
Jaros³aw �ra³ka
Kilka uwag na temat k�uhul ahaw,

legitymizacji jego w³adzy i
stroju królewskiego u Majów

Stworzona przez Majów cywilizacja osi¹gnê³a swe apogeum w okresie
klasycznym trwaj¹cym od III do IX wieku n.e. W tym czasie na tzw.
Obszarze Centralnym, ci¹gn¹cym siê od meksykañskich stanów wschodnie-
go Tabasco i po³udniowego Campeche, poprzez pó³nocn¹ Gwatemalê, a¿ po
Belize i zachodni¹ czê�æ Hondurasu, funkcjonuj¹ ogromne miasta�pañstwa.
Majowie nie stworzyli nigdy jednolitego pañstwa zarz¹dzanego centralnie.
Mapa geopolityczna ich ziem przypomina³a bardziej system rywalizuj¹cych
ze sob¹ miast�pañstw, podobny do tego, jaki istnia³ w staro¿ytnej Grecji. W
okresie klasycznym najwa¿niejszymi i najsilniejszymi z nich by³y Tikal i
Calakmul, które prowadzi³y ze sob¹ ci¹g³e wojny. Mniejsze miasta by³y
czêsto podporz¹dkowane lub znajdowa³y siê w strefie wp³ywów jednego z
dwóch wymienionych o�rodków.

Oficjalny tytu³, jakiego u¿ywali w³adcy poszczególnych o�rodków Ma-
jów, brzmia³ ahaw (l.mn. ahawob), co mo¿na przet³umaczyæ jako "pan,
w³adca". Tytu³ ahaw by³ jednak u¿ywany szerzej, nie tylko przez samego
w³adcê, ale tak¿e m.in. przez najwy¿szych dostojników z rodziny królew-
skiej. Od koñca IV wieku w³adca dla podkre�lenia swej wysokiej pozycji by³
wiêc czêsto tytu³owany k�uhul ahaw ("�wiêty w³adca, pan"). W okresie kla-
sycznym w³adcy u¿ywali tak¿e tytu³u kaloomte, który mo¿na przet³umaczyæ
jako "król królów" [Fahsen 1992:14,15]. By³ on zastrze¿ony tylko dla
przedstawicieli najpotê¿niejszych dynastii [Martin�Grube 2000:17], m.in. z
Tikal, Calakmul czy Copan.

K�uhul ahaw, jako najwa¿niejsza osoba w spo³eczeñstwie Majów, sta-
nowi³ g³ówny temat sztuki. Kwestia legitymizacji jego w³adzy by³a z kolei
jedn¹ z najistotniejszych spraw ¿ycia polityczno�religijnego. Wyobra¿enia-
mi w³adców zdobiono stele, fasady budynków b¹d� ich wnêtrza. Wizerunki
k�uhul ahawob znajdowa³y siê z regu³y w miejscach publicznych w celu
gloryfikacji w³adcy i podkre�lenia jego najwy¿szej pozycji spo³ecznej. Iko-
nografia u Majów by³a jednym z podstawowych narzêdzi propagandy. Za-
warty w niej program ideologiczny mia³ ukazaæ w³adcê jako tego, który
posiada nie tylko najwy¿sz¹ w³adzê polityczn¹, ale i religijn¹; jest istot¹,
która potrafi kontaktowaæ siê z Za�wiatami i istotami nadprzyrodzonymi
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m.in. po to, aby przekazywaæ ich wolê poddanym. Na zabytkach publicz-
nych w³adcy Majów byli ukazywani w trakcie ró¿nego rodzaju rytua³ów i
zachowañ, z których najbardziej istotne i kluczowe znaczenie mia³o rytual-
ne upuszczanie krwi � dla k�uhul ahawob nieodzownie zwi¹zane z kwesti¹
legalizacji sprawowanej przez nich w³adzy. Chc¹c odpowiednio odczytaæ
ikonografiê i zrozumieæ rolê w³adcy, który by³ jej g³ównym tematem,
musimy najpierw nieco miejsca po�wiêciæ kwestii kosmologii u Majów.

Zarys kosmologii Majów. Rola rytua³u upuszczania krwi
��������������������������������������

Wed³ug wierzeñ Majów �wiat zamieszka³y przez cz³owieka usytuowany jest
na grzbiecie gada, wyobra¿anego najczê�ciej jako aligator lub ¿ó³w. Nad
nim znajduje siê niebo, po którym poruszaj¹ siê cia³a niebieskie i które w
sztuce wyobra¿ane by³o najczê�ciej jako dwug³owy potwór (tzw. Kosmiczny
Potwór, z ang. Cosmic Monster). �wiat podziemny zwany Xibalba znajduje
siê poni¿ej cia³a gada i zamieszkuj¹ go � podobnie jak ziemiê � ludzie,
zwierzêta i ro�liny. W centrum ziemskiego �wiata znajduje siê o� (axis
mundi) zwana w jêzyku Majów Wakah�Kan ("sze�æ nieb") i bêd¹ca osi¹ ko-
munikacji pomiêdzy wszystkimi trzema �wiatami. O� ta nie jest zlokalizo-
wana w konkretnym miejscu na ziemi, ale mo¿e byæ zmaterializowana
praktycznie wszêdzie w osobie samego w³adcy w trakcie odpowiedniego ry-
tua³u. W sztuce wyobra¿ano j¹ pod postaci¹ tzw. Drzewa �wiata, na którego
szczycie niemal zawsze spotykamy �wiêtego ptaka Itzam�Ye, lub pod
postaci¹ samego w³adcy (ryc. 1) [Schele�Freidel 1990:66�68].

Sam akt komunikacji pomiêdzy �wiatem ziemskim a �wiatem nadprzy-
rodzonym by³ najczê�ciej symbolizowany przez tzw. Wê¿a Wizji, posiadaj¹-
cego dwie g³owy lub przez ceremonialne ber³o w kszta³cie dwug³owego wê-
¿a (zwane te¿ Ber³em Wê¿owym lub Ceremonialnym), w okresie klasycz-
nym bêd¹ce tak¿e symbolem w³adzy królewskiej (ryc. 2). Komunikacja z Za-
�wiatami dokonuje siê w trakcie tzw. rytua³u poszukiwania wizji, na który sk³a-
da³y siê przede wszystkim taniec1 i upuszczanie krwi z czê�ci cia³a uwa¿anych
za �wiête. U mê¿czyzn by³y to genitalia i jêzyk, u kobiet sam jêzyk.

                                                  
1 Taniec odgrywa³ bardzo wa¿n¹ rolê w ¿yciu religijnym Majów, zarówno
elity, jak i ni¿ej usytuowanych grup spo³ecznych. W trakcie tañca zak³ada-
no na siebie kostiumy i maski przedstawiaj¹ce bogów oraz przodków, w
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Ryc. 1. W³adca w pozie Drzewa �wiata na steli F z Quirigua (po lewej) oraz
przedstawienie Drzewa �wiata z p³yty grobowej w �wi¹tyni Inskrypcji w

Palenque (po prawej) [Schele�Freidel 1990:fig. 2:15].
W wierzeniach nie tylko Majów, ale i innych spo³eczeñstw mezoamery-

kañskich, bogowie stworzyli cz³owieka po to, aby ten oddawa³ im cze�æ,
karmi³ ich i przywo³ywa³. Najwiêkszym darem, jaki Majowie mogli z³o¿yæ
swoim bogom, by³a ich w³asna krew. We krwi cz³owieka rezyduje boski,
�wiêty pierwiastek zwany k�ulel [Freidel�Schele�Parker 1993:202,204].
Dlatego te¿ w trakcie najwa¿niejszych ceremonii nie tylko w³adcy, ale
                                                                                                           
których osoba tañcz¹ca mia³a siê zazwyczaj symbolicznie przekszta³caæ
[Schele�Mathews 1999:82, por. Freidel�Schele�Parker 1993:257�292].
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równie¿ inni wysocy dostojnicy oraz przywódcy rodzin mieszkaj¹cych w
wioskach upuszczali krew do naczyñ, na pos¹gi bóstw lub na ziemiê.
Cz³owiek ofiarowywa³ tym samym bogom najwiêkszy dar, jaki posiada³.

Ryc. 2. Przedstawienia Wê¿a Wizji (a) oraz ceremonialnego ber³a w
kszta³cie dwug³owego wê¿a (b) [Schele�Freidel 1990: fig. 2:3].
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Ryc. 3. Stela 11 z Tikal (a). W³adca ukazany w chwili upuszczania krwi i
materializowania siê bogów, którzy znajduj¹ siê w górnej czê�ci steli.

Nadpro¿e nr 25 z Yaxchilan (b). Scena ukazuj¹ca moment po rytualnym
upuszczeniu krwi. Pani K�ab�al Xook ukazuje siê przodek w paszczy Wê¿a

Wizji [Schele�Freidel 1990:fig. 10:7, 7:3b].
Wyczerpanie, brak snu, taniec w rytm monotonnej muzyki oraz �rodki

halucynogenne pomaga³y Majom wprowadziæ siê w stan g³êbokiego transu
w rytua³ach samookaleczenia [Schele�Mathews 1999:78]. W jego trakcie
ofiarnik nacina³, nak³uwa³ lub dziurawi³ genitalia b¹d� jêzyk za pomoc¹
ostrych narzêdzi takich, jak obsydianowe lub krzemienne przek³uwacze
oraz ekscentryki2. W przypadku przek³ucia przez powsta³e w ciele otwory
                                                  
2 Ekscentryk krzemienny (z ang. eccentric flint) � rodzaj narzêdzia krze-
miennego lub obsydianowego, który by³ wykonywany na potrzeby ceremonii
zwi¹zanych z rytualnym upuszczaniem krwi. Ekscentryki krzemienne s¹
uformowane na kszta³t ludzi, zwierz¹t lub istot nadnaturalnych.



190
���

przeci¹gany by³ czêsto sznur ponabijany cierniami, kolcami agawy lub
o�ciami ryb (popularne by³y zw³aszcza kolce trygona). Studia nad odmien-
nymi stanami �wiadomo�ci wskazuj¹ na to, ¿e u osoby wprowadzonej w g³ê-
boki trans pod wp³ywem bólu (nie odczuwanego na skutek blokady systemu
autonomicznego) mog¹ pojawiæ siê stany wizyjne [por. Iwaniszewski
1997:51]. W trakcie tego rodzaju wizji, które by³y ukierunkowane, Majowie
kontaktowali siê z istotami nadprzyrodzonymi: przodkami i bogami.

W sztuce Majów rytua³ upuszczania krwi i poszukiwania wizji by³
przedstawiany w ró¿norodny sposób. W³adca lub wysoki dostojnik poddaj¹-
cy siê upuszczaniu krwi móg³ byæ ukazany: 1) w momencie przygotowywa-
nia siê do tego wa¿nego rytua³u (np. nadpro¿e nr 1 z Yaxchilan); 2) w jego
trakcie � wówczas celebrans jest najczê�ciej ukazany w chwili nak³uwania
wybranych czê�ci cia³a za pomoc¹ ostrych przedmiotów; ze zranionych
miejsc leje siê krew; celebransowi mog¹ ukazywaæ siê ju¿ w tym momencie
(lub jeszcze nie) istoty nadnaturalne, które zazwyczaj unosz¹ siê nad nim w
powietrzu lub wy³aniaj¹ z paszczy Wê¿a Wizji (np. stela nr 11 z Tikal, ryc.
3a; stela nr 2 z Ixlu); 3) bezpo�rednio po upuszczeniu krwi; celebransowi uka-
zuj¹ siê przywo³ane istoty nadprzyrodzone wy³aniaj¹ce siê z paszczy Wê¿a
Wizji, Ceremonialnego Ber³a lub szybuj¹ce nad postaci¹ (np. nadpro¿a nr 15 i
25 z Yaxchilan, ryc. 3b; stela nr 3 z Ucanal, stele nr 29, 31, 40 z Tikal).

Rytua³ poszukiwania wizji, którego czê�ci¹ jest upuszczanie krwi, by³
dokonywany w trakcie najwa¿niejszych wydarzeñ takich, jak dedykacja
�wi¹tyni, zakoñczenie wa¿nych cykli kalendarzowych, objêcie tronu lub
presti¿owego urzêdu. Kluczow¹ rolê w tych rytua³ach odgrywa³ jednak sam
k�uhul ahaw. To on by³ gwarantem pomy�lno�ci dla ca³ej spo³eczno�ci i on
upuszczaj¹c krew utrzymywa³ wszech�wiat w równowadze oraz kontaktowa³
siê z bogami i swymi przodkami, a nstêpnie przekazywa³ ich wolê pod-
danym. U w³adców Majów rytua³ poszukiwania wizji by³ tak¿e zwi¹zany z
bardzo istotn¹ kwesti¹ � legalizacj¹ sprawowanej przez nich w³adzy. Aby to
nale¿ycie zrozumieæ, nale¿y po�wiêciæ nieco miejsca problematyce orga-
nizacji spo³eczeñstwa Majów.

Podstawow¹ jednostkê spo³eczn¹ zarówno w obrêbie arystokracji, jak i
ni¿ej usytuowanych warstw spo³ecznych, stanowi³a rodzina, a nastêpnie
ród. Poszczególne rody zgrupowane by³y z kolei w klany. Ka¿dy z klanów
wywodzi³ sw¹ genealogiê od wspólnego przodka. Jednak cz³onkowie tylko
jednej rodziny w obrêbie rodu mogli wykazaæ siê prostym systemem
genealogicznym od mitycznego przodka, za³o¿yciela tego rodu. To w³a�nie
oni zasiadali na tronie. Wykazanie w obrêbie dynastii królewskiej pocho-
dzenia od przodka, za³o¿yciela tej dynastii, by³o mo¿liwe w wypadku zacho-
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wania zasady primogenitury. Rodziny i klany by³y zhierarchizowane w za-
le¿no�ci od blisko�ci i pokrewieñstwa z dynasti¹ panuj¹c¹, na czele której
sta³ w³adca [Schele�Freidel 1990:84�90; Iwaniszewski 1997:50�52].

Tego typu organizacja spo³eczeñstwa prowadzi³a do rywalizacji o
w³adzê w obrêbie najwa¿niejszych klanów i rodów, st¹d sporo miejsca w
inskrypcjach Majów po�wiêcano ukazaniu linii genealogicznej wywodz¹cej
siê od mitycznego za³o¿yciela. Wa¿nym zabiegiem, choæ nie jedynym, który
mia³ zapewniæ ci¹g³o�æ dziedziczenia w obrêbie dynastii rz¹dz¹cej, by³o
wyznaczanie na nastêpcê panuj¹cego w³adcy jego syna jeszcze za ¿ycia tego
pierwszego. W³adza ka¿dego nowo wybranego k�uhul ahaw by³a
potwierdzana na drodze rytua³u upuszczania krwi i poszukiwania wizji
przodków, którzy objawiaj¹c siê w³adcy legitymizowali jego prawa do tronu.
W³adca tym samym potwierdza³ legalno�æ swojej pozycji w systemie
genealogicznym swego rodu i klanu. System ten dzia³a³ w miarê sprawnie
dopóty, dopóki przestrzegana by³a zasada primogenitury i prawa zwi¹zane z
sukcesj¹ tronu. Z inskrypcji Majów wiemy jednak, ¿e wypadki przerwania
ci¹g³o�ci dynastycznej zdarza³y siê � i to czêsto. Zachodzi³y one nie tylko
na skutek braku potomstwa mêskiego w rodzinie królewskiej, ale tak¿e w
zwi¹zku z ró¿nego rodzaju perturbacjami natury politycznej.

Legitymizacja czy manipulacja?
��������������������������������������

Skomplikowane wydarzenia zwi¹zane z legitymizacj¹ w³adzy, zachowaniem
ci¹g³o�ci linii dynastycznej i stosunkami panuj¹cymi w�ród najbardziej
wp³ywowych rodów obrazuje nam historia takich o�rodków Majów, jak
Palenque, Caracol, Yaxchilan czy Tikal.
W Palenque patrylinearna ci¹g³o�æ dynastyczna zosta³a przerwana w mo-
mencie, kiedy król K�inich Janaab� Pakal3 (zwany popularnie Pakalem)
obj¹³ tron po swej matce Pani Sak K�uk�4 bêd¹cej formalnym w³adc¹ Palen-
que w latach 612�615. Ojcem Pakala by³ K�an Mo� Hix pochodz¹cy spoza
dynastii rz¹dz¹cej. Pakal i jego syn K�inich Kan B�alam przy pomocy roz-
budowanego programu ikonograficzno�architektonicznego próbowali do-
                                                  
3 Wszystkie transkrypcje imion w³adców wymienianych w tek�cie s¹ cyto-
wane za: Martin�Grube 2000.
4 W tekstach glificznych prawdziwe imiê Pani Sak K�uk� by³o zapisywane
Muwaan Mat. Jest to imiê Bogini�Matki.
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wie�æ ci¹g³o�ci dynastycznej w Palenque i legalno�ci sprawowanej przez
nich w³adzy. W inskrypcjach glificznych Pakal i K�inich Kan B�alam
przedstawiali liniê dynastyczn¹ Palenque tak, jakby ta nie zosta³a nigdy
przerwana (w my�l zasady patrylinearnej). Dodatkowo obaj w³adcy w tek-
stach glificznych uto¿samiali Pani¹ Sak K�uk� z matk¹ bogów zwan¹ Mu-
waan Mat, która wed³ug mitów mia³a narodziæ trzech najwa¿niejszych bo-
gów Majów okre�lanych wspó³cze�nie mianem Triady z Palenque5. Wed³ug
tekstów Pakal mia³ siê tak¿e narodziæ w tym samym dniu, w którym przed
wiekami narodzi³a siê wspomniana Bogini�Matka. Pakal chcia³ w ten spo-
sób udowodniæ, ¿e jest "ulepiony" z tej samej boskiej substancji, co bogini.
Przekazanie w³adzy Pakalowi przez Pani¹ Sak K�uk�, uwiecznione m.in. na
tzw. Owalnej Tablicy Pa³acowej z Palenque, zosta³o symbolicznie porówna-
ne do przekazania przez Boginiê�Matkê w³adzy swym dzieciom�bogom
(ryc. 4). W my�l tego programu w³adza mog³a wiêc byæ dziedziczona nie
tylko po linii mêskiej, ale tak¿e ¿eñskiej [Schele�Freidel 1990:223�224].
Na boskie koneksje wspomnianych w³adców mia³y wskazywaæ tak¿e
stiukowe rze�by pokrywaj¹ce kolumny na szczycie �wi¹tyni Inskrypcji.
Wyobra¿ono na nich K�inich Kan B�alam w wieku dzieciêcym, posia-
daj¹cego atrybuty boga Kawila zrodzonego z bogini Muwaan Mat. Palenque
jest doskona³ym przyk³adem na to, jak w sztuce dziêki zrêcznej manipulacji

                                                  
5 Triadê z Palenque tworz¹ bóstwa narodzone przez boginiê Muwaan Mat,
zwane w skrócie G I, G II i G III. G I by³ czêsto uto¿samiany z planet¹ We-
nus i bogiem zwanym Chac; przedstawiano go jako istotê posiadaj¹c¹ na
policzkach rybie p³etwy, ostry z¹b rekina wystaj¹cy z ust i zausznicê w for-
mie muszli. G II, zwany te¿ Kawil, to bóstwo opiekuñcze dynastii królew-
skiej wyobra¿ane pod postaci¹ istoty o cechach zoomorficznych, z której
czo³a wy³ania siê najczê�ciej siekiera i woluty dymu; jedna z nóg tego bós-
twa zakoñczona jest cielskiem wê¿a. Bóg G III uto¿samiany by³ ze s³oñcem
i przedstawiany najczê�ciej jako istota posiadaj¹ca ucho jaguara, znak kin
"s³oñce", trójk¹tny z¹b rekina wystaj¹cy z ust i element przypominaj¹cy
sznurek ci¹gn¹cy siê pod okiem w kierunku czo³a. W tej klasycznej formie
G III zwany jest te¿ czêsto Jaguarem Bogiem Za�wiatów lub Brodatym Bo-
giem Jaguarem i kojarzony ze s³oñcem w czasie jego nocnej wêdrówki. Bós-
two G III mo¿e byæ tak¿e ukazywane pod postaci¹ jaguara lub samej jego g³owy,
czy te¿ jako tzw. Dzieci¹tko Jaguar posiadaj¹ce cechy noworodka i jaguara. Ró¿-
nice w przedstawianiu boga G III wynikaj¹ z pewno�ci¹ z istnienia ró¿nych
aspektów tego bóstwa, które nie s¹ niestety do koñca poznane.
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symbolami religijnymi potwierdzona zosta³a legalno�æ w³adzy sprawowanej
przez Pakala i jego nastêpcê.

Ryc. 4. Owalna Tablica Pa³acowa z Palenque. Pani Sak K�uk� przekazuje
atrybut w³adzy (nakrycie g³owy) swemu synowi Pakalowi

[Schele�Freidel 1990:fig. 6:7].
Podkre�lenie ogromnej roli matki króla w procesie legitymizacji w³adzy

jest tak¿e wyra�nie widoczne w Caracol. W roku 599 w³adzê w tym o�rodku
obejmuje Wêze³ Ajaw bêd¹cy synem wcze�niejszego króla Caracol nosz¹ce-
go imiê Yajaw Te� K�inich i jego ¿ony, kobiety zwanej przez epigrafów Pa-
ni¹ 1. Po �mierci Wêze³ Ajaw tron Caracol zostaje przejêty nie przez jego
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syna, lecz przez Kana II, który by³ dzieckiem Yajaw Te� K�inich i jego dru-
giej ¿ony, Pani Batz� Ek�. Z inskrypcji wiemy tak¿e, ¿e Pani Batz� Ek� po-
chodzi³a spoza Caracol. Prawa Kana II do tronu Caracol mog³y byæ nieco
nadw¹tlone, st¹d w³adca ten po�wiêci³ wiele miejsca na to, aby podkre�liæ
rolê swej matki w procesie dziedziczenia w³adzy i potwierdziæ legalno�æ
sprawowanych przez siebie rz¹dów. Na steli nr 3 ustawionej w roku 652
Kan II opisuje rytua³ upuszczania krwi, jakiego dokona³ w wieku 5 lat pod
egid¹ swego ojca, Yajaw Te� K�inich. To wydarzenie oraz wzmianka na
jego temat na steli nr 3 mia³y potwierdzaæ prawa Kana II do tronu Caracol.
Dodatkowo niemal po³owa tekstu na steli nr 3 po�wiêcona jest osobie matki
Kana II. Jeden z najlepiej wyposa¿onych grobów królewskich w Caracol,
odkryty na terenie kompleksu Caana pod piramid¹ B�19, by³ najprawdopo-
dobniej miejscem wiecznego spoczynku Pani Batz� Ek�, co dodatkowo po-
twierdza bardzo wa¿n¹ rolê, jak¹ kobieta ta odegra³a w dziejach Caracol. Z
drugiej jednak strony Kan II ca³kowicie pomija w tekstach historyczno�
genealogicznych swego poprzednika na tronie, przybranego brata Wêze³
Ajaw, i skupia siê, oprócz matki, przede wszystkim na osobie ojca i jego
czynach [Martin�Grube 2000:91�92].

W przypadku Yaxchilan mamy do czynienia z sytuacj¹, która obrazuje
nam skomplikowane prawa zwi¹zane z sukcesj¹ w³adzy królewskiej. Itzam-
naaj B�alam (popularnie nazywany Tarcza Jaguar) by³ jednym z najpotê¿-
niejszych w³adców Yaxchilan. Wst¹pi³ na tron w roku 681. Jego ¿on¹ by³a
Pani K�ab�al Xook, kobieta pochodz¹ca z wp³ywowego rodu Yaxchilan.
Jednak na swego nastêpcê Tarcza Jaguar wyznaczy³ syna, którego mia³ nie
z Pani¹ K�ab�al Xook, lecz z inn¹ kobiet¹, zwan¹ Ik� Czaszka, pochodz¹c¹
z jednego z wp³ywowych rodów miasta Calakmul. To posuniêcie mia³o na
celu m.in. zacie�niæ wiêzy polityczne z Calakmul, które by³o w owym czasie
jednym z najpotê¿niejszych o�rodków Majów. Musia³o jednak wywo³aæ
oczywisty sprzeciw ze strony przywódców rodu, z którego pochodzi³a Pani
K�ab�al Xook. Tarcza Jaguar stara³ siê wiêc z jednej strony uzyskaæ
aprobatê swojego wyboru ze strony innych wp³ywowych rodów Yaxchilan, z
drugiej natomiast musia³ zaspokoiæ ambicje rodu Pani K�ab�al Xook. Z
rozkazu Tarczy Jaguara w Yaxchilan powsta³ szereg zabytków, które reali-
zowa³y wspomniane wy¿ej zamierzenia. W �wi¹tyni nr 23, której budowa
by³a po�wiêcona przede wszystkim osobie Pani K�ab�al Xook, na nadpro¿u
nr 25 widaæ scenê ukazania siê Pani K�ab�al Xook mitycznego za³o¿yciela
dynastii królewskiej Yaxchilan zwanego Yoaat B�alam (ryc. 3b). Przodek
wy³ania siê z paszczy Wê¿a Wizji zmaterializowanego w trakcie rytua³u
upuszczenia krwi. Wydarzenie to mia³o miejsce w zwi¹zku z wst¹pieniem
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na tron Yaxchilan Tarczy Jaguara w 681 roku. Na innym nadpro¿u (nr 24)
Pani K�ab�al Xook jest ukazana w towarzystwie Tarczy Jaguara w mo-
mencie przeci¹gania przez jêzyk sznura ponabijanego kolcami. Teksty znaj-
duj¹ce siê obok mówi¹, ¿e przedstawiona scena upamiêtnia narodziny Ptaka
Jaguara, syna Tarczy Jaguara i Pani Ik� Czaszka. Nadpro¿a 24 i 25 mia³y
wiêc podkre�laæ z jednej strony wysok¹ pozycjê rodu Pani K�ab�al Xook,
której ukaza³ siê sam Yoaat B�alam � wielki za³o¿yciel dynastii, z drugiej
natomiast wyra¿a³y one zgodê na wybór nastêpcy tronu w osobie Ptaka
Jaguara [Schele�Freidel 1990:265�271].

W Tikal mamy do czynienia z inn¹ ciekaw¹ sytuacj¹, kiedy w³adza zo-
staje przejêta z r¹k miejscowej dynastii przez przedstawicieli arystokracji
pochodz¹cych spoza terytorium Majów. Do roku 378 w Tikal rz¹dzi³a
lokalna dynastia, której za³o¿ycielem by³ Yax Ehb� Xooc. Ci¹g³o�æ tej dy-
nastii zosta³a przerwana na drodze zbrojnego przejêcia w³adzy przez obcych
naje�d�ców, w wyniku którego dotychczasowy król Tikal o imieniu Chak
Tok Ich�aak zosta³ najprawdopodobniej zamordowany [Stuart 2000; Mar-
tin�Grube 2000:29]. Sprawcami tych wydarzeñ byli Siyah K�ak� i Yax
Nuun Ayiin pochodz¹cy byæ mo¿e z samego Teotihuacan, odleg³ego od
Tikal o ponad 1000 km. W momencie najazdu Siyah K�ak� wystêpowa³ naj-
prawdopodobniej w roli opiekuna niepe³noletniego wówczas Yax Nuun
Ayiina, który obj¹³ tron Tikal w 379 roku. Yax Nuun Ayiin na steli nr 4,
która upamiêtnia³a jego wst¹pienie na tron, zosta³ wyobra¿ony w stroju teo-
tihuacañskim z atrybutami w³adzy typowymi dla centralnego Meksyku.
Jednak ju¿ na steli nr 18 ustawionej niespe³na 20 lat pó�niej w³adca ten
przejmuje niektóre elementy stroju królewskiego Majów (m.in. elementy
pasa królewskiego). Wydaje siê, ¿e z objêcia w³adzy w Tikal przez obcych
naje�d�ców mogli byæ niezadowoleni przedstawiciele lokalnych wp³ywo-
wych rodów. Jednak syn i nastêpca Yax Nuun Ayiina, w³adca o imieniu
Siyaj Chan K�awiil zrêcznie pos³uguj¹c siê ikonografi¹ stara siê udowodniæ,
¿e jest prawowitym w³adc¹ Tikal, oraz podkre�liæ swe przywi¹zanie do
miejscowej tradycji i dawnej dynastii królewskiej. Na ustawionej przez
siebie w roku 445 steli nr 31 Siyaj Chan K�awiil ukazany zosta³ w królew-
skim stroju Majów w pozie, która niemal¿e kopiowa³a sposób przedstawie-
nia jednego z pierwszych znanych w³adców Tikal ze steli nr 29 z 292 roku
(ryc. 5). Król ma nakrycie g³owy identyczne do tego, jakie nosi w³adca na
steli nr 29. Dodatkowo wspomniane nakrycie zdobi kartusz z imieniem Yax
Ehb� Xooc, mitycznego za³o¿yciela lokalnej dynastii w Tikal. Król stara siê
wiêc ukazaæ swe zwi¹zki z lokaln¹ dynasti¹ i przedstawiæ siebie jako jedne-
go z godnych nastêpców wcze�niejszych w³adców Tikal. Z drugiej jednak
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Ryc. 5. Stela nr 31 z Tikal: ca³o�æ przedstawienia (a), fragment z
wyobra¿eniem w³adcy Siyaj Chan K�awiil (b)

[Jones�Satterthwaite 1982:fig. 51].
strony podkre�la swe odmienne pochodzenie i zwi¹zki z Teotihuacan przed-
stawiaj¹c po obu swych stronach ojca Yax Nuun Ayiina w teotihuacañskim
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stroju wojennym i unosz¹c w prawej rêce nakrycie g³owy zdobione kar-
tuszem z imieniem Miotacz W³óczni�Sowa, który by³ jego dziadkiem i byæ
mo¿e w³adc¹ Teotihuacan [Martin�Grube 2000:31; Stuart 2000]. Ta zrêcz-
na manipulacja symbolami i ikonograficznymi wyobra¿eniami mia³a s³u¿yæ
tylko jednemu celowi, a mianowicie publicznemu ukazaniu legalno�ci spra-
wowanych przez Siyaj Chan K�awiila rz¹dów. Dodatkowo w³adca ten kaza³
spisaæ historiê Tikal z ty³u steli 31 zaznaczaj¹c w ten sposób swoje dok³ad-
ne miejsce w linii dynastii królewskiej.

Sposób przedstawiania w³adcy
��������������������������������������

Sposób, w jaki przedstawiano w³adcê Majów na stelach i innych publicz-
nych zabytkach, mia³ podkre�laæ jego rolê jako najwa¿niejszej postaci w
spo³eczeñstwie oraz s³u¿yæ gloryfikacji jego osoby. K�uhul ahaw by³ ukazy-
wany w odpowiedniej pozie i stroju, z emblematami w³adzy, które mia³y
wskazywaæ na legalno�æ sprawowanych przez niego rz¹dów. Poni¿ej opi-
sane zostan¹ tylko wybrane i charakterystyczne dla okresu klasycznego spo-
soby ukazywania w³adców Majów oraz najwa¿niejsze atrybuty i emblematy
w³adzy królewskiej.

Jednym z najpopularniejszych sposobów przedstawiania króla by³o uka-
zywanie go w tzw. pozie Drzewa �wiata. W³adca by³ wówczas wyobra¿any
w ca³ej swej okaza³o�ci staj¹c siê ¿ywym wcieleniem axis mundi. Dziêki ry-
tua³owi upuszczania krwi król otwiera³ portal do za�wiatów wystêpuj¹c w
roli osi komunikacyjnej ³¹cz¹cej oba �wiaty. Jest to jeden z najstarszych i
najpopularniejszych w sztuce Majów sposobów przedstawiania króla. Na
szarfie zdobi¹cej przepaskê biodrow¹ w³adcy znajduje siê w takim przypad-
ku przedstawienie ga³êzi i pnia Drzewa �wiata. Na pieñ sk³ada siê wizeru-
nek tzw. boga C, który ma podkre�laæ �wiêto�æ tego obiektu6. Ga³êzie drze-
wa Wakah�Kan zdobione s¹ na swych koñcach stylizowanymi wyobra¿enia-
mi g³ów wê¿y, które zostaj¹ przeniesione na krawêdzie przepaski biodrowej
noszonej przez w³adcê. Rêce w³adcy, który w tym schemacie trzyma
Ceremonialne Ber³o, ugiête s¹ zazwyczaj na klatce piersiowej pod k¹tem
prostym lub na kszta³t litery V, w bardzo charakterystycznym ge�cie zare-
zerwowanym niemal wy³¹cznie dla ukazywania tego rodzaju regaliów.
                                                  
6 Glificzny zapis g³owy tego bóstwa mo¿na odczytaæ k�ul, co znaczy "boski,
�wiêty" [Schele�Freidel 1990:410].
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Ber³o w kszta³cie dwug³owego wê¿a mia³o symbolizowaæ nie tylko �cie¿kê
komunikacji z za�wiatami, ale tak¿e p³aszczyznê nieba. Element ten w iko-
nografii Majów wystêpuje niemal zawsze w klasycznym ujêciu Drzewa
�wiata. Na nakryciu g³owy w³adcy mo¿e znajdowaæ siê przedstawienie tzw.
Niebiañskiego Ptaka zwanego Itzam�Ye (czasem jest to nakrycie g³owy w
formie tego ptaka), który rezyduje na szczycie drzewa Wakah�Kan. Przed-
stawienia tego typu spotykamy m.in. na steli F z Quirigua (ryc. 1).

Bardzo ciekawa scena znajduje siê na steli C w Copan, gdzie w³adca
przedstawiony jest w pozie drzewa Wakah�Kan o pniu zakoñczonym g³ow¹
aligatora. Jest to jedna z odmian klasycznego ujêcia Drzewa �wiata. Na
steli C ga³êzie tego drzewa w formie stylizowanych wyobra¿eñ g³ów wê¿y
znajduj¹ siê po obu stronach przepaski biodrowej ukazanej jako g³owa
aligatora o ostrych zêbach. £apy gada znajduj¹ siê z kolei w okolicy pasa
w³adcy7 [Schele�Mathews 1999:143].

W ikonografii wczesnych stel Majów znamy kilka przyk³adów, na któ-
rych w³adca przedstawiony jest w pozie podobnej do opisanych wy¿ej, z Ce-
remonialnym Ber³em w rêkach. Zza paszczy wê¿y tworz¹cych wspomniane
ber³o wy³aniaj¹ siê cielska dwóch innych wê¿y opadaj¹ce w dó³ ku stopom
w³adcy. Z ich otwartych paszczy wydostaj¹ siê wyobra¿enia przodków lub
bogów przywo³anych przez króla. Cielska wê¿y s¹ czasem zdobione kartu-
szami z wyobra¿eniami przodków (np. Caracol, stela nr 5). Wzd³u¿ nich
mo¿e siê znajdowaæ równie¿ szereg przedstawieñ tworz¹cych du¿¹ p³aszczy-
znê, na któr¹ sk³ada siê ozdoba z piór, motyw potrójnej kokardy czy wize-
runki istot nadnaturalnych: bogów i przodków ukazanych zazwyczaj pod
postaci¹ g³ów posiadaj¹cych cechy czaszki (np. stele nr 1 [ryc. 6], 2 i 28 z
Tikal, stela nr 16 z Caracol). Wszystkie te postacie i elementy ci¹gn¹ siê
wzd³u¿ cia³a wê¿a symbolizuj¹cego �cie¿kê komunikacji z Za�wiatami.
Przedstawienia tego rodzaju mia³y nie pozostawiaæ ¿adnych z³udzeñ co do

                                                  
7 Przedstawiane w³adcy w pozie Drzewa �wiata ma w Mezoameryce g³êbo-
kie korzenie, siêgaj¹ce jeszcze czasów olmeckich. Olmekowie jako pierwsi
w tej strefie kulturowej postrzegali swych w³adców jako ¿ywe wcielenie
Drzewa �wiata i uosobienie centrum wszech�wiata [Schele 1995:106�107].
W tej pozie na nakryciu g³owy w³adcy olmeckiego pojawia siê symboliczne
wyobra¿enie Drzewa �wiata w formie tzw. koniczyny (z ang. trefoil) [Railly
1995:38]. Dolna czê�æ nóg króla by³a czasem ukazywana w formie stylizo-
wanej g³owy aligatora, co nawi¹zywa³o do zakoñczenia pnia w jednej z wer-
sji przedstawieñ Drzewa �wiata [Freidel�Schele�Parker 1993:196].
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tego, ¿e przedstawiona na steli osoba to prawowity w³adca, ¿ywiciel bogów i
uciele�nienie axis mundi w jednym.

Ryc. 6. Stela nr 1 z Tikal [Jones�Satterthwaite 1982:fig. 1].
Przedstawianie symbolicznego wizerunku Drzewa �wiata na przepasce

biodrowej w³adcy by³o zabiegiem bardzo popularnym w sztuce Majów i nie-
koniecznie zawsze zwi¹zanym z rytua³em upuszczania krwi i poszukiwania
wizji, a wiêc z otwieraniem przez króla portalu ³¹cz¹cego oba �wiaty. Tego
rodzaju przepaska mog³a siê pojawiæ m.in. tak¿e w stroju wojennym, jednak
jej przes³anie zawsze pozostawa³o takie samo � ukazaæ w³adcê jako istotê
stanowi¹c¹ centrum wszech�wiata.

Na uwagê zas³uguje bardzo ciekawy sposób przedstawiania w³adców
Piedras Negras. Niemal ka¿dy nowowybrany w³adca tego o�rodka ustawia³
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Ryc. 7. Stela nr 11 z Piedras Negras [Schele�Miller 1986:fig. II.4].
tzw. niszow¹ stelê, która mia³a upamiêtniæ objêcie przez niego tronu (ryc.
7). Ten kluczowy moment by³ przedstawiany na stelach z nisz¹ w bardzo
typowej konwencji. W³adca jest ukazany w pozycji siedz¹cej na tronie
wy³o¿onym skór¹ jaguara. Otacza go pasmo nieba (pod postaci¹ tzw.
Kosmicznego Potwora), co ma symbolicznie wskazywaæ na to, ¿e król
ukazany zosta³ w sferze niebios. Nad królem czêsto znajduje siê wizerunek
ptaka Itzam�Ye. Poni¿ej tronu w³adcy ukazywano konstrukcjê drewnian¹
przypominaj¹c¹ szafot (lub drabinê?), w centrum której znajduje siê d³ugi
pas materia³u poplamiony �ladami stóp zbroczonych krwi¹. Pod nim ukazy-
wano zazwyczaj z³o¿onego w ofierze jeñca. Odci�niête �lady stóp biegn¹ce
od ofiary ku górze, w kierunku w³adcy, mia³y symbolizowaæ drogê, któr¹
k�uhul ahaw musia³ przej�æ od miejsca ofiary z³o¿onej w celu u�wietnienia
ceremonii objêcia przez niego tronu do samego tronu królewskiego [Miller�



201
���

Taube 1993:38]. W tej konwencji ukazano nowowybranych w³adców Pied-
ras Negras na stelach nr 25, 6, 11, 14.

Strój w³adcy
��������������������������������������

W sztuce Majów wysok¹ pozycjê k�uhul ahaw mia³ podkre�laæ noszony
przez niego strój, na który sk³ada³y siê emblematy w³adzy, symbole reli-
gijne czy wyobra¿enia samych bóstw wystêpuj¹cych w roli opiekunów lub
patronów. W tym miejscu opisane zostan¹ tylko wybrane i typowe dla
w³adców Majów elementy stroju królewskiego oraz przedmioty pe³ni¹ce
funkcjê atrybutów w³adzy.

Jednym z najwa¿niejszych elementów stroju królewskiego by³o nakrycie
g³owy. Zdobi³ je zazwyczaj szereg elementów o znaczeniu symbolicznym.
Nakrycia g³owy mia³y formê lu�nych narzutek lub tworzy³y rodzaj he³mu
przykrywaj¹cego ca³¹ g³owê z wyj¹tkiem czê�ci twarzowej w³adcy. Do
nakryæ przytwierdzone by³y najczê�ciej pióra, zausznice (wykonywane przez
Majów z zielonych kamieni: nefrytu lub jadeitu) oraz motywy plecionki,
bêd¹cej symbolem w³adzy królewskiej. Bardzo czêsto na nakryciach g³owy
pojawiaj¹ siê wyobra¿enia bóstw, z którymi w³adca siê uto¿samia³, lub w
które siê przemienia³ w trakcie odpowiedniego rytua³u. Szczególnie czêsto
na nakryciach g³owy spotykane s¹ oblicza takich bóstw, jak G I, G II i G
III, a tak¿e ptaka Itzam�Ye. Król móg³ równie¿ nosiæ na twarzy maskê z
obliczem takiego boga. Na nakryciu g³owy czêsto pojawiaj¹ siê kartusze z
imieniem danego w³adcy (dziêki czemu mo¿na ³atwo zidentyfikowaæ
przedstawion¹ postaæ) lub z imieniem przodków (np. wspomniana ju¿ stela
31 z Tikal). W Tikal na stelach nr 29, 31 i 40 spotykamy bardzo ciekawy
rodzaj nakrycia g³owy, które ma zasiêg lokalny i jest zwane nakryciem ze
sznurem (ryc. 8a). Sk³ada siê na nie tkanina zwana pixom, z której zwisa
sznur bêd¹cy symbolem szamañskiej pozycji w³adcy [Valdes�Fahsen�
Cosme 1997:28]. Król posiadaj¹cy ten rodzaj nakrycia g³owy to osoba,
która ma zdolno�æ kontaktowania siê z bogami i przodkami oraz przeka-
zywania ich woli poddanym.

Na nakryciach g³owy w³adców spotykamy czêsto wyobra¿enie tzw. Po-
czwórnego Potwora bêd¹cego personifikacj¹ naczynia, do którego ofiarowy-
wano krew dla bogów (ryc. 8b). Sk³ada³o siê na nie przede wszystkim
naczynie z wizerunkiem zoomorfa i znakiem ol symbolizuj¹cym portal do
Za�wiatów. Na naczyniu znajduj¹ siê trzy przedmioty: kolec trygona
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s³u¿¹cy do upuszczania krwi, muszla spondylusa bêd¹ca symbolem si³y
¿yciowej k�ulel, przedmiot (pektora³) z motywem dwóch krzy¿uj¹cych siê
linii, zwi¹zany z pojêciem tzw. way � zwierzêcych i duchowych towarzyszy,
którzy dziel¹ z cz³owiekiem jego si³ê ¿yciow¹ [Freidel�Schele�Parker
1993:216�217; Schele�Mathews 1999:415]. W Palenque Drzewo �wiata
jest niemal zawsze usytuowane na Poczwórnym Potworze. Pojawienie siê
tego elementu na nakryciu g³owy w³adcy mia³o podkre�laæ jego rolê jako
axis mundi � osi komunikacji oraz ¿ywiciela bogów. Nakrycie g³owy
zdobione tego rodzaju wyobra¿eniem spotykamy m.in. na steli nr 1 z Cara-
col, steli nr 34 z El Peru i kilku nadpro¿ach z Yaxchilan.

Popularne u Majów by³o tak¿e tzw. balonowato ukszta³towane nakrycie
g³owy (ryc. 8d), stanowi¹ce czê�æ stroju wojennego, na który sk³ada³y siê przede
wszystkim tarcza, miotacz w³óczni i strza³y. Strój ten zosta³ przejêty z
ikonografii Teotihuacan, wi¹za³ siê z wojn¹ i sk³adaniem w ofierze jeñców.

Nieodzownym elementem stroju królewskiego Majów by³ pas. Pas kró-
lewski sk³ada siê najczê�ciej z opaski zdobionej okr¹g³ymi elementami
przypominaj¹cymi zausznice oraz motywami w kszta³cie litery X. Do opas-
ki przytwierdzone s¹ g³owy bêd¹ce ekwiwalentem glifu ahaw lub wyobra¿a-
j¹ce g³owê boga G III, czy te¿ innych bóstw. Poni¿ej wymienionych elemen-
tów znajduj¹ siê zazwyczaj: wzór plecionki (symbol w³adzy królewskiej) i trzy
p³ytki wykonane z nefrytu. Z opaski zwisa ³añcuch zakoñczony g³ow¹ lub ca³ym
wyobra¿eniem boga Chaca (G I) lub tzw. personifikacj¹ g³owy8 (ryc. 6).

Tylna sakwa (z ang. backrack) to inny popularny element stroju królew-
skiego, zak³adany przez w³adców z ty³u na plecach, przytwierdzany najczê�-
ciej do pasa. By³ wykonany z materia³ów nietrwa³ych, w formie framugi, w
jakiej zazwyczaj umieszczano g³owy przodków. Znaczenie tylnej sakwy mo-
g¹ nam czê�ciowo na�wietliæ wspó³czesne obserwacje dokonane przez etno-
grafów w�ród Majów Quiche, którzy przedstawiaj¹ ludzkie cia³o w kontek-
�cie czasowo�przestrzennym. Wed³ug nich przednia czê�æ cia³a jest zwi¹za-
na m.in. z rzeczami, które rozgrywaj¹ siê w tera�niejszo�ci lub wydarz¹ siê
w przysz³o�ci. Tylna czê�æ cia³a nawi¹zuje z kolei do przesz³o�ci, przodków
i dnia ahaw, w czasie którego oddawano im cze�æ. Ta informacja mo¿e nam
pomóc w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Majowie tak czêsto umieszczali
w tylnej sakwie wyobra¿enia g³ów przodków [Tate 1992:81].
                                                  
8 Personifikacja g³owy to element pojawiaj¹cy siê bardzo czêsto w stroju
królewskim w³adcy. Tego typu g³owa oznacza, ¿e obiekt, do którego jest
przytwierdzona (zazwyczaj pas królewski, nakrycie g³owy) ma nagromadzo-
n¹ w sobie �wiêt¹ moc i energiê [Schele�Miller 1986:43,44].
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W³adcy Majów nosili na sobie ró¿ne rodzaje odzie¿y, pocz¹wszy od
zwyk³ej przepaski biodrowej, poprzez ró¿nego rodzaju spódniczki, skoñ-
czywszy na bogato zdobionych pelerynach i p³aszczach. Odzie¿ tego rodzaju
by³a wykonywana z materia³u, papieru i piór. Zdarzaj¹ siê równie¿ okrycia
obszywane p³ytkami z nefrytu. Tego typu elementy stroju mia³y przede
wszystkim podkre�laæ wysoki status spo³eczny osób, przez które by³y no-
szone. Jednak niektóre z nich, jak wspominana ju¿ przepaska biodrowa
zdobiona wyobra¿eniem Drzewa �wiata, czy te¿ tzw. spódniczka Boga
Kukurydzy, mog³y mieæ g³êbokie znaczenie symboliczne.

Na pocz¹tku okresu klasycznego na przepasce biodrowej, obok stylizo-
wanych g³ów wê¿y ukazywanych po jej bokach, nie ukazywano jeszcze wi-
zerunku pnia drzewa w formie tzw. boga C. W centrum przepaski znajdo-
wa³ siê wtedy sznur zakoñczony zazwyczaj motywem plecionki i/lub perso-
nifikacj¹ g³owy (ryc. 6). Dopiero w okresie pó�noklasycznym upowszechnia
siê ukazywanie na przepasce oblicza tzw. boga C (ryc. 1) [Coggins 1994:29;
por. Proskouriakoff 1950:70,73].

Spódniczka Boga Kukurydzy by³a pokryta uko�n¹ kratk¹ i mia³a, na za-
sadzie analogi do mitu o bogu kukurydzy, symbolizowaæ �mieræ i powtórne
narodziny w³adcy w Za�wiatach. Innymi s³owy, w³adca ubieraj¹c tego ro-
dzaju spódniczkê wskrzesza³ dawny mit o bogu kukurydzy, w którego roli
tutaj wystêpowa³. Tego rodzaju spódniczkê spotykamy m.in. na stelach nr 1
(ryc. 6) i nr 40 w Tikal. W podobnej spódniczce pokrytej uko�n¹ kratk¹
by³y zazwyczaj przedstawiane kobiety. Spódniczce tej towarzyszy³a za-
zwyczaj niewielka tunika o podobnym uko�nym wzorze oraz stylizowane
wyobra¿enie g³owy rekina xoc znajduj¹ce siê w okolicach pasa. G³owa xoc
mia³a wskazywaæ na to, ¿e osoba nosz¹ca tego typu element jest idealn¹
¿on¹ i matk¹ [Coggins 1994:31].

Okolice klatki piersiowej w³adcy by³y niemal zawsze zdobione ró¿nego
rodzaju naszyjnikami i pektora³ami, wykonywanymi z nefrytu lub przed-
miotów nietrwa³ych (drewno itp.). Pektora³y najczê�ciej wyobra¿a³y bóstwa
lub symbole w³adzy królewskiej: Boga G III, Sak Hunal (patrz dalej), czy
antropomorficzn¹ wersjê glifu ahaw [Schele�Miller 1986:70].

Bardzo wa¿ne miejsce w ikonografii przedstawieñ w³adców zajmuj¹ em-
blematy w³adzy � przedmioty, które mia³y wskazywaæ na najwy¿sz¹ pozycjê
trzymaj¹cych je osób. Nie sposób tutaj wymieniæ wszystkich tego typu
przedmiotów, st¹d poni¿ej zostan¹ wspomniane tylko najwa¿niejsze z nich
� te, które mia³y kluczowe znaczenie w procesie legitymizacji w³adzy.

Najwa¿niejszym i najczê�ciem spotykanym w ikonografii Majów emble-
matem jest wspominane ju¿ kilkukrotnie ceremonialne ber³o w kszta³cie
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Ryc. 8 (poprzednia strona). Przedstawienia nakryæ g³ów oraz symboli
atrybutów w³adzy Majów; a) nakrycie ze sznurem, stela 31 z Tikal; b)
nakrycie z przedstawieniem tzw. Poczwórnego Potwora, nadpro¿e 14 z
Yaxchilan; c) nakrycie z przedstawieniem maski boga G I (sk³ada siê z

wizerunku ptaka wodnego trzymaj¹cego w pysku rybê), stela 2 z Tikal; d)
balonowato ukszta³towane nakrycie g³owy, stela 5 z Uaxactun; e)

przedstawienia ber³a z odstaj¹cymi na zewn¹trz paskami, zdobione
motywem potrójnej kokardy, stele 7 i 8 z Tikal; f) ber³a z wyobra¿eniem

boga Kawila (G II), Yaxchilan; g) ró¿ne przedstawienia bóstwa Sak Hunal;
h) g³owa boga G III trzymana przez w³adcê ze steli nr 31 z Tikal.

dwug³owego wê¿a (ryc. 2b). Przedmiot ten trzymany przez króla wskazywa³
na jego zdolno�æ do komunikowania siê z bogami i przodkami i, co za tym
idzie, na legalno�æ sprawowanych przez niego rz¹dów. W³adca dzier¿¹cy
tego rodzaju emblemat by³ ukazywany frontalnie (lub z profilu, za wyj¹t-
kiem klatki piersiowej, któr¹ przedstawiano en face). Ten sposób przedsta-
wiania mia³ na celu przede wszystkim wyeksponowanie najwa¿niejszych
elementów królewskiego stroju, w tym ber³a. Rêce w³adcy ugiête by³y na
klatce piersiowej pod k¹tem prostym lub na kszta³t litery V. Widaæ to m.in.
na stelach nr 3 i 20 z Uaxactun i stelach nr 1 (ryc. 6) i 2 z Tikal. Czasami ber³o
w kszta³cie dwug³owego wê¿a by³o noszone uko�nie na klatce piersiowej, jak np.
na steli nr 40 z Tikal, steli nr 3 z Caracol czy steli nr 31 z Naranjo.

Du¿¹ popularno�ci¹ cieszy³o siê tak¿e ber³o o wygl¹dzie prostej laski z
odstaj¹cymi na zewn¹trz elementami (przypominaj¹cymi czêsto trójk¹ty),
zdobione zazwyczaj w trzech miejscach motywem potrójnej kokardy,
bêd¹cej symbolem rytua³u upuszczania krwi (ryc. 8e). W Tikal od drugiej
po³owy V w. tego typu ber³o wypiera ca³kowicie ceremonialne ber³o w
kszta³cie dwug³owego wê¿a, wchodz¹c na trwa³e do miejscowej ikonografii.
Symbolika tego typu przedmiotu by³a najprawdopodobniej zbli¿ona do
ceremonialnego ber³a w kszta³cie dwug³owego wê¿a. Przedmiot zdobiony
motywem potrójnej kokardy mia³ wskazywaæ na zdolno�æ w³adcy do
kontaktowania siê z bogami i przodkami na drodze rytua³u upuszczania
krwi i poszukiwania wizji. W sztuce tego typu ber³o by³o trzymane przez
w³adcê w ge�cie bardzo podobnym do tego, który by³ zarezerwowany dla
ceremonialnego ber³a w kszta³cie dwug³owego wê¿a, tj. horyzontalnie, w
poprzek klatki piersiowej (np. stela nr 16 z Tikal) lub nieco uko�nie.

Do�æ powszechnie spotykanym w sztuce Majów emblematem w³adzy
by³o ber³o z wyobra¿eniem boga Kawila (G II), którego jedna z nóg ma
postaæ wê¿a (ryc. 8f). Kawil by³ patronem dynastii panuj¹cej i bóstwem
blisko zwi¹zanym z dziedziczeniem w³adzy. Osoba trzymaj¹ca tego typu
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przedmiot w rêce mia³a wystêpowaæ w roli prawowitego w³adcy, nad któ-
rym sw¹ opiekê sprawuje Kawil. Ber³o takie spotykamy m.in. na nadpro-
¿ach nr 1, 3, 42 z Yaxchilan, stelach E i F (pó³nocna strona) z Copan.

Jednym z najwa¿niejszych i najstarszych emblematów w³adzy by³a
równie¿ opaska z wyobra¿eniem bóstwa Sak Hunal, noszona przez króla na
czole (ryc. 8g). Mog³a byæ przedstawiana jako trójp³atkowy element b¹d�, w
swej bardziej rozbudowanej formie, jako g³owa ludzka lub g³owa o cechach
zoomorficznych zwieñczona na g³owie trzema p³atkami. Opaska Sak Hunal
by³a dla Majów czym� w rodzaju korony królewskiej. W procesie przekazy-
wania lub obejmowania w³adzy ten rodzaj emblematu czêsto by³ wrêczany
(obok innych przedmiotów, np. nakrycia g³owy) nowemu w³adcy jako jeden
z regaliów. Innym przedmiotem przekazywanym podczas obrzêdów przejê-
cia w³adzy by³ tzw. Personifikowany Przek³uwacz, na który sk³ada siê ostrze
wykonane z kamienia, rybia o�æ lub kolec agawy, zdobione motywem po-
trójnej kokardy i niewielk¹ g³ówk¹ o cechach zoomorficznych. Personifiko-
wany Przek³uwacz jako kluczowy przedmiot w rytua³ach upuszczania krwi i
poszukiwania wizji by³ jednym z emblematów w³adzy i elementem �wiad-
cz¹cym o legalno�ci w³adzy osoby, w której rêce by³ oddawany. Sceny prze-
kazywania Personifikowanego Przek³uwacza w rêce nowowybranego w³adcy
s¹ m.in. spotykane w ikonografii Palenque.

G³owy lub ca³e wyobra¿enia bogów by³y równie czêsto noszone przez
w³adców Majów, pe³ni¹c rolê podobn¹ do innych wspomnianych regaliów.
Najczê�ciej noszono w rêkach ca³e wyobra¿enia bóstw takich, jak Kawil i
Sak Hunal (Tablica z Dumbarton Oaks [Freidel�Schele�Parker 1993:fig.
4:5]; Tablica ze �wi¹tyni S³oñca w Palenque) czy G III, którego ukazywano
w formie samej tylko g³owy (np. stele nr 29, 4, 31 z Tikal, ryc. 5, 8h) lub
ca³ej postaci, zazwyczaj jaguara (np. stela nr 24 z Xultun). Bóstwo mog³o
tak¿e pe³niæ funkcje opiekuñcze w stosunku do trzymaj¹cej je osoby.

Podsumowanie
��������������������������������������

Rytua³ upuszczania krwi i poszukiwania wizji przodków i bogów to nie-
zwykle popularny motyw w sztuce Majów okresu klasycznego. W³adca w
trakcie samookaleczenia ¿ywi bogów sw¹ krwi¹, przekazuj¹c im cz¹stkê
swego k�ulel. Najwa¿niejsz¹ czê�ci¹ rytua³u upuszczania krwi by³a jednak
kwestia legitymizacji w³adzy k�uhul ahaw, która, jak mogli�my siê przeko-
naæ, nie zawsze odbywa³a siê zgodnie z zasadami primogenitury. Tego ro-
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dzaju ceremonia odbywa³a siê przypuszczalnie w miejscach publicznych na
oczach wysokich dostojników i t³umu obserwuj¹cych moment "przej�cia" do
Za�wiatów. K�uhul ahaw, pod wp³ywem transu, nak³uwa³ ostrymi przed-
miotami genitalia lub jêzyk otrzymuj¹c wizje, które nie mia³y pozostawiaæ
¿adnych z³udzeñ co do jego zdolno�ci komunikowania siê ze �wiatem nad-
przyrodzonym. Chc¹c uwieczniæ to wa¿ne wydarzenie w³adcy kazali przed-
stawiaæ siebie w trakcie ró¿nych etapów rytua³u samookaleczenia, na ste-
lach, nadpro¿ach i innych p³askorze�bionych monumentach. K�uhul ahaw
by³ w ten sposób ukazywany w niezwykle bogatym stroju, który mia³ pod-
kre�laæ jego boskie koneksje i pochodzenie oraz nie pozostawiaæ w¹tpli-
wo�ci co do legalno�ci sprawowanych przez niego rz¹dów.
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