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Tajemnice Majów
Jukatan – Meksyk
Œwi¹tynia Wojowników i stó³ ofiarny w
formie pó³le¿¹cej postaci Czaca Mola –
boga deszczu – który trzyma tacê, na której sk³adano ludzkie serca.

El Castillo – Piramida Kukulkana – Chichén Itzá.

21 grudnia 2012 r. Data, która
coraz czêœciej ukazuje siê na ³amach prasy. Media roztrz¹saj¹ jej
nadejœcie, a my zastanawiamy siê –
czy to ju¿ koniec naszej cywilizacji? Czy nadszed³ dzieñ zag³ady,
o której mówi Apokalipsa œwiêtego Jana, stanowi¹ca ostatni¹ czêœæ
Nowego Testamentu? A mo¿e to
data nadejœcia nowej ery, nowej
wielkiej epoki ? Na te i inne pytania prawdopodobnie nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi, ale
spróbujmy zag³êbiæ siê w œwiat staro¿ytnych Majów i ich niezwyk³ej
kultury. Wyruszamy do Meksyku
na pó³wysep Jukatan.
Ten rozleg³y kraj Ameryki Pó³nocnej, od lat przyci¹ga turystów
wabi¹c ich wspania³ymi krajobrazami, ciep³ymi wodami Zatoki
Meksykañskiej i Morza Karaibskiego oraz histori¹, która wywo³uje
dreszczyk emocji. Tutaj, na rozleg³ych niedostêpnych terenach poroœniêtych gêst¹ d¿ungl¹ istnia³y
prekolumbijskie cywilizacje Olmeków, Zapoteków, Majów, czy Tolteków. Tutaj swoje kroki postawi³
w 1519 roku Hernan Cortes k³ad¹c
kres wielkiej cywilizacji Azteków.

Podró¿ujemy ju¿ kilkanaœcie dni
po Ameryce Œrodkowej, dzisiaj stajemy na niewielkim parkingu,
przed jedn¹ z najwiêkszych atrakcji Meksyku. W XIX wieku, ¿adne
inne spoœród licznych stanowisk archeologicznych w Meksyku nie
rozbudzi³o tylu fantazji uczonych,
poszukiwaczy przygód i badaczy,
jak wspania³y zespó³ œwi¹tyñ w Palenque.
Z ca³¹ pewnoœci¹ przyczyni³o siê
do tego niezwyk³e i egzotyczne –
zw³aszcza dla Europejczyków – po³o¿enie tego kultowego miasta
Majów w bujnym lesie deszczowym
stanu Chiapas. Przed wejœciem nie
mo¿emy odmówiæ sobie spêdzenia
kilku chwil pomiêdzy straganami,
za którymi stoj¹ potomkowie wielkich w³adców tej krainy. Kobiety
sprzedaj¹ soczyste mango, którego
zapach miesza siê z odg³osami grzechotek i wspania³ym, subtelnym
dŸwiêkiem bambusowej fletni
pana. Dzieciaki obwi¹zane chust¹
przysypiaj¹ na plecach matek,
a mê¿czyŸni próbuj¹ sprzedaæ lokalne wyroby nielicznym turystom.
Zbli¿amy siê do wejœcia. Krótka
kontrola, po której statyw fotograficzny musi pozostaæ w depozycie.
Dla stra¿ników to sprzêt profesjonalny. Jeszcze kilkadziesi¹t metrów
i jesteœmy w centrum niezwyk³ego
miasta. Przed nami rozleg³y zielony plac, wokó³ którego wznosz¹ siê

Pa³ac królewski i obserwatorium astronomicze – Palenque.
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Kamienna p³yta przykrywaj¹ca sarkofag Pakala Wielkiego w Palenque.

kamienne piramidy zwieñczone
prostok¹tnymi œwi¹tyniami. Setki
kamiennych stopni, tarasów na tle
bujnej tropikalnej roœlinnoœci wygl¹da bajecznie. Krople str¹cane
z liœci przez wiatr, szum drzew
i przejmuj¹ce odg³osy dobiegaj¹ce
z ciemno-zielonej œciany lasu dope³niaj¹ tajemniczoœci tego miejsca.
Stajemy u podnó¿a najs³ynniejszej budowli miasta. To s³awna Œwi¹tynia Inskrypcji, gdzie odkryto 600
reliefów przedstawiaj¹cych cz³onków rodziny królewskiej w wymyœlnych strojach oraz grobowiec Pakala Wielkiego, którego odkrycie sta³o
siê sensacj¹ archeologiczn¹ XX wieku. Niestety turyœci nie maj¹ wstêpu do krypty. W grobie znaleziono
wiele cennych przedmiotów, m.in.
jadeitow¹ maskê, bransolety i pektora³ (ozdobny naszyjnik), który
widzieliœmy w Muzeum Antropologicznym w Mexico City. Do ozdobionej rzeŸbionymi podobiznami
w³adców krypty, g³êboko we wnêtrze piramidy wiedzie 66 w¹skich
stopni. Sarkofag w komorze, w której spoczywa³ Pakal Wielki jest przykryty 5-tonow¹ bogato dekorowan¹,
kamienn¹ p³yt¹ symbolizuj¹c¹ odejœcie w³adcy w zaœwiaty. Wed³ug naukowców wykuty wizerunek ptaka
Moan symbolizuje œmieræ.
Popatrzmy jednak na p³ytê z innej perspektywy – proszê obróciæ
gazetê i popatrzeæ na zdjêcie „Kamienna p³yta przykrywaj¹ca sarko-

fag Pakala Wielkiego w Palenque”
w poziomie – nie mo¿na nie doceniæ interpretacji znanego badacza
tajemnic œwiata Ericha von Danikena. Oto siedzi jakaœ ludzka istota
z pochylonym do przodu tu³owiem,
w pozycji kierowcy, a jej pojazd ka¿de
wspó³czesne dziecko zidentyfikuje jako
rakietê. Wehiku³ jest z przodu spiczasty, nastêpnie widaæ na nim dziwaczne, ¿³obkowate wybrzuszenia, podobne do rur ss¹cych, potem rozszerza siê,
a na ogonie pojawia siê p³omieñ. Pochylona do przodu istota obs³uguje rêkami szereg nieznanych bli¿ej przyrz¹dów kontrolnych. Pozycja cia³a dok³adnie ukazanego kosmonauty sygnalizuje prace, a kosmita uwa¿nie
wpatruje siê w aparat wisz¹cy tu¿
przed jego twarz¹... Kto ma racjê? –
interpretacjê pozostawiam Wam.
Wróciwszy na g³ówny plac stajemy
przed tzw. Pa³acem, czyli królewsk¹
rezydencj¹, a zarazem miejscem
ceremonii. Sklepione galerie i komnaty otaczaj¹ wewnêtrzne dziedziñce. Dominuj¹cym elementem pa³acu jest czterokondygnacyjna wie¿a – prawdopodobnie obserwatorium astronomiczne – która powsta³a tu¿ przed upadkiem miasta.
Przy stopniach od strony zachodniej znajduj¹ siê rzeŸbione p³yty
przedstawiaj¹ce motywy z ¿ycia Pakala. Z pa³acu doskonale widaæ pozosta³oœci kamiennego akweduktu
œwiadcz¹cego o niezwyk³ych umiejêtnoœciach budowniczych. Jeste-
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œmy przy kolejnej grupie piramid.
To Œwi¹tynia Krzy¿a, Œwi¹tynia Liœciastego Krzy¿a i Œwi¹tynia S³oñca, z której rozpoœciera siê rozleg³y
widok na ca³y kompleks. Pod koniec X wieku Palenque zosta³o
opuszczone, popad³o w ruinê
i z biegiem czasu poch³onê³a je
d¿ungla, która skry³a na wiele stuleci ruiny przed wzrokiem ciekawych
– a¿ do czasu, gdy 800 lat póŸniej
zosta³y one ponownie odkryte
i wpisane na listê œwiatowego dziedzictwa kultury UNESCO.
Opuszczamy zagubione w d¿ungli, pe³ne tajemnic Palenque. Kierujemy siê na drug¹ stronê Pó³wyspu Jukatan i Zatokê Meksykañsk¹. Pozostawiamy za sob¹ kolonialne Campeche, rezerwat biosfery Celestun, który zosta³ uznany
za jeden z wa¿niejszych obszarów
wodno-b³otnych w Ameryce, „Bia³e Miasto” Meridê, Izamal do którego pielgrzymowa³ Jan Pawe³ II,
by stan¹æ przed bram¹ jednego
z siedmiu Nowych Cudów Œwiata
– Chichen Itza. Pokonuj¹c bramki
biletowe, kilka straganów z pami¹tkami od razu stajemy przed jednym
z najs³ynniejszych zabytków œwiata. Przed nami El Castillo – Piramida Kukulkana – najs³ynniejsza budowla kompleksu, której zdjêcia
mo¿na spotkaæ niemal w ka¿dym
katalogu i ulotce promuj¹cej podró¿e do Meksyku. Ta niezwyk³a piramida o szlachetnych proporcjach
jest jedn¹ z najlepiej zachowanych
budowli Majów, owiana tajemnic¹
i mnóstwem skojarzeñ. Na wierzcho³ek piramidy prowadz¹ cztery
ci¹gi schodów po 90 stopni i 5 stopni szczytowych, co daje liczbê 365 –
tyle ile dni w roku. Piramida jest
ustawiona idealnie wed³ug kierunków œwiata, a w porze równonocny wiosennej i jesiennej œci¹ga tutaj tysi¹ce widzów. W te dni s³oñce
oœwietla piramidê w taki sposób,
¿e powstaj¹cy cieñ wije siê po stopniach, jak w¹¿. Zjawisko to jest
œwiadectwem niebywale rozleg³ej
wiedzy astronomicznej i matematycznej Majów. Kompleks Chichen Itza ma chyba naj³adniejsze
boisko do gry w pelotê w ca³ej
Ameryce Œrodkowej. P³askorzeŸby
na bocznych œcianach przedstawiaj¹ graczy z uciêtymi g³owami,
byæ mo¿e walczono w tych zawodach o ¿ycie. Wed³ug relacji pochodz¹cej z póŸniejszych azteckich
czasów zwyciêzc¹ by³ gracz, któremu uda³o siê przerzuciæ tward¹
pi³kê wykonan¹ z kauczuku, podbijaj¹c ja udami, biodrami i ramionami przez jeden z kamiennych
krêgów zawieszonych wysoko na
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Œwi¹tynia Pakala Wielkiego – Palenque.

Barwne pami¹tki.

Cenotes – krasowe zag³ebienia, z których pobierano wodê i sk³adano ofiary.

Boisko do gry w Pelotê – Chichén Itzá.

ka¿dej ze œcian. Co dzia³o siê
z przegranym? Prawdopodobnie
sk³adano go w ofierze. Obsydianowym no¿em, ¿ywcem wykrawano
mu serce. Krêpuj¹c nogi i rêce staczano brocz¹ce krwi¹ cia³o po stopniach piramidy. U stóp piramidy
cia³o obdzierano ze skóry, któr¹
nak³ada³ kap³an do rytualnego tañca. A makabryczny spektakl odbywa³ siê przy owacji t³umu. Malowid³a œcienne i stalle pe³ne s¹ wojowników i sk³adanych ofiar z ludzi.
Obok boiska do gry w pelotê wznosi
siê kamienna œciana ozdobiona licznymi reliefami wyobra¿aj¹cymi
ludzkie czaszki powbijane na pale.
Chichen Itza to jedno z najbardziej
niezwyk³ych i pe³nych grozy miejsc
w Nowym Œwiecie. Ruszamy dalej.
Id¹c alejk¹ wspó³czesnych pami¹tek jesteœmy nad okr¹g³ym naturalnym zag³êbieniem wype³nionym
wod¹ – zwanym Cenotes. Ze wzglêdu na ograniczone opady i brak
rzek, cenotes by³y dla Majów podstawowym Ÿród³em wody. Nie pe³ni³y one jednak wy³¹cznie roli magazynu pitnej wody. Na dnie tej
krasowej studni Pablo Romeo,
a póŸniej Jacgues Cousteau odkryli ludzkie szkielety oraz pos¹¿ki
z jadeitu i z³ota, co uznano za kolejne potwierdzenie, ¿e Majowie
praktykowali sk³adanie ofiar z ludzi. Wracamy na g³ówny plac miasta, gdzie wznosi siê Aleja Tysi¹ca
Kolumn, ustawiona przed frontem

Œwi¹tyni Wojowników, na szczycie
której znajduje siê stó³ ofiarny wyrzeŸbiony w formie pó³le¿¹cej postaci Czaca Mola – boga deszczu
trzymaj¹cego tacê, na której sk³adano ludzkie serca. I jeszcze jeden
zabytek godny uwagi. El Caracol –
czyli Œlimak – to okr¹g³a wie¿a wewn¹trz której umieszczono spiraln¹ klatkê schodow¹ prowadz¹c¹
do górnej komory. Jej okna zosta³y
umieszczone promieniœcie. St¹d
przypuszczenie o zastosowaniu
wie¿y do obserwacji astronomicznych. I tutaj zaczynaj¹ siê mno¿yæ
pytania i wiele niewyjaœnionych
dot¹d zagadek. Sk¹d ci proœci ludzie posiedli niezwyk³¹ wiedzê matematyczn¹ i astronomiczn¹? Bez
¿adnych precyzyjnych instrumentów potrafili wyznaczyæ obieg Ziemi i Ksiê¿yca wokó³ S³oñca oraz
cykle innych cia³ niebieskich. Sk¹d
wiedzieli o pasie asteroid czy o odleg³ym Plutonie? A wiedzieli. Dlaczego w majañskich przekazach
odczytanych na stellach, mówi¹
o sobie: Jesteœmy nawigatorami Czasu, panami iluzji, którzy pokonali czas
i przestrzeñ. Dziêki zdolnoœci do podró¿y miêdzywymiarowych zdobyliœmy
Najwy¿sz¹ Wiedzê Wszechœwiata?
Wszystkie antyczne kultury czci³y
swoich bogów. Ale do jakich bogów wznosili mod³y Majowie? Oficjalna nauka twierdzi, ¿e by³y to
si³y przyrody. Si³y przyrody nie dyktuj¹ jednak ludziom kalendarzy,

których precyzja zdumiewa wspó³czesnych badaczy. A co z przepowiedni¹ na rok 2012? Majowie pos³ugiwali siê dwoma kalendarzami.
Kalendarz Tzolkin sk³ada³ siê z 260
dni oraz kalendarz Haab który mia³
365 dni. Majowie ³¹czyli oba kalendarze w „Cykl Kalendarzowy” trwaj¹cy 52 lata w przybli¿eniu czas ¿ycia
jednego pokolenia. Posiadali równie¿ tzw. „D³ug¹ Rachubê” obejmuj¹c¹ maksymalnie 5126 lat. Pocz¹tkiem „D³ugiej Rachuby” Majów mia³a byæ data dziœ zapisywana
jako 11 sierpnia 3114 roku przed
nasz¹ er¹, a jej koniec przypada
w³aœnie 21 grudnia 2012 r. Co ciekawe, koniec œwiata jest wyznaczany na 2012 rok, tak¿e przez wiele
innych przepowiedni, m.in. Proroctwo Oriona. W roku 2012 Wenus, Orion, Mars oraz inne gwiazdy i planety osi¹gn¹ to samo po³o¿enie wzglêdem siebie jak w roku
9792 przed Chrystusem. Dzisiaj
wielu naukowców i badaczy zaprzecza zbli¿aj¹cej siê apokalipsie, bo
prawdopodobnie dla Majów to tylko pocz¹tek nowej epoki, która jednak przyniesie wiele zmian. A co
z nami? Na wszelki wypadek zróbmy wczeœniej zakupy na Œwi¹teczny Stó³ i wypatrujmy pierwszej
gwiazdy na niebie.
Zapraszam na You
Tube – niezwyklyswiat
Meksyk www.niezwyklyswiat.com
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