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Slovenský archeologický a historický inštitút (SAHI) 
organizuje už šesť rokov samostatný archeologický projekt 
výskumu predkolumbovských mayských miest v pralesoch 
guatemalskej provincie Petén. V centre tohto projektu 
vedeného profesorom Milanom Kováčom je lokalita Uaxactún, 
ale výskum sa postupne rozrástol aj do oblasti vzdialenejších 
ruín v okolitom dažďovom pralese.

Celý archeologický základ tohto bá-
dateľského programu je výsostným 

projektom SAHI, finančne podporova-
ným honorárnym konzulom Guatemaly 
v SR Zoroslavom Kollárom. V niektorých 
dôležitých oblastiach participujú aj ďal-
šie slovenské vedecké inštitúcie. Naprík-
lad Filozofická fakulta Univerzity Komen-
ského v Bratislave (FiF UK) zabezpečuje 
prieskum nových lokalít a reštaurovanie 
objavených objektov a Slovenská tech-

nická univerzita v Bratislave (STU) zase 
s projektom úzko spolupracuje v oblasti 
geodézie a topografie. 

Projekt si vyžaduje veľké množstvo 
ďalších špecializovaných činností, čo 
okrem povinného paritného zastúpenia 
guatemalskej strany zakladá aj širšiu 
spoluprácu s odborníkmi z celého sveta. 
Na projekte sa pod slovenským vedením 
doteraz priamo zúčastnilo 79 bádateľov 
11 národností, z toho 27 Slovákov, 27 

Guatemalčanov, sedem Francúzov, po päť
Španielov a Mexičanov, dvaja Nemci a
Američania a jeden Rus, Fín, Čech a Po-
liak. Výskumy sa už priblížili k hranici 
200 000 nájdených a analyzovaných úlom-
kov keramiky a výsledky projektu obsa-
hujú momentálne viac ako 5 000 strán 
vedeckých správ. Aj preto bude veľmi 
ťažké vyzdvihnúť na nasledujúcich strán-
kach to najvýznamnejšie. 

Mayovia disponovali dvadsiatkovým 
číselným systémom a číselnú jednotku 
„dvadsať“ nazývali winik – človek, aby 
zdôraznili jej úplnosť. Preto sa aj na tom-
to mieste pokúsime o výber dvadsiatich 
objavov alebo aktivít projektu, ktoré síce
nebudú ani zďaleka predstavovať úpl-
nosť, ale pomôžu čitateľovi aspoň k zák-
ladnej predstave toho, čím sa vlastne 
zaoberáme a čo významné sme objavili 
v srdci guatemalskej džungle. 

■  Triadické skupiny vznikali v predklasickom období tak, že sa
na vyvýšenej platforme postavili tri pyramídy do rovnoramen-
ného trojuholníka, pričom pyramída na hrote bola väčšia a dve
na krídlach menšie. Tento symetrický architektonický útvar, 
niekedy doplnený aj o menšie postranné stavby, zrejme
napodoboval tri hviezdy v súhvezdí Orión. Tie repre-
zentovali prvé ohnisko, z ktorého bol údajne stvorený 
mayský vesmír. Triadické skupiny boli sídlami dávnych 
mayských kráľov, centrami politickej moci a ich 
odkazovanie na stvorenie sveta súviselo s fixným 
mytologickým spojením stvoriteľských síl a posvätnej 
kráľovskej moci, ktoré bolo v mayskej tradícii hlboko
zakorenené. Skupina H Sever bola objavená a zakres-
lená ešte v prvých dekádach 20. storočia, avšak 
vtedajší bádatelia z Carnegieho inštitútu bez vykopá-
vok, len na základe obrysov hlinených vŕškov, miesto 
neidentifikovali ako triadickú skupinu a zakreslili 
ju nesprávne. Až naše vykopávky opravili tieto staré
mapy a postupne sme na svetlo sveta vykopali unikátne
centrum kráľovskej moci, ktoré dominovalo Uaxactú-
nu niekedy medzi rokmi 50 pred n. l. a 150 n. l. 
Rezidenčné sídlo kráľa – centrálnu stavbu H I tejto 

triadickej skupiny definoval počas troch rokov intenzívnych 
vykopávok slovenský archeológ Martin Hanuš. Okrem zložitého 
tvaru budovy objavil aj jej štukovú výzdobu, zvyšky pestrých 
farieb, ktorými bola natretá a čiastočne zachované masky 
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POHĽAD NA NÁMESTIE TRIADICKÉHO KOMPLEXU H SEVER. 
REKONŠTRUKCIA MASSIMO STEFANI.

NAJSTARŠIE SÍDLO KRÁĽA – TRIADICKÝ KOMPLEX H SEVER



STÉLA 28 – NAJSTARŠÍ 
MAYSKÝ NÁPIS V KAMENI
■  V roku 2013 postretla archeologická šťastena
tím kopajúci prednú časť triadického komplexu
H Sever pod vedením slovenského archeológa 
Daniela Kendralu. Tento náš archeológ, poverený
vykopávkami štyroch menších stavieb, ktoré
stoja na tej istej platforme pred a za samotnou 
triadickou skupinou, pri zasypávaní vykopávok 
v závere sezóny objavil opracovaný kameň, 
ktorý sa ukázal byť fragmentom stély. Označili
sme ju podľa poradia štandardne číslovkou 28. 
Nález nápisu v kameni je na mayskej archeolo-
gickej lokalite vzácny, ale nie neobvyklý.
Tento však od začiatku vykazoval zvláštnosti. 
Naši epigrafisti, ktorí si inak poradili s may-
skými nápismi všetkého druhu, ho nedokázali 
prečítať. Obsahoval údajne príliš archaické 
a neznáme znaky. Ďalšie skúmanie archeolo-
gického kontextu a podrobné analýzy nápisu 
ukázali, že bol pravdepodobne vytvorený 
okolo roku 100 pred n. l., alebo aj skôr. Je to 
teda jedna z najstarších zachovaných ukážok 
raného mayského písma a jeden z najstarších, 
možno aj celkom najstarší, záznam mayského 
písma v kameni. Niektoré jeho prvky možno 
porovnať s nápismi na nástenných maľbách 
v neďalekom San Bartolo, ďalšie však nemajú 
žiaden náprotivok. Pozoruhodná je jemnosť 
tesania a dodnes zachovaná červená farba, 
ktorou bolo písmo natreté. Stéla 28 musela 
byť svedkom násilia medzi rokmi 100 – 50 pred 
n. l., kedy, inak u Mayov posvätný, spravidla 
kráľovský nápis bol rozbitý a zneuctený tak, 
že ho použili ako obyčajný blok kameňa 
a zamurovali do stavby, ktorá vznikla okolo 
roku 50 pred n. l. Žiaľ, existuje len malá 
pravdepodobnosť, že by sme sa o jeho pohnu-
tých osudoch dozvedeli v dohľadnom čase viac.

Zato neskoré predklasické 
obdobie ako také, 

kedy sa to všetko 
odohralo, 
spoznávame 
vďaka našim 

vykopávkam 
čoraz dôk-
ladnejšie.  
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STÉLA 28 
S POČIATKAMI 

MAYSKÉHO PÍSMA

na jej čelnej fasáde. Chronológiu jej výstavby potom doplnil rozsiahlym, 
až 28 m dlhým tunelom popod celú stavbu ďalší náš archeológ Pavol 
Spišák. Ten istý archeológ predtým kompletne vykopal a definoval jednu 
z dvoch bočných pyramíd. Objavil, že len 100 – 200 rokov po definitív-
nom opustení triadickej skupiny tam zrejme potomkovia pôvodných 
obyvateľov postavili oratórium, okrúhle štukové pódium určené asi 

na obrady alebo obety určené predkom, ktorí 
v budovách pôvodne žili. Ale Mayovia sa na toto 
posvätné centrum moci starých kráľov nevracali 
len krátko po opustení. Martin Hanuš hneď na 
začiatku výskumu objavil dve krásne opracované 
pazúrikové čepele z kopijí, ktoré ležali na úpätí 
hlavnej pyramídy v plytkých vrstvách humusu. 
Pochádzajú z neskorého klasického obdobia, 
v ruinách budovy ich teda uložili 600 – 700 rokov 
po jej opustení. Tak dlho trvala mayská pamäť 
a úcta k dávnym vládcom, ktorých určite poznali 
aj po mene. Môžeme si len predstavovať, že tie
dve mohutné kopije s rukoväťami, azda zdobe-
nými jaguárou kožou, ležali pôvodne skrížené 
na hromade ruín, ktorá zostala z kráľovského 
sídla a ich odkaz znel: nevstupovať, toto je 
posvätná pôda predkov!

PROCES KONZERVÁCIE JEDNEJ Z OBJAVENÝCH GIGANTICKÝCH MASIEK

GIGANTICKÉ MASKY
■ Hneď v prvom roku vykopávok, v roku 2009, sa nám podarilo zachytiť 
vo fasáde triadického komplexu H Sever volúty naznačujúce výzdobu zo štuky 
(materiál podobný sadre, len tvrdší, ktorý sa veľmi často používal v mayskom 
sochárskom umení). Zamerali sme na ne vykopávky a ich ďalšie odkopanie 
preukázalo, že je to oveľa väčší objekt, než sme sa spočiatku nazdávali 
a budeme mu musieť venovať v budúcnosti oveľa viac pozornosti. Skutočne 
sa tak stalo a tento nález si vyžiadal štyri roky sústredenej výskumnej práce 
(medzi rokmi 2009 – 2012). Ukázalo sa, že sú to masky božstva na oboch 
stranách fasády z neskorého predklasického obdobia vybudované v 1. storočí 
pred n. l. Na fasáde architektonického komplexu H Sever boli vymodelované 
v štuke do troch úrovní nad sebou, každá v šírke okolo 20 m a výške pôvodne 
takmer 5 m (zachovali sa však len do výšky necelého 3,5 m). Tieto štukové 
„tváre božstva“ sa tak svojimi pôvodnými rozmermi a plochou (každá takmer 
100 m2) radia k najväčším umeleckým dielam, aké kedy vôbec Mayovia vytvorili. 
Sú orientované na západ a podľa doterajšieho bádania predstavujú buď slnko 
v podsvetí, alebo rané dynastické božstvo. Nález gigantických masiek slovenský 
projekt preslávil a v súčasnosti pripravujeme vytvorenie ich replík, ktoré budú
priamo na mieste pripomínať tento obdivuhodný prejav starej mayskej 
zbožnosti. Zakonzervované originály sme ukryli pod zem, aby sa zachovali 
prinajmenšom ďalších 2 000 rokov.

IL
US

TR
ÁC

IE
, F

OT
O:

 AR
CH

ÍV
 S

AH
I



■  Pyramídu označovanú ako H XV
vykopal archeologický tím pod vedením
vedúceho projektu Milana Kováča 
počas šiestich sezón v rokoch 2009 až 
2014. Vykopávky postupne odhalili, 
že je to tzv. radiálna pyramída z 1. sto-
ročia pred n. l., ktorá neslúžila ako
reprezentačné a bežné sídlo. Tieto 
pyramídy slúžili výhradne ako rituálne 
objekty s prevažne astronomickým 
významom. Postupne sa odhalila 
nápadná podobnosť tohto objektu 
s centrálnou pyramídou tzv. Stratené-
ho sveta v Tikale, čo môže naznačovať 
dobovú previazanosť oboch miest. 
A keďže uaxactúnska pyramída je
menšia, môže to byť kópia majestnát-
nejšieho vzoru z Tikalu. Vzhľadom 
k určitej spojitosti politickej moci 
s dimenziami architektúry v mayskom 
sociálno-politickom prostredí by to
mohlo naznačovať závislosť Uaxactúnu 
od Tikalu už v 1. storočí pred n. l., teda
v podstatne ranejšom období mayských
dejín (o 450 rokov skôr), než sa doteraz

myslelo. Ešte viac než tvar dokonalej 
kópie hlavnej pyramídy Tikalu z tohto 
obdobia prekvapuje jej orientácia. Je
jednoznačne orientovaná na triadickú
skupinu H Sever. Slovenský archeo-
astronóm Vladimír Karlovský zistil, 
že spojnica medzi jej vrcholom a stre-
dom ústrednej, najvyššej pyramídy 
triadickej skupiny H Sever určuje
presne líniu, na ktorej sú pozorova-
teľné heliaktické východy a západy 
Oriónu. Pre Mayov to bolo mimoriadne 
dôležité súhvezdie – predpokladali, 
že v jeho časti sa odohralo stvorenie 
sveta, preto túto orientáciu nepokla-
dáme za náhodnú. Zvlášť ak vezmeme 
do úvahy, že triadická skupina ako taká 
je pozemským napodobnením práve 
onoho miesta stvorenia sveta v Orió-
ne. Tak bol zrejme prostredníctvom 
architektúry spojený nebeský obraz 
s jeho pozemskou reprezentáciou. 
Radiálna pyramída H XV mala teda 
podľa výsledkov nášho bádania zatiaľ 
v mayskom svete nevídanú funkciu 

– pravdepodobne slúžila na pozorovanie
kozmického divadla spojeného s pripo-
menutím stvorenia sveta.

■  Pyramída H XVI pre nás predstavovala hneď od začiatku 
jeden z najzáhadnejších objektov celej skupiny H Sever. Stála 
akosi mimo urbánneho systému a bolo na nej až podozrivo 
veľa keramiky z ranoklasického obdobia, kým inde prevažovala 
staršia – predklasická. Aj preto stál na začiatku rozvrhu 
vykopávok geofyzikálny prieskum, ktorý pomocou prístrojov 
realizoval slovenský špecialista Peter Milo. Vykopávky začala 
nemecká archeologička Eva Goetting, ale už od druhého roku
výskumu bola stavba v rukách slovenskej archeologičky Evy 
Jobbovej. Postupne sa ukázalo, že stavba má minimálne tri
vývojové etapy. Tá prvá, potvrdená tunelom kopaným iba
v roku 2014, je mimoriadne stará a dotýka sa zrejme prechodu
medzi stredným 
a neskorým predkla-
sickým obdobím, teda 
obdobia medzi rokmi 
400 – 300 pred n. l. 
Tento vek vysvetľuje 
„osamelosť“ stavby,
pretože v tomto 
období ešte archi-
tektonická skupina 
H Sever, kde dnes 
stojí, nejestvovala. 
Pyramída z týchto 
dávnych čias sa zacho-
vala úplne kompletná, 

pretože bola neskôr, okolo roku 150 pred n. l., zasypaná 
a prekrytá ďalšou pyramídou, ktorá už korešpondovala s novým 
stavebným rozvojom na skupine H Sever. Okolo roku 150 n. l.
bola budova opustená a chátrala zhruba ďalších 100 – 150 
rokov. Potom, na počiatku ranoklasického obdobia, okolo 
roku 300 n. l., bola opäť prebudovaná, tentoraz už nie ako 
obytné, ale výsostne rituálne miesto. Na jeho čele Mayovia 
vybudovali „niku“ vyloženú kamennou „dlažbou“ a obložili 
ju monumentálnymi – „megalitickými“ blokmi kameňa, nad 
ktorými vztýčili kamennú stélu. Tak vznikla pozoruhodná 
svätyňa určená zrejme ku kultu predkov. Našli sme v nej 
množstvo obetných predmetov, nádob, ale najmä takmer 

päťdesiat zvláštnych 
kamenných kotúčov, 
ktoré mali zjavne 
rituálne poslanie. 
Ich konkrétny 
význam nám však 
stále uniká.
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20 objavov  

POTOMKOVIA MAYOV SI V UAXACTÚNE AJ 
DNES PRIPOMÍNAJÚ SPOJENIE ČLOVEKA 
A VESMÍRU

PYRAMÍDA H XVI 
JE NA OBRÁZKU STÁLE 
POD ZEMOU, AVŠAK UŽ

S ODKOPANÝM OBVODOM 
ČELNEJ FASÁDY

PYRAMÍDA H XVI A JEJ MEGALITICKÁ SVÄTYŇA

RADIÁLNA PYRAMÍDA H XV A STVORENIE SVETA



■  Keď sme v roku 2011 počas vykopávok na úpätí hory 
v skupine F Sever našli niekoľko žraločích zubov, žartovali 
sme, že tu v časoch Mayov žili suchozemské žraloky. V sku-
točnosti sme dobre vedeli, že žraločie zuby budú patriť 
k importovaným obetným darom, ktoré prinášali na vrch 
hory, kde sa rozkladá niekoľko veľkých budov a zrejme 
ich dažde splavili až dolu do údolia. To, čo sme nevedeli, 
je však to, že celá hora je v skutočnosti jednoliatou, len 
ťažko predstaviteľnou stavbou pokrytou nánosmi zeme 
a vegetáciou a budovy na nej sú jej integrálnou súčasťou. 
Na takú megalomanskú perspektívu nebol nikto z nás 
pripravený. Tým skôr, že hora bola husto porastená 
pralesom a pohľad z ktorejkoľvek strany neumožňoval 
ani čiastkovú predstavu o takom mohutnom celku. 
Až trpezlivé merania tímu geodeta Tibora Lieskovského 
z STU a jeho 3D model, kde sa spočítali výsledné merania, 
nás doslova posadil do stoličiek. Treba podotknúť, že na 
zložitých meraniach trvajúcich dva roky sa podieľali aj 
Jakub Špoták a Jakub Mižičko z Filozofickej fakulty UK, 
Robert Peschl z Prírodovedeckej fakulty UK a Jakub Straka 
z STU. Neodkladne sme začali s overovaním vykopávok, 
lebo model a údajné terénne hrany môžu predsa len klamať. 
Predpokladali sme, že ak je to celé skutočne stavba, musí 
byť vrstvená umelo, mať fasádu a na nej veľké schodisko. 
Hĺbkovú sondu overujúcu umelé podložie urobila už pred 
časom španielska archeologička Maite Carbonell. Predbežné 
overovacie vykopávky na predpokladanej fasáde urobil 
mexický archeológ Carlos Pallán a definitívne v roku 2014 
slovenský archeológ Drahoslav Hulínek a guatemalská 
archeologička Damaris Menéndez. Výsledky presne naplnili 
digitálne predpovede Tibora Lieskovského. Pred nami 
sa týčila nielen najvyššia budova Uaxactúnu, paradoxne 
objavená takmer po sto rokoch vykopávok tohto mesta, 
ale aj najväčšia budova z predklasického obdobia celého 
stredného Peténu. Áno, môže to znamenať, že náš Uaxactún 
bol v určitej dobe vládnucim mestom pre rozľahlé mayské 
územia. Stavbu sme pomenovali El Tiburon 
– teda „Žralok“ – hneď z niekoľkých 
dôvodov. Jednak preto, lebo 
prvými nálezmi z nej boli 
žraločie zuby, a tiež 
preto, že má 

z výšky tvar T – takto Mayovia schematicky znázorňovali 
žraločí zub, ale aj pre jeho dominantnosť medzi stavbami 
v najširšom okolí. V názve sa odráža aj trochu humoru 
z terénneho výskumu. Stavbu totiž ako prvý komplexne 
zachytil a predpovedal Tibor Lieskovský, ktorého Guate-
malčania pre im nezrozumiteľné meno Tibor volali Tiburon, 
teda „ Žralok“. Podľa našich meraní sa komplex El Tiburon 
skladá z dvoch na sebe stojacich platforiem s dvojitou 
triadickou skupinou. Spolu je vysoký 32 m, jeho základňa 
meria 165 x 115 m a na jeho výstavbu bolo použitých 
355 796 m3 materiálu. Objemom je to teda väčšia stavba 
než Džoserova pyramída v Egypte a zhruba polovičná oproti 
pyramíde Slnka v Teotihuacáne. Napriek tomu, že sme 
už s vykopávkami tohto architektonického obra začali, 
to hlavné máme zjavne ešte len pred sebou.
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KĽÚČOVÁ 
POSTAVA 
PRI VYMERANÍ 
A IDENTIFIKÁCII 
EL TIBURÓNU, 
DR. TIBOR 
LIESKOVSKÝ

REKONŠTRUKCIA KOMPLEXU 
EL TIBURON. KRESBA 

MASSIMO STEFANI.

„ŽRALOČÍ“ KOMPLEX



NEPODOBNÉ DVOJČATÁ 
– MASKY H JUH
■  Ešte v 80. rokoch 20. storočia guatemalský archeológ  
Juan António Valdés a jeho tím vykopali triadickú 
skupinu H Juh, kde odhalili do tých čias nevídanú 
štukovú výzdobu. Predstavovala najkomplexnejšie 
a esteticky najdokonalejšie predklasické umenie známe 
do tých čias. Kopalo sa v blate a v tuneloch bez ohľadu 
na počasie, ktoré je v Peténe väčšinu roka pre vykopávky 
mimoriadne nepriaznivé. Možno aj chvat, s akým boli 
vykopávky robené, spôsobil, že tieto mimoriadne 
cenné objekty boli opätovne zasypané bez dostatočne 
dôkladnej dokumentácie. Reštaurovanie takých veľkých 
nálezov tiež nebolo vo Valdésových  silách. Zachovalo sa 
nám len niekoľko náčrtkov z určitého uhla, bez mierky 
a v nevalnej kvalite. Na nešťastie, aj fotografie sa 
v priebehu pokračujúcej občianskej vojny v Guatemale 
postrácali, rovnako aj všetka vykopaná keramika, 
ktorú sme dodnes nenašli. Jediným vodidlom zostal 
vyblednutý amatérsky film Luisa Greñasa, na základe 
ktorého sme sa pokúsili lokalizovať a vedecky definovať 
tieto vzácne objekty. Napokon sme v rokoch 2013 a 2014 
vykopali tzv. južnú masku z fasády Valdésom skúmaného 
komplexu. Zistili sme, že je čiastočne deštruovaná 
koreňmi stromov, zreštaurovali sme ju a urobili sme 
po prvý raz jej dôkladnú dokumentáciu, vrátane modelu 
3D. Súčasne sme zistili, že jej náprotivok na severnej 
strane Valdés nikdy nevykopal a vlastne sa ani nevie ako 
vyzerá, napriek tomu, že v obrazovej rekonštrukcii vždy 
figuruje, ale len ako „doplnená maska“. Aj preto sme sa 
v roku 2014 zamerali na vykopanie a zdokumentovanie 
tejto tzv. severnej masky. Podarilo sa nám to a prekva-
pivo sme zistili, že nie je úplne identická s južnou 
maskou, hoci predstavuje to isté božstvo. Napríklad 
jeho oči sú zatvorené, kým na južnej maske ich má 
otvorené. Aj tieto drobné rozdiely môžu predstavovať 
významné posolstvo a dôležitú informáciu pre pocho-
penie náboženského významu týchto objektov. 
Aj severnú masku sme zreštaurovali a zakonzervovali 
pre budúce generácie.

JASKYŇA SMRTI EL RESPIRADERO
■  Jaskyňa El Respiradero sa nachádza v blízkosti centra 
skupiny A, okolo jej ústia teda kypel život prinajmenšom 600 
rokov. Napriek tomu do nej za tie storočia nikto nevstúpil. 
Je to, akoby na rohu Hlavného námestia v Bratislave existoval 
vchod, ktorý by fungoval ako trinásta komnata, do ktorej 
nikto, ale skutočne nikto, čo pamäť siaha, nevstúpil. A presne
tak to bolo v prípade El Respiradera. Vedľa stáli paláce kráľov,
výstavné domy šľachticov, ale v jaskyni sa nenašiel
prakticky jediný črep z klasického obdobia, kedy 
tá nádhera okolo existovala. Pritom jaskyňa 
nebola uzavretá a muselo ju poznať každé dieťa. 
Jediným vysvetlením je jej ponurý obsah, ktorý 
sa nám podarilo vykopať medzi rokmi 2010 
až 2014. El Respiradero obsahuje prakticky 
samé obhorené ľudské kosti a pravdepodobne 
metráky spáleného popola z ľudských tiel. 
Musela slúžiť ako pohrebisko, ibaže v časoch 
oveľa starších, než bolo postavené klasické 
mesto na skupine A. Najstarší získaný dátum 
pomocou metódy uhlíka C14 siaha do 7. – 6. 
storočia pred n. l. (najstaršie overené osídlenie 
Uaxactúnu vôbec) a najmladší do roku 150 n. l.
Zdá sa teda, že El Respiradero slúžilo ako 
posvätné miesto posledného odpočinku 
v strednom a neskorom predklasickom období 
a prevládajúcim pohrebným rítom tu bol 
žiarový spôsob pochovávnia. Vďaka mexickej 
speleoarcheologičke Fátime Tec Pool sme na
tomto mieste našli predmety, ktoré sprevá-
dzali vtedajších Mayov na poslednej ceste, 
okrem výbavy elít to bola predovšetkým 
keramika. Podarilo sa vystopovať aj zvláštne 
zaobchádzanie s ňou, ktoré predstavuje 
dôležitý prvok pohrebného rítu z takého 
raného obdobia. Jaskyňa El Respiradero 
predstavovala zrejme pre Mayov tabu vďaka tradícii svätého 
pohrebiska predkov, ktorá sa udržala celé stáročia. Je zvláštne, 
že takmer jedno storočie moderného bádania v Uaxactúne túto 
jaskyňu tiež obchádzalo a nikto ju nepreskúmal. Tisícročné 
tabu teda napokon prelomil náš projekt a stálo to za to. Naše 
doteraz nie veľmi úspešné úsilie o porozumenie mayským 
predstavám o smrti v najstaršom období ich dejín dostalo 
prinajmenšom nový dôležitý impulz.
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ARCHEOSPELEOLOGICKÝ TÍM SAHI JE NÚTENÝ CHRÁNIŤ SA PRED
SMRTIACOU HISTOPLAZMÓZOU PRÍTOMNOU V GUATEMALSKÝCH JASKYNIACH

KOSTENÉ IHLICE 
OBJAVENÉ 
V JASKYNI EL 
RESPIRADERO 
POUŽÍVALI 
PRÍSLUŠNÍCI ELÍT 
NA OBETOVANIE 
KRVI

NOVOOBJAVENÁ MASKA 
NA NÁMESTÍ H JUH



■  Medzi rokmi 2009 až 2011sa tím pod vedením slovenského 
archeológa Branislava Kovára zameriaval na identifikáciu 
jednej z okrajových architektonických skupín označovaných 
písmenom G. Postupne sme objavili tri podskupiny tejto 
vzdialenej časti mesta. Zistili sme, že bola budovaná 
a obývaná predovšetkým v najproblematickejšom období
mayských dejín, počas tzv. záverečného klasického obdobia.
Postupne sme spolu s ďalšími podobnými skupinami defino-
vali toto obdobie v Uaxactúne ako úplné opustenie centra 
mesta a vznik „satelitov“ v podobe nezávislých skupín 
podobných skupine G. Nasledovalo po pravdepodobnej strate 
centrálnej moci a politickej autority, kedy žili miestne elity 
v relatívnej politickej a hospodárskej nezávislosti. Podobné 
mikrocentrá zrejme obklopovali závislí roľníci a namiesto 
sakrálneho kráľovstva bolo mesto posiate takýmito „kúriami“
s lokálnymi „zemanmi“, z ktorých sa každý považoval za 
autonómneho či poloautonómneho vládcu. Nález dvoch 
hrobov s bohatou výbavou a jedného depotu v chultune 
(podzemnej zásobnici), ktorý úzko súvisel s jedným z hrobov,
nám dal do rúk množstvo vynikajúceho materiálu z tohto 
dosiaľ len málo pochopeného obdobia. Našli sme tu úlom-
ky zeleného obsidiánu pochádzajúceho zo stredného 
Mexika, ktorý indikuje prítomnosť veľmi úzkych väzieb 

na túto oblasť, nezvyklú pre predchádzajúce klasické 
obdobie, a tiež keramiku s motívmi typickými pre národy 
v oblasti Veracruzu. Tieto nálezy potvrdzujú prenikanie 
cudzincov v Uaxactúne, známe aj z ďalších lokalít. Jedným 
z najprekvapujúcejších objavov bolo datovanie oboch 
hrobov. Ich výbava, až na pár spomínaných importovaných 
kusov, bola stále prejavom vrcholnej mayskej klasiky bez 
prejavov úpadku v umení či v produkcii, napriek tomu 
boli oba hroby datované takmer jednotne do obdobia 
okolo roku 980 n. l. Toto datovanie 
posúva prežívanie beztak jedného 
z najdlhšie pretrvávajúcich 
mayských miest – Uaxactúnu 
o takmer storočie a pomáha nám 
dotvárať obraz o tzv. mayskom 
kolapse.

■  V Uaxactúne je známych 28 stél
s hieroglyfickými nápismi, z nich väč-
šina bola objavená už v 20. rokoch 
20. storočia. Okrem toho je tu aj 
niekoľko oltárov a ďalších, ťažšie 
identifikovateľných úlomkov so sto-
pami nápisov alebo obrazcov. Neprí-
jemnou vlastnosťou uaxactúnskeho 
kameňa je jeho pórovitosť a slabá 
odolnosť poveternostným vplyvom. 
Aj preto je väčšina stél erodovaná 
a celkovo zle čitateľná. Zub času si 
vybral svoju daň ako naschvál práve 
pri kľúčových nápisoch zo stél, ako sú 
mená kráľov, názov samotného mesta 
v najstarších časoch a podobne. Napriek 
tomu, že v 80. rokoch 20. storočia
jedna z najproduktívnejších postáv 
mayológie Ian Graham vydal katalóg
uaxactúnskych stél, ktorý má vynika-
júcu kvalitu, k znalosti uaxactúnskych 
dejín, pre spomínanú neúplnosť a eróziu 
nápisov, príliš neprispel. Aj preto si 
náš projekt dal za cieľ komplexnú 
revíziu týchto nápisov. Rozhodli sme sa 

kombinovať klasické a celkom moderné
metódy dokumentovania nápisov tak,
aby sme dokázali získať z nápisov pod-
statne viac informácií než nám dovoľujú 
Grahamove fotografie a kresby. Tento 
projekt trvá už šiesty rok a zapojilo 
sa doň množstvo odborníkov. Tatiana 
Podolinská zhotovila zo všetkých stél 
grafitové odtlačky tradičnou metódou 
frotáží a francúzsky epigrafista Ramzy
Barrois niekoľko stél veľmi kvalitne 

zdokumentoval z rôznych uhlov tzv. 
nočnými fotografiami. Americký epigra-
fista Bruce Love tou istou metódou 
vynikajúco nasnímal úplne všetky stély 
a vyhotovil aj ich predbežné kresby. 
Túto prácu doplnil mexický epigrafista 
Carlos Pallán použitím pokročilých 
technológií. Všetky stély nasnímal 
pomocou fotogrametrie ako 3D modely 
a pomocou tzv. metódy RTI určenej na 
prácu so zmenami povrchov a uhlov 
svetiel. Podieľal sa spolu s vedúcim 
nemeckým epigrafistom Nikolaiom 
Grubem aj na príslušných analýzach. 
Definitívnemu spracovaniu sa venujú 
ruskí epigrafisti Dmitri Beliaev a Ale-
xander Safronov. Výsledkom projektu 
je obrovská databáza tisícov detailov 
nápisov, ktorá vďaka kombinácii metód 
a použitiu najnovších technológií umož-
ňuje aj analýzy tých miest na stélach, 
ktoré sa predtým javili ako erodované 
alebo nejasné. Zatiaľ sa zdá, že celkovo 
môže dôjsť k 20- až 30-percentnému 
nárastu v objasnenosti nápisov, čo nám
umožní zásadným spôsobom doplniť
dejiny Uaxactúnu prostredníctvom 
jeho vlastných písomných záznamov. 
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NÁLEZY ZO SKUPINY G: INKRUSTÁCIA 
ZUBA Z JADEITU BOLA MÓDOU U NAJVYŠ-
ŠÍCH MAYSKÝCH ELÍT. ÚLOMOK ZELENÉHO 
OBSIDIÁNU, UNIKÁTNE SVEDECTVO 
PRÍTOMNOSTI MEXICKÝCH CUDZINCOV 
UAXACTÚNU S TEOTIHUACÁNOM.

JEDNOU Z DOKUMENTAČNÝCH METÓD 
SÚ VERNÉ ODTLAČKY NÁPISOV NA 
STÉLACH POMOCOU TZV. FROTÁŽÍ.

ŽIVOT PO KOLAPSE – NESKORÉ OSÍDLENIE SKUPINY G

TAJOMSTVÁ NÁPISOV – NOVÝ KATALÓG STÉL



■  Téza o starobylosti Uaxactúnu prešla v minulosti viacerými 
fázami. Najskôr sa vďaka Morleyho omylu pri identifikácii 
stély č. 9 chápal Uaxactún ako najstaršie mayské mesto 
vôbec. Bol v ňom tiež, vďaka astronomickému komplexu 
skupiny E, videný počiatok mayskej astronómie, vďaka 
monumentálnej maľbe na skupine B počiatok výtvarného 
prejavu, vďaka údajne prvému použitiu prečnelkovej klenby
počiatok klasickej architektúry, respektíve celej kultúry 
a umenia. Aj po korekcii dátumov na stéle č. 9 už legenda 
„počiatku“ žila svojím vlastným životom a Uaxactún sa stal
archeologickým vzorom či matricou pre klasifikáciu keramiky, 
architektúry atď. Všetko sa vzťahovalo k „pravzoru“, ktorým
mal byť Uaxactún, hoci bolo čoraz jasnejšie, že si túto slávu 
skôr zaslúžil pionierskou pozíciou v rámci dejín mayskej 
archeológie než mayských dejín ako takých. Postupne sa
našli staršie mayské astronomické komplexy, staršie mayské
nápisy, staršie maľby, staršia architektúra, staršia keramika
a sláva Uaxactúnu zapadla prachom. Aj preto toto kedysi 
azda najslávnejšie mayské mesto prestalo zaujímať výskumné 
projekty a od 80. rokov 20. storočia si z neho pomaly naspäť 
ukrajovala džungľa. Projekt Slovenského archeologického a 
historického inštitútu sa pokúša o oživenie archeologických 
výskumov a zameraním na najstaršie dejiny mesta vlastne 
overuje jeho nálepku starobylosti, ktorá mu bola najskôr 
s fanfárami pridelená a neskôr potichu strhnutá. Pomocou 
metódy uhlíka C 14 sme najstaršie hroby mesta datovali až 
do 7. storočia pred n. l., čo svedčí skutočne o jednom 

z najstarších osídlení. Objavom kráľovských rezidencií na
skupine H Sever, ale predovšetkým tej s ohromnými rozmermi
na skupine F, nazývanej El Tiburon, sme doložili jednoznačnú
dominanciu tohto mesta nad širokým okolím v predklasickom
období. Nedávny zdanlivo skromný nález dovtedy nerozlúšte-
ného nápisu na stéle č. 3 dal však celému nášmu snaženiu 
celkom nový rozmer. Ruský epigrafista Dmitri Beliaev v spo-
lupráci s Alexandrom Safronovom, ktorým sme poslali náš
dokumentačný materiál, identifikovali v roku 2014 na stéle
č. 3, že kráľ, ktorý ju dal vztýčiť, sa deklaruje ako 33. nasle-
dovník zakladateľa Uaxactúnu menom Wak Kab´Ajaw. Mayskí 
králi si veľmi dávali záležať na ohlasovaní svojho poradia 
a tým aj legitimity. Číslo 33 v poradí panovníkov, ohlásené 
v roku 507 n. l., lebo z tohto roku pochádza stéla č. 3, však 
šokuje svojou dĺžkou. Kráľ zo susedného Tikalu ohlasuje v tom
istom období, že je 18. panovníkom v poradí. Uaxactúnske 
kráľovstvo teda muselo byť skutočne jedným z najstarších 
v mayskom svete. Keď si prepočítame priemernú dĺžku vlády 
mayských kráľov vzhľadom k uvedenému poradiu, vychádza, 
že kráľovstvo Uaxactún bolo založené niekedy okolo roku
350 pred n. l., teda na samom počiatku neskorého predklasic-
kého obdobia. Dynastií s takými starými koreňmi bolo v may-
skom svete len niekoľko a Uaxactún mal v širokom okolí 
zjavne zakladateľskú pozíciu. Tieto skutočnosti pomaly 
oprašujú povesť Uaxactúnu ako kolísky alebo jednej z kolísok 
mayskej civilizácie. Aj keď predtým bola založená skôr na 
dohadoch a množstve nedorozumení, dnes ju prekvapujúco 
vraciame do hry položenú na vedeckých faktoch.    

■  Okrem Uaxactúnu, kde francúzsky 
archeológ Ramzy Barrois viedol nové 
vykopávky ihriska na loptovú hru na 
skupine B, sme objavili nové klasické 
ihrisko na severe Peténu v Ch´anale. 
Ďalšie sme nielen objavili, ale mexická 
archeologička Verónica Vázquez jedno 
vykopala a definovala v Tz´ibatnah, 
ďalšie našiel prieskumný tím Tomáša 
Drápelu na nových lokalitách, napríklad 
len za rok 2014 v mestách Ramonal a El
Muñeco. Čo je však podstatné, v priebehu
výskumov sme objavili a vzápätí vykopali 
dve predklasické loptové ihriská, ktorých 
počet je v mayskom svete celkovo nízky 
a objav každého z nich je veľmi dôležitý 
nielen pre poznanie pôvodu tejto hry, 
ale aj pre porozumenie jej ústredného 
miesta v mayskej spoločnosti.  To, že 
Uaxactún nemal potvrdené žiadne pred-
klasické loptové ihrisko napriek zjavnej 
mohutnosti jeho predklasických vrstiev,
nám bolo zvláštne hneď od začiatku. No 
keď ani projekt Juana Antónia Valdésa, 
zameraný v 80. rokoch vyslovene na pred-
klasické obdobie, takéto ihrisko nena-
šiel, príliš sme nedúfali v jeho existenciu.

A predsa sme ho objavili v roku 2011 na
námestí, len pár desiatok metrov od Val-
désových starých vykopávok. Jednou 
prieskumnou sondou ho minul doslova 
o „fúz“. Na základe vykopávok Ramzyho 
Barroisa a guatemalského archeológa 
Miguela Medinu sa ukázalo, že ide o rela-
tívne dobre zachované ihrisko s ďalšou
stavbou, ktorá ho uzatvárala z juhu. 
V strede ihriska sme dokonca objavili 
„značku“ v podlahe, ktorá bola predchod-
com neskorších „markerov“. Ich funkciou

bolo vytyčovať bodovacie zóny v hre. 
Druhé loptové ihrisko z predklasického 
obdobia sme objavili v asi 4 km vzdiale-
nej lokalite Dos Torres. Toto ihrisko 
vykopávkami datoval a identifikoval 
slovenský archeológ Pavol Spišák. 
Obe nájdené predklasické ihriská môžu 
prispieť k ranej typológii a pochopeniu 
loptovej hry, ktorá bola pre Mayov 
rozhodne viac rituálom ako športom. 
(Viac k téme nájdete v článku Loptové 
hry v Mezoamerike v HR 10/2010.)
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SAHI VYKOPAL AJ KLASICKÉ 
IHRISKO NA LOPTOVÚ HRU 

V UAXACTÚNE, KTORÉ 
KOMPLETNE ZREŠTAUROVAL

DÁVNE POČIATKY DYNASTIE

PREDKLASICKÉ IHRISKÁ NA LOPTOVÚ HRU



NOVÉ MAYSKÉ MESTÁ NA HORIZONTE
■  Už v prvom roku výskumov slovenský projekt rozsiahlou výpra-
vou k mexickej hranici k veľmi ťažko dosiahnuteľným ruinám 
mayského mesta s názvom „Monumento 104“ a následne na 
spiatočnej ceste objavením Tz´ibatnah ukázal, že má kapacitu 
viesť výskum na niekoľkých miestach regiónu súčasne. Postupne 
sme prekvalifikovali náš projekt ako regionálny a jednou z priorít
je zmapovanie regionálnych súvislostí a vzťahov politických cel-
kov tak, aby sme Uaxactún mohli zasadiť do širšieho kultúrneho
a historického kontextu stredného a severovýchodného Peténu.
V súčasnosti sa oblasť výskumov nášho projektu pohybuje na
území od severnej hranice Národného parku Tikal až po guate-

malsko-mexickú hranicu. Na východe susedíme s územiami 
projektov San Bartolo a Rio Azul, na západe s projektmi Naach-
tun a El Mirador. Priestor medzi týmito územiami, ktorý zaberá
približne 2 000 km2  je predmetom nášho prieskumu a vykopávok. 
Môže sa to zdať veľa, celý priestor je však obsluhovaný našou 
logistikou, ktorá cirkuluje medzi základnými tábormi Uaxactún, 
El Cedro a Dos Lagunas/Manantial. Vykopávky súčasne neve-
dieme na viac ako troch lokalitách a Uaxactún vždy zostáva 
centrálnou základňou. Pre tento postup sme sa rozhodli najmä
pre úplnú absenciu akýchkoľvek dát v okolí Uaxactúnu, akoby
mesto viselo vo vzduchoprázdne. Na čelo prieskumu sa postavil
doktorand z FiF UK Tomáš Drápela a spracovanie dát do podoby 
geografických informačných systémov (GIS) zabezpečuje Tibor
Lieskovský z STU. Prekvapením bolo už to, že len 4 km od Uaxac-
túnu sme objavili mesto so stélami a ihriskom na loptovú hru,
o ktorom dovtedy nikto nič nevedel – dali sme mu meno Dos
Torres. To nás nabudilo. Videli sme, že pre Uaxactún neexistoval
len veľký Tikal, ale musel mať v rôznych obdobiach svojich dlhých
dejín svoje satelitné mestá, susedov, priateľov i nepriateľov 
a rozhodli sme sa tento svet súvislostí poodhaliť. Postupne sa
na svetlo sveta dostávajú neznáme veľké mestá, ako napríklad
Tz´ibatnah, Ramonal, La Palma Real alebo El Muñeco či Cambrayal.
Okrem nich je tu veľké množstvo predtým neznámych menších 
miest ako sú Kisin, Sunsal, Petnal a podobne. Dá sa povedať, 
že prakticky každý náš týždeň prieskumov v hĺbkach pralesa 
prináša na svet nejaké nové mayské mesto. Zdanlivo pustý 
prales bol v klasickom i predklasickom období takmer jedinou 
kompaktne zastavanou zónou s malými prerušeniami pre polia 
a pár lesoparkov, kam chodili páni na poľovačky. Pri pohľade 
z výšky to však musel byť ohromný urbánny celok, osídlený oveľa
hustejšie ako dnešné Slovensko. Podľa niektorých autorov to 
bola v tom čase najhustejšie obývaná oblasť sveta. Aj preto 
pristupujeme k prieskumu a mapovaniu týchto rozsiahlych území
s plnou zodpovednosťou. Objavy v pralese nie sú len senzácie 
a nové mestá. Pre nás sú to miesta, kde prežili generácie 
státisícov ľudí svoje životy a dodnes tam spolu s ich nemým 
odkazom ležia ich kosti. Nenechávame sa pomýliť ani škrekotom
papagájov a vreskotom opíc, vediac, že miestam, kam vstupuje-
me, patrí tá najvyššia ochrana a úcta.

PETNAL – MALÉ VEĽKÉ MESTO
■  Prieskumný tím Tomáša Drápelu narazil v roku 2012 
na dovtedy neznáme mesto, ktoré sa líšilo od iných 
zoskupení budov v pralesoch severovýchodného Peténu. 
Nielen masívnosťou ústrednej pyramídy, ale aj veľkosťou 
a dokonalosťou ďalších stavieb, prítomnosťou skupiny E
a ďalšími pozoruhodnosťami. V nasledujúcom roku sme
k mestu vypravili veľký prieskumný tím vedený Milanom 
Kováčom, ktorého súčasťou bola aj špecialistka na
mayskú keramiku z FiF UK Lenka Horáková. Tá zasvätila
celý čas hľadaniu a datovaniu vzoriek keramiky, ktorá 
sa dostala na povrch vďaka pôsobeniu všadeprítomných 
vykrádačov hrobov. Podarilo sa jej nájsť aj nepovšimnutú 
kompletnú predklasickú misu, ktorá spolu s ďalším 
množstvom keramiky a nasledujúcim prieskumom v pod-
zemných chodbách ukázala starobylosť a veľký význam 
tohto mesta v predklasickom období. V klasickom období 
zrejme mesto žilo zo starej slávy, lebo už príliš nerástlo. 
Mohla však z neho pochádzať nejedna významná dynastia, 
veď len jeho ústredná masívna pyramída, skrývajúca 
v sebe staršie stavby z minulosti, má priečelie dlhé 150 m,
čo je aj v mayskom megalomanskom staviteľstve naozaj
impozantné. Veľkoleposť stavieb akoby bola v ostrom 
rozpore s neveľkou celkovou rozlohou mesta. Vo vlastnom 
meste sme napočítali iba 24 stavieb a tiež absentujú 
stély. Svedčí to o tom, že rola Petnalu bola trochu odlišná
od väčšiny mayských miest. Má stavby, ktoré by zodpo-
vedali centru mestského štátu, ale rozlohu podobnú 
mestečku na periférii. Mohli by sme z toho vyvodiť, 
že  Petnal bol veľmi dôležitým a zrejme uznávaným 
sídlom z hľadiska kultúry a dejín, jeho neskorší politický 
význam však pohasol. Na základe nálezov usudzujeme, 
že sláva tohto mesta zrejme patrí do predklasického 
obdobia, kedy azda mohol konkurovať aj neďalekému 
San Bartolu. Na rozdiel od neho prežil nepokoje, ktoré 
postihli Petén okolo roku 150 n. l. a jeho osídlenie 
pokračovalo. Rast novej mocnosti Xultun v blízkosti však 
celkom zatienil jeho dávnu slávu a navždy pochoval jeho 
politické ambície. Napriek tomu mu zostala dávna česť 
a miestni vládcovia sa museli tešiť osobitnému rešpektu. 
Z klasického obdobia sme zdokumentovali viacero 
prestavieb centrálnej stavby, vrátane častí zachovanej 
výzdoby na omietkach. Vykrádači neboli príliš dôslední 

a okrem všadepríto-
mnej keramiky sa tu
zachovali aj nástroje, 
ľudské kostry a mies-
tami sme narazili na 
pozostatky dávnych 
rituálov. 
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   DÔLEŽITOU ÚLOHOU 
PRIESKUMU NOVÝCH MIEST 

  SÚ AJ VZORKY KERAMIKY, KTORÉ 
PREZRÁDZAJÚ CHRONOLÓGIU OSÍDLENIA

V PETNALE SME

OBJAVILI AJ KOMPLETNÚ

NÁDOBU Z PREDKLASIC-
KÉHO OBDOBIA



STÉLY Z MIESTA KVAPIEK
■  Neboli sme prví, kto objavil mesto Ch´anal. Toto mesto, predtým
známe ako Corozal i Manantial, niektorí bádatelia navštívili a v krát-
kosti opísali. Tých niekoľko návštev však pre odľahlosť miesta 
trvalo vždy príliš krátko, než aby sa dalo mesto pochopiť v celku
a objaviť v správnom meradle jeho najväčšie bohatstvo, ktorým sú
kamenné pamätníky – stély. Náš projekt vybudoval tábor priamo 
v meste a zameral sa na kompletné zameranie a zmapovanie tohto
rozsiahleho sídliska, ako aj na vykopávky, ktoré sme realizovali 
počas troch rokov (2012 – 2014). Počas tohto obdobia sme objavili
až 37 kamenných monumentov, z toho 25 stél a 12 kamenných 
oltárov. Vykopávky týchto monumentov vedené vedúcim projektu
Milanom Kováčom ukázali, že mnohé nesú stopy po nápisoch 
a obrazcoch. Najkomplexnejšie sa však ukázali byť stély č. 1, 6 
a 15 a oltár č. 11, ktoré sme podrobne zdokumentovali, vrátane 
metódy fotogrametrie a RTI snímkovania. Výsledky na seba 
nenechali dlho čakať. Postupne sme dokázali vrátiť lokalite jej 
pôvodné meno vyryté na monumentoch. Mesto sa s najväčšou 
pravdepodobnosťou volalo Ch´anal, čo značí „Miesto Kvapiek“. 
Tiež poznáme jeho pravdepodobne najmocnejšieho kráľa, súdiac 
aspoň podľa toho, že dal vztýčiť mohutné a kvalitné stély v na-
vzájom vzdialených častiach mesta. Volal sa Aj K´ahk´ Chapaht 
K´inich a vládol niekedy v rokoch 790 – 810, teda už v záverečnom 
klasickom období, kedy sa mayský svet pomaly rúcal. Na Ch´anale 
to nebadať, možno snáď len v tom, že výtvarný štýl stél nebol 
originálny, vracal sa do vzdialených období, aby čerpal silu z čias 
vitality dávnych posvätných kráľov. Zato tí v Ch´anale, čím viac 
sa na vyobrazeniach tvária nadutejšie a panovačnejšie, tým viac 
prezrádzajú slabosť svojej vlády v období, kedy už moc kráľov 
nebola tým, čo kedysi. Stéla číslo 6 nesie portrét kráľa Aj K´ahk´ 
Chapaht K´inicha mimoriadnej kvality a radí sa tak ku klenotom 
mayského klasického umenia. Vykopal ju v priebehu rokov 2012 
a 2013 Milan Kováč v spolupráci s Guidom Krempelom, ktorý urobil 
jej definitívnu kresbu. Všetky kresby a tiež vynikajúce fotografie 

Carlosa Pallána sa potom vyhodnocovali 
na Univerzite v Bonne 

pod vedením Nikolaia 
Grubeho. Už po čias-
točnom rozlúštení stél 
pred nami ožíva mesto, 
predtým anonymné 
a kompletne pohltené 
džungľou. Dokonalý 3 D 
model mesta, spracovaný 
Tiborom Lieskovským, 
sa plní kráľmi a rituálmi 
a predtým prázdny pries-
tor vzdialenej džungle 
postupne nadobúda 
nielen svoju politickú, 
ale aj osobnú identitu.

TZ´IBATNAH – MAYSKÁ PEVNOSŤ
■  Už v roku 2009 slovensko-francúzsko-guatemalský 
prieskumný tím objavil dovtedy neznáme mayské 
mesto na severe provincie Petén, ktorého architektúra 
nás tak nadchla, že sme začali už v nasledujúcom roku 
s jeho systematickými vykopávkami. Mesto Tz´ibatnah 
sme postupne aj vďaka práci banskobystrického geo-
deta Matúša Riečana a jeho tímu postupne vytiahli 
z náručia pralesa, zamerali a zmapovali 160 kamen-
ných budov, ktoré sa nachádzajú v jeho centre. Je to
mimoriadne kompaktné mesto, ktoré sme od prvej
chvíle považovali za mayskú pevnosť. Nízke podlhovasté
budovy sú stavané po obvode mesta, nad zrázmi tak,
aby plnili súčasne obrannú funkciu. V strede sa na-
chádza mohutná akropola, kde sídlil panovník. Keďže 
vieme, že susedné Rio Azul bolo súčasťou politickej 
a vojenskej aliancie Tikalu, predpokladáme, že od neho 
na západ vysunuté mesto muselo predstavovať hranicu 
tikalskej moci pred nepriateľským územím aliancie 
Calakmulu. Z toho zrejme pramení aj jeho obranný 
charakter – išlo o hranicu impéria. Nemalú zásluhu na 
vykopávkach obranného systému má napríklad fínsky 
bádateľ Harri Kettunen či guatemalský archeológ 
Ernesto Arredondo. Avšak pevnostný systém nestačil, 
v poslednej fáze existencie mesta si obyvateľstvo 
postavilo kamenné barikády, aby bojovalo o každý 
dvor a každú ulicu. Nepomohlo to. Stavba barikád bola 
zjavne poslednou aktivitou v meste, ako to dokázali 
vykopávky riaditeľa SAHI Drahoslava Hulínka, ktorý 
okrem iného na hlavnom námestí vykopal aj hrob 
s pozoruhodnou výbavou. Tz´ibatnah pred nás 
postavilo mnoho výziev, na ktoré ešte len musíme 
odpovedať. Jednou z najväčších je definovanie 
vojenského zničenia mesta ako súčasti tzv. klasického 
mayského kolapsu. (Príbeh o objavení mesta sme 
publikovali v článku Tz´ibatnah – mayská pevnosť 
v džungli v HR 10/2010.)
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NAJLEPŠIE ZACHOVANÁ 
CH´ANALSKÁ STÉLA 
Č. 6 S PORTRÉTOM AJ 
K´AHK´CHAPAHT K´INICHA 
JE KLENOTOM MAYSKÉHO 

SKULPTURÁLNEHO UMENIA

PRÁCA 
V INTERIÉROCH 
ZACHOVANÝCH 
MIESTNOSTÍ 

NA PALÁCOCH MESTA 
TZ´IBATNAH DNES 
RASTÚ STROMY



■  V novobjavenom meste Tz´ibatnah sa ukázala byť pre 
výskum mimoriadne perspektívna budova, ktorú sme nazva-
li „Dom malieb“. Mala totiž vďaka úmyselnému vyplneniu 
kamením a následnej prestavbe kompletne zachované 
miestnosti, strop, dokonca omietnutie stien, na ktorom sa 
zachovala geometrická maľovka. Na omietnutých stenách 
objavil vedúci projektu Milan Kováč postupne až 160 vyry-
tých obrazcov, ktoré reprezentujú tzv. mayské grafity. 
Obrazce sa nám podarilo datovať do konca 7. a začiatku 
8. storočia n. l., teda do vrcholného obdobia klasických 
mayských dejín. Systematickým skú-
maním týchto grafitov sme postupne
zostavili skupiny bohov, ľudí, zvie-
rat, abstraktných symbolov a dokon-
ca nápisov. Jeden z nich nám prezra-
dil politickú príslušnosť Tz´ibatnah. 
Nenápadný rytý nápis v jednej zo 
zasypaných miestností dávnych oby-
vateľov „Domu malieb“ je preto ne-
smierne dôležitý. Možno ide dokonca
o podpis, pretože znie: „Pán (provin-
cie) Uxhaabte“. Vieme, že práve 
takto bolo nazývané v dávnych časoch
Rio Azul, respektíve mestský štát 

alebo dynastia s ním spojená. Preto aj vládcovia Tz´ibatnah 
patrili zrejme do tejto dynastie, boli však zjavne podriadení 
mestu Rio Azul. Svedčí o tom absencia kamenných stél, 
aj menší rozsah a monumentalita mesta. Takto nám jediné
grafity a jeho kontext pomáhajú dokresliť dosiaľ neznámu 
politickú mapu severného Peténu. Ďalšie grafity nás 
sprevádzajú napríklad fascinujúcim svetom mayských bohov, 
ale nie tých, ktorí sa objavujú na oficiálnej keramike alebo 
na stélach. Iné grafity nám predstavujú mayské hry a hla-
volamy. Grafity predstavujú celkovo jedinečnú kolekciu 

ukážky „domáceho“ umenia, ktoré 
nebolo určené na ideologické 
účely, a preto má oveľa bližšie k tej 
každodennosti, ktorá nám vďaka 
elitárskemu charakteru mayského 
umenia stále uniká. Hoci existujú 
aj iné mayské svedectvá zachytené 
prostredníctvom grafitov, taký veľký 
počet na malom priestore, bohatosť 
a novosť tém, ktorým sa venujú 
v Tz´ibatnah, predstavuje úplne 
výnimočnú studnicu dôležitých 
dát k poznaniu života mayskej 
spoločnosti. 

DVE VEŽE
■  Mesto nazývané Dve Veže (španielsky 
Dos Torres) sme objavili v roku 2010 
v horách len 4 km od našej základne 
v Uaxactúne. Názov dala mestu jeho ar-
chitektúra, keďže pri prieskume sa nám
javilo, že jeho dva protiľahlé okraje lemu-
jú vysoké pyramídy ďaleko prečnievajúce
nad okolie. Pripomínali dve veže z Tolkie-
nových príbehov. Mesto nám pripravilo 
aj ďalšie architektonické prekvapenia. 
Jeho okraj sa zvažuje do rozsiahlej strže, 
na dne ktorej tečie v období dažďov dravá
riava. V jej koryte  sme objavili zvyšky 
hrádzí, ktorými si pôvodní mayskí oby-
vatelia vytvárali akési vodné nádrže. 
Hlboká strž vlastne rozdeľuje mesto na
dve polovice. Tú druhú sme nazvali Bolon-
tun (Deväť Kameňov) a javí sa ako sídelná
časť Dos Torres. Na jej malých námestiach
sme našli početné stély alebo ich zvyšky.
Žiaľ, väčšinu rozpílili lupiči a časti s ná-
pismi alebo obrazmi odniesli k priekupní-
kom. Smutný obraz vykradnutého mesta 
vylepšila jediná zachránená stéla, síce 
tiež rozpílená, ale z nejakého dôvodu 
neukradnutá. Tak sa na nej zachovala 
písomná informácia, že bola vztýčená 
11. augusta 527 n. l., čo je veľmi skorý 
dátum, indikujúci navyše v tomto regióne
veľmi nepokojné obdobie. Bolontun 
mohol vtedy fungovať ako útočisko pre

elity z veľkých miest, lebo mesto je samé
o sebe limitované vrcholom pahorka, 
a teda relatívne malé. Mestá tejto veľkos-
ti spravidla neprodukovali stély. Druhá
časť mesta – vlastné Dos Torres pripomína
ceremoniálnu časť, kde sa nachádza aj
ihrisko na loptovú hru, rozsiahle námestie
na verejné zhromaždenia a obe vysoké
pyramídy. Postupne sme začali vykopávky
v oboch častiach mesta. Ukázali veľmi
starý charakter tohto súmestia. Najstar-
šia keramika poukazovala až na stredné 
predklasické obdobie a ťažisko osídlenia 
bolo v neskorom predklasickom období. 
Z neho pochádza aj ihrisko na loptovú 
hru a mnoho ďalších pozoruhodných 
stavieb. Prekvapujúce je, že niektoré 
majú podobu hlinených terás alebo sta-
vieb, čo prezrádza archaickosť miestneho
osídlenia. Tú nám potvrdil nález skalnej 
rytiny, ktorá bola na zadnej strane jed-

nej zo stél. Ukázalo sa, že rytina bola na
skale dávno predtým, než sa z nej stala
stéla, ba je pravdepodobné, že práve 
kvôli rytine a posvätnosti, ktorú skale 
prepožičiavala, ju Mayovia vybrali pre 
budúcu stélu. Stélu pokryli štukou, vymo-
delovali a vymaľovali ju, ale toto zdobe-
nie neprežilo stáročia náporov počasia. 
Zostala iba celkom hladká stéla a na jej 
zadnej strane tá pozoruhodná rytina 
z archaických čias. Má geometrizujúci 
charakter a podľa analógií možno pred-
pokladať, že bola vyhotovená zhruba 
pred 2 700 rokmi, začiatkom stredného 
predklasického obdobia. Reprezentuje 
postavu, ktorá stojí na zvlnenom útvare 
pripomínajúcom hada (tak Mayovia často
zobrazovali nebo) a v ruke drží okrúhly 
disk, snáď slnečný kotúč. Môžeme preto
opatrne predpokladať, že je to najstar-
šie mayské vyobrazenie božstva slnka.
Zistili sme tiež, že centrálna budova 
Bolontunu stojí na jaskyni, čo evokuje 
mýty o počiatku a schému pripomínania 
stvorenia ľudstva známu z Teotihuacánu. 
To všetko vypovedá nielen o starobylosti, 
ale aj o osobitnom posvätnom význame 
tohto mesta, ktoré je možno spojené 
s pôvodom lokálnych dynastií. Vykopávky
starobylého mesta Dve Veže ešte nie sú
ani zďaleka uzavreté a ďalšie prekvape-
nia určite na seba nenechajú dlho čakať.  

ročník XXV   | 19HISTORICKÁ REVUE

Mayovia

REŠTAUROVANIE ZACHOVANÝCH VNÚTORNÝCH 
OMIETOK, NA KTORÝCH SA NACHÁDZAJÚ GRAFITY

SKALNÁ RYTINA Z BOLONTUNU, KTORÁ 
PREZRÁDZA STAROBYLOSŤ OSÍDLENIA

POČMÁRANÉ STENY A KAŽDODENNÝ ŽIVOT MAYOV



■  Je všeobecne známe, že archeológia je deštruktívna 
disciplína. Za to, čo odhalí našim očiam pre účely vedeckej 
dokumentácie, platíme krutú daň zničením daného objektu 
alebo aspoň obetovaním jeho pôvodného kontextu. 
Reštaurovanie by možno nemuselo byť radené medzi 
našich dvadsať najvýznamnejších objavov, nebyť našej 
intenzívne pociťovanej potreby nenechať zničiť vykopané 
mayské umelecké diela a postarať sa o ne novými postupmi 
a technikami, ktoré sme pri tom vyvinuli. Začalo sa to 
objavom obrovských štukových masiek na skupine H Sever. 
Po vykopaní vykazovali sklony drobiť sa a lámať, museli sme 
ich preto fixovať hneď v roku 2009 prostriedkami, ktoré 
odporúčali naši domáci reštaurátori. Už nasledujúci rok sa 
ukázalo, že tieto prostriedky nie sú vhodné pre prostredie 
dažďového pralesa. Materiál síce dokonale chránia a fixujú, 
ale na mikroskopickej úrovni neumožňujú cirkuláciu solí, 
ktoré môžu postupom času vážne poškodiť celý objekt. 
Tak sme ďalšie konzervačné práce už robili s vedomím, 
že musíme neskôr nájsť prostriedky, ktoré dokážu spätne 
tieto použité látky eliminovať. Takáto príležitosť sa naskytla 
až po príchode renomovanej francúzskej reštaurátorky 
Alice Desprat v roku 2011. Na jej konkrétne požiadavky 
talianske špecializované laboratóriá vyvinuli osobitne 
pre nás takýto prostriedok a tak sme dokázali nemožné: 
ochrániť a spevniť spolu 120 m2 viac než 2 000 rokov 
starých štukových ozdôb, keď boli vystavované každoročnej 
manipulácii, a napokon ich z materiálu pred definitívnym 
zakonzervovaním odstrániť, čo bol malý technologický 
zázrak. Prostriedky použité na definitívne zakonzervovanie 
už boli potom čisto prírodné, presne také, aké používali 

starí Mayovia a ktoré umožnili ich 
dielam prežiť tisícročia až do našich 
dní. S podobnými metódami založenými 
na pôvodných postupoch potom tím 
Alice Desprat reštauroval aj menšie 
masky na budovách v skupine H 
a F, napokon aj novovykopané, 
ešte staršie veľké masky 
na skupine H Juh. Inú 
formu nových postupov, 
tentoraz založených na 
nanotechnológiách, sme 
s úspechom použili pri 
reštaurovaní mayských 
malieb, ktoré sme objavili 
v útrobách jedného 
z obytných domov mesta 
Tz´ibatnah. Krok za 
krokom si tak projekt 
vytvoril vlastné postupy 
a renomé špičkovej reš-
taurátorskej dielne. Aj preto sme boli poctení dôverou 
zreštaurovať jednu z najvýznamnejších stavieb mayského 
sveta, astronomické observatórium E7 Sub v Uaxactúne, 
objavené v 20. rokoch 20. storočia. Zreštaurovali ich však 
pomocou betónu a dnes pod vplyvom času sú už takmer 
zničené, na nerozoznanie od pôvodného stavu. V roku 
2014 sme s úspechom zreštaurovali prvé štyri masky 
tohto slávneho objektu. Predpokladáme ešte dva roky 
prác, po ktorých by sa mal vrátiť duch tohto zvláštneho 
miesta na svoje miesto a prilákať nielen davy turistov, 
ale predovšetkým zachovať poklady mayskej architektúry 
pre ďalšie generácie.
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V UAXACTÚNE SA TRADIČNE

OSLAVUJE JARNÁ ROVNODEN-
NOSŤ SPOJENÁ S BUDOVOU 
OBSERVATÓRIA E7, KTORÚ 
REŠTAURUJE PROJEKT SAHI

IDEÁLNA REKONŠTRUKCIA 
BUDOVY E7 NA MAĽBE 
TATIANY PROSKOURIAKOFF

POZDVIHNUTÁ Z RUÍN – REŠTAURÁTORI SAHI 
VRACAJÚ ROZPADNUTEJ E7 JEJ DÁVNU PODOBU

REŠTAUROVANIE POKLADOV MAYSKEJ ARCHITEKTÚRY



■  Je asi nemiestne, ak archeologický 
projekt pokladá za jeden zo svojich 
najväčších úspechov prácu so súčasnými 
domorodcami. To je obvykle práca 
antropologických či etnologických 
projektov. Treba si však uvedomiť, 
že projekt Uaxactún sa realizuje v naj-
odľahlejšej dedine Guatemaly, hlboko 
v pralese, izolovaný od pomoci či kon-
taktov s okolím. Navyše, všetka naša 
práca je odkázaná takpovediac na milosť
a nemilosť dediny, pretože v Uaxactúne 
je veľmi vysoká kriminalita, prakticky 
stopercentná nezamestnanosť a arche-
ologické pamiatky, ktoré vykopávame 
a je ich potrebné chrániť, sú to posledné,
čo zaujíma ľudí bojujúcich o holé prežitie.
Spomedzi nich pochádzajú naši najlepší 
robotníci a kamaráti, ale aj vychýrení 
vrahovia a lupiči. Smutnou realitou 
je fakt, že organizované vykrádanie 
pamiatok je súčasťou obživy väčšiny 
miestneho obyvateľstva. So zámerom 
chrániť reštaurované pamiatky pred 
lokálnym vandalizmom a s úmyslom 
zmenšiť vykrádanie pamiatok a starých 
mayských hrobov pristúpil náš projekt 
k systematickej práci s miestnou komu-
nitou. Má dve úrovne: vedeckú a vzde-
lávaciu. V rámci vedeckej vedie svoj 
projekt Tatiana Podolinská z Ústavu 
etnológie SAV, ktorá zberá medzi miest-
nym obyvateľstvom ich zvyky, povery, 
mýty a iné narácie, vrátane tých, 
ktoré sú spojené s tradíciou vykráda-
nia pamiatok. Výsledkom by malo byť 
poznanie procesov transformácií starých 
mayských tradícií v konfrontácii s mo-

dernizáciou guatemalskej spoločnosti. 
V rámci vzdelávacej úrovne sa komunite 
venuje guatemalský špecialista Hector 
Xol Chok, vzdelanec z mayského národa 
Quekchíov, ktorého príslušníkmi je aj
väčšina miestneho obyvateľstva. Dlho-
dobo prednáša miestnym deťom, mlá-
deži, ale i dospelým o mayskej minulosti, 
učí ich objavovať opäť krásu ich vlast-
ného jazyka a pestuje hrdosť na pamiat-
ky predkov, vedľa ktorých žijú. Predtým 
sa cítili od nich odtrhnutí, nechali ich 
často chátrať alebo na nich stavali svoje
hospodárske budovy. Pomocou tohto 
nášho projektu, počas ktorého sa mnohí
naučili prečítať hieroglyfy, čo hovoria
stély, ktoré stoja pri ich poliach 
a domoch, sa takpovediac súčasní 
Mayovia učia rozumieť Mayom z klasic-

kého obdobia. Mládež 
i dospelí navštevujú 
naše vykopávky, doz-
vedajú sa o živote 
dávnych obyvateľov 
mesta, o konštrukcii 
a účele mayských sta-
vieb. Systematicky tak 
budujeme väzby medzi 
súčasným Uaxactúnom 
a jeho vzdialenou 
minulosťou. Každý 
rok stretávame čoraz 
viac zapálených ľudí, 
ktorí sa nám snažia 
pomáhať. Mnohí z nich, 
ktorým úplne alebo 

čiastočne koluje v žilách mayská krv, 
objavujú hrdosť na svoju kultúru a čaro 
vlastnej identity. Výsledkom je väčšia 
a spoľahlivejšia ochrana kultúrneho 
dedičstva, ktorá patrí nielen dnešným 
potomkom dávnych staviteľov, ale 
celému svetu.
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HLAVNÝM CIEĽOM PRÁCE S KOMUNITOU JE VŠTEPIŤ MLÁDEŽI 
VZŤAH K ARCHEOLOGICKEJ LOKALITE, NA KTOREJ ŽIJÚ

V RÁMCI PROGRAMU SAHI DETI VYŠÍVAJÚ 
AJ OBRÚSKY S MAYSKÝMI HIEROGLYFMI KU 
DŇU MATIEK

VYTVORENIE NOVODOBEJ STÉLY AKO PROSTRIEDOK OBNOVOVANIA MAYSKEJ IDENTITY

DNEŠNÍ UAXACTÚNČANIA – VZŤAH MEDZI MAYSKOU MINULOSŤOU 
A PRÍTOMNOSŤOU


