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Krystyna Mazur, Pola Krzesiak, Wioletta Kowalczyk 

PIERWSI OSADNICY NA KONTYNENCIE AMERYKAŃSKIM 

TEORIE NOWOŻYTNE: 
• (Każdy z odkrywców postrzegał inaczej) 

• Krzysztof Kolumb zastanawiał się, czy odkryte ziemie to inny świat („Otro Mundo?” 

1498) 

• Amerigo Vespucci nazwał Amerykę Nuevo Mundo (1500) 

• Vasco Núñez uważał, że to nowy kontynent (1513)   

TEORIE FANTASTYCZNE: 
• Atlantyda - czyli ląd „Za Słupami Heraklesa…”.  J. M. Allen 

twierdził, że znajdowała się gdzieś w Boliwii, Lewis Spence 

i Ignatius Donelly łączyli ją z jakąś kulturą z Epoki Brązu i 

uważali, że na pewno Majowie mieli związek z kulturą 

Egiptu przed Wielkim Potopem (wysnuwali takie wnioski 

na podstawie podobieństw w rozwoju tych kultur). Innym 

przedstawicielem tego nurtu był Edgar Cayce. 

• Kontynent Mu - Niektórzy z teoretyków łączyli Atlantydę z Kontynentem Mu. Np. 

analiza Kodeksu Madryckiego doprowadziła do wyciągnięcia przez Augustusa Le 

Plongeona wniosków o tym, że to Ameryka była zaginionym Kontynentem Mu. 

Uważał on też, że sfinks był pomnikiem męża księżniczki Mu. Pozostałymi badaczami, 

którzy skłaniali się ku tej teorii byli m.in. James Churchward i Helena Bławatska. 

• Niektórzy badacze twierdzili, że celtyccy druidzi i Fenicjanie odwiedzali Nowy Świat, 

a także, że ci drudzy sprowadzali z niego miedź. 

• Teoria, że Majowie (i Egipcjanie) są Synami Słońca (Andrzej Kapłanek)/kosmitami 

(Erich von Däniken) 

• Teoria, że to Chińczycy dopłynęli do Nowego Świata (na dowód przedstawiany jest 

Lienzo de Jucutacata lub też tzw. piesek chiński). 

PRZYBYCIE LUDZI DO AMERYKI (teorie/prawda) 
� w XVI wieku uważano, że ludzie tam żyjący to: przybysze z 

Atlantydy lub potomkowie narodu Izraela (teoria Diego Durana, 1581).  

� W 1590 pojawiła się teoria, że ludzie ci przybyli do Ameryki lądem 

(José de Acosta) 

� W XIX wieku: przybycie ze Starego Świata ok. 13-6 tys. lat p.n.e. 

(tak twierdził m.in. Alex Hrdlicka)  

� W XX wieku: pochodzenie autonomiczne z Ameryki Południowej / 

pochodzenie z Malezji lub Australii / człowiek dotarł do Ameryki 

wybrzeżem Antarktydy / NA ODWRÓT- ludzie z Peru przedostali się do 

Malezji i Polinezji 

� PIERWSI OSADNICY WKROCZYLI Z PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ 

SYBERII, PRZEZ CIEŚNINĘ BERINGA, KIERUJĄC SIĘ NA POŁUDNIE. W 

okresie plejstocenu utworzył się pomost lądowy, bo wody oceanów się obniżyły, a w okresie 

zlodowacenia Wisconsin utworzył się korytarz, który umożliwił przedostanie się. ALE: mógł 

istnieć też drugi korytarz, którym przedostali się np. przez Pacyfik, bo istniały dwa typy 

antropologiczne (1. ludność mongolska - Syberia, wschodnia Azja, ludność indiańska) 
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ETAPY ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO: (w 2 temacie dokładne ramy czasowe) 
1. Okres archaiczny 

� udomowienie kukurydzy, fasoli, kabaczka, papryki chili, indyka i psa spowodowało 

przejście od gospodarki łowiecko-zbierackiej do rolnictwa i osiadłego trybu życia;  

rozwój systemu religijnego i mitologii; początek stratyfikacji społeczeństwa 

2. Okres preklasyczny 

� powstanie pierwszych zorganizowanych osad; kształtowanie się kultów religijnych; 

obróbka kamieni szlachetnych i jadeitu; rozwój ceramiki; najstarsze dowody na 

istnienie wymiany handlowej między osadami; rozkwit kultury Tlatilco w Dolinie 

Meksykańskiej i kultury olmeckiej; rozwój architektury monumentalnej; rozwój 

złożonych ośrodków miejskich (majańskie El Mirador, Calakmul i Tikal, zapoteckie 

Monte Alban); powstanie pierwszych systemów pisma. 

3. Okres klasyczny 

� szczyt potęgi osiągnęło miasto Teotihuacan (imperium militarne i handlowe o 

ogromnym zasięgu i wpływach) i upadło w 600 n.e. ; w rejonie Majów rozkwit Tikal 

(handel; działania wojenne); rywalizacja między centrami politycznymi Xochicalco i 

Cholula; wędrówka ludów Nahua z Ameryki Północnej do północnego Meksyku i 

wyparcie wcześniejszych mieszkańców; rozwój miast w rejonie majańskim: Caracol, 

Copan, Palenque, Calakmul, Dos Pilas, Aguateca i Cancuen. Okres ten kończy się tzw. 

upadkiem Majów (Maya collapse), czyli okresem schyłkowym, kiedy następuje 

ogólna depopulacja dotychczasowych ośrodków i rozwój nowych miast na północy 

Jukatanu;  

4. Okres postklasyczny 

� upadek wielu wielkich miast ery klasycznej i wzrost nowych ośrodków. W XI-XIII 

wieku Toltekowie zdominowali centralny Meksyk, w XI-XII wieku Oaxaca została na 

krótko zjednoczona pod panowaniem władców misteckich, a północne rejony Majów 

przez Mayapan. W XV wieku w Dolinie Meksyku Imperium Azteków rośnie w siłę.  

� rozwój technologiczny w architekturze, inżynierii i uzbrojeniu-> rozwija się 

metalurgia, nowe stopy i techniki obróbki umożliwiają produkcję narzędzi i biżuterii z 

metalu; "wzrost klasy średniej";  większa mobilność społeczna; zmiany w organizacji 

politycznej (upadek absolutyzmu); rozwój kultury i sztuki (ceramika, kodeksy, 

złotnictwo, poezja). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Etapy rozwoju cywilizacyjnego kontynentu amerykańskiego – nie epoki żelaza i brązu, tylko według 

podstaw ekonomicznych: 1. łowcy-zbieracze; 2. rolnictwo – niższy stopień (prymitywne); 3. rolnictwo 

– wyższy stopień (zaawansowane); 4. rolnictwo – intensyfikacja ORAZ według relacji między 

członkami społeczeństwa: 1. równorzędne (przez okres łowców-zbieraczy i rolnictwa niższego stopnia 

<- tu już na innym poziomie jednakże); 2. hierarchizacja; 3. społeczeństwo państwowo-militarne. 
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Migracje:  
1. znad jeziora Bajkał, między Leną a Amurem (30 tys. – 15 tys. p.n.e.) 

 
2. grupy NA DENE do Kanady (15 tys. -10 tys. p.n.e.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. migracja Aleutów i Eskimosów (9 tys. – 6 tys. p.n.e.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskimosi (Inuici) – rdzenne ludy 

arktyczne i subarktyczne. Dziś żyją w 

Kanadzie, na Grenlandii, Syberii i Alasce. 

Pomimo ogromnych odległości zachowały 

jedność kulturową i językową. Polują na foki i 

wieloryby, wyrabiają zwrotne kajaki, nie 

mieszkają w igloo (!), wynaleźli okulary 

przeciwsłoneczne i śrubki. Łatwo 

dostosowują się do zmiennych warunków. 

Aleuci – mieszkają na 

wyspach Aleutach, 

Komandorskich i Alasce. 

Spokrewnieni z Inuitami. 

Polują na duże ssaki 

morskie. 
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Początki uprawy roślin 

rośliny podobne w Starym i Nowym Świecie jako 
dowód na kontakt transpacyficzny? Betel i koka. 

� Mezoameryka: kukurydza (najstarsza); dynia; 

fasola; awokado (najstarsze); chili; amarant 

� Oasisamerica: fasola; kukurydza; dynia 

� Dorzecze Amazonki: maniok; batat (słodki 

ziemniak) 

� Obszar andyjski: chili; dynia; fasola; tykwy; 

orzeszki ziemne; ziemniaki i inne bulwiaste; 

pomidory; awokado; koka; kakao; bawełna. 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza ceramika  
Część Indian Valdivia (Ekwador) posiadała umiejętność tworzenia 

ceramiki i uprawy ziemi (rdzenni długowłosi rybacy). Liczne figurki 

kobiece o wydatnych piersiach i różnych fryzurach – kult płodności? 

Ponadczasowe piękno i precyzja. Jedno z najstarszych centrów 

ceramiki w Ameryce (3200 p.n.e.). Nagłe pojawienie się + 

podobieństwo do kultury Japonii = 2 dowód na kontakt 

transpacyficzny? 

 
 

 

Oprócz tego: 

• Altamira (Meksyk) – 3000 p.n.e. 

• Victoria (Gwatemala) – 3000 p.n.e.  

• Andy środkowe – 2000 p.n.e. 

  

Koka – krasnodrzew pospolity, używka. Pochodzi 

z Andów, dziś uprawiany w Ameryce Południowej, 

Kamerunie i na Jawie. Zawiera kokainę. Używana 

do produkcji coca-coli i narkotyków. 

Betel – rodzaj używki do żucia, 

liście pieprzu betelowego. Barwi 

zęby na czarno, a ślinę na 

czerwono. Popularna w Ameryce 

Południowej, Malezji, 

Madagaskarze i Azji Wschodniej. 
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Krystyna Mazur, Pola Krzesiak, Wioletta Kowalczyk 

WPROWADZENIE DO MEZOAMERYKI 

MEZOAMERYKA 

Pojęcie wprowadzone w 1943 roku  przez Paula Kirchoffa, niemieckiego badacza.  

Kryteria wyznaczania granic Mezoameryki.  
1. [Rolnictwo] Używanie kija coa (obok); chinampas (rolnictwo na wodzie); 

uprawianie kakao i agawy; dieta roślinna; używanie nixtamal (masa 
kukurydziana, z której później wyrabiano m.in. tortille, proces nixtamalizacji 

pozwalał na lepsze przyswojenie składników odżywczych, które normalnie 

by utracono, gdyż człowiek nie jest w stanie tak dobrze strawić kukurydzy, 

żeby wyciągnąć wszystkie potrzebne witaminy i minerały). 

 

2. [Rzemiosło] Obróbka obsydianu; używanie 

lusterek pirytowych;  tworzenie 

bawełnianych  zbroi (tkaniny były wcześniej 

moczone w solance dla utwardzenia); 

używanie włosia królika do tworzenia ubrań; 

jednoczęściowe stroje dla niewolników. 

 

3. [Architektura] Świątynie schodkowe; podłogi stiukowe (i używanie innych elementów z tego 

materiału); boiska do gry w pelotę.  

 

4. [Zapis wiedzy] Do zapisu wiedzy w Mezoameryce używano hieroglifów i cyfr, które w 

zależności od pozycji znaczą co innego (jak w naszym systemie dziesiętnym – co innego jest 

siedem, a co innego siedemdziesiąt siedem). Kodeksy składano w harmonijki, prowadzono 

annały historyczne i rysowano mapy. Imiona były nadawane w zależności od dat. 

Chinampas – sposób uprawy w 

Mezoameryce. Prostokątne 

sztuczne wyspy przy brzegu 

jeziora. Dla zabezpieczenia 

chinampas używano wikliny oraz 

drzew pochłaniających wodę, np. 

wierzb. Tak uprawiano kukurydzę, 

szarłat, pomidory, chili. 

Azteckie księgi - W okresie wczesnokolonialnym malowano je na płótnie sporządzonym z bawełny 

lub włókien agawy. Przechowywali je w postaci długich luźnych zwojów lub pojedynczych kart. 

Wedle kolonialnych relacji Aztekowie organizowali publiczne odczyty swoich rękopisów. Lekturę 

wzbogacał muzyczny akompaniament i prezentacja wizualna, ponieważ malowane księgi wieszano 

na ścianach pałacu, by zebrani mogli śledzić przebieg wydarzeń.  
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5. [Rytuały, wierzenia] Pewne formy samoofiary; wiara w życie po śmierci; obrzędowa gra w 

piłkę. 

 

Grupy językowe. 

W Mezoameryce brak jest jedności lingwistycznej – świadczy o tym obecność grup ok. trzydziestu 

języków majowskich, otomange oraz yuto-azteckich (do tych ostatnich należy m.in. nahuatl). Dlatego 

nie można tego kryterium używać do wyznaczania jej granic. 

 

Podział regionalny 

• Centrum (Aztekowie) 

• Wybrzeże (Olmekowie) 

• Zachód 

• Północ (Aztekowie) 

• Oaxaca (Zapotekowie) 

• Region Majów 

 

 

 

 

 

  

Azteckie mapy orientowano na wschód. 

W centrum rysowano miejscowość, w 

której powstała mapa, zaś wokół niej, w 

idealnym porządku geometrycznym, co 

ledwie oddawało lokalizację geograficzną 

– znaki toponimiczne sąsiednich osad i 

gór. Drogi oznaczano rysunkami śladów 

stóp, zaś rzeki falistymi liniami i 

wyobrażeniami muszli lub symbolami 

drogocennych substancji.  

Księgi Majów były spisywane na papierze wyrabianym z kory figowca lub na specjalnie 

wyprawionej i zagruntowanej skórze jelenia. Tak przygotowany materiał dzielono na długie pasy, 

które następnie składano na kształt harmonijki tworząc księgi. Majowie nazywali je widzącymi 

przedmiotami lub miejscami do patrzenia. Twierdzili, że dzięki nim mogą widzieć odległe lub 

przyszłe wydarzenia i są one jedynym antidotum na krótkowzroczność zesłaną przez zazdrosnych 

bogów (u zarania dziejów ludzie posiadali nieograniczoną wiedze, której dostarczały im potężne 

zmysły). Władców chowano wraz z rękopisami złożonymi na piersiach lub w pobliżu głowy, co 

świadczy o religijnej symbolice i prestiżu tekstu pisanego.  
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GEOGRAFIA 

Mezoameryka znajduje się m.in. w paśmie gór Sierra Madre Oriental, 
który znajduje się na tzw. Pasie Ognia (strefa dużej ilości uskoków – 

wulkany). Zalicza się też do niej Jukatan. Położona poniżej zwrotnika, 

średnia wysokość liczy tam 2000 tys. m. n.p.m. Północ jest półpustynna 

(Meksyk). Na ziemiach nizinnych północnych Majów występują cenodes – 

naturalne studnie (w jaskiniach z „dziurawym dachem”; obok), selva – las 

deszczowy oraz potężne rzeki.  

 

Obejmuje terytoria takich państw jak MEKSYK, BELIZE, GWATEMALA, HONDURAS I SALVADOR. 

 

CHRONOLOGIA: 

1. Okres paleoindiański (20 tys. lat p.n.e. do 8 tys. lat p.n.e) 

2. Okres archaiczny (formatywny) (9 000 lat p.n.e. do 2 000 lat p.n.e.) 

3. Okres preklasyczny  

• Wczesny (2000/1800 - 1000 p.n.e.) 

• Środkowy (1000 - 300 p.n.e.) 

• Późny (300 p.n.e. - 250 n.e.) 

4. Okres klasyczny  

• Wczesny (II - VII wiek)  

• Późny (VII - X wiek)  

5. Okres postklasyczny  

• Wczesny - X/XI wiek - 1200 n.e.  

• Późny - do 1525 n.e. 
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Małgorzata Rychlik 

ŹRÓDŁA DO BADAŃ NAD AMERYKĄ PREKOLUMBIJSKĄ 

ceramika 

budowle (sakralne) 

stanowiska archeologiczne 

badanie osadnictwa niższych warstw społecznych 

zabytki 

media z pismem (hieroglificzne pismo Majów) 

księgi – rękopisy 

wczesnokolonialne gramatyki i słowniki języków tubylczych 

język nahuatl:  

1547 „Arte de la lengua mexicana” franciszkanin Andres de Olmos 

1645 „Arte de la lingua mexicana con la declaracion de todos sus adverbios” Horacio Carochi 

 

KODEKSY INDIAŃSKIE 

forma: harmonijka, pojedyncze karty, 

podłużne pasy zwijane w zwoje (tira), 

europejska książka 

rodzaje nośników: papier z kory figowca, 

impregnowana skóra jelenia, bawełna, 

włókno agawy (lienzo) 

 

rytualno – kalendarzowe 

obszar: Dolina Meksyku 

Kodeks Drezdeński (cykl planety Wenus, rachuby lunarne) 

Kodeks Madrycki 

Kodeks Paryski 

Kodeks Grolier – wątpliwości, co do autentyczności 

obszar: środkowy Meksyk, Puebla–Tlaxcala  

Grupa Borgia: Borgia, Land, Fejervary Mayer, Vaticano B, Cospi,  

Manuskrypt Aubin nr 20 (informacje i przepowiednie związane z rytualną rachubą 260dniową) 

Aztekowie:  

Kodeks Burboński – ostatnie lata przed konkwistą 

po konkwiście: 

Kodeks Tudela 

Magliabechiano 

Telleriano – Remensis 

historyczne 

obszar: stan Oaxaca, Mistekowie 

przedhiszpańskie: 

Kodeks Vindobonensis Mexicanus I 

Kodeks Colombino – Becker 

Kodeks Bodley 

Kodeks Zouche – Nuttall 

po konkwiście: 

Kodeks Selden  

obszar: Tenochtitlan, Nahua, Mexikowie 
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 w formie tira 

 Kodeks Boturini (Tira de la Peregrinación) 

 Kodeks Aubin 

 Kodeks Saville 

 historyczna część Telleriano – Remensis 

obszar: Dolina Meksyku 

 Tira de Tepechpan (2. poł XVw.) 

 - wpływy Tetzcoco, Acolhuacan; jednak podobne do 

Tenochtitlan 

Hidalgo, poza centralnym obszarem Tenochtitlan 

 Annały z Tuli  

 Kodeks z Huichapan 

Tlapan, Guerreo  

 Kodeks Azoyu 1 i 2 

 

MAPY 

Veracruz  

 mapy z Tochpan  

łączące mapę, historię i genealogię 

Tenochtitlan  

 Mapa Siguenza 

Tetzcoco, Acolhuacan  

 Mapa Quinatzin 

 Mapa Tlotzin 

 Kodeks Xolotl 

Puebla, Chichimekowie 

 Mapy z Cauahtinchan 

 

DOKUMENTY EKONOMICZNE 

jedyny zachowany przedhiszpański:  

Tenochtitlan  

 Matricula de Tributos 

podobnie jak Kodeks Burboński na krótko przed Hiszpanami: 

o daninach od podbitych ludów na rzecz Azteków 

 Kodeks Azoyu 2, potem Fragment Humbdolt 1 

 Kodeks Mendoza 1541/1542 (częściowo skopiowana Matricula de los tributos) 

po konkwiście: 

 Kodeks z Tepetlaoztoz 

 Kodeks Trybutów z Coyoacan 

 Lienzo z Tepeucila 

 

DOKUMENTY ‘ETNOGRAFICZNE’ 

powstawały na zamówienie Hiszpanów 

 Kodeks Mendoza 

 Primeros Memoriale, Kodeks Florentyński (Bernardino de Sahagun) 
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Paulina Cedrowska 

KULTURA OLMEKÓW 

Okres preklasyczny inaczej jest zwany okresem formatywnym i trwa ok. od 2000/1800 r. p.n.e. do 

150/250 r. n.e. Obszar doliny Meksyku był bardzo przyjazny dla koczowniczych ludów, które tam 

przybyły. Znaczne połacie tego terenu pokrywały jeziora, rzeki (np. Tonala) i tereny bagniste co 

zapewniało dobre podłoże pod uprawy, a w czasach Olmeków skutkowało nadwyżkami 

produkcyjnymi. System jezior zapewniał natomiast dogodną komunikację między zamieszkującymi tu 

społecznościami. Podstawą utrzymania stały się łowy na małą zwierzynę oraz zbieractwo roślin. 

Pierwsze rośliny uprawne na tym terenie to: 

a. Kukurydza 

b. Fasola 

c. Dyniowate 

 

1. Olmekowie to w języku nauathl „ludzie z kraju kauczuku”. Ich środowisko naturalne to rejon 

zatoki Meksykańskiej na obszarze dzisiejszych stanów Veracruz i Tabasco. 

2. Termin „Olmekowie”: 

a. odnosi się do twórców kultury archeologicznej między 1500 a 400 r. p.n.e.  

b. wg. niektórych: także styl w sztuce (również poza obszarem Zatoki Meksykańskiej!).  

c. dla jeszcze innych: cały system wierzeń i zachowań różnych społeczności preklasycznych. 

3. Język: wczesna forma języka mixe-zoque, spokrewniona z dialektami popoloca. 

 

Najważniejsze ośrodki to: Tres Zapotes, La Venta, El Manati, San Lorenzo i Lagna de los Cerros. 
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4. Ważna jest Stela C z Tres Zapotes (zawiera datę w Długiej 

Rachubie, która jest charakterystyczna dla Majów).  

5. Pierwszym centrum kultury olmeckiej było San Lorenzo. 

Stąd pochodzą kamienne głowy i trony, które 

wyznaczały ścisłe centrum oraz przestrzeń rytualną. 

6. Głowy z San Lorenzo: 

a. Dojrzali mężczyźni 

b. Mięsiste policzki 

c. Skośne oczy 

d. Spłaszczone nosy 

e. Grube wargi 

f. Uważano ich za 

graczy w piłkę 

(hełmy jak u 

graczy) – dziś 

wiadomo, że 

wizerunki władców. 

7. Trony: 

a. Dawniej utożsamiane były z 

ołtarzami 

b. Płaskorzeźby ukazujące męskie 

postaci wyłaniających się z niszy 

(przejście do zaświatów). 

c. Władcy są więc pośrednikami z 

zaświatami.  

8. Zespół królewski – „Czerwony Pałac” – 

ściany barwione czerwonym piaskiem. 

9. Kamienny akwedukt 

10. Kultura Olmeków chyliła się ku 

upadkowi w 400 r. p.n.e. – opuszczone 

na prawie 1000 lat. 

11. Po 1000 r. p.n.e. prymat zyskała La 

Venta: 

a. Wielka Piramida – największa w 

Mezoameryce tamtego czasu (była 

odwzorowaniem kosmicznej góry). 

Być może imituje wulkan. Choć na 

początku była raczej schodkowa.  

b. Wiele boisk do gry w pelotę. 

c. Zespół A 

12. Olmeckie rzeźby często są zdeformowane – 

brakuje im np. części twarzy – to dlatego, że 

transport surowca był bardzo drogi, w 

związku z czym tworzyli nowe zabytki ze 

starych rzeźb (taki recykling;)) 
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13. Sztuka Olmeków:  

a. Od razu powstała w dojrzałej formie 

b. Łączenie cech ludzkich i cech jaguara (być może powstałe ze 

związku kobiety i jaguara?) 

c. Tworzono z jadeitu (kojarzono go z wodą i wzrostem 

kukurydzy). 

d. Naczynia z motywami łapy-skrzydła i ognistych brwi  

e. Głównie zabytki z kamienia ale także z drewna 

f. Używano też bazaltu, wapnia, piaskowca 

g. Wypolerowane „siekierki” – obiekty o 

charakterze rytualnym (odniesienie do kolb 

kukurydzy) 

h. Jadeitowe maski 

i. Baby face 

j. Seńor de las Limas 

  

14. Osoby trudniące się 

rzemiosłem były uznawane 

nawet za artystów – byli 

pośredni między 

najwyższymi 

przedstawicielami 

społeczeństwa a chłopami. 

15. Tres Zapotes – kultura epi-

olmecka. 

 

Wierzenia:  

a. Kult siły natury. Wody i góry postrzegano jako zbiorniki życiodajnych chmur i deszczu. 

b. Szamanizm 

c. Władca i jego szczególna rola 

d. Kosmos to : świat podziemny, ziemia i niebiosa 

e. Trzy ważne bóstwa: bóstwo ptasie, ziemski potwór i monstrualna ryba 

f. Atlanci podtrzymujący ziemię i sklepienie 

g. Ziemia to potwór o cechach kajmana/ropuchy 

h. Were-jaguar – bóstwo deszczu lub burz przedstawione jako bezpłciowa istota o cechach 

dziecka i jaguara 

16. Ponadto mieli: 

a. Ceramikę, techniki irygacyjne 

b. Szlaki handlowe 

17. Kultura matka – kultura olmecka wiodła prym wśród innych współczesnych kultur, z której 

dorobku czerpały późniejsze mezoamerykańskie społeczności. Inni uważają, że była to 

kultura siostra – Olmekowie byli na takim samym poziomie rozwoju jak inne kultury i nie 

odegrały znaczącej roli. 
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Zofia Prus 

ZAPOTEKOWIE I MONTE ALBAN 

Okres preklasyczny środkowy w Oaxace (1150 – 500 p.n.e.)  

San José Mogote (dolina Etla)  

- bardzo wczesne ślady osadnictwa, pozostałości po 

chacie (Dom 20) 

- fragmenty ceramiki datowane na tak zwaną fazę 

Espiridión (1900-1400 r. p.n.e.);  misy, kuliste dzbany 

z szyjami i bez nich; pozbawione były dekoracji;  

- w fazie Tierras Largas nastapił znaczny przyrost 

ludności;  

- 4 dzielnice  

- domy z kamienia i adobe 

- bogate pochówki  

- 1400 mieszkańców 

- domy bardziej uprzywilejowanych członków społeczeństwa były wykonywane w doskonalszej 

technice niż stosowana w budowie chat 
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- elementy w „stylu olmeckim” → schematyzowane przedstawienia nieba i ziemi pod postacią bóstw 

z olmeckiego panteonu → motywy wykonane na zewnętrznej powierzchni naczyń ceramicznych tylko 

i wyłącznie złożonych w grobach mężczyzn  

- kalendarz 260–dniowy (stele) 

- składanie ofiar z ludzi i wojny rytualne  

- świetność San Jose Mogote dobiega końca ok. 500 r. p.n.e. → powstanie Monte Albán 

 

Monte Albán 500 p.n.e. - 800 n.e.  

 

 

 

 

 

 

 

- 

zostało założone w strategicznym miejscu na paśmie wzgórz wznoszących się ok. 400 m nad 

równinami → dominacja nad dolinami 

- był to niezwykle szybko i prężnie rozwijający się ośrodek, jego początki należy wiązać z 

gwałtownymi zmianami politycznymi w regionie i ekspansją militarną  

- pięć faz chronologicznych → Monte Albán I – V  

→ Monte Albán I → 500-100 p.n.e. → „Tancerze”, stele 12 i 13 

→ Monte Albán II → 100 p.n.e. - 200 n.e. → mury obronne, plac, Budynek J, „stele podbojów” 

→ Monte Albán III → 200-700/750 r. n.e. → okres klasyczny  

→ Monte Albán IV-V → od 750 n.e. 

- większość budowli powstała w okresie klasycznym, w fazie Monte Albán III 

- ŚWIĄTYNIA TANCERZY (Templo de los Danzantes) → faza Monte Albán I (500-200/100 p.n.e.) → 

fasada wyłożona płytami kamiennymi z przedstawieniami postaci w pozach przypominających taniec 

→ zniekształcone wargi, otwarte usta i zamknięte oczy → zazwyczaj tak przedstawiano w 

Mezoameryce pokonanych wrogów i jeńców → niektórzy z „tancerzy” noszą wyraźne ślady 

okaleczeń → na kamiennych płytach zapewne wyobrażano wrogów, którzy zostali pokonani i 

uśmierceni przez wczesnych władców Monte Albán , są to więc pomniki zwycięstwa ustawiane dla 

celów propagandowych → ponad 300 wyrzeźbionych w kamieniu przedstawień tego rodzaju → część 

z nich wmontowywano w stopnie schodów w taki sposób, że osoba wchodząca deptała symbolicznie 

ciała jeńców. 
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- Monte Albán fazy I było największą potęgą polityczną i głównym agresorem w Dolinie Oaxaki 

(trzykilometrowy mur obronny) 

- faza Monte Albán II (200/100 r. p.n.e. do 200 r. n.e.) → kolonizacja wielu obszarów rozciągających 

się poza doliną 

- poświęcona w tej fazie BUDOWLA J zlokalizowana w centralnej części ośrodka → fasada licowana 

płaskorzeźbionymi płytami kamiennymi przedstawiającymi prowincje lub regiony 

podporządkowane Monte Albán → „odwrócone głowy” są wizerunkami uśmierconych władców 

podbitych terytoriów  

- Budowla J jest swoistym pomnikiem chwały wojennej i potęgi politycznej → stele podbojów → faza 

Monte Albán II → na planie strzały → możliwe, że było to obserwatorium astronomiczne 

- faza Monte Albán III → apogeum rozwoju → ostateczny kształt platformy północnej → 

prawdopodobnie pałac władcy,  zagłębiony dziedziniec otoczony budowlami dla rodziny królewskiej 

- platforma południowa – zwieńczona 2 budowlami, ponad 25 metrów wysokości →fasada z bloków 

kamiennych: 4 osoby w stroju Teotihuacan + 4 na innym bloku, budowla w stylu Teotihuacan (Talud-

Tablero).  

- szereg kompleksów mieszkalnych: pomieszczenia mieszkalne i magazynowe otaczające centralny 

dziedziniec, w ich obrębie podziemne groby (znanych ok. 170), zazwyczaj prowadzą do nich schody, 

przedsionki 

- grobowiec nr 104 →  bogate wyposażenie, wejścia zasuwane kamiennymi płytami, kadzielnice i 

urny w formie bogów i przodków, ściany pokryte malowidłami – pokazany jeden z władców 

Teotihuacan 

- jednym z wielu terytoriów, które mogły ulec militarnemu podbojowi Monte Albán jest obszar 

Cañada de Cuicatlan (na północ od Doliny Oaxaki) → odkryta tu ceramika i grobowce wykonane są w 

stylu typowym dla Zapoteków 

- języki zapoteckie rozprzestrzeniły się od centralnych dolin obszaru Oaxaki w kierunku południowo-

zachodnim w okresie środkowo- i późnopreklasycznym 

- późnopreklasyczny władcy Monte Albán rozbudowali miasto, które nabrało monumentalnego 

kształtu → wielki plac o rozmiarze 300x200 m, pokryty s?ukiem i otoczony z czterech stron 

budynkami o różnorodnych funkcjach 

- w ciągu fazy Monte Albán II powstawały okazałe rezydencje dla elity, a także charakterystyczne dla 

Zapoteków podziemne, sklepione grobowce, w których chowano najważniejszych przedstawicieli 

społeczeństwa → również dwupomieszczeniowe budowle sakralne → składały się z dwóch komnat, z 

których pierwsza była nieco większa od położonego tuż za nią drugiego pomieszczenia → wejście do 

komnat  były flankowane przez kolumny 
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- maksymalny rozkwit → powierzchnia 6,5 km2, 15-30 tys. mieszkańców, 2 dzielnice ceremonialno-

administracyjne: Wielki Plac i Atzompa, 15 dzielnic mieszkalnych, 200 tarasów (brak alei i ulic) 

- społeczeństwo → minimum 3 klasy społeczne (różnorodność domów) 

- grobowce elity → na planie krzyża, komora główna, przedsionek, schody, przykryte kamiennymi 

płytami  

 

• pismo zapoteckie: 

- na stelach, płytach, nadprożach i framugach 

- opisana historia, konkwisty, narodziny, małżeństwa 

- system mieszany → logogramy, sylabogramy, linearne, glify 

kalendarzowe 

• „urny” zapoteckie: 

- nieznane przeznaczenie 

- puste lub z przedmiotami (ogromna różnorodność) 

- przedstawienia bóstw 

- 39 bóstw w panteonie zapoteckim  

 

• schyłek świetności Monte Albán → 600-800/900 n.e. 

- mniejsza ilość kontaktów z Meksykiem Centralnym → upadek Teo?huacan  

- rozczłonkowanie społeczności → „konkurencja” innych ośrodków 

- koniec wznoszenia monumentalnych konstrukcji 

- stele o charakterze genealogicznym zastępują przedstawienia z osiągnięciami wojennymi  

- liczba mieszkańców → do 4 000  

• przyczyna upadku → ok. 800 n.e.  

- zmiany klimatyczne (susza) lub ew. epidemia 

- choroby ludzi oraz roślin uprawnych 

- zmiany socjopolityczne 

- upadek Teotihuacan → brak „opłacalności” utrzymania Monte Albán 
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Wioletta Kowalczyk 

MEZOAMERYKAŃSKIE RACHUBY KALENDARZOWE 

MAJOWIE 

• Majowie używali 3 rachub: 260-dniowej rytualnej, 365-dniowej oraz tzw. Długiej Rachuby 

• Kalendarz tzol’kin (rachuba 260-dniowa) był kombinacją występujących kolejno 20 nazw i 

liczb od 1 do 13.  

• Kalendarz haab (rachuba 365-dniowa) złożony był z 18 „miesięcy” po 20 dni i 5 dni 

dodatkowych (wayeb).  

• Długa Rachuba to bezwzględna ilość dni od 3114 r. p.n.e. (stworzenie świata) 

AZTEKOWIE 

• Aztekowie używali 

jednocześnie 2 kalendarzy: 

260-dniowego i 365-

dniowego. Data określona 

przez kombinację obu cykli 

powtarzała się po 52 

latach. Moment ten 

uchodził za niebezpieczny, 

ponieważ świat mógł się 

rozpaść. Odprawiano wtedy 

ceremonię Wiązania Lat i 

Rozpalenia Nowego Ognia. 

• Kalendarz tonalpohualli 

(rachuba 260-dniowa) był 

kombinacją występujących 

kolejno 20 nazw i liczb od 1 

do 13.  

• Kalendarz xihuitl (rachuba 

365-dniowa) złożony był z 18 „miesięcy” po 20 dni i 5 dni dodatkowych (nemontemi) 

• Aztekowie wierzyli, że 5 ostatnich dni roku (nemontemi) w rachubie 365-dniowej (xihuitl) to 

dni bezużyteczne i nieszczęśliwe, ponieważ nie czuwa nad nimi żaden z 18 bogów kalendarza 

(każdy miał pod swoją pieczą dokładnie 20 dni) 

• Mieli również rok przestępny. Co cztery lata dodawali szósty dzień do pięciu przeklętych dni 

nemontemi kończących rok 365-dniowy. Prawdopodobnie dzień ten powtarzał nazwę 

poprzednika, by zachować zgodność wszystkich rachub kalendarzowych. 

• W imperium Azteków jarmarki odbywały się dokładnie co pięć dni. Z tego powodu fray 

Bernerdino Shagún stwierdził, że właśnie tyle trwa ich tydzień. Dzisiejsi badacze polemizują z 

jego stanowiskiem, wskazując, że żaden z kalendarzy nie odnotowuje cyklu 5-dniowego 

• Księgi dni, tonalamatl, czyli rozbudowane kalendarze oparte na rachubie 260-dniowej, miały 

umożliwić poznanie i interpretację boskich zamiarów na konkretne dni, co ułatwiało 
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wybranie korzystnego momentu np. na ceremonię nadania imienia, ślub, podjęcie odległej 

wyprawy itp. 

• U Azteków znak dnia narodzin wyznaczał los człowieka. Np. urodzeni pod ome tochtli 

zostawali pijakami i biedakami, mężczyźni z ce calli byli złodziejami, rozpustnikami, oszustami 

i marnotrawcami, a kobiety były leniwe i ospałe. 

• Imiona Azteków składały się ze znaku dnia narodzin w kalendarzu 260-dniowym oraz z 

dodatkowego poetyckiego lub metaforycznego imienia, często o znaczeniu nawiązującym do 

cnót i walorów danej osoby.  
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Marta Sielska, Wioletta Kowalczyk 

CZY DZIŚ JEST KONIEC ŚWIATA? 

Palenqué – miejscowość położona w stanie Chiapas w Meksyku. W 

odległości ok. 7,0 km od niej w 1746 r. odkryto ruiny miasta Majów. 

Największy jego rozkwit przypada na okres od połowy VII do końca VIII 

wieku. 

 K'inich Hanaab' Pakal (Pakal Wielki) (603 –683) – władca miasta-
państwa Majów tożsamego z dzisiejszymi ruinami Palenque. Zasiadł na 
tronie w wieku 12 lat po zakończeniu wyniszczającej wojny. W czasie 
swego 68-letniego panowania zdołał ustabilizować państwo i 
odbudować miasto. W tym czasie zbudowano tez wiele piramid i 
pałaców. Zmarł w 683 roku, a  jego ciało pomalowane cynobrem i 
ozdobione jadeitową maską złożono w Świątyni Inskrypcji w Palenque. 
 
Świątynia Inskrypcji – Grobowiec Pakala (Palenque) 
Zbudowana została na piramidzie schodkowej. Krypta grobowa 
zbudowana została poniżej poziomu podstawy piramidy. Wewnątrz 
krypty znajdował się sarkofag ze szkieletem Pacala Wielkiego, władcy 
Palenqué. Twarz władcy przesłonięta była jadeitową maską. W 
sarkofagu znaleziono także wykonane z jadeitu ozdoby (bransolety, 
pektorał). 

 
Cykle większe niż 13 baktunów: 
kolejny dzień → 0.0.0.0.1.                         

1.0.0.0.0.0. = 1 piktun 
Data na panelu z Palenque (Św. Inskrypcji) → 1.0.0.0.0.8. = 23.10.4772r. 
12.2012 - 13.0.0.0.0. → 13 Bak'tun, koniec rachuby, ale Pakal przewidywał wydarzenia w przód 
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Triada de Palenque: 

K'inich Kan B'alam II (syn Pakala, jego następca) kontynuował zapoczątkowany przez ojca projekt 
zdobienia Palenque. Triada de Palenque: Świątynia Krzyża która była centrum sztuki, Świątynia 
Ulistnionego Krzyża i Świątynia Słońca. 
 
Cykl 52 lat i Święto Nowego Ognia: 
Cykl 52 lat to odpowiednik naszego 100 lecia, moment 
przejściowy, obchodzono (ceremonię) Święto Nowego Ognia, 
bali się końca świata (trzęsienia ziemi, że nie wstanie słońce, że 
zejdą szkielety i zjedzą ich serca). Gaszono stary ogień (na 4 
dni) i zapalano nowy, składali ofiary i o świcie rozpalali nowy 
ogień. Nowy ogień rozpalano na otwartej piersi jeńca :) Ogień 
zanoszono do świątyni. 
Cykl 52 lat (xiuhmolpilli + Święto Nowego Ognia) → 73x 260 
dni = 52 x 365 dni = 18980 dni 
rok 1507 (2-trzcina) →  Montezuma II odprawił ostatnią przed 
przybyciem Hiszpanów ceremonię rozpalenia Nowego Ognia. 
 

  

W okresie gdy po 52 latach 

zbiegały się dwie podstawowe 

rachuby kalendarzowe 

(tonalpouhualli i xihuitl) 

Aztekowie pozdrawiali się 

słowami „nastaje nowy rok” i 

w odpowiedzi na nie dotykali 

traw, ponieważ kolejny cykl 

zawsze zaczynał się pod 

znakiem trzciny. 
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Koniec cyklu 52-letniego, Wiązanie Lat i Święto Nowego Ognia 
• Wyrzucano do wody kamienne i drewniane figurki bożków domowych oraz przyrządy do 

gotowania, wygaszano ogień w miastach. Po ceremonii Wiązania Lat (Toximmolpilia) 

wszystko to wymieniano na nowe. 

• O północy podczas ceremonii Wiązania Lat rozpalano nowy ogień na piersi najmężniejszego 

jeńca z ostatniej wojny. Potem wyrywano mu serce i składano go w ofierze. 

• Wierzono, że jeśli nie uda się rozpalić ognia, nastąpi kres rodzaju ludzkiego, a świat okryją 

wieczne ciemności, ponieważ słońce nie wzejdzie już nigdy więcej. 

• Bano się, że po zakończeniu 52-letniego cyklu na ziemię zstąpią pożerające ludzi potwory 

zwane Tzitzimitle, dlatego gromadzili się na szczytach gór i w najwyżej położonych 

pomieszczeniach domów. 

• W dniu ceremonii zasłaniano ciężarnym kobietom twarze maskami z liści agawy i 

zamykano je w spichlerzach. Wierzono bowiem, że w przypadku, gdy nie uda się rozpalić 

nowego ognia, zamienią się one w krwiożercze zjadające ludzi bestie. 

• Maski z liści agawy zakładano również dzieciom. Zabraniano im spać, ponieważ uważano, 

że mogą się przez to zamienić w myszy. 

• Po rozpaleniu ognia wszyscy Aztekowie w ramach pokuty nacinali sobie uszy i rozbryzgiwali 

krew w stronę ogniska. Było to tak ważne, że rodzice ranili nawet swoje niemowlęta. 

• Po ceremonii Wiązania Lat, która odbywała się w stolicy Azteckiego Imperium, szybcy 

posłańcy musieli zanieść rozpalony na nowo ogień do najodleglejszych prowincji. Używano 

do tego specjalnych sosnowych pochodni. 
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Ważne daty: 

1-królik: 

Stworzenie ziemi 

Imię ziemi 

Stworzenie 5. Słońca 

Cykl 52 lata 1-królik → 13-dom 

Data 2-trzcina: 

Rozpalenie 1. ognia przez Tezcatlipokę 

13-trzcina: 

Stworzenie Słońca i Księżyca 

  

Tzitzimime – azteckie demony, 

które nieustannie próbują zniszczyć 

świat. Wyglądają jak szkielety. Są to 

zmarli ludzie epoki 4 Słońca. 

Zostaliśmy stworzeni z ich kości przez 

Quetzalcoatla i Xolotla. Obecnie 

żyjemy w epoce 5 Słońca, która 

skończy się ogromnym trzęsieniem 

ziemi, które zrzuci je z  firmamentu. 

Wtedy z nieba zstąpią Tzitzimime i nas 

pozjadają. 

Wiązki 52 lat (trzcin) 

 

Tezcatlipoca, czyli Czarne Dymiące Lusterko – 

pan nieba i ziemi, opiekun ludzi, źródło władzy i 

szczęścia, bóg wojny . Jest niewidzialny. 

Przeciwieństwo Quetzalcoatla (z którym walczył i 

którego zmusił do wypłynięcie za wschodnie 

morze). Bóg-stwórca i Słońce ziemi w pierwszej 

epoce świata. Symbolizuje go gwiazdozbiór 

wielkiej niedźwiedzicy i jaguar.  
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Wioletta Kowalczyk 

REGION ZATOKOWY (GOLFO) W OKRESIE KLASYCZNYM I EPIKLASYCZNYM 

 

Dzieli się na dwa regiony archeologiczne:  

• region huastecki 

• region Veracruz  

 

Częściowo pokrywa się z regionem kultury olmeckiej  

 

 

 

KLASYCZNA KULTURA CENTRALNEGO VERACRUZ 

 

Inne nazwy: La Mixtequilla, Totonacapan (bo w okresie 

postklasycznym, czyli XV wieku mieszkali tu 

Totonakowie) 

Najważniejsze ośrodki 

archeologiczne: 

• Cerro de las Mesas 

• La Mojarra 

• El Tajin 

• Remojades 

• Dicha Tuerta 

• El Zapotal 

 

Okresy rozkwitu kultury: 

Olmekowie – XV-IV w. p.n.e. 

Veracruz – I-X w. n.e. 

Teotihuacan – III-VII w. n.e. 

Majowie – IV-X w. n.e 

Toltekowie X-XII w. n.e. 

Totonakowie – X-XVI w. n.e. 

Aztekowie – XII-XVI w. n.e. 
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Kultura Veracruz: 

• miasta = centra ceremonialne (tak jak w okresie preklasycznym) 

• brak materiału archeologicznego 

• ogromna różnorodność stylów w sztuce 

• zarówno figurki małe, jak i wielkie rzeźby ceramiczne, naczynia 

 

Cerro de las Mesas, czyli hiszp. Wzgórze Ołtarzy (najważniejszy ośrodek) 

• 300-600 n.e. 

• najpierw kultura epi-olmecka, potem Veracruz 

• fosy z wodą, setki sztucznych wzgórz (nasypów ziemnych) 

skupionych w grupach 

• przedmioty z jadeitu (depozyt ofiarny pod jednym ze wzgórz) 

• boiska do gry w pelotę 

• 15 stel (niektóre z nich uważane za podręczniki dla skrybów, 

demonstracja systemu pisania ) 

 

 
 

Remojadas 

• 100-800 n.e.  

• Alfonso Medellin (robił tu wykopaliska archeologiczne) 

• słynne z powodu zróżnicowanej ceramiki 

o caritas sonrientes i zwierzątka na kółkach  

 

Totonakowie – mówią w języku penuti, 

spokrewnionym z majańskim.  Ich kraj: 

Totoncapan. Główny ośrodek: El Tajin. 

Kultura Totonaków rozwijała się od II w. 

n.e. W XV wieku podporządkowani 

Aztekom, z którymi potem walczyli u 

boku Hiszpanów. Pierwsi Indianie 

spotkani przez Hernana Corteaza. 

Bogowie: Centeotl – kukurydza, Tajin – 

deszcz (odpowiednik Tlaloca) + 

Quetzacoatl. 

Stela – pomnik 

nagrobny, kamienna, 

sutawiona pionowo 

płyta z inskrypcją lub 

płaskorzeźbą. 
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CARITAS SONRIENTES – uśmiechnięte twarzyczki (600-900 n.e.) 

• znajdowane w Veracruz (Remojadas, Cerro de las Mesas, Nopiloa, El Tahin, Xiutetelco) 

• początkowo przypisywano im totoneckie pochodzenie (teoria obalona; powstały na długo 

przed rozwojem kultury Totoneków.) 

• wyróżniają się na tle sztuki mezoamerykańskiej, gdzie ludzi rzeźbiono w sposób 

schematyczny, bez żadnego wyrazu twarzy, a najczęściej wytwarzano rzeźby zoomorficzne 

• uśmiechają się pokazując zęby, czasem wysuwają język 

• trójkątne twarze 

• niektóre mają również ciała (u innych albo się nie zachowały, albo nie były zrobione) 

• ciała: dziecięce, wyciągnięte do góry ręce, pokazują dłonie 

• nie znamy ich funkcji, ale istnieją różne teorie na ten temat: 

o reprezentacje ludzi w rytualnym transie po zażyciu narkotyków 

o przedstawienia ważnych postaci z różnych rejonów Mezoameryki (rozpoznawane po 

typowych dla tych regionów nakryciach głowy) 

o rzeźby bogów pożywienia, gier i przyjemności, odpowiednio: Xochipilli, 

Macuilxochitl, i Xochiquetzal dla Azteków (teoria Alfonsa Modellina) 

o kult zmarłych (?) 
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Xochipilli, czyli Książe Kwiatów (Mezoameryka) – bóg 

kukurydzy, młodych wschodzących roślin i kwiatów, gier, 

tańca, śpiewu, miłości. Żona – bogini agawy Mayahuel. Na 

jego cześć odprawiano Święto Pożegnania Kwiatów (koniec 

wegetacji; ofiary z ludzi). Wiele wskazuje na to, że był 

również bogiem ekstazy i zachwytu (czasami na jego 

posągach umieszcza się znaki roślin zawierających 

substancje psychoaktywne) 

Substancje psychoaktywne w Mezoameryce: grzyb 

psylocybinowy, tytoń szlachetny, powój, sinicuichi, 

cacahuaxochli i inne, niezidentyfikowane 

Macuilxochitil, czyli 5 Kwiat 

(Mezoameryka) – bóg tańca, 

muzyki, kwiatów, kukurydzy, 

gier i zabaw (peloty!), 

młodości. Patron artystów. 

Pan bogów nadmiarów. Jego 

osobę łączono z chorobami 

miejsc intymnych. Mąż 

Xochiquetzal, bogini kwiatów, 

dzieci, miłości. 

Xochiquetzal, czyli Kwieciste Pióro (Mezoameryka) – 

bogini płodności, kwiatów, dzieci, miłości, zabawy i 

tańca. Utożsamiana z księżycem. Co 8 lat urządzano na jej 

cześć święto  z ludźmi tańczącymi w maskach zwierząt i 

roślin. Była żoną lub kochanką chyba 6 różnych bogów, m. 

in. Tlaloca, Quetzalcoatla i Macuilxochitila. Do niej 

modlono się, aby zyskać urodę albo urodzić bez 

problemów. 
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El Zapotal = Mixtequilla 

• kultura Totonaków (600-900 n.e.), wcześniej Veracruz 

• piramida Cerro del Gallo, a w niej (prawdopodobnie) grobowiec z 

wizerunkami Mictlantecuhtli 

• sanktuarium Mictlantecuhtli (boga śmierci), gdzie znaleziono wiele 

przedstawiających go figurek (obok) i bogaty depozyt ofiarny 

• 19 naturalnej wielkości figur kobiet z odsłoniętymi piersiami 

nazwane Cihuateteo lub Las Señoras de la Tierra (Paniami Ziemi), 

prawdopodobnie przedstawienia Cihuateotl 

• też caritas sonrientes 

     

Mictlantecuhtli, czyli Pan Krainy 

Umarłych (Mictlan), bóg śmierci. Żona – 

Mictlancihuatl. Wyobrażano go sobie jako 

szkielet z czarnymi włosami, gwiazdami 

zamiast oczu i kamiennym sztyletem 

zamiast nosa. Symbolizujące go zwierzęta to 

nietoperz, pająk i sowa.  

Zaświaty w mitologii azteckiej: 

Mictlan – tam szli wszyscy; miał 9 

regionów, które oddzielało 9 

podziemnych rzek. W ostatnim regionie 

mieszkali Mictlantecuhtli i 

Mictlancihuatl.  

Tonatiuhichan – zmarli na wojnie i 

kobiety, które umarły podczas porodu 

Tlalocan – zmarli śmiercią związaną z 

wodą (topielcy, porażeni piorunem, 

chorzy, np. na trąd), pod władzą Tlaloca 

Cihuateteo (l. p. Cihuateotl) – duchy kobiet, które zmarły podczas 

porodu. Płakały na rozstajach dróg. W określone noce  schodziły na 

ziemię, polowały na podróżników, porywały dzieci , wywoływały 

choroby i szaleństwo oraz uwodziły mężczyzn.  
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El Tajin, czyli błyskawice, deszcz (imię totonackiego boga deszczu) 

 

• 800-1300 n.e (datowanie Bruggemanna), 800-1100 n.e. (datowanie Wilkersona) 

• stolica państwa Totonaków (Totoncapan) 

• kanały odprowadzające wodę podczas ulew 

• Tajin Chico, czyli dzielnica mieszkalna 

• ciekawa architektura: 

o meandry schodkowe, tzw. xicalcolihqui – 

element architektoniczny charakterystyczny 

dla kultury Totonaków (obok) 

o schody z niszami i gzymsami 

o nisze 

o fryzy 

o kolory: czerwony i niebieski 

o Piramida Nisz  

o Budynek Kolumn – pałac dynastii rządzącej. 

Nazwany tak, ponieważ u wejścia do budynku 

znajdował się portyk z rzeźbionych kolumn (obok) 

• boiska do gry w piłkę - pelotę (Ullamaliztli) 

o 3 z reliefami 

o najsłynniejsze Boisko Południowe (Juego de Pelota 

Sur) 

PIRAMIDA NISZ  

• 7 pięter 

• w dekoracji meandrowej powtarza się liczba 

 13 (13 liczb kalendarza 260-dniowego) 

• schody ozdobione meandrami-wężami 

• 365 nisz przypominających okna (=365 dni) 

• przeznaczenie nisz nieznane; teorie: 

o stały tam posągi bóstw 

o palono w nich żywicę i kadzidła 
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Renata Gołębiewska, Wioletta Kowalczyk 

OKRES EPIKLASYCZNY 

Okres Epiklasyczny (700-900): początek – upadek Teotihuacanu, potem upadek Monte Alban, 

Palanque, Tikal, Copan i inne majowskie, emigracja rolników, powstają nowe miasta 

 

 
 
przyczyny upadku Teotihuacan: 

• deforestacja 

• mniej środków do życia 

(trzeba utrzymać wojsko, 

kapłanów, arystokrację) 

• rozczłonkowanie miasta 

• degeneracja sieci handlowej 

• nierówny system 

nawadniania – bunty ludności 

• sąsiednie miasta rosną 

• najazdy wrogów 

 

 
 
Schyłek Monte Alban: 

• konkurencja innych ośrodków 

• słabsze kontakty z Meksykiem 

Centralnym 

• koniec wznoszenia wielkich 

konstrukcji 

Przyczyny:  

• susza lub epidemia 

• choroby roślin i ludzi 

• upadek Teotihuacanu 

• zmiany socjopolityczne 

 

 
 
charakterystyka okresu epiklasycznego:  

• migracje rolników, artystów, grup etnicznych 

• wieloetniczne ośrodki (alianse, mariaże) 

• niestabilność polityczna 

• walka o hegemonię 

• rozwój aparatu wojskowego 

• konstrukcje obronne (mury, fosy) 

• ikonografia odnosząca się do wojny 

• cechy „tolteckie” 

 

 

 

 

 

Teotihuacan, czyli miejsce, w którym ludzie stają 

się bogami. Stworzone przez tzw. kulturę 

Teotihuacanu, za której spadkobierców uważa się 

Tolteków i Azteków. Okres największego rozkwitu 

IV-VII w. n.e. Zaplanowane na prostokątnej siatce 

ulic. Po upadku cel pielgrzymek wielu 

mezoamerykańskich plemion. Wg. mitów to tu 

powstał świat. Najważniejsze zabytki: Piramida 

Księżyca, Piramida Słońca, Cytadela, Świątynia 

Quetzalcoatla. 
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Dwa ośrodki na południe od Doliny Meksyku: 
 
Xochicalco: położone na wzgórzach, funkcje obronne, tarasy, nawadnianie, centrum handlowe? 

• Acropolis (rezydencja władców), 

• 2 główne bóstwa (Tlaloc + Quetzalcoatl – mają po piramidzie),  

• Plac i Piramida Steli Dwóch Glifów 

• styl eklektyczny,  

• „Panowie czasu”,  

• ceremonia złożenia trybutu,  

• 3 boiska do gry w pelotę,  

• obserwatorium (z dziurą, przez którą promienie wpadają w 105 dni w ciągu roku) 

 
Cacaxtla: pozycja obronna, na szczycie, mur, fosy,  

• malowidła naścienne (Mural de la Batalla) – sceny  bitwy, wojownicy z atrybutami jaguara i 
orła (2 „bractwa rycerskie” Imperium Azteków) 

• Świątynia Wenus, też malowidła 

• elementy pisma,  

• Gran Basamento,  

• Plac 3 Piramid,  

• Los Cerritos,  

• Pałac,  

• tarasy mieszkalne,  

• Czerwona Świątynia – też malunki 


