panstvo Mexika. Mohlo mať viac ako 

osemdesiat alebo sto tisíc domov, a spomínaný kapitán a Španieli sa ubytovali tam, vo 

veľkých a veľmi krásnych palácoch a nádvoriach, ktoré v spomínanom meste boli, do 

ktorého sa vošlo bez boj, a či uţ z jednej alebo z druhej strany, a bol dôvod, pretoţe pán 

toho mesta, ktorý sa volal Quaunacuxtli a jeho brat, hlavný kapitán, ktorý sa volal 

Istisuchitli robili pevnosti v Mexiku, a tieţ statoční muţi z tohto mesta, a preto nemal kto 

bojovať, a preto sme im nijak neublíţili ani nenarobili škody, ani nevzali ţiadnu ich vec, ak 

nepočítame potraviny, ktoré dali z vlastnej vôle; a neskôr [kapitán] prikázal, aby sa veľmi 

rýchlo zhotovili brigantíny, aby sme mohli preplaviť lagúnu, a tak lepšie vstúpiť do 

Mexika, a tak sa stalo, ţe za krátku chvíľu boli urobené. Medzitým kapitán veľmi rýchlo 

poslal kapitánov do miest, ktoré boli v okolí jazera a spomínaného mesta, aby si ich získali 

a [oni] sa vzdali v mieri, a tak sa vzdali, i ke ď všetci páni a tí odváţnejší boli v Mexiku. 

Keď boli brigantíny postavené, urobil sa jeden hlboký kanál z potoka, ktorý viedol aţ 

k jazeru, a naloţili tam mnoho delostrelcov a arkebuzníkov a lukostrelcov a námorníkov, 

ktorí veslovali, a poslal s nimi kapitánov a on odišiel po súši okolo jazera a prišiel 

s niekoľkými ľuďmi k jednej ceste, ktorú volali Cuyoacánska, a na nej sa zloţil s asi 

dvesto muţmi, viac menej, a na cestu z Atlatlelulka poloţil Gonzala de Sandovala, 

kapitána, a na cestu z Tlacuby dona Pedra de Alvarada s davom ľudí a Indiánov z Taxcaly. 
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Takto, keď obkľúčili celé mesto a brigantíny na vode boli tieţ veľmi nápomocné, začalo sa 

biť a bojovalo sa veľmi silno na vode i na zemi, a pracovalo sa s veľkým nasadením 

a námahou, aby sme im odstránili vodu a vodovod z Chapultepeku, ktorý svojimi kanálmi 

prúdil do mesta, ktoré na všetkých stranách bojovalo veľmi statočne; takţe keď kresťania 

zranili niektorých, a i keď mnoho z Indiánov umrelo na bodnutie noţom, na rozdupanie 

koňom, a na zasiahnutie delami, arkebuzami a kušami. S týmto všetkým Indiáni stále 

stavali svoje silné kamenné múry a otvárali cesty a kanály a odváţne sa bránili; 

a v priebehu vojny zabili niekoľkých Španielov a zobrali ţivého Hulana de Guzmána, 

majordóma spomínaného Cortésa. 

 Stalo sa, ţe keď niektorí utekali, spadli, pretoţe ich Indiáni zhodili do jedného 

kanálu, kde umreli, a kapitán Cortés, ako odváţny kapitán, keďţe sa tam ocitol sám, 

pomohol im, vyťahujúc tých, ktorých mohol rukami z kanálu. Na zákrutu, ktorá tam bola, 

pribehlo toľko Indiánov, ţe schmatli kapitána a vhodili ho do kanálu, aby ho tam utopili. 

A stalo sa, ţe vyšiel z vody jeden statočný vojak, ktorý sa volal Olea, ktorý odrezal ramená 

a ruky tým, ktorý ho drţali, a tak ho oslobodil a vytiahol. Keďţe vojna bola veľmi silná 

a drsná z obidvoch strán, i s Taxcaltékmi na našej strane, pretoţe zo striech a vysokých 

domov na nás veľmi strieľali, nútiac nás niekoľkokrát utiecť a inokedy obrátiť sa proti 

nim. Brigantíny a ich kapitáni a ich ľudia pracovali a bojovali veľmi silno na jazere, aţ 

bola radosť ich pozorovať, pretoţe kánoe pokryli vodu, a s odvahou napadali brigantíny; 

a keď Španieli dobyli nejaký dom alebo pevnosť, ktoré boli všetky na vode, neskôr ich 

zničili a strhli na zem, pretoţe sme tam nechali Indiánov z Taxcaly chodiť a pracovať, 

a tak sme mohli bojovať s väčšou slobodou; takţe sme s Indiánmi bojovali odváţne, oni sa 

bránili tak, ţe zabili alebo zranili niekoľkých Španielov. A stalo sa, ţe páni týchto 

Indiánov, ktorí boli dnu, vidiac nebezpečenstvo, v ktorom sa ocitli, a keďţe im chýbali 

zásoby a nemali vodu, rozhodli sa, ţe v noci odídu. Hlavne odišiel Yxtlisuhcitli, hlavný 

kapitán Tescuka a brat Quaunacuxtliho, pána Tescuka, a predstúpil pred spomínaného 

kapitána a ponúkol sa mu on aj jeho spojeneckí priatelia, sľubujúc, ţe je proti domorodcom 

a ţe pomôţe jemu a kresťanom v tejto vojne; takţe on, veľmi statočný, bol pre svojich ľudí 

ostrým bojovníkom
141

. Spolu s ním odišiel, v inú noc, iný pán zo Suchimilka, y Cutlavaku 

a z jazera, čo určite veľmi mrzelo Mexičanov, pretoţe tí ich neskôr kruto napadali svojimi 

                                                             
141Aguilar sa dopúšťa veľkej chyby, keďţe pán Texcoka, Itlilxochitl, vţdy vystupoval proti Mexiku, a nikdy 

nebojoval so Španielmi, naopak, pomohol im vo viacerých situáciách. In. Germán Vázquez Chamorro, op. 

cit., s. 198 – 199. 
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kánoe a boli príčinou, aspoň z veľkej časti, konca Mexičanov. Spolu s tým nám náš Pán 

Boh veľmi poslúţil tým, ţe na nich zoslal kiahne, a medzi Indiánmi sa rozšíril mor, keďţe 

bolo toľko ľudí, čo boli dnu, hlavne ţeny, a pretoţe uţ nemali čo jesť. A to spôsobilo nám 

vojakom, ţe sme nemohli chodiť po uliciach kvôli zraneným Indiánom, čo bolo spôsobené 

morom, hladom a kiahňami, a toto všetko bolo príčinou toho, ţe zmiernili vojnu a uţ toľko 

nebojovali. Avšak, i keď sa stiahli a uzavreli sa v niektorých pevných domoch na jazere, 

vţdy sme si viedli lepšie, a tak sa stalo, ţe naši spojenci, ktorí nám pomáhali, zničili 

a strhli na zem domy a budovy, čo bolo dôvodom, ţe sme získali celé mesto, pretoţe tadiaľ 

mohli Španieli cválať na koňoch. Mexičania sa schovali, uţ ako porazení, v niekoľkých 

pevných domoch na vode, a tu, keďţe s nimi bolo veľa ţien, vyzbrojili ich a poslali na 

strechy, kde bojovali a Španieli sa vystrašili vidiac znova toľko ľudí, avšak keď spoznali, 

ţe to sú ţeny, od toľkého kriku a vreskotu niektorí  a niektoré z nich omdleli. Kapitán 

Hernando Cortés a Alderete, prvý pokladník kráľa, a istý Orduña, ktorý prišiel za pisára 

a iní rytieri, sa priblíţili k pevnosti, kde sa ukrýval Quautemus, čo bol mladý pán, asi 

osemnásťročný, odváţny a statočný, ktorému bolo povedané, ţe keďţe sa uţ nemá kde 

skryť, nech sa vzdá, ţe spomínaný kráľ mu odpúšťa a dáva mu milosť; a ten odpovedal 

veľmi trúfalo a nehanebne: „Nechcem sa vzdať predtým, ako vás všetkých zabijem.“ A tak 

sme sa v noci vrátili odpočinúť si do tábora. 

 Na druhý deň ráno po spomínanom začali znova bojovať, a spomínaný náčelník bol 

ţiadaný; ale v ten deň, keď bol vyzývaný, a ďalšie dni predtým, ţeny a deti sa prichádzali 

vzdať Španielom, uvedomujúc si prehru. Guatemusa nastúpil na maličké kánoe iba 

s jedným veslárom, a stalo sa, ţe keďţe bola noc, narazil do jednej brigantíny, v ktorej bol 

kapitán García Holguín, ktorý ho zajal a priviedol ku kapitánovi Hernandovi, čo bol dôvod, 

prečo sa zmierili, pretoţe ten o ňom nemal dobré mienenie. Po tomto dobyli a podrobili si 

dom, kde si Guatemusa spravil pevnosť, kde sa nachádzalo mnoţstvo zlata a šperkov 

a mnoho iných pokladov; a tu sa stalo, ţe Taxcaltékovia, ktorí nám pomáhali vo vojne a tí, 

ktorí opustili svoje mesto, pretoţe poznali vstupy a východy z mesta, zbohatli z pokladov, 

ktoré si odniesli do svojich domov; a tento dom sme dobyli v deň svätého Hipólita
142

; a tak 

sa skončila vojna s mestom, a my sme odišli a zloţili sme sa v kráľovskom paláci. Kapitán 

bol ţiadaný, aby osídlil Tlacubu alebo Cuyoacán alebo Tescuco, ale to nikdy nechcel. 

                                                             
142Tenochtitlán padol 13. 8. 1521. In. Oldřich Kašpar, Dějiny dobytí Mexika, Nakladatelství Lidové noviny, 

Praha 1999, s. 62. 
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 Keď skončila conquista, kapitán Hernando Cortés dal príkaz, aby Španieli ostali 

tam v Mexiku, kde sa za krátky čas začalo stavať krásne a veľké mesto Mexiko; a odtiaľ za 

pár dní vyslal kapitán dona Pedra de Alvarada s nejakými ľuďmi, aby išli osídliť krajinu 

Guasaca, kde obývali mesto Guasaca
143

, a vojakom rozdal repartimienta; a odtiaľ mu 

prikázal ísť do krajiny Guatimala, ktorú osídlil a dosiahol od kráľa vymenovanie za jej 

guvernéra. Taktieţ vyslal Gonzala de Sandovala, výborného kapitána, s istým mnoţstvom 

ľudí osídliť zem, ktorú nazývali Medellínova, kde sa rozdalo dobrých sto repartimient ; 

a neskôr poslal iného kapitána, ktorý sa volal Villafuerte osídliť Çacatulu s istými vojakmi, 

kde im rozdali repartimienta; a ostatným Španielom, ktorí zostali, dali repartimienta 

v Mexiku a v jeho okolí. A taktieţ kapitán Hernando Cortés, s istými vojakmi 

a mnoţstvom ľudí, odišiel dobyť Pánuco, čo sa mu podarilo, a všetci ostatní sa vzdali bez 

boja, kde nechal zaloţiť mestečko a rozdal repartimienta tým, ktorí tam ostali. Odtiaľ za 

pár dní vytvoril vojenské loďstvo zloţené z niekoľkých lodí a poslal mnoţstvo ľudí 

a vojakov s kapitánom Cristóbalom de Olid, a prikázal mu, aby osídlil krajinu Yucatán, 

ktorý potom, čo odišiel povstal s touto zemou a vzbúril sa. A tak Hernando Cortés poslal 

istých muţov, vznešených a urodzených a dvoch kamarátov Cristóbala de Olid, ktorí, 

sediac s ním pri stole, zabili ho. 

 Kapitán Hernando Cortés, poháňaný vášňou a hnevom, ktorý ho oslepil, sa 

rozhodol ísť po súši s najlepšími vojakmi, a zobral spolu so sebou aj pánov zeme, takţe 

v meste Mexiko nenechal takmer nikoho, iba pár obchodníkov a muţov, ktorí nevedeli 

bojovať. To bolo príčinou toho, ţe on skoro zablúdil, a ţe všetci ľudia, ktorí zostali 

v Mexiku, skoro umreli, pretoţe ten Guatemus, pán zeme, ľstivý, chytrý a odváţny, 

ktorého niesol so sebou, i keď mladý, sa jednej noci dohodol so všetkými svojimi ľuďmi, 

ţe zoberú z koní uzdy a kopije a zabijú ich; ale náš Pán nás ochránil, pretoţe sa vyzradilo 

sprisahanie, ktoré bolo dohodnuté, a zločinci boli potrestaní, a preto zomreli. Zatiaľ čo 

odišiel kapitán Hernando Cortés na Yucatán
144

, prenechal guvernérstvo pokladníkovi 

Alonsovi de Estrada a účtovníkovi Albornozovi, a z Guaçaquelka, obávajúc sa o nich, 

poslal tajne faktora Gonzala de Salazara a Chirinosa, kontrolóra, hovoriac, ţe ak by sa 

náhodou chceli vzbúriť spomínaný pokladník a účtovník, aby im títo vzali hlas za kapitána 

Hernanda Cortésa; avšak, oni ako vzbúrenci sa priplietli do vzbury za kráľa bez toho, aby o 

tom pokladník a účtovník niečo zamýšľali, ale práve oni chceli povstať za kráľa. Potom 

                                                             
143Pedro de Alvarado nedobyl Oaxaku. In. Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 88. 
144Cortésova expedícia nesmerovala na Yucatán, ale do Hibueras (Hondurasu). 
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nasledovalo mnoho nešťastia, pretoţe jedných obesili a iných zbičovali a ďalších hrozne 

pohanili. Medzičasom sa prihodilo, ţe keď sa tieto správy dozvedel cisár, poslal Luisa 

Ponceho za guvernéra a vyšetrovateľa, a za svojho hlavného sudcu si Luis Ponce priniesol, 

hovorím, Marcosa de Aguilara. Tieţ medzitým, ako kapitán  Hernando Cortés išiel tam, 

Nuňo de Guzmán bol guvernérom tam v Mexiku, a keďţe nebol zadobre so spomínaným 

Cortésom, vzal mu mnohých Indiánov a dal ich, komu on chcel, a predovšetkým mu zobral 

Cuaunavac a dal ho Villarealovi, Corésovmu sluhovi. Tohto Nuňa de Guzmána poslal kráľ 

za guvernéra Jaliska, a aby ho dobyl. Kapitán Hernando Cortés sa vrátil z Kuby, znova sa 

doplavil do tejto zeme, pretoţe keď išiel do Hibueras, zahnalo ho to na Kubu, a tak sa 

nemohol vrátiť po súši. A keď bol spomínaný kapitán Cortés v Pánuku, ustanovil ho cisár 

guvernérom celého Nového Španielska, a tak po návrate do Mexika mu vládol, kde mu 

jeho Veličenstvo dalo milosť a titul markíza Údolia. 

 Je treba vedieť, ţe hlavný popud pre toto loďstvo na dobytie tejto zeme dal don 

Diego Velázquez, guvernér ostrova Kuba, ktorý sídlil v meste Santiago, ktoré zveril 

Hernandovi Cortésovi a povýšil ho na kapitána; avšak Hernando Cortés vloţil veľa snahy 

a veľmi starostlivo hľadal peniaze, ktoré si poţičal medzi svojimi priateľmi, a našiel 

a zhromaţdil viac vojakov, ako mu poskytol guvernér don Diego Velázquez, a taktieţ 

zohnal zásoby, slaninu a maniokový chlieb, a ďalšiu karavelu a lode, s čím dobre pripravil 

svoje loďstvo. Cisár neminul ani nevloţil do armády absolútne nič, avšak jeho úradníci na 

Kube do nej vloţili meče, dýky a iné zbrane, olej, ocot, košele, takţe mu pridelili 

obchodníka, a vojakom, ktorí boli v danej výprave, ak im bolo treba meče, dýky, syry, 

potraviny a zvyšné potreby, predali im ich za oveľa vyššie ceny, ako to stálo ich. A kráľ sa 

nechal vyplatiť conquistadormi v čase, keď sa šlo taviť nejaké zlato, pretoţe mu ho všetko 

zobrali, preto hovorím, ţe najmladší z conquistadorov si zaslúţil byť veľmi odmenený, 

pretoţe na jeho útratu a zmienku dali kráľovi svet tak veľký ako tento, a tak najmladší zo 

všetkých získal veľmi veľa a všetci ostatní ostali stratení. 

 To bola krátka správa o veciach, ktoré sa naozaj pri dobývaní tejto zeme udiali 

a o mnoţstve ľudí, ktorí sa toho zúčastnili; vyrozprávam ešte o tom najlepšom z nej, od 

Guaçaqualka aţ po Vera Cruz, čo bude šesťdesiat míľ odtiaľ aţ po Pánuco, čo je toľko, čo 

som prešiel. Je na tomto pobreţí Vera Cruz mnoho miest, z ktorých vyrozprávam len tie 

najlepšie a iné nechám tak. 
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 Najprv sa nachádza šesť alebo sedem míľ od mora jedno mesto veľmi veľké, ktoré 

dali Gonzalovi Sandovalovi do repartimienta, ktorý prišiel osídliť túto zem ako druhý 

kapitán, ktorý bol informovaný od Indiánov, ţe to je veľké panstvo, tak veľké ako 

Tescuco. Bola tam hojnosť šiat a kakaa a zlata, rýb a iných mnohých potravín; mohlo mať 

celé, ako sa mi zdalo, a podľa toho, čo mi povedali Indiáni, osemdesiat tisíc domov, viac 

menej, a dnes má dvesto domov a dokonca ani toľko. 

 Blízko neho, osem alebo deväť míľ, bolo ďalšie veľmi veľké [mesto], skoro tak 

veľké, ako toto, z ktorého poddanstiev sa rozdalo dvadsať repartimient, viac menej, pretoţe 

som ich navštevoval ja. Blízko neho bolo ďalšie veľké mesto, ktorá sa volá Tlatletelco; 

mohlo mať viac neţ dvadsať tisíc domov a teraz nemá ani dvesto. Ďalej za ním bolo 

ďalšie, ktoré sa volalo Secotuxco, obývané mnoţstvom ľudí. Niţšie, na pobreţí, bolo 

Tlapaniquita Cotaxtla, provincie mnohých ľudí a mnohých domov, a dnes tam nie je nič. 

Ešte ďalej je mesto Sempuala, uţ spomínané, v ktorého centre sa nachádzalo dvadsať tisíc 

domov a dnes nemá ani dvadsať domov. Nespomínam obce, dediny a iné mnohé mestá 

blízko hôr, a tie v horách, z ktorých ostalo niekoľko ľudí, keďţe to je krajina studená 

a drsná, ale celý zvyšok pobreţia je uţ opustený. Odtiaľ ďalej, aţ k Pánuku, mohlo byť aţ 

päťdesiat míľ. Boli takto na pobreţí, akoby odklonené od neho, veľmi veľké dediny, mestá 

a provincie, všetky plné ľudí, veľmi zaľudnené; veľmi veľké mestá a veľmi pekné na 

pohľad, plné ovocných stromov, a teraz je to všetko púšť s pár Indiánmi. To dobré, čo je 

teraz v zemi, je v studenej krajine, ako je mesto Taxcala, ktoré má mnoho ľudí, i keď nie 

toľko, ako zvyklo mať; bývajú v ňom aj niekoľkí kresťania. Mesto Chulula má dnes asi 

desať alebo dvanásť tisíc daňovníkov; bolo ich však viac ako sto tisíc. Tepeaca, mesto 

veľmi veľké, má v súčasnosti hojnosť ľudí, avšak nie toľko, koľko zvyklo mať; a tak je to 

so všetkými ostatnými mestami. Mesto Guaxosingo bude mať aţ desať tisíc daňovníkov, 

viac menej, zvyklo mať viac ako Cholula. Tescuco, mesto a panstvo veľmi veľké ako také, 

nepodliehalo Mexičanom, malo mnoho zeme a poddanstiev; zaţilo obrovský pokles, i keď 

tam sídlia Španieli. V Mexiku ostalo veľmi málo Indiánov v porovnaní s mnohými, ktorí 

tam boli. Chalco bolo tieţ mesto veľmi veľké, a od počiatku podlieha kráľovi, a tieţ sú to 

veľmi dobrí priatelia Španielov. Tlacuba bola  tieţ, keď sme prišli do tejto zeme, panstvo 

ako také, ktorých poslúchali Otomíovia, veľmi mnohých miest a dobrých provincií. Mesto 

Suchimilco zvyklo byť veľmi veľké, a v dnešných časoch, ak má  desať tisíc domov, alebo 

dvanásť, je veľa. Cuyoacán je dobré a veľké mesto. Je mnoho ďalších mestečiek a miest 
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veľmi veľkých, ktoré by mohol markíz Hernando Cortés rozdeliť a dať mnohým ľuďom, 

ktorí mu pomohli získať toľkú zem, a ktoré boli darované mnohým ľuďom, ktorí nikdy 

nepočuli krik ani vojnu, pretoţe ten najmladší z tých, ktorí išli s ním, získal veľa, pretoţe 

sa veľmi snaţil a to na svoju útratu a zmienku, a nie tú kráľovu. 

 Chcem vyrozprávať a povedať trochu z toho mnohého, čo som videl, o spôsoboch, 

ktoré mali títo ľudia pri uctievaní a klaňaní sa svojim bohom a svojim rituálom. 

 Hovorím teda, ţe ja som sa uţ od mlada zaoberal čítaním a študovaním mnohých 

histórií a staroţitností perzských, gréckych, rímskych; čítal som tieţ o rituáloch, ktoré mali 

v portugalskej Indii, a hovorím určite, ţe v ţiadnej z týchto zemí som nečítal ani nevidel 

tak ohavný spôsob a zvyk slúţenia a uctievania, ako bol ten, ktorí títo preukazovali 

diablovi, a podľa mňa nebolo na svete kráľovstva, kde bol Náš Pán Boh tak zabudnutý, 

a kde by bol viac pohanený ako v tejto zemi, a kde by bol diabol viac uctievaný a váţený. 

Títo domorodci mali chrámy veľmi veľké, všetky ohradené veľkým cimburím, a v iných 

mali túto ohradu z dreva, jedno na druhom, všetko do kruhu, a odtiaľ zakladali oheň 

a obeť. Mali veľké veţe a na nich chrám, a pri vstupe do dverí, trochu vpredu, bol 

poloţený nízky kameň, aţ po kolená, kde buď muţov alebo ţeny, ktoré boli obeťami pre 

bohov, poloţili na chrbát, a tí zostali pokojní; kam potom prišiel kňaz s veľkým kamenným 

noţom, ktorý skoro nič neodrezal, urobený na spôsob ţelezného oštepu, a neskôr s tým 

noţom otvoril hrudník a vybral srdce, bez toho, aby obeť vyriekla slovo; a neskôr jeho 

alebo ju, uţ mŕtvych, zhodili dole schodmi a vzali a rozštvrtili s veľkou krutosťou, 

a upiekli ich na ohnisku a zjedli ako veľmi jemnú pochúťku; a takto robili obete bohom. 

Spomínaný kňaz vzal to srdce a vstúpil do chrámu, kde boli poloţené modly, tak z kameňa, 

ako aj z dreva, so svojím obetiskom; a takto, s rukou zakrvavil svoje modly a tieţ rohy 

spomínaného chrámu, a neskôr odišiel na východ, kde vychádza slnko, a urobil to isté, 

vrátil sa tieţ na západ a sever a juh a urobil to isté; títo kňazi robili preveľké pokánie, 

pretoţe si rezali do jazyka a do hrude a nôh, a do toho, čo im Boh dal
145

, aţ kým stratili 

mnoho krvi, a túto krv obetovali svojim bohom. Chodievali veľmi špinaví a veľmi 

ochabnutí, a vyčerpaní v tvári. Nosili vlasy veľmi dlhé, zapletené aţ dole, ţe sa nimi 

zakryli, a tak chodili posiati všami. Nemohli sa priblíţiť k ţenám, pretoţe neskôr za to boli 

potrestaní smrťou. Chodili v noci, ako strašiaci na pútiach, v horách, kde mali svoje modly, 

a kde boli chrámy. 

                                                             
145Myslí tým penis. In. Germán Vázquez Chamorro, op. cit., s. 206. 
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 Všetci ľudia, tak šľachta, ako plebejci, ktorí vstúpili, aby sa pomodlili k svojim 

bohom, predtým, ako vstúpili, vyzuli si svoje sandále, a pri dverách kostolu si všetci sadli 

do drepu, a s obrovskou úctou vzlykali, plakali a prosili o odpustenie za svoje hriechy. 

Ţeny doniesli chlieb, nádobky s mäsom z vtákov
146

; doniesli tieţ ovocie, indiánsky 

papier
147

, a tam nejaké kresby. Mám pre seba nejaké, kde namaľovali svoje hriechy. Bolo 

tak veľké to ticho a vzlyk a plač, ţe som z toho mal strach a hrôzu; a teraz za naše hriechy 

uţ ako kresťania chodia do kostola skoro všetci alebo mnoho z nich na silu a majú málo 

úcty a bázne, klebetia a rozprávajú sa, a v najlepšom momente omše odchádzajú z nej aj 

z kázne; takţe v ich časoch sa veľmi prísne opatrovalo uctievanie a obrady pre ich bohov 

a dnes nemajú strach ani bázeň ani hanbu. Mohol by som povedať veľmi veľa podrobností 

a vecí o tomto, ale aby som nebol rozvláčny, a pretoţe stačí to, čo som povedal, skončím 

svoje rozprávanie. 

 

Soli Deo honor et gloria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
146Nádoby z neglazúrovanej hliny, široké a pologuľaté. Termín je odvodené z mexického slova caxitl 

(miska). Ibid., s. 206. 
147Amatl, alebo „indiánsky papier“ sa vyrábal z agávového vlákna. Ibid., s. 206.  
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Záver 

 

 Cieľom tejto práce bolo predstaviť českej odbornej i laickej verejnosti preklady 

dvoch španielských kroník venujúcich sa dejinám conquisty Mexika. Na ich 

neodškriepiteľný prínos ku skúmaniu tejto problematiky poukazuje fakt, ţe ich autori boli 

očitými svedkami daných udalostí. Česká (resp. i slovenská) iberoamerikanistika tak má 

teraz k dispozícii preklady štyroch z piatich „vojakov kronikárov“, ako ich výstiţne 

charakterizoval Jorge Gurría Lacroix.  

 Do tohto konceptu sú zaradení Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Andrés de 

Tapia, Francisco de Aguilar a Bernardino Vázquez de Tapia. Práce týchto piatich 

conquistadorov sú doposiaľ jediné primárne pramene k štúdiu dobývania aztéckej ríše. 

Okrem popisu ničenia tohto sveta sa ich prostredníctvom dozvedáme aj o špecifickosti 

domorodých kultúr, ktoré sa im podarilo za veľmi krátky čas poraziť a zničiť. Etnológia 

tak nemá inú moţnosť a musí dané kroniky pouţívať aj ako zdroj informácií 

o predkolumbovských kultúrach. Preto som sa v analýze kroník Andrésa de Tapiu 

a Franciska de Aguilara venovala hlavne informáciám o domorodom svete, a teda 

o náboţenstve, materiálnej i duchovnej kultúre, o jednotlivých mestách a národoch, 

a menej uţ samotnému priebehu conquisty ako historickej udalosti. 

 Obaja kronikári sa z pochopiteľných dôvodov najviac venovali problému 

náboţenstva, ktoré v nich vyvolávalo strach a bolo tieţ hlavnou zámienkou pre kruté 

zaobchádzanie s Indiánmi. Dozvieme sa však od nich čo to i o odeve, o indiánskych 

zbraniach, spôsobe boja, niečo o indiánskych jazykoch, alebo o jednotlivých mestách, ich 

architektúre, počte obyvateľov, atď. Keďţe práve Francisco de Aguilar bol poverený 

stráţiť Moctezumu počas jeho zajatia, podáva nám vcelku podrobný popis vzhľadu 

i osobnosti tohto aztéckeho panovníka. Dozvieme sa tieţ mnoho o jeho hygienických, ale i 

stravovacích návykoch.  

 Práve podrobnou analýzou daných kroník z etnologického hľadiska, a zároveň 

komparáciou s uţ preloţenými správami Hernána Cortésa a Bernala Díaza del Castillo, 

som sa snaţila dokázať dôleţitosť týchto prác a ich zásadné miesto pri skúmaní dobývania 

Mexika a zániku predkolumbovských kultúr. Porovnaním daných kroník sme si ukázali, ţe 

kaţdý jeden kronikár prikladá jednotlivých informáciám rôznu dôleţitosť, často krát sa 

líšia v zásadných otázkach a názoroch na vývin daných udalostí. Preto je nesmierne 
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dôleţité pri štúdiu dejín dobytia Mexika poznať všetky tieto pramene.V budúcnosti by som 

preto k tejto problematike chcela prispieť aj prekladom kroniky Bernardina Vázqueza de 

Tapiu, aby bola aj v našich končinách pätica „vojakov kronikárov“ kompletná. 
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Príloha 

 

Register osobných mien, názvov etník a zemepisných názvov
148

 

 

A 

Aguilar, Francisco (Alonso) de (1479 – 1571), španielsky conquistador, ktorý sa 

s Cortésom zúčastnil dobývania Mexika (1519 – 1521), o ktorom spísal krátku správu. 

V roku 1534 vstúpil do dominikánskeho rádu a prijal meno Francisco, pod ktorým je 

známy. 

Aguilar, Gerónimo (Jerónimo) de (1489? – 1531?), španielsky kňaz, ktorý padol do 

mayského zajatia, počas ktorého sa naučil maysky. Po vyslobodení Španielmi (v ktorom 

figuroval hlavne Andrés de Tapia) sa stal prvým tlmočníkom Hernána Cortésa. 

Aguilar, Marcos de (? – 1526), španielsky conquistador, v roku 1525 bol vymenovaný za 

pomocníka pre Luisa Ponce de Leóna, Cortésovho sudcu. Zomrel o rok na to na syfilis. 

Alaminos, Antón de (1475 – 1520), španielsky conquistador, zúčastnil sa poslednej 

plavby Kryštofa Kolumba (1502), neskôr expedície Ponce de Leóna na Floridu (1513) a  

expedície Hernándeza de Córdoby. Bol kormidelníkom Juana de Grijalvu a neskôr aj 

Hernána Cortésa.  

Albornoz, Rodrigo de, (16. storočie), kráľovský úradník a účtovník v Ciudad de México 

od roku 1522 pravdepodobne aţ do roku 1535. 

Alderete, Julián (? – 1522), španielsky kráľovský úradník, účastník výpravy Hernána 

Cortésa (1519 – 1521). 

Alvarado, Jorge de (? – 1540), španielsky conquistador, s bratom Pedrom (viď. Pedro de 

Alvarado) sa zúčastnil aj Cortésovej výpravy (1519 – 1521). V čase neprítomnosti Pedra 

ho zastupoval v úrade guvernéra Guatemaly. V roku 1532 bol vymenovaný za kráľovského 

pokladníka v Ciudad de México. 

                                                             
148

 Keďţe Andrés de Tapia i Francisco de Aguilar vo svojich reláciách skomolovali názvy etník 

i zemepisných názvov, sú tieto názvy a mená uvádzané aj v ich skomolenej podobe a sú doplnené i pôvodnou 

formou. 

Jednotlivé popisky vychádzajú z registru vytvoreného Oldřichom Kašparom a z encyklopedického diela 

Gonzáleza Ochou: 

- Oldřich Kašpar, „Rejstřík osobních jmen, názvů etnik a místních pojmenování“, in: Hernán Cortés, Dopisy. 

Druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu, Argo, Praha 2000, s. 170 – 179. 

- José María González Ochoa, Quién es Quién en la América del Descubrimiento, Acento, Madrid 2003. 
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Alvarado, Pedro de (1485? – 1541), španielsky conquistador, ktorý sa s Cortésom 

zúčatnil dobývania Mexika (1519 – 1521). Guvernér Guatemaly a Salvadoru (1530 – 

1534), zomrel vo vojne s Indiánmi. 

Amalinchi, Aguilarova skomolenina mena Malinche, viď tieţ Malintzin. 

Antonio, don, Aguilarovo familiárne označenie dona Antonia de Mendozu (1492? – 

1552), miestokráľa Nového Španielska v rokoch 1535 – 1550 a neskôr miestokráľa Peru 

(1550 – 1552). 

Aquçamil, Tapiov názov ostrova Cozumel. 

Atlatlelulco, Aguilar tým pravdepodobne mienil Tlaltelolco, v náhuatle Miesto na pevnine. 

Pôvodne mesto neďaleko Tenochtitlánu, obchodné stredisko. Dnes neveľká osada 

neďaleko Ciudad de México. 

Ávila, Alonso de (? – 1535), španielsky conquistador, bol kapitánom jednej z Cortésových 

lodí pri plavbe k Yucatánu (1519), zúčastnil sa aj dobývania Mexika (1519 – 1521).  

Aztékovia, tieţ Tenochkovia alebo Mexikovia, etnikum patriace do jazykovej skupiny 

Nahua. Obyvatelia mexickej náhornej plošiny Ánahuaku, tvorcovia jednej z troch 

vrcholných civilizácií predkolumbovsekj Ameriky (popri Mayoch a Inkoch). Pomenovanie 

Azték (Aztécatl) znamenalo pôvodne obyvateľ  ostrova Aztlanu, legendárnej kolísky 

Aztékov. Tenochkovia bol iný názov pre Aztékov, odvodený od mena mýtického 

náčelníka Tenocha. 

Ayllón, Lucas Vázquez de (1475 – 1526), španielsky conquistador, ktorý v roku 1526 

zaloţil krátko trvajúcu kolóniu San Miguel de Gualdape, prvú na území súčasných 

Spojených štátov. 

 

C 

Cacamací, myslí sa tým vládca mesta Texcoka Cacamatzin, v náhuatle cacamatl – 

„kukuričný klas“. Vládol v rokoch 1516 – 1519. 

Çacatula, viď Zacatula. 

Çacotlan, tieţ Zacotlan. 

Carbonero, Pedro, legendárna španielska postava z obdobia reconquisty; kresťanský 

bojovník, ktorý s iba dvanástimi muţmi spôsobil mnohonásobnej presile Maurov obrovské 

straty. 
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Carrasco, podľa Francisca de Aguilara Narváezov špión; okrem toho však o ňom nie sú 

ţiadne zmienky v dostupných zdrojoch. 

Cempoala, predkolumbovské stredisko, Cortésom premenované na Sevillu, podľa mena 

andalúzskej metropole. 

Cenpual, Cempuala, Aguilarove pomenovania Cempoaly. 

Cervantes, Leonel de (? – 1561), španielsky conquistador, bol jedným z mála 

Narváezových vojakov, ktorí preţili útek z Tenochtitlán počas tzv. Noche triste (30. 6. 

1520). Spolu so ţenou bol jedným z hlavných dobrodincov pri stavbe františkánskeho 

kláštora v Ciudad de México. 

Cervantez de Salazar, Francisco (1518 – 1575), jeden z najvplyvnejších humanistov, 

ktorí písali o Novom svete (Los Diálogos, Historia general de las Indias, Crónica dela 

Nueva España). Priateľ Martína Cortésa, od roku 1567 rektor univerzity v Mexiku. 

Colima, v súčasnosti štát v západnom Mexiku. Tapia však hovorí o jazyku colima, 

o ktorom nie sú zmienky. 

Cortés, Hernán (Fernán, Hernando) (1485 – 1547), španielsky conquistador, dobyvateľ 

ríše Aztékov v Mexiku (1519 – 1521), v rokoch 1524 – 1526 podnikol výpravu do 

Hondurasu a v roku 1536  do Kalifornie. 

Cortés, Martín (1523 - ?), nelegitímny syn Hernána Cortésa a doni Mariny. Povaţovaný 

za prvého mexického mestica. 

Coyoacán, pôvodne samostatné mesto, dnes jedna zo štvrtí Ciudad de México. 

Cozumel, ostrov na pobreţí polostrova Yucatánu. 

Cutlavac, mesto Cuitlavac, ktoré sa nachádzalo neďaleko Tenochtitlánu, na jazere. 

V súčasnosti o ňom nie sú zmienky. Tieţ predposledný vládca Teonochtitlánu Cuitlahuac, 

ktorý vládol krátko v roku 1520 a zomrel na kiahne (neštovice). 

Cuyoacan, viď Coyoacán. 

 

D 

Dávila Padilla, Agustín, (1562 – 1604), mexický kronikár, spisovateľ, dominikánsky 

mních a neskôr biskup Santo Dominga. 

Díaz del Castillo, Bernal (1495/96 – 1585), španielsky conquistador a kronikár, účastník 

Cortésovho ťaţenia do Mexika (1519 – 1521). Autor diela Pravdivá historie dobytí Mexika 

(v českom preklade). 
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Durán, fray Diego (1537 – 1587?), španielslky kronikár, dominikánsky mních; v Mexiku 

sa venoval evanjelizácii domorodcov, a preto študoval aztécku kultúru, o ktorej napísal 

rozsiahle dielo (Historia de las Indias de Nueva España e islas de Tierra Firme). 

 

E 

Escudero, Juan (16. storočie), španielsky conquistador, stúpenec Diega de Velázqueza, 

zosnovateľ povstania proti Cortésovi. 

Española (Hispaniola), starý španielsky názov karibského ostrova Haiti vo Veľkých 

Antilách. Od roku 1492 bol ostrov strediskom španielskej koloniálnej moci v Západných 

Indiách. 

Estapalapa, Ixtapalapa alebo Iztapalapan. Z nahuaského iztac – biely. Názov lokality, ale 

tieţ cesty, po ktorej Španieli vstúpili do Tenochtitlánu. 

Estrada, Alonso de (1480 – 1533?), kráľovský úradník v Novom Španielsku od roku 1523 

aţ do roku 1533. 

 

F 

Fonseca, Juan Rodríguez de (1451 – 1524), arcibiskup a zakladateľ Casa de 

Contratación (1503) a člen Rady Indií (Consejo de Indias). Keďţe bol blízkym priateľom 

Diega Velázqueza, na kráľovskom dvore silno brojil proti Cortésovi. 

 

G 

Garay, Francisco de (1475 – 1523), španielsky conquistador, bol encomenderom na Santo 

Domingu, neskôr sa vydal obsadiť Pánuco a Floridu, čo skončilo neúspechom. 

García Icazbalceta, Joaquín (1824 – 1894), významný mexický filológ a historik, 

editoval mnoho mexických dokumentov a kroník, napísal biografiu biskupa Juana de 

Zumárragu. 

Grijalva (Grijalba), Juan de (1480– 1527), španielsky moreplavec a dobyvateľ. Vydal sa 

na expedíciu na mexickú pevninu v roku 1518, rok po Hernádezovi de Córdoba. Ako prvý 

Španiel sa stretol s Moctezumovými vyslancami. 

Grijalva, španielsky názov pre rieku Putunchan; odvodený od mena priezkumníka 

a dobyvateľa Juana de Grijalvu. 

Guaçaquelco, bliţšie neurčená lokalita. 
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Guasaka, Aguilarova skomolenina Oaxaky. 

Guanajos (los Guanajos), mesto na Kube. 

Guaniguanico, prístav na Kube, tieţ Cordillera de Guaniguanico – pohorie. 

Guautitlan, pravdepodobne Coatitlán – Miesto hadov. 

Guaxosingo, pravdepodobne predkolumbovská lokalita Huexotzinco. 

Guerrero, Gonzalo (? – 1536), stroskotal na pobreţí Yucatánu spolu s Jerónimom de 

Aguilar, avšak Guerrero sa plne asimiloval s Indiánmi, stal sa poradcom kazika Na Chan 

Cana, s ktorého dcérou sa oţenil a mal s ňou potomkov, ktorí sú povaţovaní spolu so 

synom doni Mariny a Cortésa za prvých mexických mesticov. 

Guitalla, Juan de (16. Storočie), účastník Grijalvovej výpravy, ktorého zabili domorodci. 

Guzmán, Hulano de (16. Storočie), podľa Aguilara majordóm Hernána Cortésa. 

S najväčšou pravdepodobnosťou tým ale myslel Cristóbala de Guzmána, Cortésovho 

sluhu. 

Guzmán, Nuño Beltrán de (? – 1550), kráľovský funkcionár a conquistador, v roku 1528 

bol zvolený za prezidenta mexickej Audiencie,  v tom čase najvyššie postavená funkcia 

v Novom Španielsku. Jeho vláda podnietila vlnu nepokojov proti kráľovským úradníkom 

zo strany kolonistov. 

 

H 

Hernández (Fernández) de Córdoba, Francisco (1475? – 1517/1518), španielsky 

conquistador, v roku 1517 priplával k mexickému územiu (ostrov Isla de las Mujeres, mys 

Catoche, záliv Campeche), zomrel na následky zranení utŕţených v boji s Indiánmi. 

Herrera y Tordesillas, Antonio (1549 – 1625), kráľovský historik a kronikár (Historia 

general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano, viac 

známe ako Décadas). 

Hibueras, dnes Honduras. 

Holguín, García (16. storočie), španielsky conquistador, ţúčastnil sa conquisty Mexika 

(1519 – 1521), preslávil sa tým, ţe spolu so Sandovalom zajali Cuauhtémoka, posledného 

aztéckeho panovníka, v roku 1521. 
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CH 

Chalco, meno označujúce predovšetkým jedno z mexických sladkovodných jazier v juţnej 

časti Ánahuaku (Mexickej náhornej plošiny), ale tieţ predkolumbovské mesto leţiace na 

jeho brehoch a podriadené Tenochtitlánu, ktoré sa na počiatku conquisty hneď pripojilo ku 

Cortésovi. 

Chapultepec, v náhuatli Miesto lúčnych kobyliek. V súčasnosti sa tento kopec nachádza 

v centre Ciudad de México. 

Chiapas, najjuţnejší mexický štát. 

Chichimékovia, pôvodne kočovné etnikum zo severu. Neskôr obývali mesto Xoloc, ktoré 

sa nachádza asi 14 km od dnešného Ciudad de México. 

Chinanta, bliţšie neurčená lokalita. 

Chirino, Pedro Almídez (16. storočie), španielsky conquistador, v roku 1523 bol 

vymenovaný do funkcie veedora, čo v praxi znamenalo, ţe mal kontrolovať Cortésa 

a uistiť sa o správnosti odvádzania kráľovkych poplatkov (quinto real). Spolu s Gonzalom 

de Salazarom zosnovali proti Cortésovi proces. 

Chitrula (Cherula, Churula), Tapiove pomenovanie mesta Choluly. 

Cholula, predkolumbovské mesto dobyté a podmanené Moctezumom I. Ilhuicaminom – 

Nebeským lukostrelcom (1440 – 1469), a neskôr Španielmi. Na vrcholku jeho pyramídy 

postavili Španieli známy kostol De los Remedios. 

 

I 

Isabela, doña, Isabela I. Kastílska (1451 – 1504), kráľovná Kastílska (Kastílie), 

manţelstvom s Ferdinandom Aragonským mal spojením Katílska a Aragónu vzniknúť 

jednotný španielsky štát. Práve Isabela po niekoľkých rokovaniach povolila Kryštofovi 

Kolumbovi vydať sa do Indie. Za jej vlády tak nakoniec bola objavená Amerika. 

Isla de las Mujeres, v preklade Ostrov ţien, v súčasnosti patrí mexickému štátu Quintana 

Roo. Nachádza sa v Karibskom mori, neďaleko severovýchodného pobraţia polostrova 

Yucatán.  

Istisuchitli, Yxtlisuhcitli, pravdepodobne Ixtlilxóchitl II., ktorému Cortés v roku 1520 

pomohol stať sa vládcom mesta Texcoco. Ixtlilxóchitl mu za to bol veľmi vďačný a Cortés 

tak získal ďalšieho spojenca proti Tenochtitlánu. 
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J 

Jalisco, mexický štát na západe krajiny. 

 

K 

Karol V. (Carlos V.), španielský kráľ Karol I. (1500 – 1558), najmocnejší habsburský 

panovník, vládol v juţnom Burgundsku a na Sicílii (od 1506), juţného Talianska 

a Španielska sa zmocnil r. 1518, v Rakúsku sa ujal vlády o rok neskôr, a v tom istom roku 

získal tieţ rímsku císarskú korunu; vládu v rakúskych krajinách prenechal svojmu bratovi 

Ferdinandovi I. (1521), čím sa habsburská dynastia rozdelila na vetvu španielsku 

a rakúsku. 

Kolumbus, Diego (1466 – 1515), syn Kryštofa Kolumba, guvernérstvo Españoly musel 

kvôli neschopnosti prenechať bratovi Bartoloméovi. 

Kolumbus, Kryštof (1451 – 1506), taliansky moreplavec v španielských sluţbách, ktorý 

v roku 1492 pristál pri amerických brehoch (na Bahamách); do roku 1503/1504 podnikol 

do týchto miest ešte ďalšie tri výpravy, hlavne za účelom preskúmania Juţnej Ameriky. 

 

L 

López, Martín (? – 1573?), conquistador, účastník Cortésovej výpravy (1519 – 1521), 

podľa niektorých historikov je López po Cortésovi druhou najdôleţitejšou osobnosťou 

v boji proti Aztékom. Bez predchádzajúcich vedomostí o lodnej konštrukcii postavil 

z vlastných peňazí 13 brigantín, s ktorými Španieli zdolali Tenochtitlán. 

 

M 

Macaca, prístav na Kube. 

Macatéčtina, pravdepodobne mazatéčtina. Mazatécke jazyky sú odnoţou jazykovej 

skupiny Popoloca, ktorá partí jazykovej rodiny Oto-Mangue. Sú rozšírené v severnej časti 

Oaxaky, ale aj v niektorých častiach Puebly a Veracruzu. 

Magiscaçin, Maxicatzin, jeden z vládcov Tlaxcaly. 

Malinztin (Malinche, doña Marina), (1512 – 1528), spolu s Gerónimom de Aguilarom 

prvá tlmočníčka Hernána Cortésa, hovorila aztécky i maysky; matka ich syna Martína. 

Michoacán, jeden z 31 štátov Mexika; hlavné mesto Morélia. 
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Mistéčtina, mixtéčtina. Jazyk etnika Mixtékov, ktorí dodnes obývajú hlavne mexické štáty 

Oaxaca, Guerrero a Puebla v regióne zvanom La Mixteca. Mixtécke jazyky patria do 

jazykovej rodiny Oto-Mangue. 

Moctezuma II. Xocoyotzin – „Mladší syn“ (1502 – 1520), aztécky panovník 

(tlacatecuhtli), za ktorého vlády prišli do Mexika Španieli. 

Motecsuma, Aguilarovo pomenovanie Moctezumu II. Xocoyotzina. 

Muteczuma, Tapiova skomolenina, viď. Moctezuma II. Xocoyotzin. 

 

N 

Nauhtla, aztécke mesto, ktoré hraničilo s územím Totonakov, proti krorým Aztékovia 

bojovali. V čase príchodu Španielov mu vládol Qualpopoka, „miestodrţiteľ“ poverený 

Moctezumom. 

Narváez, Pánfilo de (1470 – 1528), španielsky conquistador, stúpenec Diega Velázqueza, 

ktorý ho vyslal na neúspešnú trestnú výpravu proti Cortésovi. 

 

O 

Oaxaca, jeden z 31 mexických štátov; hlavné mesto Oaxaca.  

Ojeda, Alonso de (1466? – 1516), španielsky objaviteľ a conquistador, neslávne známy 

svojou krutosťou voči domorodému obyvateľstvu. 

Olid, Cristóbal de (1488 – 1524), španielsky conquistador, sprevádzal Cortésa pri jeho 

ťaţení na aztécku ríšu (1519 – 1521); vyslaný Cortésom na expedíciu do Hondurasu, počas 

ktorej sa nakoniec postavil proti nemu. Namáhavá Cortésova kárna expedícia bola 

zbytočná, pretoţe Olid bol popravený ešte pred začatím pochodu. 

Ordaz, Diego de (1480 – 1532), španielsky conquistador, zúčastnil sa Cortésovej výpravy 

na Tenochtitlán (1519 – 1521), verný Cortésov kapitán. Po conquiste obdrţal mnohé 

bohaté encomiendy. 

Orduña, mesto v Baskicku, v severom Španielsku. Aguilar spomína istého Orduñu, ktorý 

bol pisárom v Cortésovom vojsku. Ten pravdepodobne pochádzal z tohto mesta. Jeho celé 

meno nám však nie je známe. 

Otomíovia, etnikum pochádzajúce z centrálnej náhornej plošiny v Mexiku. Dnes ţijú 

v mexických štátoch Hidalgo, México, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Michoacán 

a Veracruz.  
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Otumba, predkolumbovské stredisko, kde Cortésovi hrozila jedna z najhorších poráţok po 

povestnej Noche triste (Smutnej noci, z 30. 6. na 1. 7. 1520). 

Ovando, fray Nicolas de (1460 – 1518?), španielsky conquistador a guvernér Españoly 

 

P 

Pánuco, rieka, a tieţ predkolumbovská provincia v Mexiku. 

Perlas (las Perlas), alebo Perlové ostrovy. Súostrovie nachádzajúcu sa v Panamskom 

zálive, teda na tichomorskej strane Panamy, preto to nemôţu byť ostrovy, ktoré vo svojej 

správe mienil Tapia.  

Ponce de León, Luis (? – 1526), sudca, ktorý bol vyslaný kráľom Karlom V., aby započal 

súdny proces proti Cortésovi a de facto prevzal vládu v Novom Španielsku. Hneď po 

príchode bol však podľa všetkého otrávený a dva mesiace na to zomrel. 

Puerto Carrero, Pedro, Pedro de Portocarrero (16. storočie), španielsky conquistador, 

verný spoločník Pedra de Alvarada pri coquiste Mexika i Guatemaly. Dokonca sa oţenil 

s jeho mestickou dcérou Leonor. 

Puerto de Plata, Botello, okrem Aguilarovej správy o ňom nie sú dostupné ţiadne 

zmienky. 

 

Q 

Qualpopoca, Quauhpopoca (? – 1520), veliteľ aztéckej posádky v Nauhtle. Počas bojov 

proti Totonakom, v ktorých im pomáhali Španieli, zabil veliteľa Juana de Escalanteho 

a ďalších šesť Španielov. Bol zatknutý, mučený a upálený zaţiva.  

Qualpupoca, viď. Qualpopoca. 

Quautemus, Cuauhtémoc (? – 1525), posledný nezávislý aztécky panovník (tlatoani), 

ktorý vládol v rokoch 1520 – 1521. Celá jeho vláda bola vyplnená bojom so Španielmi. 

Nakoniec bol zajatý, a po obvinení zo sprisahania obesený počas expedície do Hondurasu. 

Quaunacuxtli, snáď Coanacochtzin (? – 1525), vládca mesta Texcoco po Cacamatzinovi a 

pred Ixtlilxóchtlom, ktorého dosadil Cortés. Spolu s Cuauhtémokom bol popravený v roku 

1525. 

Quetlaxtla, pravdepodobne Cuetlaxtlan, provincia na východe aztéckej ríše. 
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Quezalquate, Quetzalcóatl – Operený had, jedno zo štyroch hlavných boţstiev aztéckeho 

panteónu; boh – stvoriteľ ľudí, kultúrny hrdina, ktorý dal Aztékom kukuricu a daľšie 

vymoţenosti. V mayskej oblasti je známy pod menom Cuculkán.  

 

R 

Rangel, Rodrigo (1447 – 1531), španielsky conquistador, ostal vo Veracruze na pobreţí 

ako starosta a sudca.  

 

S 

Santo Domingo, myslí sa tým ostrov Española, ktorý je dnes rozdelený na štáty Haiti 

a Dominikánska republika. Dnes hlavné mesto Dominikánskej republiky. 

Sandoval, Gonzalo de (1497 – 1528), španielsky conquistador. Najprv sprevádzal 

Velázqueza na Kubu, neskôr Cortésa do Mexika; spolu s Garcíou Holguínom zajali 

posledného aztéckeho vládcu Cuauhtémoka. 

San Juan de Ulúa, nechádza sa neďaleko dnešného Veracruzu. Slúţil Španielom ako 

prístav na mexickej pevnine, kým nenašli lepšie poloţené miesto, kde vznikla Villa Rica 

de la Vera Cruz, dnešný Veracruz.  

Sant Juan, viď. San Juan de Ulúa. 

Secotuxco, bliţšie neurčené. 

Senpoal, Aguilarovo pomenovanie mesta Cempoaly. 

Suchimilco, Xochimilco – Miesto, kde se pestujú kvety, predkolumbovské mesto na 

Ánahuaku. Dnes tvoria jeho zbytky so svojimi kanálmi a plávajúcimi záhradami jednu 

z najpôvabnejších súčastí hlavného mesta. 

 

T 

Tabasco, mexický štát, na ktorého územie Španieli vkročili na mexickú pevninu. 

Tascaltékovia, obyvatelia mesta Tlaxcaly. 

Tascala, Tapiov názov pre mesto Tlaxcala. 

Tlapaniquita Cotaxtla, bliţšie neurčené. 

Tlaxcala, spojenecké mesto Španielov, nachádzajúce sa asi 90 km na východ od 

Tenochtitlánu. Jeho obyvatelia patrili k jazykovej skupine Nahua. Mestký štát Tlaxcala bol 

zo všetkých strán obklopený  aztéckou ríšou, ktorej útokom neustále odolával. 
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Tehuantepec, mesto v Oaxake, ale tieţ Tehuantepecká šija. 

Tenis, bliţšie neurčený jazyk. 

Tenochtitlán, aztécke hlavné mesto, v náhuatle znamená Medzi kamennými kaktusmi 

 alebo Miesto, kde vládnu Tenochkovia. Mesto bolo zaloţené v roku 1325 na bahnitom 

ostrovčku jazera Texcoco. Neskôr dostalo meno México podľa mena mýtického vodcu 

Me-sitliho – Agávový králik. V najširšom slova zmysle označuje Mexico-Tenochtitlán 

aztécku rášu. Na jeho troskách vyrástlo dnešné hlavné mesto Mexika Ciudad de México. 

Tenustitlan, Aguilarov názov pre Tenochtitlán. 

Tepeaca, mesto, v náhuatle Trstinový porast. 

Tescuco, Aguilarovo pomenovanie mesta Texcoco. 

Teutéčtina, bliţšie neurčené. 

Texcoco, Miesto zastavenia – jedno z najdôleţitejších miest predkolumbovského Mexika. 

Bolo zaloţené uţ Toltékmi pod menom Cattenichco. Potom ho zničili a znovu vybudovali 

Chichimékovia, ktorí mu dali meno Texcoco (rovnako ako sa volalo jazero dnes uţ 

vyschnuté, v ktorého blízkosti mesto leţalo). V dejinách starého Mexika zohralo zvlášt 

dôleţitú úlohu, hlavne v oblasti kultúrnej. Za vlády Nezahualcoyótla (1402 – 1472) bolo 

jedným z najvýznamnejších stredisiek umenia a remesiel. 

Tiçapancingo, Tizapancinco, predkolubovské stredisko, ktoré sa nachádzalo neďaleko 

Cempoaly. 

Tlacube, snáď predkolumbovské mesto Tlacopán, ktoré spolu s Tenochtitlánom 

a Texcokom tvorilo alianciu, tzv. mestá trojdohody. Dnešná Tacuba, jedno z predmestí 

Ciudad de México. 

Torquemada, fray Juan de (1557? – 1624) španielsky kronikár (Monarquía indiana), 

v Mexiku vstúpil do rádu františkánov, bol vysvätený za kňaza a pôsobil v rôznych 

mexických misiách. 

Tutunačtina, totonacké jazyky – izolovaná rodina príbuzných jazykov, ktorými 

rozprávajú Totonakovia a Tepehuánci v štátoch Veracruz, Puebla, Hidalgo a México. 

Tututepec, predkolumbovské mesto, sídlo poklasického mixtéckeho štátu. 
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U 

Uchilobos, pravdepodobne Huitzuilopochtli (Kolibrík Juhu), jedno zo štyroch hlavných 

boţstiev aztéckeho panteónu, zároveň hlavné boţstvo Tenochtitlánu, kde mu bol zasvätený 

hlavný chrám. Slnečné boţstvo. 

Umbría, Gonzalo de (16. Storočie), španielsky kormidelník, účastník Cortésovej výpravy 

(1519 – 1521), stúpenec Diega Velázqueza. 

Utumíjčina, jazyk Otomíov, patrí do vetvy Oto-Pamean jazykovej rodiny Oto-Mangue. 

 

V 

Valdelamar, spomína ho Tapia i Aguilar, inak však o ňom nie sú ţiadne zmienky. 

Pravdepodobne rádový člen Cortésovho vojska. 

Vázquez de Tapia, Bernardino (1493 – 1559), španielsky conquistador a kronikár. Jeden 

z piatich známich „vojakov kronikárov“. 

Velázquez de Cuéllar, Diego (1465 – 1524), španielsky dobyvateľ, neskôr guvernér Kuby 

a Cortésov odporca. 

Villa Rica de la Veracruz, tieţ Villarica (Bohaté mesto pravého kríţa), dnešný Veracruz. 

Villafuerte, Juan Rodríguez de (16. storočie), španielsky conquistador, účastník 

Cortésovej výpravy (1519 – 1521), kapitán jednej z brigantín, ktoré dobyli Tenochtitlán 

(1521). 

 

X 

Xalisco, viď. Jalisco. 

Xicutenco, Xicotencatl I. „Starší“ (1425 – 1522), vládca Tizatlanu, jednej zo štyroch 

tlaxcalských nezávislých politických jednotiek, „republík“. V čase conquisty bol uţ veľmi 

starý, avšak ešte v roku 1519 sa nechal pokrstiť na Lorenza Xicotencatla. Ku koncu vlády 

mu pomáhal jeho syn Xicotencatl II. „Mladší“, vojenský vodca. 

 

Y 

Yucatán, polostrov v Strednej Amerike na atlantickom pobreţí; oddeľuje Mexický záliv 

od Karibského mora. Väčšia časť Yucatánu sa dnes nachádza na území Mexika, juţná 

a juhovchodná časť patrí Guatemale a Belize. 
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Z 

Zacatula, predkolumbovské stredisko, dnes mesto v štáte Guerrero. 

Zaputéčtina, myslí tým zapotéčtinu, jazyk Zapotékov. Zapotécke jazyky tvoria vlastnú 

skupinu, patriacu do jazykovej rodiny Oto-Mangue. Hovorí sa nimi hlavne v štátoch 

Oaxaca, México, ale i Puebla a Guerrero. 

Zimpanzingo, Zumpanchinco, snáď predkolumbovské mesto Tzompantzinco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


