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Abstrakt 

 

SVATÍKOVÁ, Katarína: Sakrálny a profánny aspekt fenoménu ľudskej obete na 

príklade Mezoameriky poklasického obdobia. [Diplomová práca] – Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave. Filozofická fakulta; Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií. – 

Školiteľ : PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister. – 

Trnava : FF UCM, 2013. počet str. 116. 

 

 

Práca predstavuje kult ľudskej obete v Mezoamerike poklasického 

obdobia, približuje východiskovú platformu skúmanej problematiky na základe dostupnej 

literatúry, a tým sa pokúša podať ucelený obraz tohto fenoménu s dôrazom na jeho 

profánno-sakrálny kontext. Primárna akcentácia práce na obsah a nie formu tohto 

kultúrneho javu dáva možnosť sústrediť sa na dva základné aspekty praxe obetovania ľudí, 

ktorými sú mocensko-politické a nábožensko-mytologické dôvody. Podstatnou úlohou je 

snaha o zrekonštruovanie sféry významov a hodnôt, ktoré týmto obradom pripisovala 

tradičná predhispánska mezoamerická kultúra. Práca tiež približuje percepciu smrti, 

pričom podstatná časť je venovaná analýze kanibalizmu ako jedného zo sprievodných 

znakov fenoménu ľudskej obete. Práca rieši otázku funkcie rituálov ľudskej obete 

v mezoamerickej spoločnosti a poukazuje na význam mytologických systémov pre ich 

vykonávanie. Základným postulátom práce je, že obeť je len jedným z mnohých 

kultúrnych prejavov, ktorého vykonávaním bola mezoamerická kultúra komplexne 

poznačená. Ponúka nielen sakrálny ale aj profánny pohľad na obrady ľudskej obete, 

predkladá hypotézu o rituáloch obete ako politicko-mocenských praktikách, ktoré 

prostredníctvom vládnucej elity formujú koncepciu kultúry a sú prostriedkom slúžiacim 

k ovládnutiu a kontrole obyvateľstva a ich myšlienkových štruktúr. 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová: Ľudská obeť. Mezoamerika. Rituál. Krv. Mytológia. Náboženstvo. 

Politicko-mocenské praktiky. Presadzovanie kontroly. 



Abstract 

 

SVATÍKOVÁ, Katarína: Sacral and the Profane Aspect Phenomenon of Human 

Sacrifice on the Example of Mesoamerica of post-classic period. [Graduation Thesis]. – 

University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava. College of Arts; Department of 

Ethnology and World Studies. – Supervisor: PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Degree of 

professional qualification: Master. – Trnava: FF UCM, 2013. 116 p. 

 

 

The thesis represents the cult of human sacrifice in Mesoamerica of post-classic 

period, introduces a platform of research problems based on available literature, and 

attempts to give a self-contained reflection of the phenomenon, focusing on profane-sacred 

context. Primary emphasis on the content of the work and not the form of this cultural 

phenomenon makes it possible to focus on two fundamental aspects of practice of human 

sacrifice, which are power-political and religious-mythological reasons. The fundamental 

task is to try to reconstruct the sphere of meanings and values that Mesoamerican 

traditional pre-Hispanic culture attributed to this rite. The thesis also highlights the death 

perception, while the bulk is devoted to the analysis of cannibalism as one of the 

supporting characters of the phenomenon of human sacrifice. The thesis deals with the 

issue of function of human sacrifice rituals in Mesoamerican society and highlights the 

importance of mythological systems for their implementation. The basic postulate of this 

work is that the sacrifice is just one of the many cultural expressions, by whose 

implementation Mesoamerican culture was comprehensively marked. It offers not only 

sacred but also profane view of the rites of human sacrifice, advances a hypothesis of 

sacrifice rituals like a political power practices, through which the ruling elite shape the 

concept of culture and which are the means that serve to dominate and control the 

population and their thought structures. 

 

 

 

 

Key words: Human sacrifice. Mesoamerica. Ritual. Blood. Mythology. Religion. Political-

power practises. Advocacy of control.
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ÚVOD 

 

Objavenie
1
 Ameriky v 15. storočí znamenalo obrovský zvrat v tom, ako vtedajší 

Európania (ale i domorodí Američania) chápali svet. Európa akoby postupne prestávala 

byť jediným centrom záujmu, či už mocenského alebo náboženského, a pozornosť sa 

zamerala aj na rozľahlé územia oboch Amerík. Podobným spôsobom si počínali aj 

spoločenské vedy, vrátane etnológie (antropológie), ktorá obrovský dvojkontinent rozdelila 

na viacero menších či väčších kultúrnych areálov
2
. Ako však už z názvu práce vyplýva, 

ťažiskom môjho záujmu bude Mezoamerika. Výrazným špecifikom tohto územia a cudzej, 

aj keď už toľkokrát skúmanej, popisovanej, oslavovanej a do istej miery aj zavrhovanej 

kultúry Indiánov Mezoameriky, ktorí však zvyknú bývať redukovaní obyčajne len na 

Mayov a Aztékov
3
, sú náboženské predstavy spodobené v rituáloch ľudskej obete. 

Émile Durkheim vo svojej slávnej knihe Les formes élémentaires de la vie 

religieuse (Elementárne formy náboženského života)
4
 napísal, že „každé náboženstvo 

jednou zo svojich častí presahuje okruh náboženských ideí“
5
. Celá predkladaná práca sa 

v zásade nesie v znamení presvedčenia, že rituály ľudskej obete sú práve jednou z týchto 

častí náboženstva. Dôvodom pre tento názor je rozsah ich vykonávania a výrazné 

ovplyvnenie celkových dejín a charakteru skúmaného kultúrneho prostredia, či už je to 

kvôli ich presahu do intímneho života takmer každého obyvateľa mezoamerického 

priestoru (formou individuálneho obetovania vlastnej krvi) alebo do mocensko-

expanzívnej politiky (participácia širokej verejnosti na obetovaní vojnových zajatcov). Je 

                                                           
1
 V rámci konvencie označujem príchod Španielov na americký kontinent termínom objavenie, pričom však 

o nijakom objavení v tomto kontexte nemôže byť ani reči (navyše ešte pred Krištofom Kolumbom sem prišli 

Vikingovia, o hypotetickom čínskom, írskom či portugalskom objavení Ameriky ani nevraviac), ibaže by 

sme tento počin prisúdili Indiánom, ktorí do Ameriky prišli tzv. severnou cestou cez Beringov prieliv (podľa, 

síce mierne skorigovanej, ale dodnes akceptovanej teórie antropológa Aleša Hrdličku) na konci staršej doby 

kamennej, pred viac ako 40 tisíc rokmi (ŠOLC. 1977: 14). 

2
 Pod pojmom kultúrny areál sa rozumie priestor, ktorý je charakteristický istou kultúrnou jednotou odlišnou 

od ostatných oblastí. Viac o vymedzení mezoamerického kultúrneho areálu viď str. 12-14). 

3
 Niet sa tomu prečo diviť, keďže tieto dve notoricky známe etniká sú snáď tými najreprezentatívnejšími 

ukážkami toho naj, čo tento kultúrny priestor vyprodukoval, a tomuto vymedzujúcemu rámcu sa nevyhne ani 

predkladaná práca) 

4
 V českom jazyku vyšlo toto dielo pod názvom Elementární formy náboženského života. Systém totemismu 

v Austrálii v roku 2002. 

5
 DURKHEIM. 2002: 16. 
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to najmä etnikum Aztékov, u ktorého kult ľudských obetí dosiahol závratných rozmerov, 

i keď na druhej strane ľudská obeť je známa aj v našom európskom priestore a ani v rámci 

Ameriky nie je aztécka prax žiadnou izolovanou výnimkou. 

Obeť je nielenže typickým kultúrnym znakom pre oblasť Mezoameriky, ale 

môžeme ju bez zaváhania označiť za jeden z najcharakteristickejších prejavov 

náboženského myslenia vôbec. Ak sa však mám zaoberať obeťou ľudskou, je treba si tento 

pojem najskôr zadefinovať, keďže pre nezainteresovaného môže evokovať skutočne 

rozličné obrazy a predstavy. Ak sa teda vyjadrujem o rituáloch ľudskej obete v kontexte 

tejto práce, mám na mysli v prvom rade verejné krvavé náboženské obrady, ktoré boli 

vykonávané kňazmi na vrcholoch chrámov za účelom vytrhnutia srdca živého človeka 

(výhradne muža), ktoré bolo spolu s jeho krvou ako výživa či životná energia symbolicky 

ponúknuté božstvu. Takáto obeť síce prirodzene končila smrťou obetovaného, avšak aj 

napriek tomu by sa k nej malo pristupovať nie ako k vražde či zabitiu, ale ako k nanajvýš 

posvätnému aktu viery. 

Nie je jednoduché získať nadhľad pri skúmaní fenoménu, akým je ľudská obeť, pretože 

človek má problém pochopiť násilný čin vykonaný jednotlivcom zo subjektívnych 

pohnútok. Na tomto mieste sa však zameriam na krvavé rituály, ktoré, schválené 

a akceptované kolektívom, mali objektívny náboženský charakter inšpirovaný 

kozmogonickými mýtmi. Lenže prezentovať ľudské obete ako výsledok výlučne 

náboženského cítenia by bolo prinajmenšom neúplné. Otáznou teda bude miera presahu 

profánnych motívov do prejavov a príčin týchto obradov. 

Ďalším, pre prácu zásadným bodom, je zameranie na úzko vymedzené obdobie 

mezoamerických dejín, ktorým je poklasické obdobie (preto úzko vymedzené, lebo táto 

etapa predstavuje pre históriu rituálov ľudskej obete len zlomok ich skutočnej dejinnej 

existencie a vývoja). Pre Európanov je takpovediac bežné a lákavé rozdeľovať čas do ostro 

ohraničených celkov, pričom každé z týchto období je charakterizované určitou zmenou 

chápania, myslenia a konania vo význame sociálnom. V zmysle tejto naliehavej potreby 

(nie však citu) pre klasifikáciu a kategorizáciu (z ktorých však nevyhnutne vyplýva 

stereotypizácia) vzniklo v podstate nielen delenie európskych, ale takisto aj svetových 

dejín na špecifické časové úseky (napríklad starovek, stredovek, novovek). Takejto 

periodizácii špecificky európskeho delenia času sa samozrejme nevyhol ani Nový svet. 

Avšak problémom je, že nie všade plynie čas rovnako, čím mám na mysli, že nie všade je 

rovnako vnímaný. Týmto spôsobom bolo zavedené delenie predhispánskych 

mezoamerických dejín na tri nosné obdobia: predklasické (1200 p.n.l. až 200 n.l.), klasické 
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(200-900) a poklasické (900-1521). Ako už samotný názov napovedá, práca je zameraná 

na poklasické obdobie. Na tomto mieste by bolo vhodné bližšie vysvetliť časové rozhranie 

tejto finálnej fázy predhispánskych dejín Mezoameriky – rok 900 značí (samozrejme 

približný) koniec „zlatého“ veku Mayov v oblasti južných nížin a zviditeľnenie sa 

severných mayských nížin a rok 1521 sa udáva ako dôležitý medzník, kedy španielsky 

dobyvateľ Hernán Cortés dobyl aztécku metropolu Tenochtitlán
6
 (ide, samozrejme, 

o konvenčný dátum, pretože ostatné časti Mezoameriky boli Španielmi dobyté 

až v nasledujúcich rokoch a desaťročiach 16. storočia). Nosnou však je najmä neskorá časť 

poklasického obdobia (vskutku prozaickým ale nie primárnym dôvodom je dostupnosť 

a vôbec existencia pramenných materiálov a sekundárnych zdrojov), pretože práve o tomto 

období sa zmieňujú správy španielskych a indiánskych autorov zo 16. storočia a hŕstka 

zachovaných predhispánskych kódexov domorodého pôvodu. Čo je však dôležitejšie, 

práve neskoré poklasické obdobie je érou enormného nárastu obradných praktík ľudskej 

obete, spôsobeným najmä príchodom etnika Aztékov
7
 na civilizačnú a kultúrnu scénu 

Mezoameriky. 

Už za čias španielskej conquisty
8
 bola ľudská obeť chápaná ako negatívny fenomén 

novoobjaveného a postupne dobývaného územia, ktorý bolo treba (podľa conquistadorov), 

spolu s inými prvkami tradičnej kultúry pôvodných etník vykynožiť a natrvalo odstrániť 

nielen zo sakrálneho a bežného profánneho života, ale aj z pamäte a z celkovej histórie 

Mezoameričanov a nahradiť ich prvkami a praktikami vychádzajúcimi z kresťanskej viery. 

Problémom väčšiny raných interpretácií krvavých rituálov preto bolo nepochopenie 

                                                           
6
 Tenochtitlán bolo hlavné mesto aztéckeho impéria a nachádzalo sa v strednom Mexiku na území dnešného 

hlavnému mesta Ciudad de México. Založený bol v roku 1325 na jazere Tezcoco. 

7
 Používanie označenia Aztékovia je z väčšej či menšej miery sporné. Aztékmi môžeme chápať obyvateľov 

Mexického údolia (v tomto prípade ide o zoskupenie nahuaských etník, ktoré prepája spoločný jazyk 

a porovnateľné kultúrne znaky), na druhej strane však Aztékmi rozumieme aj jediný kmeň Tenochcov, teda 

výhradne obyvateľov mestského štátu Tenochtitlán. Ďalším z možných označení je aj termín Mexicovia 

(ktorý zvyčajne slúži na označenie širšieho okruhu obyvateľstva Mexického údolia), eventuálne Culhuovia. 

Týmto názvom označovali Aztékov spolu s ich spojencami susedné národy, pričom dôvodom bola toltécka 

genealogická spríbuznenosť, ktorú prostredníctvom dynastického sobáša získali Aztékovia od mesta 

Culhuacan, vnímaného v tom čase ako nástupnícky štát toltéckeho Tollánu (KOVÁČ. 2002: 185-186). Pre 

zjednodušenie textu však ostanem verná konvenčnému pomenovaniu Aztékovia. 

8
 Španielskym termínom conquista sa označuje dobývanie a ovládnutie Nového sveta Španielmi na konci 15. 

a v priebehu 16. storočia. Výsledkom dobytia a kolonizácie je špecifická syntéza domorodej a španielskej 

civilizácie. 
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a vlastne nezáujem o pochopenie cudzej kultúry a významu, ktorý ľudskej obeti táto 

kultúra pripisovala. Európania nazerali na Nový svet a tradičné indiánske obyvateľstvo 

prostredníctvom svojej vlastnej kultúrnej skúsenosti, mnohé nechápali, a tým pádom 

odmietali a zavrhovali. Navyše, neraz videli len to, čo sa im hodilo a aj tomu prikladali 

vlastné významy. Toto sa týka viacerých oblastí života mezoamerických domorodcov, 

nielen tej náboženskej, ktorá pre nás môže byť aj dnes do istej miery záhadou. 

Pre správne pochopenie ľudskej obete je potrebné si uvedomiť, že človek by 

nedokázal dlhodobo vykonávať tieto rituály, pokiaľ by v nich nevidel nejaký zmysel – a 

v prípade obetných rituálov to bol zmysel hlboko posvätný, ako to neskôr v práci 

ozrejmím. Pokladám preto za potrebné objasniť zvolenú sakrálno-profánnu akcentáciu 

nazerania na ľudskú obeť, pričom nevyhnutným je aspoň zbežné zadefinovanie si týchto 

dvoch pojmov. Podľa Mirceu Eliadeho predstavuje posvätno pre veriaceho človeka „toľko 

čo moc, a koniec koncov toľko čo skutočnosť par excellence“
9
. Posvätno (alebo tiež 

sakrálno – v práci sú oba termíny používané ako synonymá) sa prejavuje pri stvorení 

a založení sveta, najvýraznejším symbolom posvätna je pritom stred. Práve stred sa ako 

najzreteľnejší symbolický výrazový prostriedok nesie celými dejinami Mezoameriky, 

najmarkantnejšie však v rituáloch ľudskej obete. Vychádzajúc z Eliadeho charakteristiky 

posvätna je dokonca možné povedať, že posvätný chrám, ktorý má pre oblasť 

Mezoameriky spravidla podobu špecifickej stupňovitej pyramídy, predstavuje sakrálno, že 

doslova participuje na sakrálnom priestore. Tým, že je umiestnený v strede sveta, tvorí os 

sveta, tzv. axis mundi, ktorá prepája všetky tri svety – reálny svet, nadsvetie a podsvetie.
10

 

Úpätie chrámu, respektíve priestor za hranicou posvätného centra predstavuje predel medzi 

sakrálnym a profánnym priestorom. 

Avšak nič z toho, čo patrí do profánnej sféry sa nijako nepodieľa na stvorení sveta, života 

či bytia, pretože profánne nebolo založené mýtom, a teda nebolo potvrdené bohmi. Do 

sakrálnej sféry tak náleží len to, čo robili a stvorili bohovia a čo sa uchovalo v mýtoch a na 

druhej strane sem nepatrí to, čo konajú ľudia zo subjektívnych pohnútok, pretože to 

jednoducho nie je v mýtoch ukotvené. Celý komplex spôsobov ľudského prežívania, 

chápania, správania sa, viery či morálnych hodnôt pozostávajúci z mýtov, mágie, rituálov 

a náboženstva, zohrával u dávnych národov významnú úlohu. Mýty boli hranicou 

a zároveň prepojením, mostom medzi svetom nespútanej prírody a svetom ľudských 

                                                           
9
 ELIADE. 1994: 11. 

10
 ELIADE. 1994: 20. 
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bytostí, pretože práve ony vysvetľovali vznik ľudského sveta. Mýtus sa zdá byť akousi 

všeľudskou potrebou, vzhľadom na jeho odovzdané nasledovanie a znovuoživovanie, preto 

sa v danom prostredí a spoločnosti stal integrálnou súčasťou ľudskej kultúry, pričom 

pochopiteľne vzniká a rozvíja sa v súlade s regionálnymi, geografickými i klimatickými 

danosťami prostredia. 

Napriek tomu, že pre dnešného človeka je už takmer prirodzené vnímať mýty ako prevažne 

fiktívne príbehy, ktoré ale do určitej miery vychádzajú z reálneho základu, nemali by sme 

skrz túto europocentrickú prizmu pohľadu pristupovať aj k štúdiu cudzích civilizácií 

a kultúr. Na tomto mieste teda stojí za zmienku pripomenutie a uvedomenie si 

nevyhnutnosti kontextualizácie daných kultúrnych prvkov, pričom zásadným je ich 

správne pochopenie, uchopenie a interpretovanie, čo je však nemožné bez súbežného 

štúdia všetkých sociálnych aspektov danej kultúry. 

Posvätný aspekt však nie je jedinou perspektívou ľudskej obete. Tak, ako je pre 

celý mezoamerický svet bytostne charakteristická dualita, platí to isté aj pre krvavé rituály. 

Druhou sférou je teda už niekoľkokrát zmienená profánna stránka, ktorou pre potreby 

zamerania práce chápem politické praktiky a imperiálne ambície. Príkladným hegemónom, 

na ktorého mocenskom konaní vysvetľujem v príslušnej kapitole svetský význam ľudskej 

obete, je práve aztécky Tenochtitlán, ktorého elity boli schopné naháňať podmaneným 

mestským štátom hrôzu už len povesťami o kolosálnom vykonávaní ľudskej obete. 

Dôvodom tohto zámerného šírenia strachu (nie však nepodloženého, ako neskôr 

vysvetlím), ktorý bol na istý čas skutočne fungujúcim pomocným mocenským aparátom, 

bolo okrem iného predovšetkým vymáhanie tribútu a dobývanie nových území. 

Práve eventualita, ktorá predpokladá, že rituály ľudskej obete mohli byť najvyššími 

mocenskými autoritami využité na dosiahnutie ich vlastných subjektívnych cieľov, je 

dôvodom, prečo som sa rozhodla zvoliť si túto tému. Neustále publikovanie nových 

a nových článkov, štúdií či komplexných monografií navyše poukazuje na pretrvávajúcu 

aktuálnosť tejto problematiky, a to aj napriek tomu, že ide už o niekoľko storočí potlačený 

kultúrny prejav. 
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1. TEORETICKO-METODOLOGICKÉ UKOTVENIE 

PRÁCE 

 

Základným cieľom predkladanej práce je predstaviť kult ľudskej obete 

v Mezoamerike poklasického obdobia, priblížiť východiskovú platformu skúmanej 

problematiky na základe dostupnej literatúry, a tým sa pokúsiť podať ucelený obraz tohto 

fenoménu s dôrazom predovšetkým na jeho profánno-sakrálny kontext. Primárna 

akcentácia práce na obsah a nie formu tohto kultúrneho javu dáva možnosť sústrediť sa na 

významovú sféru obradov a na dva základné aspekty praxe obetovania ľudí, ktorými sú 

mocensko-politické (nazvime ich profánnymi či desakralizovanými) a nábožensko-

mytologické (a zároveň hlboko symbolické, sakrálne) dôvody. Podstatnou úlohou 

poznatkov, prezentovaných v tejto práci, je snaha o zrekonštruovanie sféry významov 

a hodnôt, ktoré týmto obradom pripisovalo tradičné predhispánske obyvateľstvo, teda 

mezoamerická kultúra, a tiež zreferovať, ako chápanie týchto rituálov vypovedá o jeho 

vlastnej identite. Ďalším cieľom je, vychádzajúc z natívnych eschatologických predstáv, 

priblíženie percepcie smrti, pričom podstatná časť je venovaná analýze kanibalizmu ako 

jedného zo sprievodných znakov fenoménu ľudskej obete. 

Podstatné však je vymaniť sa zo subjektívnych hodnotiacich stereotypov a zistiť, aké mal 

tento rituál v mezoamerickej spoločnosti funkcie, i keď sa, pochopiteľne, pohybujem sčasti 

aj v rovine hypotetických predpokladov, keďže dokazovanie je v tejto obsahovo-

významovej sfére dávno zničenej kultúry len veľmi ťažko realizovateľné. Preto sa príliš 

nevenujem samotnému spôsobu vykonávania rituálov ľudskej obete ale dôvodom, ktoré 

mezoamerické civilizácie viedli k takémuto preukazovaniu viery, pretože o praktikách 

vykonávania ľudskej obete existuje neustále sa zvyšujúci počet odborných prác. Nemožno 

však zabúdať, že obeť je len jedným z mnohých náboženských prejavov (aj keď 

pochopiteľne nie nepodstatným či parciálnym), ktorého vykonávaním bola mezoamerická 

kultúra komplexne poznačená. Predkladaná práca sa tak z hľadiska riešenej problematiky 

môže stať východiskom k prehĺbeniu poznania o profánnom pozadí skúmanej rituálnej 

bázy mezoamerickej kultúry so zdôraznením mocensko-politických faktorov. Z nich sú 

najzreteľnejšími dobyvačné ambície, sociálne zastrašovanie a vymáhanie poslušnosti 

s odvolaním sa na najvyššie inštancie, na bohov. Preto sa v rámci zvolenej témy nie je 

možné zameriavať len na jednu sféru významov ľudskej obete a inú opomenúť, nakoľko 

náboženské motívy sú neoddeliteľne prepojené so svetskou podstatou obradov, ktorú daná 
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práca preukazuje na konkrétnom príklade, na sociálno-politickej situácii v aztéckom 

Tenochtitláne. 

Akademické vysvetlenia dôvodov, ktoré viedli k vykonávaniu ľudských obetí, sa 

značne líšia. Na tento fenomén sa tak dá nazerať prostredníctvom rozličných výskumných 

metód, pričom pre potreby primárneho tematického zamerania predkladaného textu som sa 

upriamila najmä na antropologický, historický a religionistický pohľad. Táto práca má 

navyše tendenciu nahliadať na krvavé rituály predovšetkým ako na imperiálny nástroj elít 

na udržanie si mocenskej hegemónie a vojenskej expanzie, pričom však tieto prostriedky 

zároveň a nevyhnutne vychádzajú zo sakrálneho aspektu tohto fenoménu, čiže z hlbokej 

symbolickej mýtickej roviny. 

Vychádzajúc z danej témy a vytýčeného okruhu výskumných otázok sa základnou 

metódou skúmania stalo štúdium a následná analýza odbornej a pramennej literatúry, 

pričom výsledná práca je rezultátom hodnotenia a interpretácie informácií ňou získaných. 

Ťažiskom štúdia bol predovšetkým pramenný materiál, ktorý je možné rozdeliť na tri 

základné skupiny: správy conquistadorov, literárne prínosy misionárov a diela Indiánov, 

pričom daná práca sa zamerala na prvé dva okruhy zdrojov. Tieto pramene pritom 

poskytujú nielen základné údaje o mezoamerickej kultúre, ale poukazujú aj na výpovednú 

problematickosť informačného rámca ovplyvneného etnocentrickým uhlom pohľadu. Pri 

ich štúdiu teda bolo potrebné brať do úvahy subjektívne skreslenia predkladaných 

informácií (o ktorých prínosoch a následkoch sa bližšie zmieňujem v druhej časti 

nasledujúcej kapitoly), ktoré boli zároveň podrobené komparácii a kritickému rozboru. Pri 

výskume som sa však, pochopiteľne, zamerala aj na sekundárne zdroje, ktorých analýza a 

komparácia mi poskytli náhľad na širšie kontextuálne rozhranie skúmanej problematiky. 

Prostredníctvom nich som sa tak mohla zamerať na viaceré oblasti problematiky ľudskej 

obete, vďaka čomu som získala ucelenejší obraz o tomto fenoméne. Štruktúra jadra 

predkladanej práce tak pozostáva z piatich kapitol, z ktorých prvá predstavuje stručné 

uvedenie do kultúrneho areálu Mezoameriky, pričom obsahuje už spomínanú podkapitolu 

o etnocentrickej miere vplyvu na pramennú literatúru spísanú v storočí po objavení 

Ameriky. Druhou časťou je kapitola zaoberajúca sa mezoamerickou mytológiou, ktorú je 

možné chápať ako východisko pre vykonávanie ľudskej obete. V tretej časti sa už venujem 

priamo rituálu krvavej obete a jej sakrálnemu aspektu, pričom na základe niekoľkých 

konkrétnych rituálov obetovania rozoberám ich symboliku a význam. I keď v poslednej ére 

tradičných mezoamerických dejín vystupuje do popredia najmä aztécka civilizácia, 

neznamená to, že okrem nej neboli rituály obetovania prirodzenou súčasťou aj kultúry a 
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tradície iných, všeobecne menej známych, avšak nemenej dôležitých etník, ktorými sú 

v tomto prípade Totonacovia, Mixtékovia, Zapotékovia, Huastécovia, Tarascovia 

a samozrejme Mayovia. V časti o obeti sa však zameriavam najmä na vysvetlenie príčin, 

dôvodov a následkov obete, pôsobenie a autoritu kňazskej vrstvy, ale takisto približujem aj 

rozsah a relevanciu vplyvu fenoménu obetovania na obraz o danej spoločnosti. 

Napriek tomu, že obeť ako takú je možné považovať za jeden z primárnych prejavov 

náboženstva všeobecne, netreba sa nazdávať, že vybraní jedinci si na obetný kameň líhali 

absolútne odovzdane a dobrovoľne – existujú nezvratné zmienky o podávaní narkotík 

a látok, ktoré uľahčovali kňazom manipuláciu s obeťami. Tieto pokojne mohli byť, aj 

navzdory vtedajším predstavám o existencii prestížneho posmrtného života po boku 

slnka
11

, vystrašené predstavou definitívneho konca svojej vlastnej aktuálne prežívanej 

existencie. A práve vnímanie smrti a predstavy s ňou spojené predstavujú štvrtú časť práce. 

Táto kapitola tvorí jeden zo styčných bodov, na ktorých je práca postavená, pričom sa 

v rámci ňou nastolenej problematiky sústreďujem na náboženskú symboliku smrti 

u mezoamerických Indiánov. Nespochybniteľnú a neodmysliteľnú úlohu v rámci 

skúmaného fenoménu a kultúry celkovo zohrávala (a dodnes istým spôsobom aj zohráva – 

v podobe búrlivej debaty prenesenej na akademickú pôdu teórií a hypotéz, ich dokazovania 

či vyvracania) aj prax kanibalizmu, ktorá úzko sprevádzala obetné rituály. Ambíciou state 

venovanej rituálnej antropofágii je predstaviť tento kultúrny jav z viacerých akademických 

stanovísk, pričom takáto pestrá alternatívnosť výskumných prístupov vnáša istým 

spôsobom svetlo aj do samotnej základnej riešiteľskej otázky. 

Piata a zároveň finálna kapitola jadra práce je akýmsi exkurzom do profánnej sféry rituálov 

ľudskej obete, keďže sa v nej zameriavam na politicko-mocenské praktiky, ktoré 

významnou mierou ovplyvnili túto obetnú prax. Vychádzam v nej predovšetkým 

z predpokladu, že ľudskú obeť je možné považovať za zdroj presadzovania moci 

a kontroly, pričom tento predpoklad rozoberám na príklade sociálneho a politického 

formovania jednotlivca u Aztékov. Vykonávanie ľudskej obete je však v danom kultúrnom 

prostredí nerozlučne späté aj s vojnou a bojovníkmi. Tento faktor skúmaného fenoménu je 

fakticky fundamentálny, hral podstatnú úlohu nielen v kulte samom, ale mal nesmierny 

dosah aj na celkový charakter mezoamerickej spoločnosti. Jednou z najšpecifickejších 

foriem vojny bola tzv. xochiyaoyotl, kvetinová vojna, ktorej význam a podstatu popisujem 
                                                           
11

 Práve slnko je totiž tým najzásadnejším faktorom ovplyvňujúcim nielen samotnú ľudskú obeť, ale život 

v Mezoamerike celkovo. Celý komplex obetných rituálov sa točí okolo tohto centrálneho bodu vesmíru, 

ktorý dáva životy a zároveň si ich aj berie, respektíve vyžaduje ich pre zabezpečenie univerzálnej existencie. 
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opäť na príklade aztéckej kultúrnej oblasti. Táto kapitola má teda pre celkové zameranie 

práce doslova kľúčový význam, nakoľko uzatvára základnú polemiku medzi sakrálnou 

a profánnou platformou praxe ľudskej obete a takisto aj jej umiestnenie na konci práce má 

svoje opodstatnenie. Náboženská a svetská sféra spoločnosti boli v danom prostredí totiž 

veľmi úzko prepojené (a to bez možnosti presného vymedzenia hranice medzi nimi) a 

politický aspekt ľudskej obete tak nevyhnutne vychádzal z primárnych mytologicko-

náboženských inklinácií spoločnosti. 

V práci sa tak prelínajú dve hľadiská: všeobecné (vychádzajúce z Mezoameriky ako celku) 

a konkrétne (zväčša na príklade Aztékov), pričom tento zvolený prístup dáva možnosť 

priblížiť celkovú situáciu v oblasti, ktorej konkrétna podoba je preukázaná na užšie 

vymedzenom prípade. Keďže kultúra Aztékov vychádza z množstva mezoamerických 

kultúr, je možné považovať ju za určité zovšeobecnenie kultúrnych prejavov 

mezoamerickej oblasti. 

Pri štúdiu pôvodného mezoamerického náboženstva je možné vychádzať 

z viacerých zdrojov poznania, pre klasické obdobie sú to napríklad charakteristické 

epigrafické nápisy na mayských budovách, ale rovnako aj keramika zdobená hieroglyfmi. 

V rámci poklasického obdobia tvoria časť poznatkov predhispánske kódexy
12

, ktoré boli 

natívnym obyvateľstvom spísané ešte pred príchodom Európanov na americký kontinent. 

Z týchto sa zachovalo devätnásť dostupných rukopisov, pričom pre oblasť stredného 

Mexika sú podstatné kódexy Borgia, Vaticanus B, Cospi, Laud a Tonalámatl de los 

Pochtecas. Pre skupinu týchto mexických rukopisov je badateľný aztécky vplyv, aj keď sa 

predpokladá, že neboli vytvorené v Tenochtitláne.
13

 Dôležitým zdrojom poznania 

mezoamerickej kultúry sú aj diela koloniálnej éry 16. storočia spísané mníchmi 

Bernardinom de Sahagúnom, Toribiom de Benaventem zvaným Motolinía, Gerónimom de 

Mendietom, Juanom de Torquemadom, Bartolomém de las Casasom, Diegom Duránom a 

inými. 

Štúdium materiálov k zvolenej téme sa odvíjalo a záviselo od dostupnosti pramennej a 

odbornej slovensky, česky a anglicky písanej literatúry. Cieľom analýzy týchto textov sa 

                                                           
12

 Tieto domorodé kódexy boli však priebežne ničené, a to nielen v koloniálnom období, ale ešte pred 

samotným príchodom Španielov. Z týchto rukopisov sú navyše len mayské písané skutočným písmom, 

hieroglyfmi. Aztécke a ani mixtécke písomné pamiatky nepredstavujú literatúru v európskom zmysle slova, 

sú totiž spísané piktografickým a ideografickým písmom, teda sa neviažu na jazyk, pretože zachytávajú 

významy a nie reč či zvuk. 

13
 TAUBE. 2007: 18. 
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stalo hľadanie významov rituálov ľudskej obete v predhispánskom období v Mezoamerike, 

vplyvov vnímania smrti, náboženského dogmatizmu a politicko-mocenského nátlaku na 

tento obrad a vysvetlenie fenoménu obete v praktickom živote natívneho obyvateľstva. 

Fenomén ľudskej obete je priebežne rozpracovávaný z rôznych hľadísk, viac či 

menej okrajovo sa s ním stretáme už v správach európskych dobyvateľov amerického 

kontinentu (a to či už dobyvateľov mocenských alebo náboženských), ktorí k tomuto javu 

pristupovali vskutku rôznorodo, vždy však s jeho neskrývaným odsúdením ako prejavu 

nekultúrneho pohanstva. Na tomto mieste by som rada priblížila práve túto pramennú 

literatúru, ktorá má nielen pre túto prácu, ale aj pre všeobecný i úzko špecifikovaný 

výskum v tejto oblasti, celkovo fundamentálny význam, pretože je jedným z mála 

autentických dokladov o ešte pôvodnej kultúre nepokresťančených domorodých etník. 

V rámci pramennej spisby som sa zamerala na diela historických osobností, akými boli 

napríklad Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Diego de Landa či Bartolomé de las 

Casas, ktorých diela i celkový prínos k skúmanej problematike či historické okolnosti ich 

vzniku objasňujem v kapitole Etnocentrická interpretácia cudzej kultúry a rituálov ľudskej 

obete. Pochopenie historického pozadia ich doby a skutočností pre ňu charakteristických 

zároveň môže pomôcť k lepšiemu uchopeniu problematiky vplyvu krvavých rituálov na 

spôsob koloniálnej interpretácie mezoamerickej natívnej kultúry. 

Z profánneho hľadiska sa sústreďujem na tie aspekty spoločnosti, ktoré patria 

medzi hlavné výskumné body stojace v centre pozornosti politickej antropológie. V okruhu 

môjho záujmu sa teda ocitla problematika uplatňovania moci, sociálnej kontroly 

a politickej správy, pričom sa však zameriavam výhradne na vzťahy medzi mocou, násilím 

a legitimitou vlády. Z tohto hľadiska sa pre mňa stali rozhodujúcimi práce Marca 

Almazána a Petra Vyšného, ktoré sa venujú sociálnej sfére skúmaného prostredia. Za 

teoretický (či skôr všeobecný) základ považujem (a tiež z neho aj vychádzam) práve 

východiská politickej antropológie, ktoré vcelku rozsiahlo načrtol a rozpracoval sociológ 

Georges Balandier, ale tiež aj teórie antropológa a sociológa Pierre Bourdieuho či 

francúzskeho filozofa Michela Foucaulta, ktorých hypotézy som sa pokúsila aplikovať na 

danú problematiku (čím sa zároveň preukázala ich všeobecná aplikovateľnosť). 
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2. MEZOAMERIKA 

 

Pod Mezoamerikou (viď obr. 2) dnes rozumieme samostatný kultúrny areál, ktorý 

z kultúrno-geografického hľadiska a z etnologickej, lingvistickej a archeologickej 

perspektívy považujeme za celistvú oblasť. Zaraďujeme sem stredné a južné Mexiko, 

Guatemalu, Belize a Salvador, západný a južný Honduras, tichomorské pobrežie Strednej 

Ameriky až po kostarický polostrov Nicoya.
14

 Na vymedzení tohto kultúrneho areálu mal 

najväčší podiel nemecký etnológ Paul Kirchhof, ktorý termín Mezoamerika zaviedol 

v roku 1943 na základe jazykových a kultúrnych špecifík charakteristických pre zmienenú 

oblasť. 

Pre národy obývajúce Mezoameriku v období, ktoré je pre nás z hľadiska témy 

zaujímavé, sú charakteristické isté spoločné znaky špecifické práve pre tieto, vskutku 

vysoko rozvinuté civilizácie. V celej mezoamerickej oblasti tak rozoznávame intenzívne 

poľnohospodárstvo (pričom nenahraditeľnou plodinou nielen pre danú oblasť bola 

a dodnes je kukurica), výraznú stratifikáciu spoločnosti, zbožštenie dažďa, tradíciu 

spisovania kódexov, existenciu obchodníckej vrstvy či prísne organizované vojsko. Viac 

ako príznačným rysom je pre tamojšie civilizácie sformované za vhodných, niekde viac 

inde menej, klimatických podmienok (predsa len sa zamýšľame nad vcelku rozľahlou 

a prírodne rozmanitou oblasťou), aj výrazná sakralizácia života a plynulé splynutie 

náboženstva s každodenným bytím. 

Jedným z najzásadnejších znakov je taktiež vznik mestských spoločenstiev, ktorých 

ústredným prvkom (a zároveň aj podnetom k neustálemu rozvoju týchto mestských 

zoskupení) boli obradné centrá (viď obr. 3) s posvätným chrámom uprostred. Tieto rituálne 

strediská, ktorých podoba a funkcia sa však začali formovať už v druhom tisícročí pred 

naším letopočtom, determinovali život prakticky celého spoločenstva a ani v poklasickom 

období tomu nebolo inak. Sociálna sféra mezoamerických miest tak mala výrazne 

religiózny ráz, pôsobením ktorého bolo možné legitimizovať sakrálny charakter správy 

a vlády v krajine, a tým zabezpečiť (a súčasne odobriť) dozor nad spoločnosťou, ktorá bola 

bezvýhradne v rukách náboženských elít. Spôsob fungovania spoločnosti v Mezoamerike 

bol založený na predstave mesta ako kozmologického symbolu
15

, ktorý mu na základe 

mytológie pririekla kňazská elita. Tým je možné dostať sa bližšie k pochopeniu (osudovej) 
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 TAUBE. 2007: 7. 

15
 CARRASCO. 2007: 15. 
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dôležitosti kňazov pre tento kultúrny areál, v ktorom mali vskutku fundamentálny význam, 

nakoľko zodpovedali nielen za kontinuálnosť civilizačného a kultúrneho napredovania 

(napríklad prostredníctvom udržiavania rituálov, výkladu mýtov, posvätných príbehov či 

kozmológie), ale aj za potvrdzovanie právoplatnosti kultúry a jej mnohých špecifík. 

Jednou z týchto početných osobitostí je rituálna loptová hra, ktorej znalosť a viac či menej 

obdobný symbolický zmysel bol rozšírený v celej Mezoamerike (a dokonca až po dnešný 

juh USA
16

), pričom na základe archeologických nálezov je možné predpokladať, že ju 

vynašli už Olmékovia
17

. Pitz, ako ju nazývali Mayovia alebo tlachtli, čo je variant jej 

označenia známy zasa v aztéckom prostredí mala pre celé spoločenstvo mimoriadny 

význam s výrazným presahom do náboženského života. Nešlo teda o hru (aktuálne už 

niekoľko storočí zaniknutú) s čisto profánnym základom, ale práve naopak. Loptová hra 

mala akiste vysoko pravdepodobný súvis s ľudskou obeťou (najmä v mayskom prostredí), 

pretože sa pri nej stínali hlavy
18

 dokonca aj samotným hráčom (dodnes je však 

diskutabilné, v akej miere išlo o hráčov porazených a v akej víťazných mužstiev). 

U Aztékov však dôkazy, ktoré by potvrdzovali jej priame spojenie s ľudskou obeťou 

v akejkoľvek forme, absentujú. Ihriská, ktoré slúžili výhradne pre túto hru, boli situované v 

rituálnom centre každého väčšieho mezoamerického mesta. Napriek tomu, že mala zjavne 

dôležitú rituálnu funkciu, jej presný význam nepoznáme, respektíve poznáme viacero 

možných verzií: mohla slúžiť na „náboženské obetovanie či ako mýticko-náboženský rituál, 

ceremoniálna vojna, začleňovací obrad klanových alebo rodových skupín, symbolické 

napomáhanie Slnku
19

 pri jeho vystupovaní spod zeme, alebo súvisela s plodnosťou...“
20

, 

pričom v aztéckom prostredí sa k rituálnemu zmyslu pripájal už aj význam prevažne 

zábavný, hazardný či dokonca rozhodovací (o osude alebo pravde a lži). 

Život a fungovanie vysoko rozvinutej spoločnosti ako celku by sa isto nezaobišlo 

bez kalendárneho systému, najmä však život náboženský s ním bol úzko previazaný. 

Takmer pre celú oblasť Mezoameriky poklasického obdobia je charakteristický model 

                                                           
16

 KOVÁČ. 2002: 52. 

17
 Olmékovia však boli iniciátormi nielen loptovej hry, ale aj viacerých iných kultúrnych výdobytkov 

charakteristických pre Mezoameriku ako napríklad exaktných vied, sochárstva či architektúry, najmä však 

pozoruhodne rozpracovaného náboženstva. 

18
 KOVÁČ. 2002: 164. 

19
 Tento aspekt loptovej hry úzko súvisí s kozmologickými predstavami o stvorení sveta. Z tohto pohľadu 

teda môžeme hru chápať ako rituál reaktualizujúci víťazstvo Slnka nad temnotou a smrťou. 

20
 KOVÁČ. 2002: 165. 
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dvoch vzájomne prepojených kalendárnych cyklov, posvätného 260-dňového (v mayskom 

jazyku nazývaného tzolkin, v aztéckom tonalpohualli) a solárneho 365-dňového (v 

mayskom prostredí haab, v aztéckom xihuitl) kalendára
21

. Ich prepojením vznikol 52-

ročný cyklus (u Aztékov označovaný ako xiuhmolpilli, „zväzok rokov“), pričom každý 

jednotlivý deň sa určoval kombináciou dátumových údajov z oboch kalendárov. Jeho 

(mýtické) vynájdenie bolo prisudzované božstvám (čo zdôrazňovalo jeho dôležitosť 

a najmä posvätný charakter), kalendár navyše podstatne súvisel aj s rituálmi ľudskej obete. 

Obradom, ktorý je možné považovať z hľadiska času, obnovy sveta a prepojenia 

s kalendárom za jeden z najdôležitejších, bol sviatok Zväzovania rokov (viď str. 49), ktorý 

sa konal na konci každého 52-ročného cyklu.
22

 Tieto dva sociálne konštrukty – fenomén 

obetných rituálov a chápanie času sa totiž vzájomne prelínajú a tvoria ďalšiu z 

charakteristických čŕt starých mezoamerických civilizácií. 

Ďalším kultúrnym znakov charakteristických pre popisovaný areál je nepochybne aj 

písomníctvo reprezentované kódexmi spisovanými buď na opracovanú kožu zvierat alebo 

na kôru figovníka, ktorá po upravení získala podobu papiera a nazývala sa amatl. 

Inou, avšak nemenej dôležitou črtou (pre zameranie témy si dovolím tvrdiť, že dokonca 

jednou z najrelevantnejších), bola koncepcia mystického militarizmu, ktorú môžeme 

chápať ako poňatie vojny vedenej z iniciatívy posvätna a ktorá bola známa a rozšírená v 

takmer všetkých mezoamerických kultúrach. Viac si o nej a o kvetinových vojnách s ňou 

súvisiacich povieme v príslušnej kapitole. 

Spoločných kultúrnych znakov je pochopiteľne viac a z textu postupne vyplynú 

ďalšie a ďalšie. Na záver však treba podotknúť, že obyvatelia Mezoameriky patrili k tzv. 

„rituálnym civilizáciám“
23

, v ktorých sa sakrálno zhmotnilo v koncepcii štátneho aparátu, 

pričom sa zdá, že náboženstvo nebolo primárne nástrojom štátu ale naopak, že profánna 

stránka spoločnosti vyplývala z tej posvätnej. 

 

 

 

 

                                                           
21

 Posvätný kalendár pozostával z 20 13-dňových úsekov, solárny alebo inak poľnohospodársky či civilný 

zasa z 18 mesiacov po 20 dní, ku ktorým sa pripočítavalo 5 tzv. nešťastných dní tvoriacich samostatný 

mesiac na konci kalendárneho roka. 

22
 TAUBE. MILLER. 1997: 48-50. 

23
 KOVÁČ. 2002: 217. 
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2.1 ETNOCENTRICKÁ INTERPRETÁCIA CUDZEJ KULTÚRY 

A RITUÁLOV ĽUDSKEJ OBETE 

 

Stať o popisovaní a analyzovaní cudzej kultúry a skúmaného fenoménu ľudského 

obetovania prvotnými objaviteľmi (lepšie povedané dobyvateľmi a misionármi európskeho 

pôvodu), som sa do práce rozhodla začleniť z dôvodu zrejmých, väčších či menších 

interpretačných omylov a skreslení charakteristických pre špecifické písomné správy, ktoré 

dobyvatelia či misionári zanechali, pričom však naznačené pramenné nedostatky takto 

retrospektívne vyplývajú z ich vrodenej a spontánne nadobudnutej mentálnej a kultúrnej 

základne. Tento jav by sa pokojne mohol nazvať mentálnou stigmatizáciou spôsobenou 

socializáciou v domácom kultúrnom prostredí dobového interpreta. Jej výsledkom 

pravdaže je, respektíve môže byť, mystifikácia popisovaných javov a s tým súvisiace 

následné znehodnotenie interpretácií (aj keď azda len mimovoľné) fabulačným rámcom 

a stereotypnými motívmi. 

Pre pramenné správy, ktoré sú jedným z hlavných východísk nielen pre túto prácu, 

ale aj pre väčšinu ďalších písomných zdrojov poznania o skúmanej a týmito prameňmi 

popisovanej kultúry, sa neraz stáva podkladom ústne podanie. Každým ďalším 

prerozprávaním sa však do originálneho príbehu mohli vkomponovať rôzne 

„prikrášľujúce“ motívy či cudzorodé a inokultúrne prvky, čím tento príbeh strácal na svojej 

autenticite. Prvotný obsah sa menil aj dodatočnými tendenčnými interpretáciami 

a fantáziami v duchu mentality autorov. Tieto korekcie jednoducho zodpovedajú tzv. 

duchu doby a nepochybne aj potrebe zvýšenia príťažlivosti textu, ktorý podlieha 

špecifickým dobovým požiadavkám. 

Prví Európania, ktorí sa v období zámorských objavov dostali do kontaktu 

s cudzími civilizáciami dobovo a tendenčne označovanými ako primitívne národy, hovorili 

o vrodenej krutosti domorodcov. Nejde tu však o otázku krutosti či mierumilovnosti 

(pôvodní americkí obyvatelia neboli o nič krutejší ako Európania) – v každej tradičnej 

spoločnosti má totiž utrpenie istú rituálnu hodnotu, pretože týranie či mučenie je, podľa 

viery samotných vykonávateľov či príslušníkov daného spoločenstva, praktizované 

božskými bytosťami, pričom cieľom týchto aktivít je duchovná premena obete.
24

 Za vcelku 

absurdný kontrast môže byť zase považované vytvorenie mýtu o „ušľachtilom divochovi“, 

ktorému v mnohom prispel už samotný Kolumbus svojimi nie príliš bystrými 

                                                           
24

 ELIADE. 1998: 176. 
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pozorovacími schopnosťami založenými na predpoklade o indiánskej veľkorysosti, 

miernosti či istej naivite. Táto predstava sa postupne vyvíjala od Kolumbovho tzv. 

objavenia Ameriky až do 19. storočia na základe morálnych, spoločenských a politických 

predsudkov Európanov. Pritom sa však len ťažko vyhnúť pocitu, prostredníctvom ktorého 

sa tiež samotný status „Európan“ postupne stáva akoby diagnózou pre intolerantného 

a voči cudzím kultúram ľahostajného, zaujatého či dokonca až odsudzujúceho jedinca. 

A práve istý európsky konvenčný rámec je badateľný vo väčšine koloniálnych diel. 

Kritériom výberu zvolených autorov, k popisu ktorých sa práve v tejto chvíli 

dostávam, bola predovšetkým dostupnosť pramenných zdrojov a predsavzatie ponúknuť 

rôzne uhly pohľadu a prístupu nazerania na Nový svet v období 15. a 16. storočia, pričom 

v opozícii voči sebe stoja dobyvatelia (poprípade objavitelia) a cirkevní hodnostári. Prvú 

skupinu menovaných zastupujú tri osobnosti povedzme svetskejšieho rangu, Kolumbus, 

Cortés a Díaz del Castillo, ktorých, i keď pochádzali z rôznych sociálnych 

a vzdelanostných pomerov, hnala do Ameriky rovnaká túžba, ktorou bolo materiálne 

bohatstvo či osobné uznanie. Druhý názorový smer predstavujú európski zástupcovia 

náboženskej sféry, Landa, las Casas a Sahagún, ktorých motivácie boli však v zásade 

podobné – predstava bohatstva v podobe miliónov budúcich možných kresťanských 

konvertitov. 

 Hernán Cortés, dobyvateľ Mexika, ktorý je v istom zmysle trochu odlišný od 

väčšiny ostatných conquistadorov, bol na svoju dobu brilantným diplomatom. Z celého 

jeho konania počas plánovania a samotnej výpravy do Mexika (o Tenochtitláne vtedy ešte 

nemal ani tušenia) môžeme nadobudnúť dojem, že si bol po celý čas vedomý politického 

dosahu každého svojho kroku, čo mimochodom dokazuje aj samotné spísanie jeho 

slávnych Cartas de Relación (prekladané jednoducho ako Listy)
25

 španielskemu kráľovi 

Karolovi V. Jednoducho si uvedomoval, že vypovedanie poslušnosti nadriadenému, 

guvernérovi Kuby Diegovi Velázquezovi, ktoré potvrdil svojím skorším vyplávaním 

z ostrova, bude mať dohru (no jeho povaha mu vlastne ani nedala na výber). Vďaka svojej 

(tak trochu bezohľadnej) ambicióznosti a mimoriadnej komunikačnej zručnosti
26

 (pričom 

nahuatl sa ale nikdy nenaučil) však bol z tohto problému schopný vcelku elegantne 

vykľučkovať – svojimi, síce stroho a chladne pôsobiacimi listami, ktorými sa bezvýhradne 

zaviazal priamo španielskej Korune prisľúbením bohatstva a množstvom sprievodných 

                                                           
25

 V českom preklade vyšli pod názvom Dopisy. Druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu v roku 2000. 

26
 TODOROV. 1996: 137. 



17 | S t r a n a  
 

darov. Typickým znakom Cortésových správ je maximálne (a zámerné) opomenutie 

konkrétnej participácie kohokoľvek iného na dobývaní Mexika (dokonca aj o Malintzin, 

bez ktorej pomoci by dobývanie Tenochtitlánu pravdepodobne prebehlo úplne inak, sa 

zmieňuje len ako o indiánskej tlmočníčke
27

). Cortés týmto svojím konaním len bránil 

vlastné individuálne záujmy, pričom ich však obratne dokázal skryť za obraz maximálnej 

vernosti španielskemu kráľovi a kresťanským hodnotovým normám.
28

 Napriek tomu vo 

svojich listoch poukazuje na nemožnosť ovládnuť indiánske územia bez dobrej znalosti 

a hlbokého pochopenia tejto, pre vtedajšieho Európana tak odlišnej kultúry. Český 

iberoamerikanista a etnológ Oldřich Kašpar dokonca považuje Cortésa za pravdepodobne 

jediného španielskeho conquistadora, „...ktorý sa dokázal oslobodiť od tradičnej európskej 

schémy nazerania na Nový svet, do ktorého sa premietla celá stredoveká mandevilovsko-

polovská koncepcia, a dospel k jednoznačnému oceneniu mexickej civilizácie ako 

svojbytného kultúrneho komplexu“
29

. Konkrétnym prípadom pochopenia cudzej kultúry 

bola napríklad aj jeho schopnosť bravúrne využiť aztécky mýtus o návrate boha 

Quetzalcóatla vo svoj prospech tým, že sa sám vydával za legitímneho nástupcu bývalej 

vládnucej dynastie Toltékov, respektíve nesnažil sa Indiánom tento omyl vyvrátiť. Napriek 

istému zdeseniu si tak dokázal zachovať pragmaticky chladnú hlavu a ako jeden z mála bol 

schopný oceniť (nie však zachovať) vyspelosť aztéckej civilizácie. 

Cortésov prístup bol odlišný napríklad od Kolumbovho, ktorý sa na cudziu kultúru díval 

v najlepšom prípade ako zberateľ kuriozít
30

, pričom sa ju nikdy nepokúsil pochopiť, nemal 

potrebu jej porozumieť, pretože každému prvku domorodej kultúry ihneď automaticky 

priraďoval interpretačné významy, ktoré spadali do jeho vopred zaujatých postojov a 

predpokladov (tomuto sa však netreba diviť, keďže Krištof Kolumbus sa plavil do Indie, 

ktorú podľa jeho mienky skutočne aj dosiahol a do svojej smrti žil v ilúzii, ako ostatne i 

celý európsky svet, že tomu tak aj bolo). Na rozdiel od Cortésa, ktorého primárnym cieľom 

bolo zaobstarať si tlmočníka, Kolumbus nielen že nemal snahu dorozumieť sa s Indiánmi, 

ale nepochopil ani skutočnosť, že je to jediný spôsob, ako predísť nedorozumeniam. Táto 

zjavná absencia komunikačných dispozícií (Indiánom nerozumie, na druhej strane však 

                                                           
27

 Konvenčne býva Malintzin (ako znie jej indiánske meno) nazývaná španielskou skomoleninou Malinche 

alebo kresťanským menom doña Marina (HLÚŠEK. 2010: 50). 

28
 CORTÉS. 2000: 24. 

29
 CORTÉS. 2000: 21. 

30
 TODOROV. 1996: 46. 
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prehlasuje, že vie, o čom mu rozprávajú
31

 – jednoducho im do úst vkladal vlastné 

predpoklady) mu však nekomplikovala len vzťahy s domorodcami, ale aj s vlastnou 

posádkou. Z Kolumbových zápiskov sa teda o domorodom obyvateľstve veľa podstatného 

nedozvieme, ľudí totiž akoby staval na úroveň zvierat a okolitej prírody, všetci mu 

pripadali rovnakí (a nezáležalo pritom na okolnosti, ktorá určovala, či boli práve všetci zlí 

alebo dobrí), popisoval teda len zvláštnosti a to, čo sa mu v tej chvíli hodilo, presne 

v duchu jeho (či európskeho vo všeobecnosti) sklonu k nadradenosti. Celé obdobie 

objavovania a dobývania Ameriky je charakterizované myslením doby, ktorá stála na 

hranici medzi stredovekom, skrz-naskrz presiaknutým kresťanskými zásadami, 

a modernou, dobou poznačenou honbou za bohatstvom, ale i novým renesančným 

uvažovaním. Vychádzajúc z tejto skutočnosti Kolumbovi, ovplyvnenému archaickou 

verziou zbožnosti
32

, niet čo vyčítať. V jeho mysli, hlboko poznačenej vierou v Boha, a 

subjektívnych úsudkoch touto vierou ovplyvnených nachádzame istú paralelu aj so 

zbožnosťou domorodých obyvateľov Nového sveta. Tí boli totiž takisto bytostne 

poznačení vlastnými religióznymi predstavami a následkami božských skutkov. 

Cortésovho dobyvačného ťaženia proti Tenochtitlánu v rokoch 1519-1521 sa zúčastnil 

Bernal Díaz del Castillo, radový vojak, ktorý však spísal jednu z najpôsobivejších správ 

o tejto historickej udalosti - Historia verdadera de la conquista de la Nueva España 

(Pravdivé dejiny dobytia Nového Španielska)
33

. Aj on prišiel do Mexika „bojovať za kráľa 

a vieru a za získanie koristi“
34

, pričom celý jeho text je presiaknutý skrytou výčitkou 

namierenou voči Cortésovi, ktorého nepriamo obviňuje z nedostatočného ocenenia jeho 

služieb. S túžbou dosiahnuť uznanie a preukázať právo na odmenu sa preto rozhodol, pol 

storočia po samotnom dobytí aztéckeho mesta, vypovedať svoje spomienky, ktorým však 

môžeme pririeknuť len nepatrnú mieru nezaujatosti. Napriek tomu by však nebolo 

objektívne znižovať mimoriadnu relevanciu Díaz del Castillovej histórie a už vôbec nie 

informácií, ktorých sa nám prostredníctvom nej dostáva. Vďaka jednoduchosti jazyka, 

akou je toto dielo spísané, máme možnosť vnímať vtedajší svet tak, ako ho videl obyčajný 

človek, ktorý sa stretol s neobyčajným svetom. Ako vojak, ktorý na vlastné oči videl rôzne 

podoby bojov na život a na smrť, zostáva zaskočený rituálmi ľudskej obete a o to viac 
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 TODOROV. 1996: 45-53. 

32
 TODOROV. 1996: 23. 

33
 V českom preklade vyšlo v dvoch zväzkoch pod názvom Pravdivá historie dobývání Mexika – I a II v roku 

1980. 

34
 DÍAZ DEL CASTILLO. 1980 (I.):10. 
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prejavmi kanibalizmu, ktoré odsudzuje, no ani tak to neovplyvnilo jeho vcelku pozitívny 

úsudok o indiánskom obyvateľstve. Mal jednoducho väčšiu mieru pochopenia pre jeho 

pozoruhodné výtvory a schopnosti, čo vidno napríklad na obdivných opisoch stavieb, 

záhrad, šperkov a pod. Síce nás jeho kronikou sprevádza niekoľko rozporuplných pasáží 

(na jednej strane potvrdenie ľudskosti Indiánov badateľné v prevažnej väčšine textu, na 

strane druhej ich krátka, ale o to prudkejšia kritika v závere knihy, či neúmerne útočné 

poukazovanie na nedostatky Gomárovho
35

 popisu conquisty a pod.), treba však mať na 

pamäti, že Díaz del Castillovou motiváciou nebolo spísať literárne dielo (alebo dejiny), ale 

zdôrazniť odvahu, vytrvalosť a neľahké bojové podmienky, ktoré musel znášať on a jeho 

druhovia. Táto zámienka sa však veľmi rýchlo rozplynie v jeho primárnej príčine, ktorou je 

obrana vlastného nároku na odmenu a uznanie: „nám, skutočným dobyvateľom, ktorí sme 

tie kraje objavili a získali a ktorí sme od samého začiatku Indiánom odnímali modly 

a poučovali ich o svätej viere, nám náleží za všetko vyznamenanie a odmena skôr ako iným 

ľuďom“
36

. Napokon ani Díaz del Castillo nezostáva nič dlžný svojmu európskemu pôvodu 

charakterizovanému túžbou po materiálnych statkoch na úkor všetkého ostatného. 

Diego de Landa (viď obr. 15), mních z rádu františkánov, prišiel na Yucatán v roku 

1549.
37

 Vďaka svojej nesmiernej húževnatosti rýchlo postupoval v hierarchii rádu až 

napokon aplikoval svoju vlastnú koncepciu morálky a práva na (nielen v jeho očiach) 

pohanov celkom opantaných zhubnou mocou diabla, a chopil sa inkvizičnej právomoci 

(avšak bez jej oficiálneho udelenia), prostredníctvom ktorej nemilosrdne likvidoval 

pôvodnú vieru Indiánov. Príčinou bolo, že aj napriek úporným snahám misionárov Indiáni 

len sťažka prijímali kresťanstvo na úkor svojej odvekej viery, z dôvodu čoho postupne 

vznikala synkretická podoba oboch náboženských smerov. Preto Landa usporiadal v Maní 

autodafé (akt viery), pri ktorom bola zničená takmer celá platforma mayského kultúrneho 

a náboženského sveta na Yucatáne
38

. Landa v tom však nemusel vidieť (a dozaista ani 

                                                           
35

 Francisco López de Gómara, ktorý bol ku koncu Cortésovho života jeho súkromným kaplánom, je autorom 

diela Historia de la conquista de México (Dejiny dobytia Mexika). Keďže ho však napísal na základe 

informácií od samotného Cortésa, neadekvátne v ňom vyzdvihuje práve jeho úlohu a opomína ostatných 

conquistadorov. Díaz del Castillovu verziu dobytia Tenochtitlánu je v tomto svetle možné vnímať ako 

polemiku s Gómarovými dejinami, ktoré sa mu počas písania vlastného textu dostali do rúk.  

36
 DÍAZ DEL CASTILLO. 1980 (II.): 369. 

37
 LANDA. 1999: 127. 

38
 Keď sa Landa 12. júla 1562 rozhodol spáliť všetky indiánske kódexy a zničiť všetky sochy božstiev (pozri 

obr. 15), aby tak vykorenil pôvodnú vieru domorodcov, rozhodne neboj jediný, kto si týmto spôsobom 

zaumienil skoncovať s domorodou tradíciou. O sto rokov skôr sa totiž o to isté úspešne pokúsili aj Aztékovia 
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nevidel, vyšiel totiž z prostredia mimoriadnej náboženskej horlivosti – Španielska po 

reconquiste) nič neľudské, keďže v tom čase sa ešte len diskutovalo o tom, či sú Indiáni 

vôbec ľuďmi. Vynechám však neplodné úvahy o Landových pohnútkach a morálnom 

aspekte jeho konania a radšej sa sústreím na nesporne prínosnú výpovednú hodnotu jeho 

diela Relación de las cosas de Yucatán (Správa o veciach na Yucatáne)
39

, ktoré spísal za 

pomoci dvoch miestnych informátorov, potomkov najvýznamnejších mayských vládnucich 

dynastií, Na chi Kokoma (ktorý po nie príliš serióznej konverzii na kresťanstvo prijal meno 

Juan) a Gaspara Antonia Chia (považovaného za jedného z najväčších vtedajších 

domorodých vzdelancov).
40

 Príčina spísania diela, v ktorom sa autor zameral na informácie 

o kultúrnej, sociálnej, historickej či náboženskej sfére života domorodcov pred príchodom 

Španielov je snáď takisto trochu sporná, nakoľko práca slúžila ako podklad pre obhajobu 

jeho (miestami až fanatického) konania voči Indiánom. Vysokú cenu tohto diela je možné 

si uvedomiť ihneď po odpútaní sa od primárneho autorovho zámeru jeho spísania, čím 

bolo prirodzene upriamenie pozornosti na modloslužobníctvo domorodcov. Napriek 

tomuto však bol Landa schopný všimnúť si jednej podstatnej mayskej prirodzenosti, ktorou 

je hlboká zbožnosť. Avšak ani tento postreh nie je neovplyvnený kresťanskou prizmou – 

Landa jednoducho videl v Mayoch adekvátnych kandidátov na kristianizáciu. Okrem toho, 

že hlboká zbožnosť bola nanajvýš vhodnou a uplatniteľnou kvalitou nenahraditeľnou pre 

budúcich konvertitov, bola mimochodom aj jednou z (nie až tak mála) spoločných 

vlastností vtedajších Mayov a Španielov. 

Na hodnovernosť Landovho diela majú značný dosah najmä tri pevne dané skutočnosti
41

: 

Prvou je tá, že jeho práca je akoby experimentom za účelom vyprodukovať etnografický 

popis cudzej kultúry (samozrejme z dnešného uhla pohľadu, nešlo o Landov prvotný 

zámer), pričom autenticitu a objektivitu tomuto počinu aspoň sčasti dodávajú jeho dvaja 

domorodí informátori. Druhým faktom je Landov postoj, ktorý zaujal v momente, keď sa 

(nevedome) ocitol pred problémom kultúrneho prekladu. V tomto bode, ak sa na daný 

problém pozrieme z dnešnej perspektívy a navyše optikou antropologického výskumu, 

                                                                                                                                                                                
pod vedením Tlacaéllela, ktorý spolu s Itzcóatlom prikázal zničiť staré (neslávne a teda nevyhovujúce) 

aztécke kódexy a písomnosti (HLÚŠEK. 2007: 27). Aj dôvod bol obdobný – túžba prepísať dejiny podľa 

svojho, podľa víťaza, pričom v aztéckom prípade išlo navyše o zabezpečenie veľkolepej histórie práve sa 

formujúcej impozantnej prítomnosti. 

39
 V slovenskom jazyku vyšlo Landovo dielo pod názvom Správa o veciach na Yucatáne v roku 2010. 

40
 LANDA. 2010: 26. 

41
 LANDA. 1999:148. 
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však neuspel – príkladom môže byť používanie slova démon (španielsky demonio), ktoré 

z nevedomosti a cez prizmu kresťanského vzdelania a výchovy (a z neznalosti niektorých 

súvislostí či dobového kontextu) aplikoval na každé mayské slovo označujúce boha 

či démona bez rozdielu (v čom je však možné bez problémov rozoznať aj neskrývané 

opovrhovanie mayskými božstvami). V rámci pokusu o reinterpretáciu uplatnil teda 

španielsku terminológiu na mayské systémy viery. Po tretie, Landovi ako kresťanovi 16. 

storočia v podstate ani neostávalo iné, než celkom v zmysle európskej cirkevnej doktríny 

hľadať (síce predpokladané ale nepodložené) vzťahy a analógie medzi kresťanskými-

vlastnými a pohanskými-cudzími prvkami. Jeho Správa je napísaná výlučne z pohľadu 

kresťana bojujúceho proti pohanstvu a zároveň Európana frustrovaného zo šíriaceho sa 

protestantizmu (a treba ju tak nutne aj chápať), čo jej súčasne prepožičiava istý špecifický 

kontext. Z hľadiska tohto postoja je v správe aj primárne zdôrazňované práve to cudzie a 

pohanské. Napriek tomu je však nezanedbateľným Landov pohľad očitého svedka a pre 

skúmanie a poznanie yucatéckych Mayov je jeho dielo najdôležitejším pramenným 

zdrojom o ich svete
42

 (iróniou ostáva už len to, že bolo spísané tým, kto tak urputne 

bojoval za jeho kultúrno-náboženský zánik). 

Bartolomé de las Casas (viď obr. 14), ochranca Indiánov, ako znel jeho oficiálny titul 

(ktorý mu vyniesla najmä jeho neoblomná kritika Španielov a ich praktík), nám na 

indiánske etniká Mezoameriky poskytol iný, takmer absolútne odlišný pohľad, ktorý mu 

však na druhej strane trochu paradoxne vyslúžil opäť nie príliš lichotivú reputáciu, keď sa 

jeden z Cortésových životopiscov vyjadril na jeho adresu nasledovne: „systematické 

a radikálne zničenie Aztékov je legenda, ktorú treba pripísať na účet las Casasovho 

chvályhodného, ale tendenčného idealizmu“
43

. Dominikán las Casas, ktorý sa ako kresťan 

a humanista
44

 skutočne radikálne postavil proti vojne a zabíjaniu domorodých obyvateľov, 

napísal svoju knihu Brevísima relación de la destrucción de las Indias
45

 (Najkratšia správa 

                                                           
42

 LANDA. 2010: 30. 

43
 Babélon, citované v SLAVÍK. 1968: 19. 

44
 Zaujímavé je, že aj označenie samotného las Casasa za humanistu sa vo svetle dnešného pojatia 

humanizmu môže javiť ako sporné – žiadal, aby boli Indiáni určení na fyzicky náročnú prácu nahrádzaní 

černochmi (LANDA. 2010: 13). 

45
 Síce sa omyl, že Kolumbus objavil západnú cestu do Indie (primárne vďaka pochybnostiam Ameriga 

Vespucciho) čoskoro vyjasnil, dodnes sú natívni obyvatelia Ameriky označovaní ako Indiáni. 
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o zničení Indií)
46

, rovnako ako aj Cortés, pre jediného čitateľa – španielskeho kráľa Karola 

V.
47

 A práve tak ako Cortés, aj las Casas týmto činom sledoval, respektíve chcel dosiahnuť 

istý cieľ, ktorým malo byť odsúdenie zverstiev páchaných na Indiánoch a zavedenie takých 

opatrení, ktoré by zabezpečili ich ochranu. 

Obaja vyššie spomenutí misionári nám ponúkli dva diametrálne odlišné pohľady na ten 

istý fenomén, jeden akoby z pera fundamentálneho kultúrneho relativistu, druhý naopak 

kriticky záporný voči domorodej kultúre a zvykom. „Vyrovnávacím momentom“ medzi 

nimi pre nás môže byť text spísaný Bernardinom de Sahagúnom, ktorý si akoby 

od oboch svojich kolegov-misionárov zobral príklad nebrať si z nich príklad. Jeho texty sa 

zdajú byť takmer až moderným vedeckým spisom. Sahagún bol takisto ako Landa 

františkánom, no na rozdiel od neho pôsobil v odlišnej časti Mezoameriky, v centrálnom 

Mexiku medzi Nahuami. Vyšiel z humanistického a renesančného prostredia a ako jeden 

z mála európskych prišelcov mal, podobne ako snáď aj Cortés, schopnosť vcítiť sa do 

dobovej mentality a pochopiť myšlienkový svet domorodcov. Vďaka jeho empatii 

a obrovskému záujmu o inú kultúrnu realitu sa mu podarilo zostaviť
48

 jedno 

z najobsiahlejších a najdôležitejších diel vychádzajúcich z natívneho prostredia 

nahuaského kultúrneho areálu.
49

 Sahagún, nech už sa obsahová i formálna stránka jeho 

pôsobivého diela javí akokoľvek objektívne, nehodnotiaco či dokonca antropologicky, 

nemal pochopiteľne iný zámer, len ako prostredníctvom hlbšieho poznania pôvodných 

reálií skvalitniť a urýchliť proces pokresťančovania Indiánov. A svojmu poslaniu 

misionára skutočne nezostal nič dlžný. Neboli by sme však ďaleko od pravdy, keď 

Sahagúna, na základe jeho (na sklonku života) skepticky triezveho pohľadu na výsledky 

vtedajšej christianizačnej činnosti a výslednej podoby účinkov misijnej situácie, nazveme 

realistom, pretože si pravdepodobne ako jeden z prvých (ak nie priamo prvý) uvedomil, že 

                                                           
46

 V českom jazyku vyšlo las Casasovo dielo pod názvom O zemí Indijských pustošení a vylidňování zpráva 

nejstručnější v roku 1954. 

47
 LAS CASAS. 1954: 155. 

48
 Sahagún totiž svoje dielo skutočne nespísal ale v zásade len zostavil a zredigoval informácie poskytnuté od 

jeho indiánskych informátorov. Dnes je toto dielo zachované v troch mierne odlišných rukopisoch: 1. Códice 

Florentino (Florentský kódex - monumentálne dielo spísané v nahuatli, ktoré svoj názov získalo podľa toho, 

že sa napokon našlo vo Florencii), 2. Historia general de las cosas de Nueva España (Všeobecné dejiny vecí 

Nového Španielska – ide o neúplnú prekladovú verziu Florentského kódexu), 3. Primeros memoriales (Prvé 

spisy alebo aj Códices Matritenses – Madridské kódexy – názov získali podľa dvoch častí uložených v dvoch 

rôznych madridských knižniciach, ide o najstaršie Sahagúnovo dielo). 

49
 HLÚŠEK. 2009: 52. 
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z náboženskej stránky prišlo nie k prijatiu kresťanskej viery, ale iba k jej synkréze s vierou 

pôvodnou. Tá bola totiž, rovnako ako tolerantné prijímanie nových prvkov v rámci často sa 

šíriacich nových kultúrno-náboženských vplyvov, v srdciach i mysliach natívnych 

obyvateľov Mezoameriky hlboko zakorenená. 

V tejto časti sme si uviedli niektoré vskutku rôznorodé postoje zaujaté voči 

cudziemu svetu a kultúre vyprofilované takmer v tom istom čase, teda v ranom 

koloniálnom období. Každý je iný, avšak napriek tomu sú si všetky postoje niečím blízke. 

Je to práve (od domorodcov odlišná) východisková kultúra, ktorá v sebe mala 

zaznamenaný iný morálny kľúč a hodnotový rebríček, než aké malo obyvateľstvo 

predhispánskej Ameriky, a ktorá sa, zdôraznená predovšetkým konfrontáciou s odlišnou 

realitou Nového sveta, každému interpretovi nezmazateľne vpísala do duše a do pera. 

Všetci spomenutí mali možnosť uzrieť pôvodnú kultúru (respektíve poznať tých, ktorí 

v nej boli vychovaní), ktorú však, aj keď ňou boli istý čas minimálne ohúrení, začali 

takmer okamžite ničiť (niektorí priamo dobývaním, iní sprostredkovane šírením 

kresťanskej náuky). Dôvod bol prostý – všetci boli podriadení hierarchiám cirkvi či 

monarchie, autoritám, pod záštitou ktorých bolo v zásade limitované celé ich konanie. A aj 

pre svoju diverzitu (eventuálne práve pre ňu) sú nám tak schopní ponúknuť pestrú 

mozaiku, ktorá však v konečnom dôsledku vytvára ucelený obraz pol tisícročia 

zaniknutého sveta. 
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3. MYTOLÓGIA MEZOAMERIKY –  

MYSTICKO-MAGICKÁ PLATFORMA PRE ĽUDSKÚ OBEŤ 

 

Je nepochybné, že predhispánska spoločnosť bola permanentne vystavovaná 

silnému uniformizačnému tlaku vyvíjanému prirodzene zhora nadol – politická sféra, 

avšak takisto aj z oblasti sakrálnej na svetskú – náboženská sféra. Autoritárske rozhodnutia 

boli teda silno späté so sakrálnom a výrazne ovplyvnené kňazskou vrstvou, pričom sú to 

práve mytologické systémy, ktoré môžu poslúžiť ako východisko pre pochopenie 

a uchopenie fenoménu vykonávania ľudskej obete. Mýtus totiž odôvodňuje vnútorný 

systém spoločnosti a pochopiteľne aj ľudské správanie, pričom zároveň odkrýva štruktúru 

reality a spôsoby prežívania, respektíve existencie na zemi, čím sa stáva vzorom pre 

ľudské správanie sa a život ako taký
50

. V tejto kapitole sa pokúsim o viac-menej 

univerzálnu charakteristiku mytologických systémov, vďaka čomu získam základnú 

orientáciu v riešenej otázke, na ktorú bude možné zrozumiteľnejšie aplikovať konkrétny 

príklad, čo je pre túto kapitolu kľúčové. 

Mýty v každej spoločnosti vysvetľujú jej pôvod, vznik sveta, bohov a života a to, 

ako bola vytvorená podstata ľudskej bytosti, či ako vzniklo poľnohospodárstvo a podobne, 

jednoducho poskytujú vysvetlenia a odpovede na všetky otázky, ktorých vyriešenie sa stalo 

pre ľudí fundamentálnym. Pochopiteľne sa však nepohybujeme vo sfére historickej ale 

mýtickej, teda v minulosti (aj keď práve v tejto chvíli v minulosti všeobecnej, čo nám však 

pomôže lepšie sa zorientovať v problematike minulosti konkrétnej, v tomto prípade tej 

mezoamerickej), čiže sa bavíme o predvedeckej dejinnej perióde ľudskej histórie. Ľudia a 

celé spoločnosti (od jednoduchých až po komplexné) pristupovali k mýtom ako k niečomu, 

čo sa reálne udialo, pretože skrátka nemali k dispozícii iné východiskové vysvetlenie 

určitého konkrétneho javu. Aj keď pre súčasného človeka mýty nemusia nutne 

predstavovať príbehy zakladajúce sa na skutočnosti a tým slúžiť na poučenie, pre človeka 

mýtického myslenia predstavovali doslova zákon. Viera v reálnosť a neotrasiteľnú, 

nediskutabilnú pravdivosť mytologických systémov predstavuje podľa Mirceu Eliadeho 

„vpád posvätna do tohto sveta“
51

, pretože tým, že boh (alebo poloboh či kultúrny hrdina – 

nech už ho nazveme akokoľvek, jeho význam sa nezmení) zaviedol nejaký nový druh 

správania či obživy, nezabezpečil len existenciu tohto nového kultúrneho výdobytku 

                                                           
50

 ELIADE. 1998: 8. 

51
 ELIADE. 1998: 8. 



25 | S t r a n a  
 

(nového preto, lebo dovtedy nebol známy – treba tu však opäť upozorniť na fakt, že sa 

stále pohybujeme v kontextoch mýtického myslenia, ktoré je prirodzenou spleťou reálneho 

aj nereálneho času), ale tým, že je to práve jeho výtvor, stáva sa táto udalosť zároveň aj 

božským dielom. A opakovaním správania sa tohto bájneho hrdinu, človek istým 

spôsobom participuje aj na jeho prítomnosti, spodobuje, respektíve pripúšťa existenciu 

sakrálna (posvätna) v profánnom prostredí, vo svojom všednom živote. Mýtus je tak 

svojím spôsobom odkazom na prvotnú udalosť
52

, na aktivitu nadprirodzených bytostí, 

ktorá sa automaticky stala východiskom pre štruktúru ľudskej spoločnosti a správania sa. 

Preto je mýtus považovaný a zároveň prijímaný ako časovo neohraničený vzor 

univerzálneho príkladného správania, a tým pádom aj ako kvalitný zdroj na vynucovanie si 

istého spôsobu správania sa nielen jednotlivcov, ale spoločnosti ako celku. Súhrnne nám 

tak z tohto vyplýva jeho zrejmá ontologická úroveň, mýtus má teda primárne tendenciu 

poskytovať poznanie o všeobecných zákonitostiach bytia a existencie (avšak zvyčajne bez 

možnosti prijatia aj inej alternatívy). 

Mýtické príbehy sa pre člena mezoamerickej spoločnosti stali samotným základom 

sociálneho života a kultúry, znamenali pre neho absolútnu (a navyše posvätnú) pravdu, 

ktorá, keďže bola vzorom, bola zároveň aj opakovateľná, a tým zdôvodňovala všetky 

aktivity a kroky jednotlivca.
53

 Nasledovanie odkazu mýtov tak akoby odbremeňovalo 

subjekt od morálnej zodpovednosti za svoje vlastné činy a rozhodovanie. Existuje tiež 

predpoklad, že mýty na seba prevzali historickú skúsenosť a takisto obsahujú a ďalším 

generáciám poskytujú morálne hodnoty a návody na správny život. Určiť však hranicu 

medzi historickou a mýtickou podstatou, je veľmi komplikované, táto navyše v mnohom 

závisí od subjektívneho hľadiska. Stretávame sa teda so sériou vcelku dosť ambivalentných 

otázok, pohrávajúcich sa so sférou alternatívnosti a relatívnosti zmyslu pôvodného 

predpokladu a poukazujúcich svojou odpoveďou na pýtajúceho sa, opýtaného, dôvodu, 

času, spôsobu a jednoducho celkového kontextu, v akom je otázka položená. Navyše tiež 

záleží aj na vednom odbore, ktorý danú problematiku rozpracováva. 

V predkladanom texte sa k mýtu snažím pristupovať ako k posvätnému príbehu 

vysvetľujúcemu pôvod vesmíru a života, pričom tento príbeh ľudia, pre ktorých toto 

rozprávanie predstavuje súčasť ich sveta, existencie a náboženstva, chápu ako reálnu, danú 

a nemennú skutočnosť. Mýtu tak bol pripísaný status bezmedznej pravdivosti a všeobecnej 
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platnosti. V tomto zmysle nám poskytla vcelku všestranne použiteľnú definíciu mýtu 

antropologička náboženstva Fiona Bowie, ktorá tvrdí, že „mýtus je príbeh, ktorého 

hlavnými postavami sú osoby a ktorý uskutočňuje niečo významné pre svojich vyznávačov, 

húževnatých zástancov tohto mýtu“
54

. 

Fenomén ľudskej obete (nielen) v Mezoamerike bol výrazne ovplyvnený 

kozmogonickými mýtmi, teda príbehmi a predstavami o stvorení bohov, sveta a ľudí. 

Človek bol práve vďaka mytológii presvedčený, že je primárne stvorený preto, aby 

uctieval bohov (aj) za pomoci prelievania vlastnej či cudzej krvi (nakoľko mýty boli 

neustálou pripomienkou dlhu voči bohom). Mytológiu teda môžeme (samozrejme s istou 

rezervou) považovať za akýsi prvotný spínač vykonávania krvavých ľudských obetí, 

ktorého medzistupeň predstavuje transformácia mýtov do podoby náboženskej dogmy 

a následne spoločenskej požiadavky. Mýty majú výnimočné postavenie v živote a myslení 

dávnych národov – vysvetľujú totiž celý svet a to je niečo nemenné, absolútne pravdivé 

a hodné toho, aby zaň príslušník danej kultúry v prípade potreby položil aj svoj vlastný 

život. A aj napriek výraznej etnickej a jazykovej diverzite je možné domnievať sa, že 

v rámci mytológie sa hranice aspoň do istej miery stierajú. Mytologický systém, ktorý sa 

podľa archeologických výskumov začal koncipovať už v dobe Olmékov (1200-400 p.n.l.), 

je pre Mezoameriku do značnej miery jednotný
55

, pričom dôvodom môže byť aj niekoľko 

storočí trvajúci vzájomný kultúrny kontakt. 

Aby bolo možné lepšie pochopiť symbolickú hĺbku zmyslu vykonávaných obetných 

praktík v kultúrnom prostredí Mezoameriky, priblížim jednotlivé natívne indiánske mýty, 

ktoré tvoria symbolické pozadie fenoménu obetovania. Z mezoamerickej mytológie ako 

celku sa nám toho nezachovalo príliš veľa, najmä vďaka situáciám opísaným už vyššie. 

Napriek tomu však to, čo sa zachovalo, má obrovskú hodnotu. Materiálne pamiatky boli 

systematicky ničené, kódexy pálené, viera v pôvodné tradičné božstvá bola násilím 

vykoreňovaná a nahrádzaná kresťanstvom. Avšak podľa mezoamerikanistu Karla Taubeho 

mnohé z mýtov dodnes prežívajú v mysliach potomkov týchto civilizácií. Mojím zámerom 

je predstaviť, popísať a na záver analyzovať niektoré z najdôležitejších mýtov, ktoré sú 

v priamom či prenesenom zmysle badateľné aj v prejavoch ľudskej obete, pričom sa však 

(aj z dôvodov obmedzeného rozsahu práce) zameriam prevažne na aztécky mytologický 
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okruh, ktorý primárne vychádzal z toltéckeho a ktorým bola v poklasickom období 

ovplyvnená prevažná časť mezoamerickej mytológie. 

V aztéckom náboženskom systéme, ktorý bol rozširovaný prijímaním cudzích 

božstiev podmanených etník, sa výrazne odráža samotná genéza a rozvoj Aztéckej ríše
56

. 

To však na druhej strane značne skomplikovalo aztécky panteón a mytologické námety. 

Navyše, privlastnenie si cudzích božstiev a rituálov symbolicky znamenalo vlastníctvo 

samotnej kultúry, ktorej dané prvky viery náležali. Aztécke legendy tak vychádzajú 

z množstva mezoamerických kultúr a obsahujú prvky, ktorých pôvod je v kultúre 

Teotihuacáncov, Toltékov, Chichimékov, Huastékov, Mixtékov a samozrejme mnohých 

ďalších etník, a tým pádom sú akýmsi zovšeobecnením mýtov danej oblasti
57

. Platí to však 

aj naopak, v aztéckych mýtoch sa nachádzajú prvky platné i pre iné kultúry. Jedným zo 

zásadných a dalo by sa povedať všeobecne sa vyskytujúcich príbehov, ktorý však poznáme 

v niekoľkých mierne aj výraznejšie odlišných verziách, je mýtus o zrodení Slnka 

a Mesiaca
58

. 

Prv, než sa na svete objavil život tak, ako ho poznáme dnes, vládla všade absolútna 

tma a temnota. Zišli sa preto bohovia v Teotihuacáne, aby sa dohodli, ktorý z nich sa stane 

Slnkom, a tým prinesie svetlo a život na zem. Sám sa prihlásil Tecuciztécatl a druhým bol 

zoskupením bohov zvolený Nanahuatzin. Kým sa dvaja bohovia vybraní k obetovaniu štyri 

dni postili, ostatní sa pustili do prípravy horiacej hranice na hore bohov Teotezcalli. Boh 

Tecuciztécatl priniesol drahé a cenné obetiny, pokým Nanahuatzin len zopár stebiel trstiny, 

agáve a zaschnutú krv z vlastných rán. O polnoci zhromaždenie vyzvalo Tecuciztécatla, 

aby skočil do ohňa a vykonal tak sebaobetovanie. Jeho však premohol strach a úzkosť, tak 

namiesto neho do ohňa odvážne skočil odhodlaný Nanahuatzin. Hanba a pokora k tomuto 

činu napokon presvedčila aj prvého boha – tak sa na oblohe zjavili dve nebeské telesá, 

ktoré však žiarili rovnakou silou, preto jeden z prihliadajúcich hodil Tecuciztécatlovi do 

tváre okolo bežiaceho králika, čím jeho žiara pohasla – stal sa z neho Mesiac. Ani jedno 
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z telies sa však nepohybovalo, len bez hnutia viseli na oblohe. Preto jeden z bohov 

(Quetzalcóatl) zavelil: „Vari takto môže žiť svet? Slnko stojí na mieste, nehýbe sa. Poďme! 

Všetci zomrieme, aby naša smrť priniesla život Slnku a Mesiacu.“
59

. 

 

Tento príbeh, nazývaný aj Stvorenie piateho Slnka, hovorí o tom, že nestačí hrdinstvo 

jedného, pretože je len časťou celku. A tak, ako bola potrebná obeť všetkých bohov, 

udržanie vesmíru vyžaduje, aby na obetovaní participovalo celé spoločenstvo. Aztékovia 

boli presvedčení, že energia sveta prúdi len vďaka veľkej obeti samotných bohov. Táto 

energia však nebola nekonečná a bolo treba ju obnovovať opakovaním prvotnej obete 

v podobe obetovania ľudských životov, čím božská energia prúdila späť ku kozmickým 

objektom a zabezpečovala ich dynamiku a aktivitu. Tým bol akoby ospravedlnený celý 

koncept ľudskej obete. Okrem tohto aspektu sa nám tu jasne rysuje aj hlboký posvätný 

charakter pripísaný Teotihuacánu
60

, mestu bohov (zároveň uctievaného ako miesto 

prvopočiatku), ktorý však bol v dobe príchodu Aztékov do Mexického údolia už niekoľko 

storočí opustený. 

Ďalším príbehom, ktorý je takisto aztéckeho pôvodu, je napríklad mýtus o zrodení 

boha Huitzilopochtliho
61

, najvýznamnejšieho boha a patróna Tenochtitlánu. Tento príbeh 

je zároveň aj jedným z najdôležitejších mýtov, pretože sa (takisto) stal východiskom pre 

vykonávanie ľudských obetí. 

Coatlicue („Tá v hadej sukni“) upratovala na Coatepecu, Hadej hore, keď tu sa v 

jednom momente znieslo z neba maličké klbko peria, ktoré si bohyňa schovala do záňadria. 

Po čase už klbko nenašla, ale zato si uvedomila, že je tehotná. Keď sa to dozvedelo jej 

štyristo potomkov Tzentzonhuitznahua, rozhodli sa ju na podnet svojej sestry Coyolxauhqui 

zabiť. Matka to však zistila a prirodzene sa veľmi vystrašila, no dieťa, ktoré nosila pod 

srdcom, ju upokojilo. Keď sa vojsko jej detí na čele s Coyolxauhqui priblížilo k hore 
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Coatepec, Huitzilopochtli v plnej zbroji a sile vyskočil z matkinho lona, sestru rozsekal na 

kusy a bratov rozohnal. Tak sa stal aztéckym bohom vojny.
62

 

 

Zásadným okamihom mýtu o zrodení Huitzilopochtliho („Kolibrík juhu“) nie je rozsekanie 

Coyolxauhqui („Tá so zvončekmi v tvári“) na kusy (viď obr. 4), ale skutočnosť, že sestrina 

agresivita a živelnosť v boji (čo boli mimochodom mimoriadne cenené vlastnosti 

u aztéckych bojovníkov) prešli na Huitzilopochtliho, ktorý sa hneď po svojom narodení 

zúrivo pustil prenasledovať svojich útočiacich štyristo
63

 súrodencov a neskončil, kým ich 

všetkých nerozohnal po oblohe. Mýtus je pre Aztékov pripomienkou, že nestačí obetovať 

len jednu obeť (v prípade Huitzilopochtliho len jedného boha – Coyolxauhqui), ale čo 

najviac (keď totiž skoncoval so sestrou-Lunou ako hlavnou iniciátorkou vojenského 

ťaženia proti matke, pustil sa aj do svojich zvyšných súrodencov-hviezd). Každým 

rituálnym obetovaním ľudskej bytosti sa zároveň reaktualizuje celý príbeh a jeho význam, 

ktorým je „oslava triumfu boha“
64

. V samotnom spôsobe prevedenia krvavých rituálov je 

možné vidieť priame uplatnenie významu tohto príbehu. Aztékovia ako celok (vyvolení 

Slnkom), symbolicky zredukovaní v postavách kňazov, ktorí sa bezprostredne zúčastňovali 

vykonania obete, predstavovali solárne božstvo, zajatec ležiaci na obetnom kameni zasa 

jeho sestru Coyolxauhqui, teda Mesiac. Zajatec bol navyše obetovaný obdobne ako ona – 

najskôr mu obradne vytrhli srdce, ktoré predstavovalo posvätný stred, potom mu oddelili 

hlavu, čo symbolizovalo úplné zničenie temnoty
65

 a napokon odsekli končatiny 

vyjadrujúce štyri svetové strany. Kľúčový faktor zohráva aj hora Coatepec, ktorá 

predstavovala axis mundi aztéckeho sveta a bola napodobňovaná pri stavbe chrámov. 

Nesmie sa však opomenúť ani úloha bohyne-matky Coatlicue, ktorá v mýte zosobňuje 

Zem, čím dotvára kompletný obraz univerza. Tento mýtus je v zásade tiež symbolickou 

analógiou k životu a histórii aztéckej spoločnosti, pričom odráža jej prvotnú menejcennosť 

(Huitzilopochtli v lone matky ako nepohodlný, neželaný súrodenec) a následný dravý 

politicko-mocenský vzostup Tenochtitlánu (boh sám, bez pomoci, neľútostne skoncuje so 

svojimi nepriateľmi). Zároveň sa stal východiskom mystického militarizmu, ktorým bola 

udržiavaná glorifikácia hlavného mesta ríše potrebná pre udržanie štátnej ideológie 

neporaziteľnosti. 
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Ďalším všeobecne rozšíreným mýtom, ktorý sa stal podkladom pre vykonávanie 

rituálov ľudských obetí, je príbeh o zrodení ľudí. 

Na svete bol síce stvorený život, no na celej zemi sa nenašiel nikto, kto by bol za 

tento čin bohom vďačný. Tak sa bohovia dohodli, že stvoria človeka, ktorý na nich bude 

myslieť a bude im navždy zaviazaný. Bohovia jeden po druhom tvorili ľudí, ale so žiadnymi 

neboli absolútne spokojní. Až sa tejto úlohy napokon zhostil Quetzalcóatl, ktorý vytvoril 

kukuričné cesto, ktoré pokropil vlastnou krvou. Tak vytvoril ľudí, ktorí na zemi žijú 

dodnes.
66

 

 

V prostredí Mezoameriky sa v hojnej miere vyskytujú mýty o stvorení ľudí z kukurice či 

kukuričného cesta, v uvedenej verzii sa však už priamo akcentuje nevyhnutnosť obete pre 

život, pre ktorý je potrebná krv ako symbol životodarnej sily. Predložený príbeh síce 

poukazuje na pôvod krvi z Quetzalcóatlovho malíčku, zachovali sa však rôzne prepisy 

mýtu, kde tento boh kropí rozomletú kukuricu krvou z vlastného penisu (ako vo verzii, 

ktorá nasleduje vzápätí, pričom prepojením krvi s pohlavným údom sa len násobí jej 

plodivá schopnosť) alebo dokonca vlastným semenom – v tomto prípade je teda plodivá 

funkcia nanajvýš zrejmá. Zásadnú symbolickú rovinu však zohráva aj vymodelovanie 

prvotných ľudí z kukuričného cesta, pretože, ako som to už v texte niekoľkokrát naznačila, 

kukurica bola v celej Mezoamerike základnou plodinou, bez ktorej by si jej predhispánski 

obyvatelia (od predklasického obdobia po conquistu) nedokázali predstaviť život. 

Ekvivalentom k tomuto stvoriteľskému mýtu je príbeh o tom, ako šiel Quetzalcóatl do 

Mictlanu pre kosti dávnych ľudí
67

. 

Slnko a Mesiac boli stvorené. Bohovia sa však opäť stretli na Teotihuacáne 

a uvažovali, kto bude obývať svet. Rozhodli sa, že vyšlú Quetzalcóatla do Mictlanu, krajiny 

mŕtvych, pre kosti dávnych predkov ľudí, ktoré strážili Mictlanteuctli a Mictlancíhuatl, pán 

a pani podsvetia. Quetzalcóatl síce splnil skúšku, ktorú mu pán podsvetia ustanovil, 

Mictlanteuctli však napokon aj tak zmenil svoje rozhodnutie o vydaní kostí a rozkázal 

podsvetným bohom, aby vykopali jamu, do ktorej Quetzalcóatl spadol a kosti sa mu 

vysypali. Po mnohých útrapách sa nakoniec Quetzalcóatlovi predsa len podarilo vyniesť 
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kosti z podsvetia, v Tamoanchane
68

 ich rozomleté na metate, pokropil krvou z vlastného 

penisu, čím vzniklo cesto, z ktorého vymodeloval dnešných ľudí. 

 

Táto verzia stvorenia ľudí ponúka ďalšie možné interpretácie mýtu. Kosti ľudí, pre ktoré 

ide Quetzalcóatl do Mictlanu, sú pozostatkami predošlých pokolení (obrov), ktoré obývali 

svet v jednom z predchádzajúcich vekov, konkrétne v Slnku jaguára. Ich rozsypanie 

a zničenie (mayológ Milan Kováč predkladá verziu, v ktorej vysypané kosti ohlodali 

prepelice
69

, v prípade Taubeho variantu je za ich ohlodanie zodpovedný naopak strach
70

) 

má za následok stratu nesmrteľnosti a nedokonalosť budúcich ľudí a ich neschopnosť 

dosiahnuť vzrastu svojich predkov, obrov. Strata nesmrteľnosti však súvisí aj s iným 

aspektom príbehu – kosti boli odobraté pánom podsvetia, a teda je potrebné ich navrátenie 

(pretože s podsvetím sa neradno zahrávať, ako sa o tom presvedčil aj samotný 

Quetzalcóatl), dnešní ľudia preto splácajú tento dlh podsvetiu svojou smrteľnosťou. 

Ďalším zaujímavým bodom mýtu je samotná manipulácia s kosťami, naplno presiaknutá 

symbolikou. Kostené pozostatky odovzdá Quetzalcóatl Coatlicue, bohyni zeme a plodnosti 

(ktorá je však taktiež považovaná aj za božstvo smrti a zároveň symbol znovuzrodenia), 

ktorá ich pomelie na prášok na metate slúžiacom na mletie kukurice (analógia s kukuricou 

je nielen vyzdvihnutím jej významu a úlohy v Mezoamerike, ale aj jasným symbolom 

života), pričom význam pokropenia krvou z Quetzalcóatlovho pohlavného údu (do 

stvorenia ľudí sa tak zapojil ženský aj mužský plodivý aspekt – obetovanie krvi bolo 

skutočne vyžadované rovnako od mužov ako aj od žien) sme si objasnili už vyššie. 

Mezoamerický systém viery je tvorený prepojením kalendára, astrológie 

a mytológie. Mýty teda môžeme považovať za prirodzenú súčasť posvätna a ich stručné 

rozpracovanie v samostatnej kapitole má snahu podčiarknuť ich významné 

a nenahraditeľné miesto v mezoamerickom kulte a živote celkovo a takisto poskytnúť úvod 

k časti o sakrálnom aspekte ľudskej obete, ktorá je nimi značne poznamenaná. 
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4. SAKRÁLNY ASPEKT ĽUDSKEJ OBETE 

 

„...Náboženské zmýšľanie je prvotné, 

a nielenže nie je nejakou smiešnou fraškou, 

ale stojí na počiatku každej kultúry 

a ľudstvo je dieťaťom náboženského zmýšľania.“
71

 

 

Už v samotnom názve tejto práce sa zreteľne črtá jej primárne zameranie, ktoré je 

možné chápať ako akúsi polemiku medzi sakrálnym a profánnym východiskom rituálov 

ľudskej obete. Jej primárnou snahou však nie je poukázať na jeden z týchto aspektov, ktorý 

by snáď mal mať pre výslednú formu rituálu zásadnejší charakter. Napokon to ani nie je 

z hľadiska témy veľmi dôležité a púšťať sa do takýchto úvah vôbec nepokladám za 

nevyhnutné, pretože tak, ako je pre celý mezoamerický svet typická podvojnosť, je tento 

znak charakteristický (a neodmysliteľný) aj pre samotnú ľudskú obeť. V obetných 

obradoch sú totiž paritne zastúpené oba faktory, ktoré napriek svojej absolútne odlišnej (a 

predsa sa dopĺňajúcej) podstate tvoria jeden celok. V tejto chvíli sa však sústredím na 

posvätný aspekt kultu ľudskej obete, ktorý je pre mezoamerické prostredie spodobený vo 

viacerých perspektívach. 

Jeden z dôležitých posvätných východísk ľudskej obete nachádzame 

v mytologických príbehoch, pretože náboženská skúsenosť, ktorá má pôvod v mytológii, je 

pre ľudstvo minulých období jedným zo základných pilierov tohto sveta, nakoľko 

poskytuje odpovede a vzorové riešenia pre každú existenčnú krízu.
72

 To isté platilo aj pre 

mezoamerické náboženské systémy vychádzajúce z mytológie, i keď v čase objavenia tejto 

časti Ameriky boli odsudzované ako modloslužobné praktiky, klam a rýdze zlo. Keďže 

však každý náboženský systém je pre svojich stúpencov tiež zosobnením pravdy, kľúčové 

je, viac-menej v duchu Evans-Pritchardových myšlienok, dívať sa na vieru ako na sociálny 

fakt
73

, pričom na jeho základe sa pokúsim determinovať význam viery a sociálny dosah 

sakrálna na kultúru ako celok a súčasne vplyv viery na rituály ľudskej obete. 

Na tomto mieste nie je podstatné zaoberať sa definíciami náboženstva, tých je 

obrovské množstvo a navyše to nemá pre danú tému až taký zásadný význam. Okrem toho 
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 GIRARD. 2011: 81. 
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 ELIADE. 1998: 10. 

73
 Evans-Pritchard, citované v BOWIE. 2008: 16. 
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je prinajmenšom veľmi komplikované (ak vôbec možné) určiť definíciu, ktorá by bola 

všeobecne platná pre všetky religiózne systémy, pretože v americkej tradičnej 

predhispánskej kultúre neexistoval pred príchodom Španielov obdobne interpretovateľný 

ekvivalent k pojmu náboženstvo
74

. Nedá mi však aspoň nenaznačiť práve ten smer, 

v ktorého duchu sa bude niesť nasledujúci text. Už len zo zbežnej sumarizácie mnohých 

charakteristík pojmu náboženstvo vychádza, že v prvom rade ide o vieru (najlepšie 

nespochybniteľnú a jednostrannú) v existenciu niečoho nadzmyslového a nadprirodzeného, 

v istom zmysle nadreálneho, pričom táto viera zároveň zahŕňa predstavu moci a sily, 

ktorou dané niečo disponuje. Náboženstvo je teda niečo nevysvetliteľné, pretože, logicky, 

v momente, kedy dokážeme náboženstvo vysvetliť, stratí svoju moc, svoje čaro. A pre ľudí 

je viera, nech už je zameraná na čokoľvek (boha, dogmu, ideológiu, idol, duchov, duše, 

prírodné sily atď.), základným stavebným a stabilizačným kameňom ich sveta, pretože 

viera založená na tradíciách predkov zaručuje kultúrnu identitu spoločenstva i jednotlivca. 

Ak sa však zameriame na psychologické a spoločenské motívy viery, dostaneme sa 

takpovediac na tenký ľad, pretože v tomto aspekte náboženstva je možné zaznamenať 

ideologický problém či pocit viny. Na túto sféru viery v nadprirodzeno sa zameral 

napríklad aj Sigmund Freud, ktorý tak prostredníctvom výskumných východísk svojej 

knihy Totem und tabu (Totem a tabu) chápe obeť ako čin určený na zmiernenie dosahov 

prvotnej vraždy.
75

 

Americký antropológ Marvin Harris, ktorého v jednej z nasledujúcich kapitol 

predstavím predovšetkým v kontexte jeho, dalo by sa povedať dosť kontroverzného 

postoja k fenoménu kanibalizmu, sa na základe vedeckých výstupov mnohých archeológov 

nazdáva, že prvotné štáty v Mezoamerike (olmécke a mayské v oblasti pralesných nížin) sa 

začali vytvárať primárne v dôsledku duchovných impulzov domorodej, výrazne 

mytologicky poňatej percepcie sveta.
76

 Tento trend v danej oblasti sa preniesol prakticky 

až do obrazu formovania štátnych aparátov v sledovanom období. Tejto problematike sa 
                                                           
74

 Nahuaský termín téotl, ktorý sa stále zvykne prekladať ako boh, svätý alebo démon, obsahuje oveľa širšiu 

významovú rovinu, označoval posvätnú silu spodobenú v prírodných javoch, osobách, ale takisto napríklad aj 

na hrôzostrašných miestach (CARRASCO. 2007: 47). 
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 Napriek mohutnej vlne kritiky (čo mu však na druhej strane prinieslo aj množstvo sympatizantov), ktorá sa 

po vydaní tejto kontroverznej knihy zniesla na Freudovu osobu, poskytujú jeho teórie akési alternatívy, 

pohľady z inej perspektívy, ktoré však, pochopiteľne, vyvolávajú ďalšie a ďalšie otázky. No i tak sa 

freudovská terminológia stala trvalou súčasťou humanitných vied a to najmä vo sfére hľadania pôvodu 

náboženstva, rituálu či ľudského správania sa (BOWIE. 2008: 172). 
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dôkladne venuje napríklad aj historik náboženstva Davíd Carrasco, historik náboženstva, 

ktorý vychádza z rovnakého predpokladu, a teda, že forma mezoamerických sociálnych 

jednotiek je podmienená existenciou špecifického typu vnímania sveta, ktorého výsledkom 

je vytváranie daných celkov na základe prvotného sformovania rituálneho centra 

s profánnym životom sústredeným v jeho bližšom či vzdialenejšom okolí.
77

 

Priestor je ďalšou oblasťou, na ktorú sa v rámci náboženskej podstaty skúmaných 

rituálov sústredím. Pre celú oblasť Mezoameriky (pričom mám na mysli jej duchovnú 

perspektívu) je charakteristickým „hľadanie stredu sveta“
78

, pretože práve v centre sveta, 

ktorého symbolom je zelená farba, je možné nadviazať spojenie s bohmi, keďže tento 

centrálny bod poukazuje na prepojenie troch svetov, ktorých existencia bola pre dávnych 

ľudí reálnou súčasťou každodenného bytia. V danom prostredí percepcia sveta zahŕňala 

horizontálne (štyri posvätné svetové strany) a vertikálne (trinásť nebeských a deväť 

podsvetných vrstiev) členenie priestoru, ktorých prirodzeným prepojením vzniklo miesto 

tvoriace ústredný bod celého univerza, z ktorého do okolia prúdili posvätné sily. 

Skutočnosť, ktorá tomuto bodu pripisovala takú posvätnú dôležitosť, mala svoje 

opodstatnenie v prepojení všetkých troch svetov (nebeského, pozemského a podsvetného), 

čím človek nadobúdal pocit aspoň akej takej kontroly nad svojím životom (vďaka rituálom 

a obetiam bol schopný vyjadriť vďaku božstvám, dodať im prepotrebnú energiu v podobe 

sŕdc a krvi, ale si ich týmto aktom zároveň aj udobriť či vyžiadať od nich naplnenie svojich 

životných potrieb). Preto je pochopiteľné, že sa chrámy a svätyne (prípadne celé mestá – 

Tenochtitlán bol takisto považovaný jeho obyvateľmi za stred sveta a pozemský obraz 

nebies) nachádzajú v strede sveta, v strede, ktorý je vo svojej podstate zároveň symbolom 

najvyššej božskej sily. Chrámy sú navyše akoby napodobeninou kozmickej hory, čím 

poukazujú na prepojenie neba, zeme a podsvetia, keďže ich vrchol siaha do nebies a 

základmi sú prepojené priamo so záhrobím.
79

 

Priestor by však nemal byť vnímaný ako separátna entita, ale v kontexte času, ktorý taktiež 

podliehal výraznej deifikácii. V celej Mezoamerike mal posvätný charakter a každý jeden 

časový úsek, ktorým bol tvorený a súčasne členený, predstavoval samostatné božstvo (deň 

sa delil na trinásť denných úsekov a bohov, noc na deväť nočných etáp, deväť pánov 
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temnoty). Týchto úrovní bolo spolu dvadsaťdva a boli rozčlenené medzi nebesá
80

 

a podsvetie, pričom trinásť denných vrstiev si môžeme predstaviť ako schody, po ktorých 

nebesami stúpa a zostupuje denné Slnko, po deviatich podsvetných stupňoch zasa 

zostupuje do podsvetia a vystupuje Slnko zeme.
81

 Čas a všetky veľké kalendárne cykly (o 

kalendári viď str. 13-14) podmieňovali a vymedzovali nielen individuálne jestvovanie 

jednotlivcov, ale aj údel spoločenstva, osud celého univerza. Svojím spôsobom vnímali 

Mezoameričania čas ako živú bytosť, ako objekt tvoriaci život, ktorého vlastná existencia 

však takisto podliehala opotrebovaniu. K vyčerpaniu energie času dochádzalo pravidelne 

na konci každého 52-ročného cyklu, kedy bolo nevyhnutné čas obnoviť, na čo slúžili 

obrady Nového ohňa, ktorým najmä Aztékovia prikladali kľúčovú úlohu. 

Ďalším typickým znakom dokonale vystihujúcim podstatu nielen sakrálnej sféry ale 

života vôbec, je už niekoľkokrát spomenutá dualita. Ako príklad si môžeme uviesť aztécke 

duálne božstvo Ometeotl (boh duality, tvorený božskou dvojicou Ometecuhtli – pán 

duality, a jeho ženského náprotivku Omecíhuatl – pani duality), ktoré ako zdroj všetkého 

stvorenia dalo vo svojej podvojnosti život štyrom bohom (a zároveň štyrom kozmickým 

silám, základným prvkom) – Huitzilopochtlimu (jeho prvkom je oheň), Xipe Totecovi 

(voda), Tezcatlipocovi (zem) a Quetzalcóatlovi (vzduch), ktoré sa stali najdôležitejšími 

božstvami aztéckeho panteónu. Každý z bohov pritom vládol jednému veku (Slnku), 

a keďže medzi sebou bojovali, zakaždým došlo ku kataklizmatickému zničeniu 

jednotlivých svetov.
82

 A keďže základné náboženské predstavy sú u všetkých národov 

mezoamerického kultúrneho areálu pomerne dosť analogické, táto „štvorjedinnosť“ 

aztéckych božstiev môže slúžiť ako všeobecný príklad (pričom sa ňou nevyznačuje každé 

jedno božstvo). Navyše mohli mať jednotliví bohovia nielen svoje dobré a súčasne aj zlé 

stránky, ale rovnako mohli meniť i svoje pozície, čím automaticky nastáva primerane 

adekvátna dezorientácia v asociáciách momentálne existujúcich a súčasne 

novovznikajúcich medzi nimi navzájom. 
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 Nebesá by však v kontexte predstáv Mezoameričanov nemali evokovať tradičnú kresťanskou výchovou 

ovplyvnenú europocentrickú ilúziu neba ako miesta vyhradeného pre duše bytostí, ktoré k sebe povolá Boh 

pre ich cnostný život. 
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V rámci prejavov dualizmu by bolo minimálne nevhodné opomenúť Templo Mayor
83

 

v Tenochtitláne s podvojnou svätyňou Huitzilopochtliho a Tlaloca na jeho vrchnej plošine, 

ktorý v svojej podstate nielenže prepájal uranický princíp s chtonickým, ale navyše 

samotné nadsvetie s podsvetím prostredníctvom zasvätenia týmto dvom opozitným 

božstvám (čím sa dokonale násobila jeho funkcia axis mundi). 

Ústredným motívom všeobecnej mezoamerickej roviny poňatia posvätna bola 

koncepcia životnej energie
84

. Táto životodarná sila, ktorú obsahovalo predovšetkým Slnko, 

ale takisto aj bohovia, ľudia, zvieratá, rastliny, jednoducho celý svet, bola podmienkou pre 

život a existenciu ako takú.
85

 Najpriamejšie sa táto koncepcia odrazila v rituáloch ľudskej 

obete, ktorých sa stala dominantným objektom. Miestom ľudského tela, ktoré bolo s touto 

životnou silou priamo prepojené, bolo srdce. A práve tak ako chrám predstavoval stred 

sveta (makrokozmu), srdce bolo zase, hlboko sakralizované umiestnením v strede 

ľudského tela, samotným posvätným centrom mikrokozmu a zároveň predstavovalo 

ústredný objekt rituálov obete, o ktorých viac poviem v príslušnej kapitole. 

Pre predhispánsky mezoamerický svet je charakteristickou črtou neistota (bohovia 

neustále hrozili zničením sveta), čo primárne vyžadovalo dôsledné dodržiavanie 

náboženských povinností, predovšetkým praktizovanie ľudských obetí. A preto preň tieto 

rituály stelesňovali absolútne kladnú hodnotu. Život Mezoameričanov bol jednoducho 

absolútne presiaknutý náboženstvom a mýtickým poňatím sveta a existencie ako takej. 

Každý aspekt ich bytia bol do značnej miery ritualizovaný a sakralizovaný. 

Podstatou mezoamerického náboženstva bolo uctievanie prírodných síl 

prostredníctvom ich stelesnenia do podoby bohov, ku ktorým sa bolo treba modliť, 

prinášať obety a vykonávať rôzne symbolické obrady a rituály, aby si tak ľudia v rámci 

všade fungujúcich systémov reciprocity zabezpečili ich priazeň. Primárnym dôsledkom 

zbožštenia prírodných síl bol teda, pochopiteľne, strach a z toho vyplývajúca snaha 

o pochopenie prírodných zákonitostí s ich následným ovládnutím, čo by malo za následok 

odvrátenie reálnej hrozby (v cyklicky chápanom čase neustále sa opakujúcej), ktorá mohla 

prísť v rôznej podobe, či už ako záplavy, dlhotrvajúce obdobia sucha, výbuchy sopiek, 

zemetrasenia a podobne. A v ponímaní domorodých kňazov bolo nevyhnutným 

zachovávanie a obnovovanie tohto cyklu, nedodržanie predpísaných rituálov by totiž malo 
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 Templo Mayor je španielske označenie pre Hueyteocalli (Veľký chrám) v Tenochtitláne, pre ktorý v celej 

práci budem používať toto tendenčné označenie. 

84
 V aztéckom prostredí bola životná energia známa pod označením tona alebo tonalli. Bližšie viď str. 47. 

85
 KOVÁČ. 2002: 223. 



37 | S t r a n a  
 

za následok záhubu celého spoločenstva. Chápanie života a vlastne celého univerza bolo 

napokon natoľko zložité, že sa, výrazne poznačené cyklických ponímaním času, pretavilo 

aj do viery vo viaceré stvorenia a zániky sveta. Počet týchto vekov respektíve Sĺnk je síce 

v oblasti Mezoameriky rôzny (napríklad podľa Aztékov sa naša existenciálna prítomnosť 

nachádza v piatom veku
86

), ich rámcová podobnosť je však zrejmá.
87

 

Na náboženstvo je teda možné nazerať ako na sociálny konštrukt vytvorený 

kolektívom a posvätený mýtmi (teda božstvom), ktorý si sám určuje pravidlá limitujúce 

spoločnosť. Na druhej strane jej dáva pocit, že niekam patrí (božstvá stvorením sveta určia 

zároveň aj jeho stred, ktorý dáva ich vyznávačom možnosť symbolickej komunikácie 

s posvätnom). 

 

4.1 RITUÁL 

 

Úlohou tejto podkapitoly je, na základe viacerých vedeckých záverov, poskytnúť 

teoretické východisko pre vnímanie konkrétneho typu rituálu, a to rituálu ľudskej obete. 

Avšak takisto, ako je ťažké vysloviť všeobecnú definíciu pojmu náboženstvo, je nesmierne 

náročné pokúsiť sa aj o definovanie termínu rituál. Na druhej strane je to však o čosi 

jednoduchšie, predsa len, prvý termín je strešným označením pre širší okruh pojmov, 

medzi ktoré spadá aj samotný rituál. Jednu z definícií nám poskytuje napríklad Victor 

Turner, ktorý obrad či rituál (pričom obe tieto slová je možné používať ako synonymá 

vyjadrujúce ten istý sakrálny akt) v podstate definuje ako predpísané formálne konanie vo 
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 Prvým Slnkom bolo Atonatiuh („Slnko vody“), ktoré vládlo v znamení 4 Atl („4 Voda“), nasledovalo 

Ocelotonatiuh („Slnko jaguára“) a vládlo v znamení 4 Ocelotl („4 Jaguár“), v poradí tretím Slnkom bolo 

Quiauhtonatiuh („Slnko dažďa“), vládlo v znamení 4 Quiauhuitl („4 Dážď“), po ňom bolo Ehecatonatiuh 

(Slnko vetra), ktoré vládlo v znamení 4 Ehécatl („4 Vietor“), piatym a zároveň záverečným (súčasným) 

Slnkom je Ollintonatiuh („Slnko zemetrasenia“) vládnuce v znamení 4 Ollin („4 Zemetrasenie“). Zachoval sa 

dokonca presný rok jeho stvorenia, 986 nášho letopočtu, a takisto je známy aj koniec sveta, ktorý sa odohrá 

v deň 4 Ollin („4 Zemetrasenie“), pričom však, vychádzajúc z nedokonalosti aztéckeho počítania času, nie je 

známe, ktorej 52-ročnej periódy sa bude týkať (KOVÁČ. 2002: 227-232). Každé zo Sĺnk má, ako môžeme 

vidieť, v názve katastrofu, ktorá predpovedá spôsob jeho zániku. 
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 Rôznosť v počte vekov meniaca sa od oblasti k oblasti nie je však až tak nepochopiteľná. Dávny človek 

mal výrazne odlišné vnímanie priestorovej reality (čo je však dodnes charakteristické aj pre súčasných 

Indiánov), za svet považoval ten svoj domáci, vlastnou skúsenosťou poznaný (a zároveň ohraničený) priestor. 

A preto ak v danej oblasti došlo ku katastrofe, logicky táto nešťastná udalosť (prirodzene spôsobená 

rozhnevanými bohmi) postihla celý svet. 
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vzťahu k viere v mystickú bytosť či silu formujúcu a vytvárajúcu celé univerzum.
88

 Ale 

azda ako každá definícia v našom vednom odbore, má aj tá Turnerova svoje úskalia, za 

ktoré môže jednoducho obrovská rozmanitosť rituálneho správania. Isté je, že v prípade 

rituálu ide o hlboko symbolickú činnosť, ale taktiež aj o kultúrne skonštruovaný systém a 

vzhľadom k takej úžasnej rozmanitosti rituálov by pravdepodobne ani nebolo správne 

pokúšať sa o vytvorenie zovšeobecňujúcich a teda zároveň zjednodušujúcich vysvetlení
89

 

(čím definície ako také rozhodne sú). 

V kapitole Vnímanie smrti a predstavy s ňou spojené, ktorá nasleduje za touto, sa 

pokúšam podať dobový obraz chápania smrti, ktorý mal nemalý vplyv na celkový 

charakter vykonávania obetí, pretože niekedy bolo obetovanie cieľom a hlavným bodom 

náboženského rituálu, inokedy mohlo byť len jednou z jeho mnohých častí
90

. Podľa Bowie 

majú rituály „množstvo funkcií, a to ako na úrovni jednotlivca, tak celých skupín alebo 

spoločností. Dokážu vyjadriť city, riadiť a presadzovať spôsoby správania, podporovať 

alebo naopak narušovať status quo, vyvolávať zmeny alebo obnovovať súlad a rovnováhu. 

...Môžu zabezpečovať správne vzťahy s neviditeľným svetom, a to či už svetom duchov, 

predkov, božstiev alebo iných nadprirodzených síl“
91

. Autorka vo svojej kapitole o 

rituáloch ďalej predostiera veľmi úzky vzťah rituálov k násiliu a ničeniu, pričom sa 

upriamuje na ich drastickejšiu podobu, prostredníctvom ktorej dané spoločenstvo nazerá na 

svet a jeho fungovanie. Bowie sa celkovo vyhýba esencialistickej interpretácii rituálu, 

ktorej východiskom je snaha o nájdenie univerzálnych vlastností obradu, pretože podľa jej 

slov nejde o transkultúrny jav. Autorka tak zasadila rituál do istého špecifického rámca 

vypovedajúceho o danej kultúre. 

Rituál vo svojej podstate pozostáva z pevne stanovených štruktúr a funkcií, nie je 

teda vyložene spontánnou akciou. Nebolo tomu inak ani v prípade obradov vykonávaných 

v rámci náboženského prejavu mezoamerických Indiánov. Obrady ľudskej obete je navyše 

možné pokojne zaradiť do okruhu prechodových rituálov, keďže súvisia so (značne 

radikálnou) zmenou statusu v živote jednotlivca, ale aj celej spoločnosti. Najmä zajatec 

musí (symbolicky) prejsť z profánneho stavu do sakrálneho, na čo je potrebný istý čas 

a špeciálne prostriedky, ktoré mu to umožnia, keďže tieto dva priestory sú navzájom veľmi 
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rozdielnej povahy.
92

 V laickejšej sfére (respektíve viac všeobecnej než úzko 

špecifikovanej) však rites de passage
93

 zvyknú bývať (akosi automaticky) redukované na 

všeobecne známu, avšak významovo striktne ohraničenú obradnú rovinu súvisiacu 

so životným cyklom človeka: narodenie, dospelosť, smrť. Okruh rituálov prechodu 

samozrejme nie je tak úzko vymedzený a môžeme do neho zaradiť takmer každé správanie 

(a to nielen náboženskej, ale aj svetskej podstaty), ktorého štruktúra pozostáva z rovnakého 

trojfázového modelu: odlúčenie, pomedzie a prijatie (prípadne preliminálna, liminálna 

a postliminálna fáza), pričom hlavným zmyslom týchto obradov je umožniť jednotlivcovi 

prejsť z jedného postavenia do druhého. Ak by sme túto teóriu mali vysvetliť na príklade 

fenoménu ľudskej obete u Aztékov, vyzeralo by to nasledovne: na prvom stupni obradu 

dochádza k odlúčeniu od predchádzajúceho stavu, charakterizovanému zajatím protivníka 

v boji (zajatcov chytali živých a okamih samotného zajatia pre potreby vykonania obete 

bol symbolicky vyjadrený uchopením za vlasy
94

), druhá fáza je prechodová, jedinec je na 

pomedzí, pričom v zásade nemôže ani tam ani späť, zajatý bojovník v nej jednoducho 

prestáva byť individuálnou bytosťou a stáva sa objektom budúcej obete. Podľa van 

Gennepových východísk by sme tak mohli umiestniť zajatca do akéhosi normatívneho (nie 

však významového!) vákua, kedy pre neho neplatili bežné pravidlá, v istých situáciách sa 

k nemu dokonca správali ako k zástupcovi boha na zemi či ako k božstvu samotnému (čo 

je prípad obete Tezcatlipocovi a v menšej miere Tonatiuhovi či Xilonen – viď podkapitola 

Ľudská obeť). Treťou fázou je moment začlenenia subjektu do novej situácie v už 

pozmenenom stave keďže zajatec sa symbolicky transformuje do podoby daru, obete pre 

bohov, pričom mu je pririeknutý posmrtný post sprievodcu Slnka po oblohe. Obeť tak 

symbolicky prekročila prah medzi profánnym a sakrálnym, medzi životom tu a teraz 

a proklamovaným, závideniahodným a čestným životom po smrti, čo je skutočne 

kľúčovým momentom samotného obetovania. V rituáloch ľudskej obete sa nám tak rysuje 

a profiluje cyklickosť plynutia času a vzťah, prepojenie s minulosťou. 

Ak by som však v hypotézach a úvahách o vplyve náboženstva na natívnych 

Mezoameričanov vychádzala z Freudových (do istej miery kontroverzných, poväčšine 

kritizovaných či v niektorých smeroch prekonaných) teoretických východísk, na základe 

ktorých prisudzuje náboženstvu status neurózy, dalo by sa konštatovať, že náboženstvo je 

v samotnom dôsledku založené na falošnej predstave, čo je práve tou primárnou tragédiou 
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ľudstva
95

. To však na druhej strane predstavuje aj oporný bod, ktorý skôr potvrdzuje, než 

vyvracia predpoklad, že náboženské predstavy spodobené práve v rituálnom násilí mali 

skutočne fatálny dopad na obyvateľstvo. 

Prirodzenú prítomnosť násilia v rituáloch proklamuje aj francúzsky bádateľ René 

Girard, ktorý sa na rituál pozerá trochu inak ako predchádzajúci vedci. Podľa Girarda má 

obetný rituál dve stránky: prvou je príznačná posvätná povinnosť a druhou je už skôr viac 

psychologicky orientovaný aspekt rituálu prezentovaný potrebou uvoľňovania či 

ventilovania vnútorného napätia, ktoré by inak viedlo k násilnostiam. Práve tomu sa 

autority snažia zabrániť aj organizovaním obradov ľudských obetí, rituálneho násilia par 

excellence (pretože skutočné násilie vždy ohrozuje sociálny život skupiny). Autor je totiž 

toho názoru, že rituál (ktorý v podstate dáva agresii miesto v palete ľudských 

potrieb) očisťuje násilie tým, že ho pretvára na obeť (Girardovým terminologickým 

slovníkom ju nazvem obetným baránkom), ktorej zabitie však nevyvolá žiadnu odvetu.
96

 Je 

totiž celkom možné, že v prípade nejakého neúspechu autorít (či už hospodárskeho, 

vojenského alebo ekonomického – pričom v mezoamerickom prostredí sú všetky tieto 

faktory sociálneho zlyhania priamoúmerné úspechom či neúspechom samotného 

náboženského systému riadeného kňazskou vrstvou) by sa táto naakumulovaná agresia más 

mohla obrátiť proti nim, čiže proti samotným vykonávateľom obete
97

. V tomto momente 

mi vzhľadom na kontext pripadá vhodné citovať krátky úsek z Girardovho diela La 

violence et le sacré (Násilie a posvätno), ktoré pre nás v zásade predstavuje platformu pre 

ďalšie závery z tejto problematiky plynúce: „Obeťou je teda spoločenstvo, ktoré namiesto 

seba obetuje niečo iné, určitú náhradu – chráni tak samo seba pred svojím vlastným 

násilím. Cieľom obete je obnoviť súlad v spoločenstve a posilniť v ňom sociálne väzby.“
98

 

Dajú sa však Girardove hypotézy tzv. obetného baránka chápať ako všeobecné? A je vôbec 

možné aplikovať tieto teoretické východiská aj na mnou skúmanú oblasť? Odpoveď, aj 

keď nie primárne zrejmá, je kladná, a aj napriek istej dávke relativity môžeme tieto 

podklady postrehnúť aj v mezoamerických rituáloch obetovania ľudí. Jedným z viacerých 

dôvodov ich vykonávania skutočne bolo, na základe mnohých príkladov doložených v 
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mytológii, obnoviť spoločnosť (ako napríklad obrady Nového ohňa vykonávané na konci 

každého 52-ročného cyklu, ktoré si bližšie rozvedieme v podkapitole Ľudská obeť), čím sa 

zároveň posilňovali aj sociálne väzby vo vnútri skupiny v kontraste voči tým druhým. 

Mimochodom, slovo kontrast je v tomto prípade vskutku príznačným, pretože „tam, kde 

chýbajú rozdiely, hrozí násilie“
99

. Zavedenie rituálov ľudskej obete (v rámci skúmanej 

oblasti skutočné, ale inak môže ísť aj o obeť čisto symbolickej povahy) akoby obnovovalo 

či zdôrazňovalo tieto rozdiely, pričom poukazujem práve na rozdiel medzi obeťou 

a zvyškom spoločnosti. A pretože obete boli v zásade vyberané nie z vlastných ale cudzích 

radov, neustále tak bolo živené napätie medzi susednými štátmi, ktoré prirodzene vytváralo 

a posilňovalo vnútornú súdržnosť. 

Náboženské slávnosti, ktorým predchádzali obdobia pôstov (nielen v zmysle 

limitovaného množstva prijímanej potravy, ale aj v zmysle sexuálnej zdržanlivosti), boli 

v Mezoamerike tak časté, že jedna za druhou nasledovali takmer neustále. Existovala tu 

pevne zakorenená predstava, že účinnosť obradov bytostne závisí na telesnej čistote 

všetkých rituálu sa zúčastňujúcich. Značný, s rituálmi úzko previazaný účinok na ľudskú 

myseľ malo v náboženskom kontexte aj obradné opíjanie sa, pričom pre tieto účely 

vyhradeným posvätným alkoholickým nápojom bolo pre centrálne Mexiko pulque 

a človek, ktorý ho vypil, sa prostredníctvom neho nielenže očistil, ale zároveň mu bolo 

umožnené dostať sa do bližšieho kontaktu s bohmi. Pred každým obradom však bola 

nevyhnutná nielen čistota (respektíve nepoškvrnenosť, aj keď v istom zmysle len dočasná) 

všetkých jeho účastníkov, ale aj (a to zrejme v rovnakej miere) všetkých ostatných 

aspektov daného obradu, pričom sa však rituálna čistota týkala určitým spôsobom aj 

samotných obetí. Preto boli z tohto pohľadu najvhodnejšími práve deti (vyčlenené 

predovšetkým na obetu bohovi dažďa, ktorá sa konala skôr sporadicky, výhradne 

v obdobiach sucha) pre ich sexuálnu nepoškvrnenosť (obdobne to však mohlo platiť aj pre 

zvieracie obete, kde sa však už táto nevinnosť pravdepodobne pohybovala len 

v symbolickej či hypotetickej rovine).
100

 Navyše v celom mezoamerickom priestore bolo 

nevhodné či dokonca neprípustné obetovať človeka s nejakou telesnou chybou, pričom 

obete telesne postihnutých
101

 detí potvrdené u Aztékov sa tu javia ako výnimka 

potvrdzujúca pravidlo. 

                                                           
99

 Girard, citované v SCHECHNER. 2002: 634. 

100
 THOMPSON. 1971: 333-335. 

101
 Telesné postihnutie mohlo tieto deti sčasti pripodobňovať fyzickému zjavu boha dažďa Tlaloca. 



42 | S t r a n a  
 

Profánny aspekt predhispánskeho mezoamerického sveta bol maximálne prepojený 

s náboženskou sférou, každé jedno dôležitejšie rozhodnutie muselo byť vopred 

prediskutované s kňazom, pričom sa týmto spôsobom riešili nielen otázky týkajúce sa 

spoločenstva ako celku, ale istotne aj jeho jednotlivých subjektov. Božstvá sa však 

neuctievali len vskutku okázalým verejným spôsobom prostredníctvom obetí 

vykonávaných kňazmi. Takisto bol každý jednotlivec povinný starať sa o božstvo 

v intímnej sfére svojho domova pôstom, sexuálnou zdržanlivosťou, modlitbami, 

obetovaním potravy a podobne, čím bola bohom preukazovaná obrovská úcta. Rituály tak 

mali aj v mezoamerických spoločnostiach zásadné postavenie, neboli len jedným 

z mnohých sekundárnych výrazových prostriedkov náboženského správania sa. Ľudia sa 

prostredníctvom nich jednoducho snažili pochopiť zákonitosti sveta, aby ich zároveň boli 

schopní ovládať a manipulovať s nimi (prirodzene v symbolickej kauzálnej rovine) 

z dôvodu svojich vlastných potrieb. Tým, že obrady majú z tohto pohľadu obrovskú moc 

(pretože sú schopné pretvárať subjekty, nakoľko dokážu dodať jednotlivcovi vieru v to, že 

transformačne pôsobia na aktuálny stav vecí či ľudí), zapožičiavajú moc aj tomu 

jednotlivcovi či tej skupine, ktorá nimi disponuje a ovláda ich. A rovnako, ako som to 

určila aj pri mýtoch, majú aj rituály predispozíciu k ovládaniu správania ľudských más 

prostredníctvom svojich rôznych aspektov, akými sú napríklad šírenie strachu ale aj 

propagovanie pozitívneho prísľubu zabezpečenia poľnohospodárskej hojnosti. 

Todorov zachádza v svojich úvahách v otázke slobodnej vôle jednotlivca a 

predpísaného súboru pravidiel podliehajúcich náboženskému kultu ďalej a tvrdí, že 

v mezoamerickom svete bola slobodnej vôli jednotlivca odopretá takmer každá zložka 

ľudského života. V tomto svete malo všetko jasne stanovený priebeh, čím bol človek 

doslova odbremenený od starosti s rozhodovaním sa, čo a ako robiť.
102

 Z jeho úvah 

vyplýva, že mezoamerická spoločnosť bola maximálne ritualizovaná, čo mohlo spôsobiť, 

že osud indivídua (ktoré však fungovalo nie na individualistickom ale na kolektívnom 

základe, teda bolo svojej individuality v európskom zmysle slova pozbavené) závisel na 

rozhodnutí spoločnosti a skupine kňazov, ktorí konali z božieho vnuknutia podloženého 

astronomickými pozorovaniami a matematickými výpočtami, avšak vychádzajúcimi 

z mytologickej bázy. Obrady tak môžu pri správne zvolenom prístupe dať návod 

na porozumenie a objasnenie cudzej, ale pochopiteľne aj domácej kultúry. 
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4.2 ĽUDSKÁ OBEŤ 

 

Obeť ako výrazový symbolický prostriedok je jedným z najkľúčovejších prejavov 

religiózneho myslenia vo všeobecnosti. V tejto kapitole sa budem venovať spočiatku 

univerzálnej charakteristike tohto pojmu, pričom sa tieto informácie neskôr pokúsim 

aplikovať na nábožensko-rituálnu platformu skúmaného priestorového i časového úseku na 

príklade Aztékov. 

Na náboženstvo a teda aj na obeť ako takú mal rozhodujúci vplyv práve rituál, 

preto sa zameriam na účinky tohto rituálu na sociálny život (možno sčasti aj v duchu 

odkazu Malinowského antropologického diela a výskumu mytologických systémov, 

pretože práve Bronisław Malinowski pri interpretácii mýtov zdôrazňuje význam kontextu, 

či už spoločenského alebo historického
103

). 

Zaiste sa už každý stretol so špecifickým označením ľudskej obete, ktorým je rituálna 

vražda. Obrady obete v Mezoamerike boli vo svojej podstate skutočne nábožensky 

motivované vraždy par excellence, pretože sa vykonávali v mene oficiálnej ideológie na 

verejnom priestranstve, najčastejšie na vrchole chrámu. Girard považuje uchýlenie sa 

k takémuto typu obete za nástroj posilňujúci súdržnosť určitého spoločenstva ľudí, pričom 

za fundamentálny prvok daného aspektu rituálneho správania pokladá inštitúciu obetného 

baránka, ktorý však môže byť nielen symbolický, ale aj reálny. A práve schopnosť určiť 

a vyčleniť zo svojich radov túto obeť, robí z ľudí spojencov. Girard vo svojej knihe Les 

origines de la culture (Pôvod kultúry)
104

 dokonca tvrdí, že z mechanizmu obetného 

baránka vieme vysledovať vznik kultúry a že prvé ľudské inštitúcie doslova záviseli od 

zámerného a plánovaného opakovania tohto rituálu. 

Rituál je tiež možné vnímať ako určitý zástupný symbol aktivít úzko spätých 

s náboženstvom, vierou a teda aj s obetovaním božstvu. Svojím spôsobom je to vlastne 

niečo ako kultúrna skamenelina, pričom Girard v týchto polemikách ide ešte ďalej 

a predpokladá, že práve prostredníctvom rituálu dochádza k rozvoju kultúry. Pri hlbšom 

zamyslení je však možné z toho vyvodiť, že rituál je skutočne prípustné chápať aj ako istú 

formu výučby: aby spoločnosť zamedzila nepokojom, nevhodnému správaniu, 

nepredvídanému násiliu či rôznym obsesiám a podobne, organizuje v presne daných 
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časových úsekoch „plánované, kontrolované, ritualizované okamihy násilia“
105

, čím sa 

daný rituál stále opakuje a tým v podstate štandardizuje správanie ľudí a uniformizuje 

spoločnosť. 

Rovnako tomu bolo aj v prípade Mezoameriky. Rituály obete (v tomto prípade 

ľudskej, túto skutočnosť však pochopiteľne môžeme aplikovať na obetu ako takú) majú 

podľa historičky náboženstva Kay Almere Readovej najväčší efekt, keď sa vykonávajú 

často, nielen raz za čas.
106

 Tým vpisujú obetnej tradícii pravdivosť a reálnosť. Autorita 

obetných rituálov bola v danom prostredí navyše podporovaná sociálnymi 

a kozmologickými štruktúrami
107

, preto ak nastalo napríklad dlhotrvajúce obdobie sucha, 

obeť prichádzala do úvahy ako jediné mysliteľné riešenie (a keďže boli takéto obdobia pre 

danú oblasť vcelku bežné, predstavovala táto skutočnosť ďalší relevantný dôvod pre 

praktikovanie ľudských obetí). 

Väčšina mezoamerických obetných rituálov začínala prípravným obdobím, ktoré zahŕňalo 

štvordňový pôst (poprípade dlhší, vždy však musel byť počet dní deliteľný číslom štyri)
108

. 

Všetky dôležité sviatky obsahovali aj obrady ľudskej obete, prinajmenšom však aspoň 

obeť zvieraťa. Najbežnejšou obeťou bola prepelica, najhodnotnejšou zasa ľudská obeť, 

pričom nezahŕňala len zabitie človeka (a aj to bolo v zásade iba nie príliš rozvláčnym 

vyvrcholením rituálu), ale celý komplex symbolických úkonov, rituálnych spevov a 

tancov, do ktorých bola niekedy pred svojou smrťou zapájaná dokonca aj samotná obeť. 

Pri obradoch bol okrem toho nevyhnutný aj správny spôsob vykonania obete, aby sa 

k Slnku dostalo čo najväčšie množstvo krvi (čiže energie), čím mala byť zabezpečená 
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presvedčenie, že ľudská obeť a vojna (ako významné symboly aztéckej elity) nevedú ľudí ani k pochopeniu 

pravdy ani k pravde samotnej. Máme navyše aj historicky doložené, že za vlády tezcockého vládcu 

Nezahualcóyotla, tzv. filozofa na tróne, došlo v tomto mestskom štáte k obmedzeniu rozsahu ľudských obetí. 
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kontinuita jeho existencie. Človek totiž pri narodení dostal životodarnú silu, ktorú však pre 

zachovanie kolobehu života musel (primárne obetovaním krvi) vrátiť naspäť do kozmu. 

Podstata týchto obetí má svoj predobraz v mytologických príbehoch, ktorých fragmentárnu 

časť som uviedla už vyššie. 

Predstavu ľudskej obete už od prvých kontaktov s ňou sprevádza značná dávka 

rozpakov, najmä však pre spoločnosti, ktoré ju zo svojho života a hodnotového rebríčka 

vylúčili, prípadne presunuli len do oblasti symbolickej roviny. Pritom je možné doložiť 

ľudské obete takmer vo všetkých poľnohospodárskych oblastiach, aj keď vo väčšine z nich 

sa táto obeť postupne stala len symbolickou.
109

 Najdôležitejšie mýtické udalosti, v ktorých 

rituály ľudskej obete našli svoj bájny predobraz, pritom boli periodicky oživované a znovu 

prežívané
110

, a práve prostredníctvom nich ľudia opakovali kozmogóniu, 

nasledovaniahodné skutky bohov či zakladateľov civilizácie. Túto úzku a zásadnú 

prepojenosť rituálov ľudskej obete s mytológiou a poverovými predstavami o živote 

a svete si všimol už Bernardino de Sahagún v 16. storočí, čo vyplýva z jeho pokusu 

o symbolickú interpretáciu týchto obradov, na základe ktorého (veľmi podnetne) tvrdí, že 

„otrok predstavuje slnko, prostriedok kameňa značí poludnie, pád tela po schodoch 

znázorňuje západ slnka“
111

. Podstatou vykonávania ľudskej obete teda podľa Sahagúna 

bola mytologicky podporená viera v skutočnosť, že svet a ľudí stvorili bohovia na základe 

svojho vlastného obetovania. A aby tento systém fungoval aj naďalej, bolo potrebné, aby 

bola táto prvotná obeť podľa možností pravidelne reaktualizovaná, inak by muselo 

zákonite dôjsť k zániku univerza. Najmä však Slnko vyžadovalo neustále vyživovanie, 

keďže od neho závisel všetok život, čoho si boli dávni Mezoameričania veľmi dobre 

vedomí. Práve Slnko totiž každý deň podniká náročnú púť po oblohe a každý večer 

zostupuje do podsvetia, aby sa ďalšie ráno mohlo objaviť na opačnej strane oblohy. 

Podsvetie je však v predstavách nielen amerických Indiánov miestom najvyššej negativity 

(aj keď opäť treba poukázať na ambivalentný charakter mezoamerického náboženstva), 

plné absolútne neprajných, škodlivých a zákerných bytostí a démonov, s ktorými musí 

Slnko každý večer bojovať o svoj holý život. A keďže sa po takomto boji mimoriadne 

oslabí („zostala z neho len kosť a koža“
112

), je potrebné poskytnúť mu náležitú náhradu za 

stratenú, spotrebovanú energiu, a to ideálne v podobe ľudskej krvi. 
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Bohovia pre svoju existenciu vyžadovali uctievanie a obete a tým zároveň zabezpečovali aj 

existenciu ľudí, všetkého živého a vo svojej podstate vlastne celého univerza. Božstvá tak 

preukazovali ľuďom náklonnosť výhradne za protihodnotu, akou mohla byť obeť kadidla, 

potravín a krvi
113

. Nielen ľudská obeť s následkom zabitia dotyčného bola platnou 

súčasťou obetnej praxe, plnohodnotným spôsobom vyživovania Slnka bolo aj 

sebaobetovanie. Tento kultúrny fenomén, ktorý môžeme nazývať obetovaním vlastnej 

krvi, bol rozšírený už u Olmékov. Tých tu nespomínam len náhodou, ale zámerne, a to aj 

napriek tomu, že nezapadajú do mnou vybraného obdobia. Už u nich mali totiž obrady 

ľudskej obete vcelku výnimočný rituálny charakter, pravdepodobne zhodný s tým, aký im 

bol pripisovaný v neskoršom období (predovšetkým u klasických Mayov). Keďže však ide 

o dávnu civilizáciu, ktorú je možné skúmať výlučne len prostredníctvom archeológie, 

dokazovanie týchto tvrdení je veľmi náročné. Istota je len v tom, že Olmékovia rituály 

ľudskej obete praktizovali (dôkazom sú nezriedkavé zobrazenia zajatcov na stélach, sochy 

znázorňujúce obetovanie detí či antropomorfizované kamenné plastiky zvierajúce misky) 

a ich rozsah nebol taký veľký ako v poklasickom období, respektíve konkrétne u Aztékov 

(svedčia o tom zriedkavejšie vyobrazenia v olméckej ikonografii), a že na nich nestál celý 

koncept štátu či náboženstva.
114

 Napriek tomu je možné predpokladať, že práve od 

Olmékov prebrali Mayovia symbolické systémy a sčasti aj spôsoby obetovania vlastnej 

krvi, ktoré sa postupne rozšírili aj do oblasti Stredného Mexika, aj keď ich primárna 

funkcia sa mohla líšiť. 

V rámci tohto obradného rituálu rozoznávame viaceré varianty. Jednou z praktík bolo 

prevliekanie šnúrok zdrsnených tŕňmi kaktusu agáve maguey skrz jazyk, pričom krv z rany 

postupne kvapkala do nádoby (špeciálne vyhradenej na tento obrad) na natrhané kúsky 

papiera amatl alebo na spletené klbko trávy, ktoré po zapálení (spolu s kopálovou živicou) 

vzbĺkli, a dym, pozvoľna stúpajúci k nebesiam, symbolicky odniesol energiu obete bohom. 

Takto bola bohom dodávaná výživa
115

. Nielen tieto misky ale aj rituálne predmety, ktorými 

bolo krvácanie spôsobované (kosti z raje, obsidiánové ostria, tŕne z agáve či povrázky), 

mali pre daný obrad nenahraditeľnú funkciu a samé boli vnímané ako posvätné. Thompson 

na základe niekoľkých dobových prameňov uvádza, že v niektorých mayských oblastiach 
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sa krv púšťala aj dvakrát denne z rúk, nosa, jazyka, uší ale aj z lakťov či z mužského 

pohlavného orgánu. K takejto obeti sa jednotlivci uchyľovali najmä v prípravnom čase 

pred oslavami alebo výročiami.
116

 Rituály sebaobetovania však boli rozšírené v celej 

Mezoamerike, o kňazskom obetovaní vlastnej krvi sa zmieňuje aj Díaz del Castillo, ktorý 

popisuje, ako sa s ním stretol pri návšteve mesta Tlaxcala: kňazi „boli celí od krvi, ktorá im 

tiekla z uší, pretože toho dňa priniesli obeť...“
117

 

Ako bolo povedané už v samom úvode, rituály ľudskej obete s následným 

vytrhnutím srdca prebiehali predovšetkým na chrámoch, ktoré sa v aztéckom prostredí 

nazývali teocalli („dom bohov“). Na plošinách týchto chrámov-pyramíd boli umiestnené 

svätyne zasvätené konkrétnym božstvám s vyhradeným priestorom pre krvavé obrady 

vykonávané verejne a spravidla pre všetky božstvá. Logika umiestnenia chrámu v centre 

mesta nadobúda o to jasnejší zmysel, keď si uvedomíme, že je to práve priestor spriaznený 

s axis mundi (osou sveta, kadiaľ prúdi energia života najintenzívnejšie), a práve preto tam 

mala ľudská obeť najzmysluplnejší význam. Rituál obetovania človeka božstvu síce 

pozostával z rôznych typov obete: odrezanie hlavy (obvyklé najmä u ženskej obeti), 

upálenie, zhodenie z výšky, zaškrtenie či zastrelenie šípmi, avšak najtypickejším rituálom 

bolo obetovanie srdca. Kľúčovým faktorom takejto obete bolo získať (uvoľniť) božské 

sily uložené v ľudskom tele, v nahuaskom prostredí to bola konkrétne tonalli (ukrytá 

v hlave avšak viažuca sa aj na krv) a teyolía (sídliaca v ľudskom srdci), ktorými malo byť 

nasýtené Slnko, zem aj dážď a tým sa mala zachovať stabilita sveta. Teyolía, ktorá bola pre 

ľudský život zásadná, pretože k jej oddeleniu od tela bola potrebná smrť dotyčnej ľudskej 

bytosti, predstavovala dušu
118

 a zároveň bola považovaná za centrum myslenia.
119

 Tonalli 

(odvodené od tona, čo v preklade znamená „tvoriť srdce“ alebo „slnko“, tiež „tvoriť 

teplo“, „vyžarovať“) je tej istej podstaty ako Tonatiuh („Slnko“, prípadne „boh Slnka“), 

pričom ekvivalentom k tonalli bol drahý kameň. Táto energia sa síce nachádzala v krvi, ale 
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vo chvíľach strachu sa tiež hromadila v srdci, pričom smrťou sa z tela nenávratne 

uvoľnila.
120

 

Nasledujúca časť je venovaná konkrétnym príkladom obetovania výhradne 

z aztéckeho prostredia, ktoré však, vychádzajúc z mytologickej platformy ostatných 

mezoamerických kultúr, môžu tvoriť do istej miery všeobecné východisko pre 

Mezoameriku ako takú. 

Najväčšiu dôležitosť pre mezoamerický kult ľudských obetí malo nepochybne Slnko, ktoré 

bolo dominantným objektom viacerých zásadných mytologických príbehov. Mnohé 

aztécke božstvá mali solárne aspekty, avšak tým najvýznamnejším slnečným božstvom bol 

Huitzilopochtli, ktorý bol personifikovaný ako bojujúce a víťaziace Slnko, teda jeho 

najdôležitejší aspekt. Práve mýtus o jeho zrodení môžeme považovať za vzor samotných 

obradov ľudskej obete, v ktorých bol tento príbeh neustále reaktualizovaný na Templo 

Mayor v Tenochtitláne, symbolickom spodobení Coatepecu, kde sa Huitzilopochtli zrodil. 

Coatlicue, ktorá predstavovala chtonický princíp, je stelesnená vo svätyni Tlaloca, ktorá 

stojí hneď vedľa tej Huitzilopochtliho. V zajatcoch určených na obetovanie zase môžeme 

vidieť Coyolxauhqui, ktorá je, v svojom aspekte Luny, zakaždým porazená najvyšším 

kňazom, symbolickým zástupcom Huitzilopochtliho. Pomocní kňazi, ktorí držia zajatca na 

obetnom kameni za končatiny, predstavujú štyri svetové strany poukazujúce na stred sveta 

– srdce, a teda Slnko. Jeho vytrhnutím sa uvoľní energia, ktorá sa prostredníctvom spálenia 

srdca dostane k Slnku, do samého centra univerza. Po tomto úkone, kedy obetník vrazil 

obeti do hrude rituálny obsidiánový nôž a obratne vytrhol srdce, zhodili telo (dôkladne 

stečené z krvi) dolu z chrámu. Tento pád je zasa symbolickým pripomenutím 

a zopakovaním víťazstva Huitzilopochtliho nad Coyolxauhqui. Napokon bola pri úpätí 

pyramídy reaktualizácia mýtu dokonaná rozštvrtením tela a oddelením hlavy (odťatá hlava 

je znakom zbavenia moci a odseknuté končatiny zase vlády nad svetovými stranami
121

) 

rovnakým spôsobom, ako sa v mýte postaral Huitzilopochtli o svoju mŕtvu sestru. Na 

pripomienku tohto bájneho aktu (porazenia temnoty) bol presne na mieste, kam dopadali 

telá obetí zbavené srdca, umiestnený obrovský kamenný reliéf znázorňujúci rozštvrtenú 

Coyolxauhqui. Neústavná reaktualizácia tak bola nevyhnutná (rovnako ako je prirodzené 

striedanie dňa s nocou) a hlboký symbolický význam tejto legendy sa pretavil do každého 

jedného obradu ľudskej obete. 
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Ľudské obete neboli vykonávané náhodne, ale vždy ako súčasť pevne zakotvených 

obradov, ktoré zabezpečovali neustálu obnovu vesmíru. Na nasledujúcich stranách 

priblížim niektoré z najtypickejších vykonávaných rituálov, ich formálnu stránku, analýzu 

a význam, pričom sa však zameriam takmer výhradne na aztécky kultúrny priestor 

(prezentujúci oblasť stredného Mexika ovplyvnenú toltéckym dedičstvom). 

Na tomto mieste nadviažem na vyššie spomenutú koncepciu presiaknutú myšlienkou 

katastrofického poňatia sveta, ktorý bol už štyrikrát zničený a znovu stvorený, pričom v 

poklasiku sa svet nachádzal v období piateho veku, Slnka pohybu. Obradom 

charakterizujúcim tento kataklizmatický koncept sveta, bolo Zväzovanie rokov, alebo inak 

Nový oheň. Aztékovia verili, že koniec sveta môže nastať na sklonku každého 52-ročného 

kalendárneho cyklu (xiuhmolpilli) v prípade, že by sa bohovia rozhodli nepovoliť zapálenie 

nového ohňa. V tomto čase sa preto všetko, čo malo súvis so sakrálnom (ale aj predmety 

bežnej spotreby), obnovovalo, čím ľudia chceli preukázať bohom podriadenosť a tým 

odvrátiť ich hnev. V posledný večer starého cyklu usporiadali kňazi procesiu, ktorá viedla 

za absolútnej tmy z Tenochtitlánu na horu Huixachtecatl („Hviezdny vrch“). V noci 

najvyšší kňaz na hore obetoval zajatca a po tom, čo mu obradne vytrhol srdce, nietením mu 

v hrudi zapálil nový oheň. V momente vyšľahnutia prvého plamienka boli bohovia 

uspokojení a koniec sveta bol zažehnaný na ďalších 52 rokov. Bežci s pochodňami 

rozniesli tento posvätný oheň po celej krajine a rovnako bol prenesený aj na vrchol 

pyramídy do Huitzilopochtliho chrámu.
122

 

Tento obrad, s ktorým je späté starostlivé pozorovanie súhvezdia Plejád
123

, zároveň 

poukazuje na analógiu ľudského tela a sveta. Nielen preto, že meno zajatca, ktorý bol 

určený na túto obeť, muselo obsahovať slovo xihuitl
124

, čo je aztécky názov pre civilný 

365-dňový kalendár
125

 a rok ako taký, ale takisto pre jeho hlbokú symbolickú podstatu – 

zajatcovo telo predstavuje svet a jeho hruď, v ktorej bol obradne zapálený oheň, zasa 

posvätný stred vesmíru. Špecifický symbolický význam mal však aj oheň samotný, ktorý 

predstavoval božstvo ohňa Xiuhtecuhtliho. 
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K zaujímavej personifikácii obete s božstvom, ktorému je určená, prichádzalo pri 

rituáloch vyhradených slávnostiam božstvu Slnka Tonatiuhovi. Tá sa konala v deň 4 Ollin, 

kedy bol zajatec ceremoniálne vystrojený za boha, pričom jeho srdce bolo na plošine 

chrámu obetované priamo Tonatiuhovi.
126

 

Jedna zo špecifickejších ľudských obetí sa konala aj počas sviatku Toxcatl (sucho), 

slávnosti na počesť boha Tezcatlipocu („Dymiace zrkadlo“). K tejto obeti bolo potrebné 

nájsť vhodného zajatca-bojovníka, dokonalého doslova po všetkých stránkach (bezchybný 

fyzický vzhľad, hudobné nadanie, rétorická schopnosť, inteligencia, statočnosť a podobne), 

pretože mal byť predstaviteľom boha. Vybraný muž sa na celý jeden rok stal zástupcom 

tohto božstva na zemi (podľa tradície bol prestrojený za tzv. teotl ixiptla („ten, kto 

reprezentuje boha“), dokonalú podobu boha Tezcatlipocu
127

), po celé toto obdobie žil 

v nevídanom prepychu, starala sa o neho skupina ôsmich služobníkov a v záverečných 

dvadsiatich dňoch pred ukončením jeho panovania na zemi vrcholiaceho jeho obetovaním 

božstvu, dostal k dispozícii štyri ženy, ktoré mu splnili každé jedno želanie. Napokon 

(ideálne) zo slobodnej vôle vystúpil na vrchol chrámu Tlacochcalco („dom zbraní“)
128

, kde 

ho kňazi po niekoľkých symbolických úkonoch obetovali vytrhnutím srdca.
129

 Výnimkou 

bolo záverečné zaobchádzanie s jeho telom, ktoré kňazi nezvrhli zo schodov ako bolo 

bežné, ale slávnostne zniesli až dole (keďže za boha bol považovaný nielen počas života, 

ale aj po smrti). Ani tam ho však nečakal podobný osud ako väčšinu participantov 

obetovania, odrezali mu hlavu, pričom lebku stiahnutú z kože a zbavenú mozgu 

neumiestnili na tzompantli, stenu lebiek (kde boli tradične vystavované ľudské lebky obetí 

väčšiny rituálov avšak s mäsom aj kožou, viď obr. 9, 13)
130

, ale ju odložili a dozdobili 

drahými kameňmi. 
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Ďalší z množstva rituálov ľudskej obete predstavuje napríklad rituálny zápas, ktorý 

sa konal v jarnom mesiaci tlaxipehualiztli na počesť Xipe Toteca („Náš pán stiahnutý 

z kože“)
131

. Pri tomto rituáli bol zajatec lanom pripútaný ku kruhovému kameňu 

symbolizujúcemu Slnko a vyzbrojený dreveným mečom opatreným len pierkami namiesto 

obsidiánového ostria. Pred zajatca následne predstúpili plne ozbrojení dvaja bojovníci z 

rádu Orlov a dvaja z rádu Jaguárov, ktorí tesne predtým tancovali obradný tanec, v tomto 

momente však nastal čas vhodný na boj
132

 so zajatcom. Až vo chvíli, keď zajatec po 

opakovaných výpadoch svojich protivníkov stratil vedomie, bol kňazmi povalený na 

obetný kameň a zbavený srdca. Srdce vyrezané rituálnym pazúrikovým nožom técpatl (viď 

obr. 12) bolo spolu s krvou (spravidla pri každom rituáli obete ľudského srdca) obradne 

umiestnené do cuauhxicalli, orlej misky, ktorú následne kňaz vyzdvihol do výšky 

a namieril na Slnko. Potom ju podal bojovníkovi, ktorý zajatca chytil a predviedol pred 

kňazov, a ten krvou obetovaného potieral sochy božstiev.
133

 Po tomto rituálnom úkone 

bola obeť obradne stiahnutá z kože, ktorú si na seba natiahol kňaz a dvadsať dní v nej 

vykonával obrady, chodil v nej po meste a navštevoval obydlia. Vydržať v ľudskej koži 

počas trvania celého aztéckeho mesiaca bolo súčasťou zasvätenia a podmienkou zaručenia 

efektu samotného obradu. Bojovníkovi, ktorý dotyčnú obeť zajal, pripadli časti tela, ktoré 

skončili na stole jeho rodiny, avšak úspešný bojovník bol podľa predstáv symbolicky 

príbuzensky spätý so svojím zajatcom, preto na rituálnej hostine priamo neparticipoval. „A 

bojovníka, ktorý zajal tú obeť, ozdobujú bielymi perami, a to preto, že nezahynul v boji, ale 

asi tam zahynie neskôr a splatí tak vinu.“
134

 

Mäsu obetí, keďže bolo obetovaním stigmatizované božskou prítomnosťou, bol prisúdený 

sakrálny aspekt, preto sa aj vyprofilovala tradícia rituálnej konzumácie zvyškov 

obetovaného ľudského torza. A nech už sa na ľudské telo vzťahovalo akokoľvek silné tabu 

nedotknuteľnosti, rituál bol schopný svojou sakrálnou povahou na čas obradu zrušiť jeho 

platnosť. 
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 Ešte pred samotným bojom bolo potrebné vykonať zopár potrebných úkonov, z ktorých veľký význam 

malo narezanie kože zajatca (v tej chvíli však bol omámený drogou zmierňujúcou bolesť), čo znázorňovalo 

praskanie zeme v momente, keď z nej vyrastajú klíčiace semená, Xipe Totec bol totiž (najvýznamnejším) 

božstvom vegetácie (KOVÁČ: 2002: 285). 
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 SLAVÍK. 1968: 61-63. 
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 SLAVÍK. 1968: 60-61. 
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Zmyslom ľudskej obete však nemusela byť len povinnosť či výsada, ako je 

z doterajšieho textu zatiaľ zrejmé, ale aj trest (tak sa k významovej rovine obetných 

rituálov vyjadruje napríklad antropológ John Ingham). Trestajúcu funkciu je možné 

celkom jasne odhaliť v ľudských obetiach určených bohyni Tlazoltéotl („Bohyňa, ktorá 

pojedá nečistotu“ alebo „Pojedačka hriechov“). Jej kňazi svedomito dozerali na morálku 

a striehli na všetky mravné poklesky, z ktorých najhoršie zvykli bývať trestané obetovaním 

ich protagonistov počas rituálu neyolmelahualiztli („umenie predkladania pravdivého 

srdca“), v čom môžeme vidieť ekvivalent kresťanskej spovede, pričom na spoveď mal 

Azték nárok len raz za život.
135

  

Na základe analýzy mytologických príbehov a ich prepojenia s praktikovaním 

niektorých rituálov
136

 sa teda potreba ľudských obetí musela javiť mezoamerickým 

Indiánom ako samozrejmosť, pretože nielen ľudia, ale aj kozmické telesá boli považované 

za živé bytosti, ktoré potrebujú potravu. Bez nej by nemali energiu, až by napokon prestali 

existovať. A čo iné je krv, ak nie životodarná tekutina? Práve túto tekutinu bolo potrebné 

poskytovať bohom ako vyjadrenie vďaky za ich prvotné sebaobetovanie, ktoré zabezpečilo 

vznik sveta a život na zemi, a takisto ňou bolo treba dopĺňať ubúdajúce sily Slnka. 

Obetnými rituálmi sa uzavrel cyklus participácie – božstiev na živote a ľudí na výžive 

bohov, pričom takmer vo všetkých obetiach je badateľná nadradenosť 

Huitzilopochtliho/Tonatiuha
137

 (aj pri obetiach božstvám dažďa bolo zvyčajne vytrhnuté 

srdce najskôr ponúknuté Slnku). Podľa Carrasca tak majú rituály ľudskej obete podvojný 

charakter: na jednej strane ľudia prostredníctvom nich poskytovali potravu bohom (čo bolo 

hlavným aspektom obradov už v klasickom období u Mayov), na druhej strane ich 

praktizovaním dochádzalo k reaktualizácii vesmírneho stvorenia a zároveň k legitimizácii 

aztéckej dominancie.
138

 

S obeťou sa navyše viaže celý komplex rôznych povier, za zlé znamenie bol napríklad 

považovaný smútok zajatca, čo bol jeden z dôvodov, prečo boli budúcim obetiam 

podávané utišujúce látky. K obetovaniu bohom však nemohol byť vybraný len tak hocikto, 
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 Z obrovského množstva rituálov ľudských obetí som predstavila len fragmentárnu časť, pričom to však 

pre ciele tejto práce úplne postačuje.  

137
 Tonatiuh bol slnečný boh centrálneho Mexika v poklasickom období, kde (v spojitosti s Huitzilopochtlim) 

predstavoval neľútostné vojnové božstvo, primárne však figuroval ako slnko, respektíve slnečná žiara 

(TAUBE. MILLER. 1997: 172). 

138
 CARRASCO. 1999: 85. 
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teda aj výber budúcej obete podliehal istým (nie zanedbateľným) normám. Nie každý bol 

totiž hodný toho, aby mu bola dopriata taká česť. Táto skutočnosť bola podriadená 

vzťahom či priamo pohŕdaním pociťovaným k cudzincom. Tí najvzdialenejší dokonca ani 

neboli považovaní za vhodných na obetovanie a konzumáciu, „obete musia byť ľudia 

zároveň cudzí i vážení, to znamená v skutočnosti blízki“
139

. K obradom ľudskej obete boli 

vyberaní tí druhí, ale nie barbari, pričom rozhodujúcim činiteľom určujúcim, kto je a kto 

nie je barbar, bol jazyk (čím vzdialenejšie etnikum, tým komplikovanejšie dorozumenie 

sa). Problém s cudzosťou obetí však nebol neriešiteľný, zajatci bývali pred samotným 

obradom na nejaký čas zatváraní do „väzenia“, čím sa symbolicky stali bližšími svojim 

dozorcom, ale takisto aj (či skôr najmä) božstvám, pre ktoré boli ako obeť určení. 

Z obetovania boli vopred vylúčení všetci tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom nespĺňali normy 

po fyzickej stránke. Bohom totiž mohla byť ponúknutá len zdravá a vitálna obeť, ideálne 

dokonalá po všetkých stránkach, preto sa obetovanie statočných bojovníkov pochopiteľne 

považovalo za jeho najhodnotnejšiu formu. 

Keďže v mezoamerickom ponímaní bol svet cyklicky sa opakujúcim 

(katastrofickým) časopriestorom (jednoducho tu neexistovalo samostatné chápanie týchto 

dvoch základných entít v našom ponímaní striktne oddelených), pre ktorý hral zásadnú 

úlohu nie individuálny osud jednotlivca ale fatalistický kalendár a jeho hnacou silou boli 

ľudské srdcia a krv obetovaných, o osude človeka v zásade nerozhodoval dobrý či zlý 

život, čo sa morálky týka, ale druh smrti, teda rozhodnutie bohov. A práve vďaka týmto 

rituálom obetovania je možné uvedomiť si hĺbku viery domorodých obyvateľov, nakoľko 

toto všetko bol jednotlivec ochotný vykonávať pre celok a spoločnosť, pričom obeť bola 

základnou ľudskou povinnosťou. Etniká vykonávajúce obetovanie jedincov tak na seba 

prenesene prevzali zodpovednosť za udržanie chodu sveta, podmienenú neustálymi 

vojnami a krvavými rituálmi. 

 

4.3 KŇAZSKÁ VRSTVA – SPROSTREDKOVATEĽ KOMUNIKÁCIE 

MEDZI ĽUĎMI A BOHMI 

 

Mezoamerických kňazov ako osoby vykonávajúce vôľu bohov je treba v kontexte 

daného kultúrneho areálu vnímať ako najvyššie postavené subjekty, ktoré aj navzdory 

tomu, že v tejto oblasti v danom časovom horizonte zo zjavných dôvodov nie je možnosť 
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hovoriť o teokratickom princípe vlády, istým spôsobom stáli v rámci svojej sakrálnej 

pozície aj nad vecami primárne profánneho významu. A skutočnosť, že natívni obyvatelia 

Mezoameriky sú dodnes hlboko nábožensky založení, dáva možnosť predpokladať, že 

takými boli aj v období pred conquistou (čo dokazujú aj mnohé pramenné zdroje z raného 

koloniálneho obdobia). Vďaka tomu si môžeme domyslieť, akú veľkú vážnosť požívali 

kňazi, ktorí síce vykonávali ľudské obete, ale na druhej strane tak činili (podľa vtedajšej 

odvekej viery) pre všeobecné dobro, pretože tak sprostredkúvali kontakt a komunikáciu 

s božstvami, čiže ich môžeme vnímať ako opatrovníkov kolektívnej múdrosti
140

. 

Pre každý náboženský systém je bezpochyby značne dôležitý priestor, ktorý by bol 

využívaný iba a absolútne pre potreby kultu. Týmito sakrálnymi miestami sa pre 

Mezoameričanov stali chrámy v podobe stupňovitých pyramíd zvyčajne s pravidelnou 

štvoruholníkovou základňou
141

 umiestnené v strede rituálneho centra. Vychádzajúc 

z tradičného cyklického chápania času bola potrebná neustála obnova týchto posvätných 

chrámov, ktorá prebiehala každých 52 rokov. Na týchto prestavbách sa samozrejme 

zúčastňovali široké masy obyvateľstva, pričom aktívna participácia na náboženskom dianí 

dávala jednotlivcovi veľmi dôležitý pocit spolupatričnosti, ktorý je jedným z hlavných 

stavebných kameňov každého náboženstva bez rozdielu. 

Pre Mezoameriku bola v predhispánskom období príznačná hlboká zbožnosť, 

disciplinovanosť a úcta k autorite, predovšetkým však ku kňazom, pretože práve ich 

náboženský úrad mal v spoločnosti rozhodujúce miesto – kňazi totiž primárne fungovali 

ako prostredníci medzi bohmi a ľuďmi (ako to však už naznačuje samotný názov tejto 

podkapitoly). Tým, že jedine kňazi poznali zákonitosti vesmíru, rozumeli (podľa dobovej 

viery) zákonite aj bohom a ich požiadavkám, na ktorých závisela každoročná úroda a život 

ako taký. Ľudové masy tak boli na nich na základe presvedčenia o ich schopnosti 

komunikovať s bohmi doslova závislé, práve táto skutočnosť dávala formu celému životu, 

ktorý tým mal stanovený presný poriadok a pravidlá svojho fungovania. Hlboké 

náboženské cítenie na druhej strane však vyžadovalo aj istú duchovnú útechu, ktorú im 

mohla poskytnúť opäť jedine kňazská vrstva so svojou ďalekosiahlou mocou uspokojovať 

nemateriálne potreby jednotlivcov. V rámci všeobecne rozšíreného fenoménu reciprocity 

bola, pravda, táto duchovná útecha podložená rituálmi ľudskej obete, čím si súčasne 

sakrálna autorita opätovne posilňovala svoju moc nad masami. 
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 Existovali však, aj keď v menšej miere, takisto pyramídy s okrúhlou základňou, ktoré boli spravidla 

zasvätené božstvám vetra (Ehécatlovi alebo Quetzalcóatlovi v aspekte boha vetra). 
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Religiózny systém daného kultúrneho areálu mal zložitú štruktúru a súčasne tiež 

nevyhnutnú spoločenskú funkciu. Boli to práve kňazi, ktorí mali v rukách prostredníctvom 

náboženských obradov (ktoré boli zložité práve tak ako samotná podstata mezoamerického 

náboženstva) obrovskú moc a silu, čo im dávalo možnosť riadiť celý život spoločnosti. 

Štruktúra kňazstva bola výrazne stratifikovaná a mala podobu pyramídy
142

, na ktorej 

vrchole stáli pochopiteľne najvyššie vrstvy kňazov, ktoré, okrem toho, že bezprostredne 

riadili duchovný život obyvateľov či vypracovávali a vykonávali rituály, zaoberali sa aj 

zložitými astronomickými pozorovaniami a matematickými výpočtami, ktorých funkcia 

bola nevyhnutná pre fungovanie kalendára a tým pádom aj pre organizovanie 

hospodárskeho života celkovo. Kňazi tak figurovali ako vykladači príkazov božstiev. 

Nesmieme však zabúdať na to, že napriek všetkej excelentnosti, s akou dokázali 

predpovedať mnohé astronomické úkazy, a to navyše s mimoriadnou presnosťou, ich 

predstava vesmíru bola magická a nadprirodzená, ich exaktnosť, aj keď bravúrna, bola teda 

dosť paradoxne založená na striktne nereálnych (či skôr nadreálnych) predstavách sakrálna 

a neznáma. Opäť je na mieste pripomenúť neostrú a zahmlenú hranicu medzi svetom 

sakrálnym a profánnym. Avšak aj napriek tomu, že mali v rukách skutočne zásadnú moc 

nad životom všetkých obyvateľov (a to nielen duchovného, ale v zásade aj svetského 

charakteru), nemali, aspoň podľa Vaillanta tendencie k jej zneužívaniu
143

. 

Mezoamerickí bohovia prostredníctvom ľudskej obete pojedali ľudské bytosti, 

konzumovali ľudské srdcia a pili ľudskú krv. A kňazi prostredníctvom obetných rituálov 

zabraňovali neľútostným božstvám, aby zničili svet. V symbolickej rovine je teda možné 
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ženy-kňažky. Na najnižšom stupni boli umiestnení čarodejníci či liečitelia (obe tieto funkcie mohli zastávať 

aj ženy), ktorí však aj napriek tomu mali v rámci aztéckeho náboženského systému svoje fixne stanovené 

miesto, aj keď nemali až tak zásadný vplyv na oficiálnu dogmu. (VAILLANT. 1974: 133-134). 
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konštatovať, že kňazská vrstva ovládala prostredníctvom ľudskej obete, teda pomocou 

symbolov a systematickej manipulácie s tokom energií svet, pretože minimálne v očiach 

jednotlivca tým udržiavala rovnováhu v kozme. Na druhej strane tohto takmer sakrálno-

patetického aspektu významu kňazskej vrstvy Harris ponúka striktne pragmatický pohľad 

na aztéckych kňazov, ktorých nazýva doslova „mäsiarmi na rituálnych bitúnkoch štátom 

financovaného systému zameraného na produkciu a prerozdeľovanie ľudského mäsa“
144

 

(proteínov). Síce uznáva, že mali aj iné povinnosti, zabíjanie ľudí však bolo podľa neho tou 

primárnou a najvýznamnejšou. Mala totiž praktický význam a zvyšné rituálne konanie, ako 

vieme, sa prezentuje bez postrehnuteľného vonkajšieho logického zmyslu. 

Ako som už naznačila, vládnuci systém nebol teokratický, keďže kňazi nemali 

primárne na starosti profánne záležitosti týkajúce sa obchodu, vojny či remesiel a podobne, 

avšak vláda, respektíve správa krajiny, im bola absolútne podriadená. Preto je možné 

konštatovať, že je opäť nereálne (alebo prinajmenšom nadmieru komplikované) pokúšať sa 

o aplikovanie tejto vyložene europocentrickej terminológie kategorizujúcej systém 

vládnuceho aparátu na mimoeurópsku, respektíve mimozápadnú formu sociálno-politickej 

organizácie. Vo svojej podstate mezoamerickému svetu vládli ani nie kňazi ale božstvá, čo 

však, vzhľadom k nášmu eurokresťanskou prizmou limitovanému spôsobu chápania nie je 

v zásade možné bez významovo redukujúcich generalizácií pochopiť. 

 

4.4 SYMBOLIKA OBETOVANIA A JEJ KULTÚRNY VÝZNAM 

 

Ľudské správanie a zaujímanie postojov voči iným je primárne indikované tým, do 

akej skupiny ich zaradíme ihneď po prvom kontakte, a tým, aké pre nás tieto skupiny, 

respektíve kategórie, majú význam. Základom tejto stigmatizácie (kohokoľvek a 

čohokoľvek) je symbol
145

, ktorý vo svojej podstate nie je nič iné, ako kultúrny konštrukt, 

ktorého význam závisí od kontextu. Napriek tomu, že väčšina symbolov jednej kultúry 

nemusí nutne reprezentovať rovnaké významy aj v inej kultúre, všetky ľudské spoločnosti 

disponujú jedným všadeprítomným symbolom, ktorým je ľudské telo. Predkladaná práca 

sa však zameriava na konkrétne symboly s ľudským telom súvisiace, ktorými sú 

predovšetkým srdce a krv. 
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Na svete snáď neexistuje kultúra, ktorá by krvi nepririekla nejaké osobité 

postavenie či zvláštne vlastnosti, pričom najčastejšie je vnímaná ako životná sila. Aj 

v mezoamerickom prostredí bola krv v nahuaskom jazyku nazývaná chalchiuh-atl, čo 

v preklade znamená drahocenná tekutina.
146

 Krvavé asociácie, ktoré sa spájali 

s hodnotovým a myšlienkovým pozadím civilizácie Mezoameriky, boli síce do istej miery 

špecifické, avšak z rámca všeobecných statusov pripisovaných tejto tekutine nevybočujú 

až tak príliš, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Mysticizmus krvi
147

, ktorý bol 

archaicky fixovaný na koncepciu mytologických systémov, sa javí ako jeden z najstarších 

mysticizmov s hlbokým symbolickým významom v tejto oblasti. S krvou sa napriek 

rôznym statusom, ktoré jej boli pririeknuté, už odpradávna spája strach a akási len ťažko 

opísateľná neznáma tieseň. A táto doslova posvätná hrôza z krvi sa bezmála vo všetkých 

spoločenstvách sveta pretvára do jej uctievania, absolútneho zbožštenia spätého 

s mnohými symbolickými rituálmi vykonávanými práve na prekonanie tohto posvätného 

desu či úzkosti. Práve toto zbožštenie krvi spodobené v krvavej ľudskej obeti, čiže doslova 

v jej prelievaní, je považovaná za efektívny prostriedok primárne vyčlenený na uzmierenie 

božských mocností. V kontexte formálnej a obsahovej stránky ľudskej obete v tomto 

regióne sa zaručene nedá vyhnúť nástojčivému pocitu, že lokálny kult krvi bol postupne 

určitým spôsobom pretransformovaný a degradovaný zo svojej prvotne prisúdenej 

sakrálnej pozície na obyčajný profánno-mocenský prostriedok pre konkrétne ciele istej 

úzko špecifikovanej skupiny vysoko postavených jednotlivcov z radov vládnucej vrstvy, 

ktorí mali v rukách moc nad životom a smrťou celej spoločnosti. Takmer neotrasiteľná 

viera v zaužívaný sociálny systém a fungovanie spoločnosti bola prostredníctvom jej 

ritualizácie neustále vštepovaná, obnovovaná a živená od detstva, čo pochopiteľne uľahčilo 

celoživotnú manipuláciu celých más. Pretože ak spoločenské normy vyžadujú ľudskú obeť, 

je ich vykonávateľ (eventuálne ich trpiteľ) len korektným, serióznym a poslušným 

príslušníkom danej kultúry a spoločnosti. O tejto indoktrinácii spoločnosti však v súvislosti 

s primárne profánnymi príčinami a dôvodmi pre ľudskú obeť viac hovorí kapitola 

o presadzovaní sociálnej kontroly. 

V symbolickej rovine mezoamerického kultúrneho prostredia je možnosť 

postrehnúť krv (ak je vnímaná ako produkt a zároveň aj objekt obetovania) v zaujímavých 

asociáciách s oblakmi, dušou (životnou silou) a zberom úrody. Tento špecifický 
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významový reťazec podľa Kováča naznačuje skutočnosť, že krv (v symbolickej rovine 

vnímaná ako životná energia) pozitívne ovplyvňovala úrodu a blahobyt skrz rituál jej 

obetovania božstvám,
148

 pričom garancia tohto aktu spočívala práve v cyklickom chápaní 

sveta, keďže základom obetovania je reaktualizácia prapôvodných božských činov. Obrad 

obety krvi teda v zásade vypovedá o rituálnom uzavretí cyklu či kolobehu životnej 

potencie. S každým uskutočneným rituálom ľudskej obete sa tak v symbolickom myslení 

navyše znovu a znovu zopakovala prvotná vražda
149

, prapôvodná bájna obeť, na ktorej sa 

svojím spôsobom podieľalo (minimálne v zmysle svojej fyzickej prítomnosti) celé 

spoločenstvo, avšak nikto za ňu neniesol primárnu zodpovednosť. A tieto rituálne vraždy 

sa dookola vykonávali preto, aby sa zopakovali účinky prvotnej obete, čím sa kruh uzavrel 

a kontinuita zostala zachovaná. Každý subjekt vedel, čo robiť, aby nedošlo k narušeniu 

tejto krehkej rovnováhy. V praxi krvavých rituálov je tak vykreslený metaforický vzťah 

ľudí a bohov. 

Jedným významovým hľadiskom ľudskej obete v Mezoamerike si môžeme byť 

takmer istí: každý človek a dokonca, či skôr predovšetkým ten, čo sa mal stať obeťou, 

veril, že tento krvavý rituál, ktorým síce neprejde živý, nie je vraždou v pravom slova 

zmysle, zbytočným zabitím, ale že sa tak deje z nevyhnutnosti, z osudu, z poslania, 

z nutnosti a čo je hlavné, že je to pre všeobecné dobro. Obetovaním vlastných životov totiž 

ľudia vzdávali poctu Slnku, ktoré bolo pre túto oblasť vskutku zásadným symbolom a z 

mytologicko-symbolickej perspektívy stelesňovalo súčasne aj samotné ľudské 

spoločenstvo. Jednotlivec, vychádzajúc z Inghama, mohol slúžiť Slnku (a tým zároveň aj 

svojej komunite, svojim potomkom) troma spôsobmi: ako bojovník vo vojne, platením 

daní a poskytnutím života (či už vlastného alebo otrokovho) k vykonaniu ľudskej obete.
150

 

Smrť na obetnom kameni bola prospešnou a nevyhnutnou, v mysliach a srdciach 

vtedajších ľudí zabezpečovala vlahu, obživu a v konečnom dôsledku život každého tvora. 

Nebola teda vnímaná ako nutné zlo či strata, s ktorou treba len rátať. Zdá sa, že 

Mezoameričania boli schopní jednoducho si človeka odsúdeného na smrť obetovaním 

odosobniť, čím dotyčný stratil status živého tvora s vlastnými pocitmi a túžbami, ale 

zároveň sa mu prisúdil omnoho dôležitejší status, ktorým bola pozícia najcennejšieho daru 

pre božstvo so zárukou posmrtného čestného miesta po boku Slnka na oblohe, pričom 

samotná smrť tak nielenže prestala byť vnímaná ako zabitie, ale sa stala dokonca poctou. 
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5. VNÍMANIE SMRTI A PREDSTAVY S ŇOU SPOJENÉ 

 

Ľudia odjakživa zomierajú, zabíjajú sa či sú zabíjaní, od nepamäti sa človek 

stretáva so smrťou tvárou v tvár. Smrť je tou najzákladnejšou (a samozrejme aj tou 

najnevyhnutnejšou) ľudskou prirodzenosťou a v podstate by sa dalo povedať, že 

zomieranie je najprirodzenejšou ľudskou aktivitou (ak si v kontexte smrti môžem dovoliť 

použiť práve slovo aktivita – využijem ho však aj za cenu vzniku do istej miery dosť 

absurdného kontrastu), nech už ide o smrť prirodzenú či neprirodzenú. V dnešnej dobe sa 

smrti istým spôsobom vzďaľujeme, vyčlenili sme ju z verejnej sféry (a takisto z našich 

životov a domovov) do priestorov úzko špecializovaných inštitúcií, čím sme s ňou stratili 

priamy kontakt. Smrť navyše nevnímame ako určitú obnovu ale výhradne ako ukončenie 

individuálneho života, v ktorom reálna myšlienka či hrozba smrti nie je príliš (a dalo by sa 

dokonca povedať, že takmer vôbec) prítomnou. Túto sféru nazerania na smrť však 

nebudem nateraz brať do úvahy, predsa len, ťažiskom primárneho záujmu práce je realita 

vzdialená od nás nielen v čase a priestore, ale aj (či skôr najmä) v kontexte s kultúrou. 

Komparácia vnímania smrti medzi európskym a americkým spoločenstvom istého 

(rovnakého) obdobia síce nie je vytýčená ako jeden z výskumných cieľov predkladanej 

práce, a ani tak k nej napokon v tejto časti nebudem pristupovať, bolo by však nesporne 

podnetné a zaujímavé sa o toto porovnanie aspoň okrajovo pokúsiť (pričom sa jedno 

s druhým nemusí nutne vylučovať). Ako východisko pre toto rozhodnutie nech je vnímaná 

snaha o lepšie pochopenie prvotného (a pomerne dlho pretrvávajúceho) zdesenia 

španielskych conquistadorov, ktorým boli bezpochyby sprevádzané ich prvé strety 

s prejavmi kultúry domorodých obyvateľov. Pri štúdiu vnímania smrti Európanmi v období 

zámorských objavov mi za primárny prameň poslúžili teoretické východiská z diela 

L´homme devant la mort (Dejiny smrti)
151

 od francúzskeho historika Philippe Arièsa či 

A Brief History of Death (Stručné dejiny smrti)
152

 od anglického teológa a religionistu 

Douglasa J. Daviesa, v ktorých sa autori zaoberajú okrem iného aj postojom k smrti 

sformovaným predovšetkým v období raného stredoveku, ktorý vo všeobecnosti a v takmer 

nezmenenej forme pretrval až do konca 19. storočia. Do komparácie k týmto informáciám 

sú v nasledujúcej časti kladené poznatky o mezoamerickom chápaní smrti a zomierania. 
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V rámci štúdia prejavov a percepcie smrti samotnej sa formujú dve do istej miery 

rozdielne roviny: prvou je smrť a všetko s ňou súvisiace v očiach obyčajného človeka, 

pričom táto rovina vystupuje v opozícii voči druhej, teda voči oficiálnemu poňatiu týchto 

záležitostí formulovanými, preferovanými a koniec koncov nanútenými elitou. Čím sú 

však tieto dve sféry odlišné? A nie je tento rozdiel len predpokladaný? Nevyjadrujú tieto 

dve roviny v konečnom dôsledku zase len dve strany jednej mince? 

V tejto časti sa teda budem zaoberať percepciou smrti mezoamerickým natívnym 

obyvateľstvom a niektorými prejavmi priamo či nepriamo so smrťou súvisiacimi. Najskôr 

však uvediem niekoľko málo faktov o tejto problematike z pohľadu Európanov 15. a 16. 

storočia. Éra európskeho stredoveku je prezentovaná doznievajúcim súborom predstáv, 

ktorý mal za svoj ideál rytierov a bojovníkov, na ktorých smrť bolo nazerané s podobným 

zadosťučinením, aké pripisovala mezoamerická spoločnosť smrti zajatca na obetnom 

kameni – ako na smrť svätca
153

. V tomto prípade je teda forma odlišná, ale obsah v zásade 

rovnaký. Tým však pravdepodobne aj všetky podobnosti končia, keďže Európania ku 

koncu tejto doby postupne prestali považovať smrť bojovníka za model šťastnej smrti. 

V tomto bode sa teda obe kultúry jasne diferencujú práve vo vnímaní tohto špecifického 

spôsobu úmrtia. Druhým bodom, v rámci ktorého každá z kultúr zreteľne inklinuje k 

niečomu absolútne inému, je postoj ku krvi na posvätnom priestore vyčlenenom výhradne 

pre kultové a náboženské účely. Pokým obraz krvi chápaný mezoamerickou kultúrou je 

z doterajšieho textu aspoň približne jasný (pričom práve prostredníctvom nasledujúcich 

úvah ho ozrejmím detailnejšie), v rámci prístupu, učenia a pôsobenia európskych 

duchovných a kléru sa tento postoj vyprofiloval diametrálne odlišným smerom. 

Predstavitelia kresťanského náboženského sveta sa neustále dovolávali prastarej viery, na 

základe ktorej sa verilo, že „tekutiny ľudského tela, nech už krv alebo sperma, znesväcujú 

sväté miesta“
154

. Z tejto skutočnosti nám zároveň zreteľne vyplýva jeden značne podstatný 

fakt – a zdesenie španielskych conquistadorov z obetných praktík je tak zrazu úplne 

prirodzené a jasné – krv na obetnom oltári bola vnímaná ako niečo nanajvýš tabuizované, 

nemiestne či dokonca až zvrátené a hodné jedine nekresťana, teda uctievača diabla. Hneď 

v úvode si však treba uvedomiť, že európskymi dobyvateľmi, ktorí sa zúčastňovali prvých 

objavných a dobyvačných ciest, boli síce muži z rôznych sociálnych vrstiev, ale nikomu z 

nich nebol cudzí pohľad na zmasakrované telo človeka (veď si len pripomeňme v tom čase 
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relatívne čerstvú spomienku na reconquistu Pyrenejského polostrova). Tento otras teda 

nespôsobil šok z pohľadu na verejné zabíjanie zajatcov-nepriateľov, ale dôvod tohto 

zabíjania a najmä miesto, kde boli tieto krvavé rituálne vraždy vykonávané. Žiadny 

kresťan by si totiž nedovolil znesvätiť (vlastný) posvätný priestor krvou (inde im to 

samozrejme neprekážalo, čo je zjavné v rámci celých dejín dobývania oboch Amerík). 

Rituály ľudskej obete sa tak stali tŕňom v oku conquistadorov-kresťanov, ktorí boli navyše 

takmer neustále sprevádzaní kňazmi, a takisto aj prvotnou a tou najpodstatnejšou 

zámienkou na vyhlásenie mezoamerických Indiánov za pohanov a vyznávačov Satana, čo 

v ich očiach ospravedlňovalo násilnú
155

 kristianizáciu. 

Ako som naznačila už vyššie, problematika smrti patrí medzi základné otázky 

ľudstva. Pre všetky kultúry je charakteristické neustále riešenie otázok zaoberajúcich sa 

posmrtným životom a Mezoamerika nie je výnimkou, čo dokazuje napríklad Miguel León-

Portilla vo svojom diele La filosofia náhuatl, estudiada en sus fuentes (Aztécka filozofia, 

skúmaná na základe pôvodných prameňov)
156

. Práve vďaka jeho usilovnosti, erudovanosti 

a hlbokému akademickému záujmu o danú problematiku máme dnes možnosť, i keď 

v obmedzenej miere, aspoň na chvíľu sa ponoriť do dávneho myšlienkového sveta 

predhispánskej Ameriky, do sveta Indiánov, ktorí mali dosť odlišný pohľad na svet a jeho 

fungovanie a zákonite aj na život, s ktorým je bezpochyby primárne spätá aj samotná smrť. 

Prevažnú časť ľudských dejín odpovedali na otázky o živote a pochopiteľne aj o smrti, jej 

pôvode či príčinách lokálne domorodé mýty. Touto problematikou sa však v hojnej miere 

zaoberali aj filozofovia, v aztéckom kultúrno-civilizačnom kontexte to boli tlamatinime. 

Pre európsky kultúrny a myšlienkový areál je viac než typický zdrvujúci prejav 

žiaľu a bolesti nad stratou blízkeho človeka. V minulosti však platila trochu iná situácia 

než dnes, umieranie bolo takmer na dennom poriadku, smrť nerobila rozdiely medzi 

mladými či starými, bola jednoducho prirodzenou súčasťou života a ako taká bola 

spoločnosťou aj akceptovaná. V prípade Mezoameriky je tento aspekt života do istej miery 
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porovnateľný s európskom realitou čias minulých. Dodnes, ako to potvrdzuje napríklad 

Kováč v rámci svojho štúdia Lacandóncov, nevykazujú títo Indiáni výraznejšie prejavy 

žiaľu
157

 a nemajú zo smrti strach, „nie sú nevyhnutnosťou smrti vôbec vydesení a hľadia jej 

v ústrety s neskrývanou dôverou“
158

. Ani tu totiž smrť sama o sebe nepredstavuje 

definitívny koniec a absolútny zánik indivídua, keďže v rámci cyklického chápania času je 

aj smrť (v prenesenom význame) „prirovnávaná k semenu, ktoré pochovaním do lona 

Matky zeme zrodí novú rastlinu“
159

. Je však tento prinajmenšom triezvy pohľad na 

zomieranie platný pre všetkých Mezoameričanov poklasického obdobia? 

Eric Thompson
160

, jeden z najlepších odborníkov na starú mayskú kultúru tvrdí, že 

náboženské názory národov stredného Mexika boli (napriek minimu dochovaných 

písomných správ) značne analogické. Tamojší Indiáni tak podľa neho zomierali 

s odovzdanosťou, s myšlienkou nevyhnutného konca predurčeného osudom, čo v podstate 

predstavuje všeobecnú charakteristiku ideového sveta pôvodných amerických obyvateľov. 

Východiskom či vysvetlením pre ich vzťah k umieraniu môže byť iné vnímanie hranice 

medzi životom a smrťou, v ich kultúre totiž táto deliaca línia nie je tak striktne a ostro 

vyznačená ako u nás, aj keď nie primárne v zmysle priechodnosti, ale skôr vnímavosti 

(mezoamerické kultúry životu a smrti neprikladali až také významné a dôležité postavenie, 

pre nich to boli záležitosti skôr intuitívnejšieho rázu). 

Obraz sveta a samotného vesmíru vytvárajú ľudia a inštitúcie, ktoré zohrávajú 

významnú rolu v spoločnosti, za nejakým konkrétnym účelom. A takisto aj smrť je iba 

súčasťou tohto väčšieho, človekom vykonštruovaného celku a má teda len takú hodnotu, 

aká je jej prisúdená človekom. Opäť tu však ponúka možnosť vnímať smrť v dvoch 

rovinách: na jednej strane stojí jednotlivec, ktorý smrť vníma ako niečo konečné, 

jednoducho ako zánik existencie (tento postoj zodpovedá biologickej realite človeka
161

, 
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podľa ktorej sa smrť rovná rozkladu, absolútnemu koncu), a na strane druhej sa nachádza 

kultúra, ktorá vníma smrť ako mocnú silu, ktorá nesie vlastný význam (avšak ten jej ňou 

bol umelo pripísaný). Jednotlivec koniec koncov prijíma a chápe smrť tak, ako to vidí 

v rámci svojej komunity, čiže už ako dieťa sa učí vnímať úmrtie a všetko s ním spojené, 

teda aj vzťah k násilnej smrti na obetnom kameni, od svojho najbližšieho okolia a od 

svojich rodičov. 

Všetky pocity a myšlienky, ktoré v súvislosti s umieraním budú prisúdené jednotlivcovi v 

Mezoamerike, budú zákonite len vlastnými subjektívnymi úvahami a domnienkami 

vychádzajúcimi zo stereotypizácie a generalizácie istého kultúrno-sociálneho fenoménu, 

ktorý sme nemali možnosť pre jeho zánik sami prežiť (čiže do istej miery budú len 

obyčajnými fabuláciami, aj keď vychádzajúcimi z historických reálií, písomností a pod.). 

Jediným východiskom, o ktoré je možné sa bez väčších pochybností oprieť, je práve 

oficiálna dogmatická rovina vysokých funkcionárov a elít kultúry, teda predovšetkým 

mocenskej, kňazskej a vzdelaneckej vrstvy. Prameňom (ich) poznania sú pre nás historické 

listiny, pôvodné indiánske kódexy či nálezy, interpretácie a východiská archeológie 

popisujúce sociálnu a náboženskú situáciu poklasickej Mezoameriky, keďže spisované boli 

takmer výlučne len všeobecne uznávané, čiže elitou odobrené systémy, či už 

náboženského, spoločenského alebo kultúrneho charakteru. 

Množstvo a rozsah obete v danom kultúrnom prostredí svedčí primárne o sile sociálnych 

väzieb a o ich prevahe nad individuálnym faktorom jednotlivca, keďže o osude indivídua 

v predhispánskej Mezoamerike rozhodovala spoločnosť, a to najmä prostredníctvom vrstvy 

kňazov. Dokonca aj smrť je tak považovaná za katastrofu len z úzko individuálneho 

hľadiska, keďže rešpektovanie kolektívneho záujmu má pre spoločnosť oveľa vyššiu cenu 

ako smrť jednotlivca. Preto teda budúce obete mali prijímať svoj údel ak nie radostne, tak 

prinajmenšom s hrdosťou a vierou, že ich krv preliata na obetnom kameni predĺži život 

spoločnosti. Takéto vnímanie vlastného existenciálneho zániku však bolo v konečnom 

dôsledku len ideálom aztéckej elity, preto budúcim obetiam boli niekedy pred samotným 

obetovaním podávané narkotiká a utišujúce látky. Avšak aj prirodzený rešpekt z kňazov či 

autority ako takej mal na zajatcov ochromujúci dopad, navyše keď boli obete symbolicky 

podriadené božstvu a súčasne aj synonymom životne dôležitého poslania obnovy sveta. 
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U obyvateľov Mezoameriky však existovala aj viera v posmrtný život
162

 (čím sa 

definitívnosť smrti nemusela zdať až tak konečnou a tragickou) a k svojim mŕtvym sa 

podľa toho aj správali. Napriek tomu, že spôsoby pochovávania a prípravy na druhý svet sa 

mierne líšili od jednej oblasti k druhej a tiež sa postupne pretvárali v čase, badať tu isté 

podobnosti. Nech už sa však v rámci skúmaného priestoru Mezoameriky stretávame 

s akýmikoľvek predstavami o posmrtnom živote (a existuje ich vskutku veľké množstvo), 

rozhodujúcim bol (minimálne pre obyčajný ľud) vždy spôsob smrti a nie charakter života. 

Mezoamerické eschatologické predstavy a samotné vnímanie smrti napokon 

sprevádza vcelku podstatná nejednoznačnosť, ktorá ale nie je nepochopiteľná, nakoľko ide 

o skutočne rozľahlé územie, v rámci ktorého je rozpoznateľných niekoľko jazykových 

skupín navzájom si nerozumejúcich. Nepochybne tu takisto existoval celý rad lokálnych 

kmeňových božstiev, oficiálnych a žitých systémov viery, množstvo rôznych odlišných 

komplexov rituálov a obradov, kvantum miestnych obmien nielen samotných mien bohov 

ale aj ich atribútov, vlastností či charakteristík, ktoré mohli byť neznáme a nepoznané od 

mesta k mestu. Na ľudskú myseľ a názory tiež vplýva množstvo iných faktorov, ktoré 

dokázali túto nejednoznačnosť spôsobiť a práve tak aj potvrdiť jej zmysel. 

 

5.1 ZAOBCHÁDZANIE S TELAMI OBETÍ 

 

Ako takmer každý aspekt života v prostredí Mezoameriky bola aj (nielen faktická 

ale tiež symbolická) manipulácia s mŕtvolou, či lepšie povedané s telami obetí motivovaná 
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magicko-mystickými predstavami. Telo obete rituálneho obradu zasväteného božstvám 

nemalo však svoju komplexnú hodnotu ako celok. Pre samotné Slnko, zosobnenie božstva, 

malo cenu výhradne srdce a krv, čo boli posvätné komodity, ktorým bola v rámci kultúrno-

historických významov pririeknutá mystická imaginácia vo forme stravy či výživy pre 

vyššie bytosti. Zvyšok tela však nemal pre božstvo žiadnu podstatnú hodnotu. 

Po každom rituáli ľudskej obete, ktorého priebeh akiste vzbudzoval u všetkých 

zúčastnených výnimočný pocit sakrálna, nasledovala, povedzme, pragmatickejšia (zaiste 

však nie desakralizovaná) časť obradu – zbavenie sa tela, ktoré sa v tejto chvíli (spravidla 

už pozbavené srdca a krvi) stávalo nepotrebným pre božstvo, nie však pre náboženské 

účely celkovo. Aj v takej situácii, keď telo splnilo svoju primárnu a pre božstvo aj jedinú 

úlohu, sa totiž dajú, ako neskôr objasním bližšie, ľudské pozostatky účelne využiť. 

Ku každému typu obete, čo sa manipulácie s jej telom týka, sa pristupovalo inak, najmä 

však v závislosti od božstva, ktorému bola obeť zasvätená. Zvyčajne ich pochovávali na 

nádvorí chrámu (v mayskej oblasti o tom informuje Landa
163

), zachovali sa dokonca 

záznamy, podľa ktorých sa v jednej časti námestí povaľovali (poprípade boli uskladnené) 

odrezané končatiny spolu s kosťami obetovaných
164

. 

Ak sa opäť zameriam na konkrétnu oblasť aztéckeho kultúrneho areálu, tak napríklad 

v prípade obradov bohyne Xilonen, pri ktorých bývala obetovaná mladá žena sťatím hlavy, 

bolo jej telo (po tom, čo bolo jej vytrhnuté srdce ponúknuté zmienenej bohyni) pochované 

na kukuričnom poli. Týmto aktom mala byť zabezpečená dobrá úroda, keďže Xilonen bola 

bohyňou kukurice. O obeti určenej bohovi Tezcatlipocovi, ku ktorému sa aj po smrti 

správali ako k božstvu samému a jeho telo kňazi slávnostne zniesli zo svätyne s náležitými 

božskými poctami, som informovala už vyššie. V iných prípadoch však po tom, čo bolo 

telo obete zhodené dolu strmým schodiskom chrámu k jeho úpätiu, bolo obradne 

rozštvrtené a niektoré časti tiel sa rozdelili medzi najvyšších hodnostárov a tých, ktorí na 

tomto obetnom rituáli nejakým spôsobom participovali. V ľudských mysliach totiž 

jestvovala hlboko zakorenená, mýticky podložená (a teda zároveň ospravedlnená), a 

každodennými obetovaniami neustále živená a potvrdzovaná viera v skutočnosť, že obeť je 

zosobnením boha, pre ktorého je obetovaná, nuž a ten (zvyčajne to však bol najvyšší kňaz-

obetník spolu so svojimi pomocníkmi alebo bojovník, ktorý obeť zajal na bojisku), kto zje 

jej mäso, participuje na božskej podstate, atribútoch či vlastnostiach boha. Medzi obrady 
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končiace rituálnou konzumáciou ľudského mäsa, patrila obeť bohovi Xipe Totecovi, 

pričom však za jedlé časti tela boli považované len ruky a nohy človeka, trup, ktorý 

nebýval konzumovaný, sa buď spaľoval alebo ním bola kŕmená divá zver.
165

 Zmienka 

o takejto inštitúcii podobnej našej zoologickej záhrade sa zachovala v správe Díaza del 

Castilla, ktorý opisuje situáciu v Tenochtitláne nasledovne: „...a tiež tam mali šelmy, totiž 

akési tigre a levy dvoch druhov, jedni, ktorí vyzerajú ako vlky a v tejto zemi sa volajú 

šakaly alebo líšky, a šelmy malé; všetky sa živili mäsom; väčšinu z nich chovali v tomto 

dome a dávali im ako potravu jelene, moriaky, psíky a inú lovnú zver, a ako som počul, tiež 

telá obetovaných Indiánov. A s tými si počínali takto:... keď nejakého úbohého Indiána 

obetovali, veľkými nožmi mu rozrezali hruď, vyňali dymiace srdce a krv a predložili ho 

svojim modlám, v ktorých mene tú obeť konali, potom urezali stehná, paže a hlavu a tie 

zjedli na slávnostiach a hostinách; hlavu zavesili na trám; vnútornosti obetovaného 

nezjedli ale dávali tým šelmám. Ďalej v tom prekliatom dome mali mnoho zmijí 

a jedovatých hadov...; ako potravu im dávajú vnútornosti obetovaných Indiánov...“
166

 

Na záver časti venovanej zaobchádzaniu s ľudskými pozostatkami zvýšiacimi po 

obetných obradoch je na mieste pokúsiť sa objasniť význam manipulácie s ľudskou hlavou 

tendenčne označovanej ako kult lebiek. Na zvláštny význam lebiek (ktorý má 

nediskutabilný súvis s reaktualizáciou mýtu o zrodení Huitzilopochtliho) v skúmanom 

prostredí poukazuje ich umiestňovanie na stenu lebiek známu pod nahuaským názvom 

tzompantli
167

, považovanú za špecifické miesto kultu, ktoré mali na starosti špeciálne na to 

určení kňazi. Išlo o akési drevené lešenie, na ktorého horizontálnych priečkach boli 

ponavliekané ľudské lebky, jedna vedľa druhej. Hlava mala výnimočnú rituálnu funkciu, 

pretože podľa viery bola centrom tonnali,
168

 božskej energie, ktorú bolo treba uvoľniť 

vesmíru – preto bola hlava odseknutá a jej vystavenie na tzompantli symbolizovalo 

víťazstvo Slnka. 
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5.1.1 RITUÁLNA ANTROPOFÁGIA – KANIBALIZMUS AKO NÁBOŽENSKÝ 

OBRAD 

 

Podľa amerického antropológa Marvina Harrisa nemala slobodná vôľa a morálna 

voľba jednotlivca v rámci dejinného vývoja Mezoameriky prakticky žiadny významný 

vplyv na produkty systému sociálneho života.
169

 Kultúra tak skutočne na prvý pohľad 

môže pôsobiť ako živý organizmus či samostatná jednotka prakticky izolovaná od vôle 

subjektu, stále je však iba produktom ľudského ducha, myslenia a konania, a to aj napriek 

tomu, že sa už spätne akosi nedá len tak ľahko preprogramovať. Opäť teda v prvom rade 

záleží na uhle pohľadu a spôsobe následnej interpretácie, tak či tak závislej od 

predpokladaných záverov a potrieb bádateľa. Toto stanovisko je v princípe jednoducho 

aplikovateľné aj na problematiku kanibalizmu, fenoménu, na ktorý je možné nazerať skrz 

niekoľko rôznych typov pohľadov. Ja si z celej palety prístupov zvolím (síce možno do 

istej miery kontroverzné – tak však v podstate môže pôsobiť aj celá nasledujúca časť) 

hľadisko charakteristické pre kultúrnych relativistov. Tento pohľad umožňuje odbremeniť 

sa od potreby subjektívnych hodnotení, pretože k fenoménu pojedania ľudského mäsa 

človekom tak budem pristupovať ako k jednému z mnohých aspektov istého špecifického 

celku, ktorý vypovie svoj význam skrz symbolickú rovinu vyplývajúcu práve z dôkladného 

poznania danej skupiny. 

Ak však v zmysle predchádzajúcej myšlienky ešte na kúsok odbočím, práve vďaka 

kontextu tejto idey je možné vysledovať genézu samotného slova kanibalizmus respektíve 

kanibal. Toto pomenovanie je odvodené od kmeňa Karibov (Caribales = canibales)
170

 

obývajúcich predovšetkým ostrovy Karibského mora a pobrežné oblasti Južnej Ameriky, 

ktorí mali povesť ľudožrútov. Je to teda termín, ktorý vznikol a rozšíril sa až po objavení 

Ameriky, čo však neznamená, že dovtedy tento fenomén pre európsku spoločnosť 

neexistoval či bol neznámy. Minimálne v období prvých zámorských plavieb, čo 

v podstate ešte stále, aj keď už len okrajovo, spadá do môjho (časového) okruhu záujmu, sa 

európsky svet postupne stretal (aj keď v mnohých prípadoch opäť len v rámci ničím 

konkrétnym nepodložených fabulácií, ako sa napríklad o niektorých novoobjavených 

afrických kmeňoch tvrdilo, že sú kanibalmi len na základe toho, že to na nich Európanom 

prezradili ich kmeňoví susedia alebo priami nepriatelia) s fenoménom kanibalizmu. Tento 
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termín sa v slovníku raného novoveku tak rýchlo zaužíval, až sa takmer prestalo používať 

pôvodné starogrécke označenie tohto kultúrneho prvku – antropofágia
171

. Čo však 

spôsobilo toto pomerne rýchle obľúbenie si cudzieho označenia s následkom už vyššie 

naznačeného terminologického vývoja? Bola to práve v tomto texte už niekoľkokrát 

skloňovaná kultúrna stereotypizácia, čiže predsudky
172

, čo je možné do istej miery 

považovať už za takmer univerzálnu odpoveď na celú škálu antropologických problémov. 

Preto je na mieste opäť pripomenúť opodstatnenosť vyššie spomenutého kultúrno-

relativistického pohľadu, pretože každý kultúrny aspekt dáva zmysel len na pozadí jeho 

vlastného kultúrneho a sociálneho systému, bez ktorého by bol doslova vytrhnutý 

z kontextu. 

V našom kultúrnom prostredí sa až príliš dlhý čas tento pojem spájal (a 

pravdepodobne už navždy aj bude spájať) s necivilizovanosťou, divošstvom, diablom 

a podobne. Avšak pre vyhnutie sa negatívnym a v hojnej miere kritizovaným aspektom 

kultúrneho relativizmu (čím môžeme chápať primárne akúsi prirodzenú a akoby 

automatickú kritiku vlastnej spoločnosti na základe vyzdvihovania predností kultúry 

cudzej, zväčša s označením prírodná), možno nie je namieste ani snaha o vyvrátenie tejto 

predstavy. Základom (takpovediac tým zdravým jadrom) kultúrno-relativizujúcich teórií je 

však tvrdenie, že každé poznanie je svojím spôsobom skutočné a korektné práve preto, že 

je východiskom špecifického kultúrneho kontextu, čiže spoločenstva, ktoré dané 

východiská za skutočné a pravdivé považuje na základe ním dennodenne prežívanej 

reality. Ponechám však tieto úvahy bokom, predsa len nie sú pre zameranie práce až tak 

podstatné a vrátim sa k otázke základnej charakteristiky fenoménu kanibalizmu. Tento 

motív sa v odborných prácach poslednej doby najčastejšie skloňuje v súvislosti 

s náboženstvom a magickými predstavami, čo je však vcelku jednoducho opodstatniteľné, 

keďže väzba na náboženstvo akoby akt kanibalizmu posúvala do inej roviny a vytvárala 

tak z niečoho v bežných podmienkach spoločnosťou absolútne neprijateľného a odvrhnutia 

hodného prijateľnejší a viac-menej logicky vysvetliteľný rituál
173

. Preto sa väčšina 

odborníkov zhoduje v tom, že primárne išlo o kanibalizmus rituálny a teda východiskom 

pre tieto v západnom ponímaní prinajmenšom sporné aktivity nebola akási vrodená 

krutosť, ale práve natívne predstavy o svete a živote, o fungovaní spoločnosti a vesmíru 
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celkovo. Táto fixácia na špecifické, kultúrne zdedené predstavy o svete a priestore bola, 

pochopiteľne, veľmi silná a stala sa (nielen z hľadiska významného pôsobenia kňazskej 

vrstvy na lokálnu spoločnosť už aj tak do značnej miery ovplyvnenej mytológiou) doslova 

sociálnou nutnosťou, kultúrne sankcionovaným aktom, ktorý má vcelku jasne definovaný 

zmysel. Pretože kdekoľvek sa fenomén pojedania ľudského mäsa vyskytoval, vždy musel 

byť zákonite vnímaný ako prekračovanie istej veľmi nebezpečnej hranice, keďže ľudský 

život a ľudské telo sú mimoriadne silno tabuizované entity a ktorákoľvek činnosť, ktorá 

má za následok ich možné existenciálne ohrozenie a zničenie, prípadne ich totálne 

zlikvidovanie, býva spätá s obradným správaním
174

 a zvyčajne sa spája aj so zrejmými 

príčinno-následnými vzťahmi. 

Existuje však aj ďalší pohľad, prostredníctvom ktorého sa dá na tento jav nazerať ako na 

metaforu „neskrotenej divočiny – bez tohto pojmu by stratil zmysel pojem kultúra, ktorý je 

jeho dokonalým protikladom aj doplnkom“
175

. Všetky ľudské spoločnosti nepochybne 

prešli obdobím, v ktorom práve ten svoj svet vnímali a vykladali prostredníctvom kultúry 

a naopak, práve kultúra pre nich bola tým, čo im poskytovalo prostriedky na chápanie 

okolitého sveta. 

Na tomto mieste sa však dotknem aj problematiky kanibalizmu ako náboženského 

obradu prostredníctvom porovnania a kritickej analýzy Harrisových záverov v dielach 

Good to Eat (Vhodné k jedlu) a Cannibals and Kings. The Origins of Culture (Kanibali 

a králi. Pôvod kultúry), v rámci ktorých autor rozpracoval kultúrno-materialistickú 

myšlienku, na základe ktorej predpokladá, že kanibalizmus je prirodzená kultúrna reakcia 

(ak teda o danej spoločnosti uvažujeme z čisto materialistického hľadiska ako 

o adaptačnom systéme). Tvrdí tiež, že zajatci sú vlastne iba ďalším možným zdrojom 

proteínov, čiže energie a samotný kanibalizmus je v tom prípade iba vedľajším produktom 

vojenstva. A bitky sú vo svojej podstate zas len bojom o zdroje, a to nielen o tie 

materiálne, ako napríklad o územie, prírodné bohatstvo či o lovecké revíry, ale aj o zdroje 

nehmotné (ideologické), za aké by sme primárne mohli považovať moc a prestíž, ktoré 

však, koniec koncov, vždy len umožňujú lepší prístup k zdrojom hmotným. Tento 

základný aspekt vojny ako takej sa naprieč tisícročiami presúva rôznymi územiami bez 

zmeny základnej formy svojej prvotnej príčiny, mení sa tak len zámienka a bojová taktika 

či vojenské vybavenie. 
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Vrátim sa však späť k Harrisovi, ktorý sa v diele Kanibali a králi v podstate nesnaží ani tak 

nájsť odpoveď na otázku „prečo?“, ale „ako?“ – socializáciou sa totiž podľa neho dajú 

naučiť znášať a so stoickým postojom akceptovať verejné prejavy násilia, mučenia, 

zabíjania a rovnako sa teda dá naučiť aj chuti ľudského mäsa (napriek tomu však podľa 

neho nevychádzala agresia primárne z vojenskej praxe).
176

 Podľa amerického antropológa 

Michaela Harnera, ktorý prezentuje podobné názory ako Harris, bola potreba ľudských 

obetí, ktoré mali uspokojiť chúťky bohov a Aztékov samých, nielen vecou náboženskou 

(čiže túžba bohov po krvi), ale že bola prirodzeným dôsledkom špecifických ekologických 

podmienok, pričom poukazuje najmä na skutočnosť, že prudký nárast obyvateľstva mal za 

následok obdobne prudký úbytok voľne žijúcej zveri vhodnej na konzumáciu. Preto prišiel 

s hypotézou, že kanibalizmus bol len decentne náboženskou ritualizáciou zamaskovaný 

dôsledok týchto ekologických podmienok
177

, čo podkladá komparáciou Mezoameriky a 

Ánd, kde počet obradov ľudských obetí úmerne klesá so zvyšujúcim sa množstvom 

živočíšnych druhov slúžiacich ako potrava. 

Na druhej strane, ako som už naznačila aj vyššie, bezvýhradná sakralizácia fenoménu 

kanibalizmu akoby mala za úlohu iba zbaviť etnikum vykonávajúce kanibalskú prax 

morálnej zodpovednosti. Preto aj napriek značnej kontroverzii východísk oboch 

zmienených autorov je to vždy len jedna z možných (mnohých) alternatív. Odmietavý 

postoj voči ich hypotézam je možno do istej miery spôsobený väčšinovou predpojatosťou 

spôsobenou dnešným západným (humanizmom ovplyvneným) rámcom hodnôt, v ktorom 

vyniká istá tabuizácia ľudského tela, i keď v minulosti opäť platili iné morálne kritériá 

(vďaka čomu môžeme tabu vzťahujúce sa na nedotknuteľnosť tela aplikovať takmer 

výhradne len na oblasť náboženskú). 

K hypotéze, ktorá tvrdí, že aztécky kanibalizmus je možné vysvetliť ako reakciu na 

populačný tlak a hladomor
178

, sa vyjadruje aj Ortiz de Montellano, ktorý však tvrdí, že 

najväčšie množstvo obetí kanibalizmu pripadlo najmä na obdobia dostatku úrody, čo sa dá 

vysvetliť jedine ako vzdávanie vďaky bohom. Antropofágia tak nebola motivovaná hladom 
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 Táto hypotéza spadá do oblasti východísk ekologických materialistov. Jedným z príkladov môže byť 

Harnerova štúdia The Enigma of Aztec Sacrifice (Záhada aztéckej obete), v ktorej sa autor vyjadruje, že 

nevyhovujúce materiálne a náročné životné podmienky robia z fenoménu kanibalizmu len (síce) neobvyklú, 

ale prirodzenú reakciu na ne. 
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ale vierou, že tento akt umožní komunikáciu s bohmi (apropo, rovnaké hľadisko zastáva aj 

Ingham), keďže k najväčšej spotrebe ľudského mäsa prichádzalo v čase zberu úrody.
179

 

Ďalšou skutočnosťou, ktorá vyvracia hypotézy o zvyšovaní prísunu aminokyselín 

a proteínov (alebo inak povedané kanibalizmu ako ekologickej nutnosti), je fakt, že ľudské 

mäso vo väčšom množstve konzumovala len nobilita
180

, ktorá mala oveľa lepší prístup 

k potravinám ako zvyšok obyvateľstva.
181

 Nebola to teda vidina ľudského mäsa (prípadne 

proteínov), ktorá motivovala aztéckych bojovníkov k skvelým výkonom na bojovom poli – 

chytenie zajatca s cieľom jeho obetovania božstvám bolo totiž prakticky jediným 

spôsobom, ako dosiahnuť spoločenské uznanie a prestíž, sociálne výsady či vysoký štátny 

post. Ak to teda zjednoduším, Aztékovia jednoducho verili, že subjekt obetovania 

božstvám sa po vlastnom obrade sám stáva posvätným a jeho konzumácia bola aktom 

jedenia, eventuálne prijímania boha samotného. 

Čo sa dobových prameňov týka, tie boli prvotnou platformou pre priebežne sa 

formujúce rôzne akademické východiská, takisto však mohli byť a boli ovplyvnené 

tendenčnými pohnútkami (ako napríklad Cortésovou túžbou po bohatstve a tituloch, 

rovnako ako Díaz del Castillovou túžbou po uznaní, ktorého sa mu v službách Cortésa 

akiste nedostalo v očakávanej miere, alebo v iných prípadoch túžbou po šírení 

kresťanstva). Cortésove vyhlásenia, ktoré boli do značnej miery založené na svedectvách 

nepriateľov Aztékov, sú toho zjavným prípadom (jeho tlmočníčka Malintzin, alebo doña 

Marína, ako bola nazvaná Španielmi, takisto mohla sledovať svoje ciele). Zo španielskych 

záujmov (či už máme na mysli záujmy Koruny alebo cirkvi) jednoducho vyplýva, že bola 

nevyhnutná dehumanizácia Aztékov (čo mohlo pokojne zahŕňať aj zásadnú mieru 

dezinterpretácie skutočnosti). Pretože len prehlásenie tamojšieho obyvateľstva za 

nerovného Európanom (eventuálne ľuďom) a ich následné podriadenie či dokonca 

zotročenie (na základe ich spôsobu života a viery nezlučiteľného s európskymi zásadami), 

mohlo odôvodniť a ospravedlniť proklamovaný nárok na výhody plynúce z ich krajiny. 

Hodnota ľudského života pripisovaná jednotlivcovi v rôznych civilizáciách 

a v rozličných obdobia bola a je zákonite odlišná v závislosti od inštitúcie, ktorá mu ju 

pripisuje. Živý človek mal samozrejme svoju nezanedbateľnú cenu aj v kultúre a ponímaní 

Aztékov. Túto hodnotu však nemal len pre svoje spoločenstvo (čiže hodnota indivídua 
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 „...A keď boli zabití, rozrezali ich na kusy a varili ich... a vznešení jedli, všetci vysokopostavení sudcovia, 

nie však nižší ľud, iba vodcovia.“ (Sahagún, citované v CARRASCO. 2007: 51). 
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nebola primárne len ekonomická a sociálna), ale hodnota ľudského života bola 

pochopiteľne automaticky navýšená aj o aspekt jeho pretransformovania do možnej 

podoby daru pre božstvo, čím bol ľudskej osobe pripísaný aj obrovský náboženský 

význam. Figuruje tu teda navýšenie podstaty ľudskej bytosti o náboženskú rovinu. 

Paradoxom ostáva, že tejto hodnoty mohol jednotlivec dosiahnuť jedine po svojej smrti, 

respektíve práve svojou smrťou. Ľudia totiž boli, ako som povedala už vyššie, primárne 

stvorení pre službu bohom. A samotná konzumácia ľudského mäsa v danom kultúrnom 

prostredí predstavovala symbolické povýšenie konzumenta na úroveň bohov za účelom 

komunikácie s nimi – v prvej fáze obetovania bol zajatcovi pripísaný status samého 

božstva, pričom, aby bolo jednotlivcovi umožnené získať zmienenú sakrálnu pozíciu, bolo 

potreba obetovať a zjesť toho, kto predstavoval božstvo, čiže zajatca. 

Je nevyhnutné pokúsiť sa hlbšie pochopiť aj danú dobu a najmä historický kontext. 

Na šok a zdesenie Španielov z ľudských obetí a kanibalizmu, ako sa to prezentuje 

v súdobých koloniálnych prameňoch, sa dá nazerať z dvoch hľadísk. V rámci prvého 

pohľadu je potrebné si uvedomiť, že vtedajší Európania sa s podobnými prejavmi násilia 

sprevádzanými značnou brutalitou (či už v náboženskom, kultovom alebo dokonca 

praktickom kontexte) bežne stretávali v domácom prostredí napríklad na verejných 

popraviskách alebo v bojoch. Z histórie Starého kontinentu sa nám zachovali síce menej 

početné, ale nie nepodstatné záznamy aj o ľudskom obetovaní s následným rituálnym 

kanibalizmom, alebo z tej pragmatickejšej roviny – záznamy o pojedaní zomretých tiel 

svojich blížnych v časoch niekoľkých kolosálnych hladomorov
182

. Sporným však v tomto 

smere bola predovšetkým skutočnosť, že konzumácia ľudského mäsa a zabíjanie boli 

vykonávané z náboženských pohnútok, a to, ako som už vyššie poznamenala, bolo práve 

tým skutočným a pravým tŕňom v oku Európanov, ktorí vnímali krv na posvätnom 

priestore ako vrcholne znesväcujúci prvok. 

Môžeme však hovoriť o kanibalskom kulte Aztékov? A môžeme kanibalizmus oddeliť od 

komplexu ľudskej obete a hodnotiť ho ako samostatnú entitu? Nezdá sa, že je to práve 

relevantné riešenie danej problematiky, pretože tieto dva fenomény boli v tomto prostredí 

neoddeliteľne previazané a po vytrhnutí antropofágie z kontextu praxe ľudského 

obetovania by prišla o svoje sakrálne aspekty (ktoré jej prepožičiavajú logický rozmer). 

Avšak aj keď ju jej prepojenie s náboženským rituálom do istej miery zdôvodňuje, vždy je 

možné namietať, že v zásade to boli Aztékovia a nie ich bohovia, kto prelieval ľudskú krv. 
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6. POLITICKO-MOCENSKÉ PRAKTIKY – PROFÁNNY 

ASPEKT ĽUDSKEJ OBETE NA PRÍKLADE AZTÉKOV 

 

Je možné charakterizovať mezoamerických Indiánov len ako ľudí maximálne 

ovplyvnených vierou, podľa ktorej ich bohovia potrebujú piť ľudskú krv a jesť ľudské 

srdcia, pričom z toho vyplývajúca ľudská obeť je ich posvätnou povinnosťou? Je možné 

vidieť vo všetkých vyššie popisovaných rituáloch len náboženský aspekt alebo bola prax 

obetovania iba zámienkou pre mocenskú expanziu? 

Podľa môjho predpokladu skutočne na opačnej strane dosahu náboženského dogmatizmu 

stojí politická sféra vplyvu. V konečnom dôsledku sa však nedá povedať, že by bol 

v Novom svete jasne badateľný mocenský boj a súperenie o nadvládu medzi náboženskou 

a svetskou zložkou, no už pri povrchnejšom štúdiu tejto oblasti nám musí byť jasné, že len 

pod zástavou náboženstva by vládnuce vrstvy neboli schopné vykonávať a vôbec 

vyžadovať také množstvo krvavých rituálov. Vládnuca elita si musela byť veľmi dobre 

vedomá strachu, ktorý bol prostredníctvom verejne vykonávaných obetných rituálov 

prenášaný na obyčajné obyvateľstvo. To by si totiž samé vystačilo s prírodnými božstvami 

súvisiacimi s dažďom, úrodou a plodnosťou (čo boli skutočne preferované božstvá 

v ľudovom kulte). 

Roľníci k svojmu životu potrebovali vhodné klimatické podmienky a pôdu. Mestá zase 

potrebovali roľníkov, aby boli schopné života a preto im zaobstarávali pôdu, ktorú 

získavali víťazstvami vo vojnách a následným podmaňovaním si cudzích území. 

Prostredníctvom kultu vyžadujúceho obete božstvám boli navyše schopné ovplyvňovať aj 

druhú sféru potrieb, čím mám na mysli ovládnutie prírodných dejov
183

 (pričom vôbec 

nezáleží na tom, že to bola moc len fiktívna, jej enormný dosah na masy nemožno 

poprieť). Takto jednoducho to samozrejme nefungovalo, ale vďaka tejto rovnici si môžeme 

lepšie uvedomiť vzťah medzi obyčajnými ľuďmi a elitami – jedni potrebovali druhých, 
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 V rituálnom centre Tenochtitlánu sa dennodenne vykonávali rituály ľudskej obete, každý deň znovu 
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možné si tieto udalosti nespojiť? Mezoamerický ľud nemal žiadnu istotu, že svet by neskončil, ak by kňazi 

nevykonali potrebnú obetu božstvám – prirodzený zákon kauzality fungoval aj v tomto prostredí. Kňazská 

elita na čelných pozíciách vládnuceho aparátu mala v rukách rituálnu moc nad prírodou a svetom, pričom 

práve touto schopnosťou pozitívne pôsobiť na život bolo ospravedlnené ich nadradené spoločenské 

postavenie, samotná nadvláda nad ľuďmi a praktiky, akými bola dosahovaná. 
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pričom zaujímavým pre túto kapitolu je práve sociálno-politický vzťah medzi nimi, medzi 

podriadenými a vládnucimi. 

Chod spoločnosti je závislý a doslova podriadený sociálnym praktikám,
184

 ktorých 

správne fungovanie má na komunitu rozhodujúci dosah a okrem toho, že formujú jej 

celkové vonkajšie prezentovanie, majú nekompromisný vplyv aj na jej obsah (či už sem 

radíme hospodárske, politické a ekonomické systémy alebo sociálne normy či spoločenskú 

stratifikáciu a pod.), čím profilujú jednotlivé subjekty (zmýšľanie a konanie jednotlivcov). 

Za tieto praktiky, ktoré určujú koncepciu každej kultúry, je možné považovať spoločenské 

zvyky a sociálne normy, jednoducho také spôsoby konania, ktoré okrem iného zabezpečujú 

(vládnucemu prvku spoločnosti) ovládnutie más a ich myšlienkových štruktúr. Oficiálne 

predpisy a pravidlá, ktoré dávajú spoločnosti jej finálnu podobu, vychádzajú z rôznych 

zdrojov, keďže každá moc má určitú legitimitu (či už je podložená božou vôľou a božími 

zákonmi, prirodzeným právom ľudu či každej ľudskej bytosti alebo rôznymi zmluvami 

medzi nimi), pričom v mezoamerickom prostredí moc vyplývala z mytologickej tradície
185

 

a doktrinálnych ideí. Viera v bohov dáva spoločnosti pocit výnimočnosti, čo v prípade 

daného areálu a predovšetkým Aztékov, ktorých v tejto záverečnej kapitole použijem ako 

príklad zastupujúci oblasť stredného Mexika, platí dvojnásobne a pevne stanovený kult jej 

zase dáva systém. Avšak ich svetská podstata je charakterizovaná silou autority (hoci v 

prípade Mezoameriky výrazne sakralizovanou). 

Zásadným prvkom štátnej moci je jej vzťah k rituálom, nakoľko práve tie (tým, že svojou 

cyklickosťou zasahujú do jej štruktúr) zaručujú jej ukotvenie v posvätne. Avšak aj napriek 

tomu, že sa mezoamerická spoločnosť javí byť celkom presiaknutá náboženskou 

dogmatikou, jej riadiaca zložka je založená na čisto svetských pohnútkach. V danej oblasti 

je jednoducho hranica medzi svetskou a náboženskou sférou mimoriadne hmlistá. Jedna 

bez druhej nemôže existovať a oba aspekty (predovšetkým čo sa panovníckej moci týka) sú 

navyše tak ambivalentné, že by nebolo korektné púšťať sa do polemiky o dôležitosti či 

vyššej autorite jednej z nich. Tieto dve roviny ľudského myslenia a prežívania voči sebe 

vystupujú v radikálnom protiklade ale zároveň sa aj dopĺňajú. Svet je tak napokon tvorený 

prostredníctvom ich duality, pričom neexistuje situácia, pri ktorej by sa jedno k druhému 

priblížilo bez toho, aby súčasne nestratilo svoj pôvodný nepozmenený charakter
186

. 
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 Skutočnosť, že dejiny sú často výsledkom práve mytológie, respektíve z nej ústia, je typickým znakom 

spoločenstiev amerických Indiánov vo všeobecnosti (BALANDIER. 2000: 125). 
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 DURKHEIM. 2002: 46. 
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Pre potreby tejto práce je potrebné isté terminologické vymedzenie, v rámci ktorého 

rozumiem profánnym aspektom ľudskej obete predovšetkým politické praktiky 

a imperiálne ambície, nakoľko za svetské je možné považovať to konanie, ktoré vychádza 

zo subjektívnych motívov a nie je ukotvené v mýtoch,
187

 čiže nemá príslušný súhlas 

božstiev. K pojmu profánno však táto práca do značnej miery pristupuje ako 

k technickému termínu, keďže mocenské a politické systémy v danej oblasti vychádzajú 

(bohato podporované mytológiou) z posvätných štruktúr. Z toho dôvodu sa svetský 

charakter mezoamerickej spoločnosti nedá bezpečne oddeliť od jej sakrálnej podstaty, 

a preto nech je tak, vzhľadom k nasledujúcemu textu, aj vnímaný. V predhispánskej 

Mezoamerike bolo totiž profánne značne podriadené sakrálnemu, pričom ako príklad je 

možné použiť aztécky zakladateľský mýtus
188

 (chápaný ako ideologická história), ktorý sa 

stal mimoriadne vhodným a účelným nástrojom k politickým cieľom. Aztékovia patrili 

medzi tie národy, ktoré si starostlivo evidovali svoju históriu zahŕňajúcu pochopiteľne aj 

samotný príchod do jazernej oblasti Mexického údolia. Keď sa však z Tenochtitlánu stal 

silný a obávaný hegemón, skromné dejiny pôvodne bezvýznamných Aztékov boli vo 

svojej všednosti skromné až príliš, a tým pádom potupné a absolútne nevyhovujúce idei 
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 Mýtus, ktorý rozpráva príbeh o založení mesta Tenochtitlán, má súvis aj so samotným pôvodom Aztékov. 

Mýtus začína putovaním kmeňa z mýtickej pravlasti Aztlán (nie náhodou podobnej pozemskému 

Tenochtitlánu), odkiaľ sa na popud pramatky Chimalmy („Ležiaci štít“) a pod vedením kmeňového boha 

Huitzilopochtliho vydal v roku 1 Pazúrikový nôž (1116 n. l.) na juh hľadať svoj nový domov (KOVÁČ. 

2002: 190-192). Celý príbeh sprevádza množstvo udalostí presiaknutých pre danú oblasť príznačnými 

symbolickými motívmi, v tejto chvíli je však nevyhnutné poukázať najmä na podvojný charakter mýtu, ktorý 

je tvorený mytologickou ako aj historickou časťou. Prvá, ktorá podlieha absolútnej mystifikácii, je 

charakterizovaná štyrmi miestami, na ktorých Aztékovia istý čas pobudli. Táto kozmologická etapa je však aj 

napriek tomu kľúčovým momentom celého mýtu, nakoľko poukazuje na štyri svetové strany situované na 

nebesiach, ku ktorým tvorí paralelu historická časť mýtu charakterizovaná naopak štyrmi reálnymi miestami. 

Tým mýtus jednoducho hovorí, že Aztékovia prešli celý nebeský a pozemský svet (a tým si ho zároveň 

podmanili), pričom Tenochtitlán ako vernú kópiu bájneho nebeského Aztlánu založili presne v jeho strede, 

čím získal symbolickú funkciu základov nebies. Tento glorifikačný mýtus (zachovaný v kódexoch Boturini a 

Mendoza) dal Aztékom možnosť zdôvodniť a legitimizovať nárok na nadvládu nad ostatnými. Dôležitým je 

tiež znamenie, ktorým im kmeňový boh ukázal miesto, kde majú postaviť svätyňu (v zmysle imago mundi) 

a založiť mesto – bol ním orol sediaci na opuncii vyrastajúcej zo skaly (čo sa dá symbolicky vyložiť ako 

metafora nebies, sveta a podsvetia). Tento symbol sa stal predlohou pre pomenovanie mesta – Tenochtitlán je 

možné preložiť ako „Skalný nopál“ alebo „Miesto, kde na skale rastie nopál“ (KOVÁČ. 2002: 193), a takisto 

je dodnes mexickým štátnym znakom (viď obr. 1). 
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mocného vládcu celého mexického sveta. Toto stanovisko bolo práve tým rozhodujúcim 

dôvodom, na základe ktorého bolo možné uskutočniť zámer pozmeniť si dejiny k obrazu, 

ktorým sa aztécke elity chceli pred týmto okolitým svetom prezentovať, a potvrdiť tak 

svoju výnimočnosť a zároveň legitimizovať opodstatnenosť práva na mocenskú 

rozpínavosť a politické ambície. Vládnuca elita bola tou sociálnou vrstvou, ktorá určovala 

život spoločnosti, a to okrem iného aj tým, že bola súčasne strážcom a vlastníkom 

poznania minulosti. Na tom však nie je nič neobvyklé, keďže toto vlastníctvo plynutia času 

je základnou črtou každej ľudskej spoločnosti. Historické povedomie je kľúčom 

k poznaniu budúcnosti a ovládnutiu prítomnosti, čo sa práve aztéckej elite podarilo 

bravúrne využiť vo svoj prospech, ako je zrejmé aj z úspešného prepísania vlastných dejín. 

Pri aplikácii nových (a reaktualizovaní starých) zákonov a noriem do praxe, čo 

môžeme jednoducho zhrnúť ako vynucovanie a udržanie si poslušnosti, je pre politický 

systém príznačné použitie fyzického donucovania (priame násilie pokojne môže ostať 

v čisto hypotetickej rovine, účinok bude zväčša ten istý). A to je ďalšia črta, ktorá bola 

typická pre aztécku mocenská politiku – hrôza plynúca z predstavy a rozsahu rituálov 

ľudskej obete bola akoby predvojom už aj tak značne drvivej sily aztéckych vojsk. Sila je 

prirodzene spájaná s politikou, politický systém s nadvládou a nadvláda by bez istých 

donucovacích prostriedkov nemohla existovať. V tejto chvíli sa tak zo sociálnych praktík 

stávajú praktiky výlučne politického rázu, pretože zasahujú do rozhodnutí týkajúcich sa 

verejných záležitostí
189

.  

Pravidlá (alebo normy, zvyky či zákony) nie sú niečím, čo by bolo rešpektované 

automaticky. Pre ich dodržiavanie je potrebné nielen ich teoretické zdôvodnenie, ale aj 

praktické aplikovanie do systémov spoločnosti, musia byť teda podložené a 

legitimizované. Ani v prípade Aztékov preto nestačila len číra znalosť mýtov (keďže práve 

mytologická báza bola tým primárnym východiskom pre normy). Bolo nutné ich 

znovuoživovanie, aby sa pripomenula ich božská podstata, a tým preukázala nevyhnutnosť 

riadenia sa nimi (ich napodobňovaním). Pocit moci, ktorý vládnucej vrstve prinášalo 

vlastníctvo týchto princípov riadenia spoločnosti, navyše podporený aj katastrofickou 

víziou neustále hroziaceho zániku univerza spolu s fatálnou potrebou ľudskej krvi, rástol 

priamoúmerne počtu vykonaných obetí. Sprevádzaná obrovským pocitom zodpovednosti 

za správny chod celého sveta (Aztékovia boli skutočne presvedčení, že sú nielen pánmi 

sveta, ale že zaň aj nesú zodpovednosť) bola však táto nadradenosť vnímaná zároveň ako 

                                                           
189

 BALANDIER. 2000: 54. 



77 | S t r a n a  
 

nevyhnutný osud,
190

 skľučujúci údel fatalisticky vnímanej existencie. Vykonávaním 

obetných rituálov, ktoré vo svojej podstate zabezpečujú obnovu spoločnosti a chod sveta 

bol nielen preukazovaný posvätný charakter mocenských systémov, ale takisto bola 

dennodenne pripomínaná i naliehavosť potreby vojenskej expanzie. 

Moc, ktorej disponovanie je zásadnou podmienkou existencie komplexnej spoločnosti, je 

možné definovať z dvoch pohľadov, z hľadiska vnútornej a vonkajšej hrozby
191

. Pod 

tlakom vyvíjaným zvnútra je možné predstaviť si mocenské záujmy jednotlivcov bažiacich 

po moci, vonkajší tlak reprezentuje snaha udržať si suverenitu a súdržnosť voči 

cudzincom, pričom táto hrozba môže byť pokojne len predpokladaná. Moc je teda akýmsi 

symbolom jednoty a zároveň vymedzenia sa voči ostatným. Ani pre Aztékov nebolo 

potrebné podmaniť si všetky susedné i vzdialenejšie štáty. Respektíve dokázali svoju 

neschopnosť podrobiť si niektoré mestské štáty využiť vo svoj prospech, čoho ukážkovým 

príkladom je voči Tenochtitlánu nezávislá Tlaxcala, ktorú pravidelne využívali na 

dopĺňanie stavov zajatcov určených na obetovanie. Hrozba napadnutia alebo rebélie bola 

navyše potvrdením ich vnútornej jednotnosti a faktorom udržania sociálneho poriadku 

v rámci komunity. 

Štátna moc Tenochtitlánu, predstavovaná na jednej strane svojimi autoritatívnymi 

tendenciami a prízvukovaním dôležitosti ľudských obetí, je na druhej strane 

ospravedlňovaná svojou snahou o udržanie nielen kolektívnej bezpečnosti a prosperity, ale 

zachovania celosvetového poriadku a sveta ako takého. Taktiež aj táto skutočnosť posúva 

profánny aspekt moci do posvätnejšej roviny. Vzhľadom k vypovedanému je možné 

konštatovať, slovami politickej antropológie, že politická moc „je súčasne prijímaná (ako 

ručiteľ poriadku a bezpečnosti), uctievaná (vzhľadom k posvätnu, ktoré v sebe zahŕňa) 

a spochybňovaná (pretože ospravedlňuje a udržiava nerovnosť)“
192

. 

Politickú moc alebo moc ako takú by nebolo adekvátne vnímať len ako nejaký 

nedefinovateľný abstraktný pojem, ale ako subjekt, ktorý sa spodobuje zväčša v osobe 

samostatného vládcu alebo viacčlenného vládnuceho aparátu. V aztéckom Tenochtitláne 

bola týmto subjektom dvojica panovníkov, o ktorých sa zmieňujem na nasledujúcich 

stránkach. Na tomto mieste je však dôležité zamerať pozornosť na vzťah svetského 

panovníka k posvätnu, ktoré tvorí základy jeho moci. Hlavou mezoamerických spoločností 

neboli kňazi ale panovníci, pričom napríklad mayskí boli považovaní za bohov na zemi a 
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aztécki zasa zároveň zastávali aj posty najvyšších kňazov. Sakrálne a profánne sféry 

vplyvu boli jednoducho úzko prepojené, navzájom sa prelínali a nebolo možné určiť 

presnú hranicu medzi nimi. Vplyv viery a kňazov na spoločnosť bol pritom obrovský, 

všetko bolo podriadené náboženskému kultu, od členenia miest s rituálnym centrom 

uprostred, cez panovníka závislého na predpovediach budúcnosti až po dennodenné 

verejné rituálne vraždy konané na pyramídach. 

Harris dokonca v tomto kontexte predpokladá, že politická organizácia Mayov a Olmékov, 

ktorí predstavovali východisko pre neskoršie spoločenské celky, nevyplynula 

z populačného rastu alebo vojenského aspektu, ale skôr z dobrovoľného podriadenia sa 

náboženskej moci.
193

 Bez profánneho prvku by však nemohol ten sakrálny fungovať. 

Vládnuci systém poklasických mezoamerických Indiánov teda môžeme pokladať za istý 

druh monarchie legitimizovaný a limitovaný posvätným aspektom. Panovník mal vo svojej 

spriaznenosti s bohmi istým spôsobom božskú povahu
194

, pretože jeho funkcia bola 

posvätná – zachovať existenciu sveta. Z toho je možné vyvodiť záver, že prostriedky, ktoré 

sú určené na splnenie tohto cieľa, sú takisto sakralizované, nech už ide aj o využitie 

donucovacej sily – v tomto prípade je tak jej voľba plne legitímna (bez použitia sily by 

navyše moc nemala dlhú životnosť). 

 

6.1 ĽUDSKÁ OBEŤ AKO ZDROJ PRESADZOVANIA MOCI A 

KONTROLY 

 

Práve vďaka rituálom obetovania sa nám zobrazuje hĺbka oddanosti jednotlivcov 

voči spoločnosti, pretože obeť bola pokladaná za základnú ľudskú povinnosť. Toto je 

badateľné na príklade Aztékov, ktorí boli viac ochotní sa svojej úlohy najaktívnejších 

vykonávateľov ľudskej obete zhostiť z dôvodu, že toto poslanie bolo navyše spojené 

s možnosťou vlády nad ostatnými mestskými štátmi. V dnešnej humánne založenej 
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 O posvätnej až zbožnej úcte, ktorá bola preukazovaná vládcovi aj od tých najvyšších štátnych autorít, 

prípadne panovníkov susedných mestských štátov, pojednáva aj nasledujúci úryvok: „...a keď sa s ním 

(pozn.: s Motecuhzomom II.) išli porozprávať, museli odložiť skvelý odev a obliecť si menejcenný, ale čistý, 

museli vstúpiť bosí a s očami sklopenými k zemi, nedívať sa mu priamo do tváre,... a keď odchádzali, 

neotáčali sa k nemu chrbtom, ale tvárou a s očami sklopenými k zemi... keď totiž prichádzali z ďalekých 

krajov iní veľkí páni.., museli ísť bosí a v chudobnom odeve a nesmeli vstúpiť do paláca priamo..., pretože 

vstúpiť priamo pokladali za nezdvorilosť.“ (DÍAZ DEL CASTILLO. 1980 (I.): 262-263). 
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spoločnosti je bežné klásť si otázku, ako je vôbec možné, že sa vládnucej elite podarilo 

presadiť také neľudské a agresívne zaobchádzanie s ľudskými bytosťami. Na základe 

tvrdení a záverov Pierra Bourdieuho v diele Raisons pratiques, Sur la théorie de l´action 

(Praktický rozum, o teórii konania)
195

 si však fenomén ľudskej obete vieme vcelku logicky 

zdôvodniť pomocou ním predkladaného termínu habitus
196

 a za pomoci jednoduchého 

vzorca: spoločnosť = súbor vzťahov medzi jednotlivými členmi. Vďaka tomu si postupne 

uvedomíme, že jednotliví aktéri alebo skupiny aktérov medzi sebou navzájom istým 

spôsobom komunikujú a konajú. A toto sa deje na základe symbolickej dominancie, ktorá 

z týchto rozdielnych skupín vytvára spoločnosť s istým riadiacim systémom a vládnucim 

aparátom, kde sú jedni mocní a druhí sú im podriadení. A habitus (alebo aj naučené či 

zdedené spôsoby konania a správania) je predpísaný príslušnosťou jedinca k skupine. 

Človek teda zmýšľa a koná na základe výchovy získanej v priebehu svojej socializácie. 

Toto však nemusí nutne znamenať, že jednotlivci sa voči danému systému nebúrili. Avšak 

vrodený rešpekt alebo skôr strach z autority
197

 má v mnohých prípadoch priam 

paralyzujúcu moc. A verejné popravy, v tomto prípade obetovania zajatcov a rebelov, boli 

silnou zbraňou v boji proti nepokojom, navyše keď boli súčasne symbolicky podriadené 

božstvu a synonymom životne dôležitého poslania a neustáleho boja za záchranu vesmíru 

pred nezvratnou katastrofou v podobe konca sveta. Navyše smrť a obeť zajatca priamo 

posilnila produktivitu a podriadenosť vo vzťahu medzi obyčajnými ľuďmi a politicko-

mocenskou elitou. Rituálne vraždenie zajatých bojovníkov-delikventov však pre 

podriadenie si nepriateľov aztéckej hegemónii odporúčal aj boh Huitzilopochtli a v takom 

prípade je to v poriadku, keďže obetovanie rebelov je ospravedlnené (eventuálne 

ospravedlniteľné). Takéto verejné vykonávanie rituálnych vrážd teda poukazuje na moc, 

ktorú mali vládnuce elity nad spoločenstvom (neurodzenými), navyše aj manipulácia 

s telom zajatca, ktoré nieslo stigmu obetovania sa za celok, mala zásadný psychologický 

dopad na masy a sakralizácia jeho úmrtia ospravedlňovala jeho zabitie a zároveň bola 

nevyrieknutou výstrahou pre ostatných. 

                                                           
195

 V českom jazyku Bourdieuho dielo vyšlo pod názvom Teorie jednání v roku 1998. 
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 Vďaka tomuto pojmu je možné uvažovať o subjekte ako o socializovanom tele, ktoré do seba prevzalo 

určité štruktúry (kultúrne a pod.), determinujúce spôsob vnímania sveta a konania v ňom. Bourdieu v tomto 

kontexte predkladá názor, že „logika konania nie je logikou logického“ (BOURDIEU. 29998: 111), s čím je 

možné súhlasiť, ale jedine z pohľadu vonkajšieho pozorovateľa. 
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 Pod autoritou v tomto prípade rozumiem reprezentanta ústredného systému hodnôt a zásadných symbolov 

vychádzajúcich z tradície, ktorý je považovaný za vzor správneho chovania sa a oddanosti. 
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Termín habitus však Bourdieu prebral (a systematicky rozpracoval) od Marcela 

Maussa, ktorý ním, v článku Les techniques du corps (Techniky tela), primárne označuje 

naučené techniky, ktoré sú však rozličné pre tú ktorú kultúru či civilizáciu. „Tieto návyky 

sa nelíšia len od jedinca k jedincovi a v ich obmenách; odlišné sú predovšetkým v rôznych 

spoločnostiach, spoločenských normách a zvyklostiach, prestíži... V každej spoločnosti 

každý pozná a musí poznať a učiť sa, čo má robiť za každých okolností.“
198

 Maussovým 

vysvetlením, prečo sa jednotlivci v určitej spoločnosti či komunite správajú obdobne, 

pričom tento spôsob ich konania nemusí nutne korešpondovať so sociálnymi či 

konkrétnejšie morálnymi zvyklosťami skupiny inej (a dokonca môže byť nevhodný, 

amorálny, odsudzovaný, tabuizovaný ba až trestaný), teda je, že ľudia už odmalička 

napodobujú činnosti, ktoré boli úspešné. Teda tie, ktoré boli vykonávané jednotlivcami, ku 

ktorým pociťujú dôveru, alebo sú v područí ich moci
199

 (čiže jednoducho autoritami). 

Mauss sa však pri svojom výskume sústredil skôr na úlohu individuálneho výberu 

a sociálnej štruktúry než na výchovu ako hlavný determinant správania človeka, čo mu 

dalo možnosť tvrdiť, že jednotlivec, ktorý koná istým spôsobom, koná tak preto, že sa mu 

to javí ako prirodzené a súčasne nevyhnutné.
200

 

Jednostranne orientovaná celoživotná výchova už od detského veku teda v rozhodujúcej 

miere determinuje správanie a konanie, no na druhej strane aj nekonanie jednotlivca. 

Chápanie sveta a myslenie širokých más natívnych amerických etník bolo obrazom tých, 

ktorí ovládali mytologické, symbolické a sakrálne vyjadrovacie prostriedky, čím mali 

rozhodujúci vplyv na vládnuci aparát, ktorý zasa prostredníctvom kňazskej zložky ovládal 

masy. Takto sa bežní ľudia, čo boli v danom prostredí prevažne roľníci, ocitli pod 

neprestajným dozorom elít, ktoré za pomoci prepracovaného systému vzdelávania 

podsúvali jednotlivcom prospešné hodnotové paradigmy. Takmer neviditeľná deliaca čiara 

medzi sakrálnym a profánnym totiž umožňovala kňazským vrstvám (a tie, ako vieme, boli 

úzko prepojené s politicko-mocenskou zložkou sociálnej štruktúry) pôsobiť skrz svoj 

proklamovaný vzťah a komunikačné schopnosti s nadprirodzenými silami na ľudí, ktorí 

boli nielen pri poľnohospodárskych aktivitách takpovediac odkázaní na ich predpovede 

a obete. 

Aj obrady samotné boli úzko prepojené s touto sociálnou stratifikáciou a vzťahmi v rámci 

orgánov nadvlády a moci, pričom kult im poskytoval ideologické ospravedlnenie pre 
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obradné konanie a zároveň umožňoval prijateľné odôvodnenie imperiálnej expanzie, ktorej 

primárnym nástrojom bola vojna.
201

 Pre predhispánsku Mezoameriku existuje jedno 

pozoruhodné špecifikum vo vzťahu k získavaniu zajatcov, ktorých usmrtenie pre božstvo 

bolo vnímané ako najcennejšia obeť. Zajatcov získavali v bojoch s inými etnikami, 

nezvyčajné však je, že niektoré vojny boli umelo vytvárané len za účelom získania 

zajatcov pre obetovanie božstvu. Dôvodom týchto vojen, nazývaných kvetinové
202

, ktoré 

dokonca mohli vznikať medzi spojencami a ich základom nemusel byť žiadny konflikt, 

bolo zajať živého protivníka. Obe strany sa jednoducho dohodli na mieste a čase stretnutia 

a keď mali dosť zajatcov, kvetinová vojna bola kňazmi ukončená. Medzi bojovníkom 

a ním zajatým protivníkom pritom vzniklo zvláštne, akési otcovské puto až do doby, kedy 

bolo zajatcovi obradne vytrhnuté srdce z hrude (tento zvláštny vzťah sa veľmi výrazne 

profiluje v skutočnosti, že bojovník zásadne nekonzumoval mäso svojho zajatca). Čím mal 

tento zajatec vyššiu hodnosť, tým bola jeho obeť cenenejšia. Pri menej dôležitých 

obradoch bolo zvykom zabíjať otrokov
203

. Rituálne usmrtenie v tomto kultúrnom areáli 

neznamenalo degradáciu ľudského života, ale skôr naopak – ľudská obeť bola tým 

najcennejším, čo mohli ľudia bohom ponúknuť a tí im za to na oplátku prisľúbili šťastný 

posmrtný život. Podľa Kašpara práve Mayovia a Aztékovia najdokonalejšie usporiadali 

náboženský rituál v rámci celej Ameriky, čím sa tento typicky mezoamerický religiózny 

rítus právom stal najdôležitejším prejavom starej mezoamerickej spoločnosti
204

. Rituály 

ľudskej obete navyše symbolizovali asimiláciu (ekonomickú, politickú i náboženskú) 

dobytých území a súčasne nadradenosť šľachty a dominanciu Tenochtitlánu. 

Svojimi ctižiadostivými dobyvačnými ambíciami boli Aztékovia schopní (prevažne) 

vojensky si podmaniť rozľahlé územia, ktorých primárna hodnota spočívala v možnosti 

vymáhania tribútov. Pre správne fungovanie mocenského aparátu zastupujúceho 
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204
 KAŠPAR. 2002: 27. 
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spoločnosť sú totiž nevyhnutným faktorom zdroje a prostriedky, jednoducho zjednotenie 

ekonomického priestoru. Pre zavedenie a efektivitu účinného daňového systému je však 

neodmysliteľná jeho kooperácia s ozbrojenou zložkou disponujúcou vojenskou silou. 

V rámci sociálnej stratifikácie mali významné a nezastupiteľné miesto práve vyberači 

tribútov, calpixque. Prostredníctvom nich (keďže zvyčajne ich sprevádzala ozbrojená 

eskorta) mala štátna moc Tenochtitlánu dohľad ako nad svojím vlastným územím tak 

aj nad územiami podmanenými. Calpixque pravidelne vyberali tribút, ktorý mal charakter 

naturálnych a vecných dávok i pracovnej povinnosti, výnimkou však nebola ani daň 

v podobe osôb určených na obetovanie. Jednotlivec, ktorý si nesplnil svoju povinnosť 

odovzdania tribútu, bol uväznený, predaný do otroctva alebo dokonca obetovaný 

bohom
205

. 

Trestanie je jednou z techník moci, jej násilná forma (v podobe verejnej rituálnej 

vraždy na obetnom kameni) však bola skutočne silným ideologickým nástrojom politickej 

moci. Ľudskému jednotlivcovi bola pririeknutá pozícia determinovaná výškou miery jeho 

ekonomickej využiteľnosti (pričom ani dnes tomu, pochopiteľne, nie je inak). Jeho plné 

využitie pritom bolo podľa Foucaulta podmienené ochotou subjektu podriadiť sa systému, 

pretože „telo sa stáva užitočnou silou jedine vtedy, pokiaľ je zároveň telom produktívnym 

a telom podriadeným“
206

. Z tohto hľadiska je teda možné nazerať na ľudskú obeť nielen 

ako na náboženský rituál, ale aj ako na rituál politický, pretože je súčasťou súboru obradov 

manifestujúcich (a doslova reaktualizujúcich) moc a nadradenosť. V tomto zmysle by teda 

rituál vykonaný neverejne, skrytý pred zrakmi spoločenstva, nemal zmysel, keďže jeho 

verejné realizovanie bolo potrebné nielen z toho dôvodu, aby v prizerajúcich sa vyvolal 

strach, čím bolo zabezpečené ich podriadenie. Ďalším, nemenej dôležitým argumentom, 

bola jednoducho jeho schopnosť vyvolať pocit participácie komunity na verejnom dianí, na 

náboženskom kulte, a tým bol zároveň tento akt aj dosvedčený spoločnosťou. 

Ľudská obeť je teda mechanizmom moci
207

 zabezpečujúcim istú mieru kontroly 

a ovládania
208

, ktorý však svojou funkciou vynucovania si poslušnosti súčasne redukoval 
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 Dočasná výnimka bola poskytnutá osobám v hmotnej núdzi alebo zdravotne indisponovaným jedincom 

(VYŠNÝ. 2012: 70). 
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 FOUCAULT. 2000: 60. 

207
 FOUCAULT. 2000: 125. 

208
 Obetné rituály pochopiteľne neboli ani zďaleka jedinými praktikami moci. Zásadnú rolu v nich hrala 

aj disciplína, ktorej osvojenie si nadobúdala spoločnosť prostredníctvom prepracovaného vzdelávacieho 

systému (pozri napríklad KOVÁČ. 2002, prípadne VAILLANT. 1974). Štruktúra vyučovania jednoducho 
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individualitu a jedinečnosť ľudských jedincov. Avšak vytvoriť z heterogénneho množstva 

rozdielnych subjektov jeden homogénny súbor rovnako zmýšľajúcich jedincov je 

základným predpokladom sociálnej kontroly. Vyššie skloňovaný termín habitus je práve 

tým riadiacim a jednotiacim princípom, ktorý vplýva na každý ľudský článok spoločnosti 

vytvárajúc z neho súčasť celku podliehajúcu všeobecne platnej norme namiesto 

subjektívnym (a teda diferencujúcim) myšlienkovým formám a impulzom vlastnej 

slobodnej mysle. 

Nebolo by však možné pochopiť túto tendenciu podriaďovať sa nariadeniam a vôli elity 

bez uvedomenia si toho, že mentálne štruktúry, ktoré mali vplyv na individuálne 

rozhodovanie jednotlivcov, vychádzali opäť len zo sociálneho systému, ktorý vytvoril 

samotný mocenský aparát. Je to dané tým, že „príkazy štátu sa presadzujú s tak mocnou 

samozrejmosťou práve preto, že je na ne nazerané skrz poznávacie štruktúry, ktoré on sám 

nanútil“
209

. Typickým príkladom tohto konania môže byť zavedenie koncepcie mystického 

militarizmu v aztéckom prostredí, ktorého idea sa stala primárnou príčinou 

pretransformovania vojny na každodennú rutinu prostredníctvom jej ritualizácie. V tomto 

svetle sa navyše javí fenomén ľudskej obete ako špecifický dôsledok militarizmu. Genéze, 

hlavnej myšlienke a praktickej stránke tejto koncepcie sa, z hľadiska jej dôležitosti pre 

pochopenie významovej základne krvavej obete, rozsiahlejšie venujú nasledujúce strany. 

Na záver tejto časti by bolo vhodné ešte pripomenúť, že jednou zo základných (a 

zároveň kľúčových) čŕt riadiaceho štátneho aparátu je schopnosť jeho zástupcov 

formulovať svoje osobné záujmy ako záujmy všeobecné.
210

 Tenochtitlán si ako subjekt 

disponujúci značnou vojenskou silou podmaňoval okolité štáty pod zámienkou svojej 

individuálnej hegemonickej ambície ospravedlňovanej oficiálnym dôvodom expanzie, 

ktorým bola mytologicky opodstatnená nevyhnutnosť vykonávania ľudskej obete, a 

zároveň aj presvedčením jeho obyvateľov o vlastnej výnimočnosti a vyvolenosti. Okolité 

štáty sa síce proti dobyvačným tendenciám Tenochtitlánu búrili, ich rebélia a nesúhlas však 

neboli namierené voči ideovým pohnútkam jeho čelných autorít (keďže obdobná 

fatalistická koncepcia sveta bola rozšírená v celej Mezoamerike), ale práve proti ich dravej 

rozpínavosti, ktorá išla na úkor vlastnej existencie a mocenských ambícií susedných štátov. 

 

                                                                                                                                                                                
svojimi osnovami vštepuje jedincom dominantnú kultúru, ktorá je tým potvrdená ako legitímna kultúra 

zahŕňajúca v sebe v budúcnosti vyžadovanú sebaprezentáciu (BOURDIEU. 1998: 80). 

209
 BOURDIEU. 1998: 89. 

210
 BOURDIEU. 1998: 92. 
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6.1.1 SOCIÁLNE A POLITICKÉ POZADIE FORMUJÚCE SUBJEKT 

 

Veľké množstvo zachovaných mýtických príbehov poskytuje, ako bolo poukázané 

už vyššie, aj vzory pre vedenie spoločnosti, teda to nie sú len posvätné príbehy o pôvode 

sveta, ale aj návody na správny a ušľachtilý život. A aj z toho dôvodu boli mezoamerickí 

Indiáni takpovediac zajatcami vlastného sveta, ktorého špecifické prejavy, akými sú 

nepochybne aj rituály obetovania ľudí, dávajú zmysel len v kontexte ich vlastnej kultúry 

a pre nás sú z hľadiska kresťanskej výchovy len ťažko pochopiteľné. Preto sa teraz 

pokúsim bližšie predstaviť sociálny svet, v ktorom boli prostredníctvom mocensko-

politických machinácií formované ich myšlienky a hodnoty. 

Prvým faktorom, ktorý zásadnou mierou ovplyvnil vnútorný vývoj ale aj samotnú 

vonkajšiu prezentáciu Aztékov, bola situácia, v ktorej sa ocitli po svojom príchode do 

Mexického údolia. Ich pôvod, ako to naznačuje aj mýtus o založení Tenochtitlánu 

(uvedený v pozn. č. 189 na str. 75), je dodnes sporný, nikto presne nevie, odkiaľ 

pochádzajú, čo však pre potreby tejto práce ani nie je potrebné. Dôležitým je skutočnosť, 

že v tomto čase boli len nevýrazným a bezvýznamným kočovným kmeňom presúvajúcim 

sa z miesta na miesto. Táto situácia však nemala dlhé trvanie, keďže v relatívne krátkom 

čase sa ocitli na poste nájomných žoldnierov, ktorí ponúkali svoje vojenské služby 

tamojším panovníkom. Ich počiatočná podradná sociálna pozícia sa začala vďaka ich 

vojenským úspechom postupne zlepšovať, je však tiež možné predpokladať, že sa 

negatívne vpísala do ich podvedomia. Už sa nechceli ocitnúť v podobnej 

nezávideniahodnej pozícii vazalov a postupný nárast mocenskej sily ich v tom len 

utvrdzoval. 

Druhým činiteľom podmieňujúcim ich smerovanie, bola glorifikovaná idea toltéckej 

kultúry, pričom takmer každý mestský štát Mexického údolia mal potrebu sa stotožniť 

s odkazom toltéckej civilizácie. Táto idealizácia dávnych Toltékov vychádzala 

z myšlienkového a ideového smeru nazývaného toltecáyotl („toltéctvo“)
211

. Jeho 

nasledovníkmi sa cítili byť aj Aztékovia, čo bolo zároveň aj zámienkou pre uskutočnenie 

ich politických úmyslov – prostredníctvom genealogickej spriaznenosti s legendárnymi 

Toltékmi bolo možné založiť vlastnú panovnícku dynastiu a legitimizovať dravé mocenské 

ambície. Na finálnej podobe Aztékov ako násilného uzurpátora sa však mohla sčasti 
                                                           
211

 Toltékovia z Tollánu (Tuly) boli považovaní za legendárnych zakladateľov výnimočnej kultúry v prvom 

rade na základe toltecáyotl, ekvivalentu európskej renesancie (KOVÁČ. 2002: 189). Fakticky však ich 

kultúra podľahla zrejmej (dalo by sa povedať až strategicky intenzívnej) idealizácii. 
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podpísať aj celková politicko-mocenská situácia, ktorá bola od pádu Tollánu 

charakterizovaná mocenskou rozdrobenosťou spôsobenou množstvom menších štátnych 

jednotiek. V oblasti jednoducho absentoval štát disponujúci dostatočnou autoritou na 

podrobenie si tohto rozľahlého územia, čo do istej miery úspešne využili práve Aztékovia. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného zlomku možných faktorov formujúcich sociálnu 

a myšlienkovú platformu pre aztécku rozpínavosť sa rýchlo profilujúci komplex 

nadradenosti
212

 elitnej vrstvy vo vzťahu k iným stáva pochopiteľnejším. Nová ideológia, 

ktorá sa úzko prelínala s touto novovzniknutou mocenskou situáciou, pozostávala z ideálov 

mystického militarizmu (ktorých výrazným sprievodným znakom bol aj prudký nárast 

rituálov ľudskej obete). Na zavedení a zdogmatizovaní tejto ideológie mal značný podiel 

Tlacaéllel
213

, jeden z dvojice tenochtitlánskych vládcov z 15. storočia (o systéme dvoch 

panovníkov sa zmieňujem nižšie). Táto vízia sa však nezrodila v jeho hlave náhodou 

a sčista-jasna, jej pôvod sa nachádza v kultúre Toltékov, od ktorých nielen Aztékovia 

automaticky preberali mnohé charakteristické prvky kultúry a chápania sveta v snahe 

aspoň trochu sa im pripodobniť. Rodovú spríbuznenosť s Toltékmi bolo nutné zabezpečiť 

si prepojením s vládnucou elitou z Culhuacanu prostredníctvom dynastického sobáša, 

keďže Culhuacánci boli ich jedinými priamymi následníkmi.
214

 

Politickým ťažiskom aztéckej spoločnosti bol altepetl, v preklade „voda kopec“, čo 

prenesene znamená mestský štát, súborom ktorých bola vytvorená Aztécka ríša. Tá však 

nebola tvorená jednotnou centralizovanou mocou vychádzajúcou z Tenochtitlánu, ale 

troma mestami (okrem už spomenutého aj Tezcocom a Tlacopánom)
215

, z ktorých každé sa 

istým dielom a istým spôsobom podieľalo na mocenskom, ekonomickom či kultúrnom 

konštituovaní ríše. Túto ríšu však treba chápať v kontexte mezoamerickom, keďže jej 

základom bolo množstvo rôznorodých mestských štátov na rozdielnom stupni podriadenia 

sa a začlenenia do Aztéckeho impéria. Nebolo by možné určiť jej presné hranice, pretože 

počet podmanených oblastní neustále kolísal, takisto nebol prítomný ani rovnaký systém 

správy, čo podľa Vyšného dáva možnosť nazývať typ takejto ríše ako hegemónne 
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 HLÚŠEK. 2007: 27. 

213
 Tlacaéllel sa nezapísal do povedomia len zavedením novej štátnej ideológie, ale taktiež pozmenením dejín 

a vytvorením (vyššie analyzovaného) štátotvorného mýtu oslavujúceho Tenochtitlán ako stred univerza 

a jeho obyvateľov ako vládcov sveta. 

214
 KOVÁČ. 2002: 188. 
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 HLÚŠEK. 2007: 24. 
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impérium
216

. Vojna, ktorá bola pre Aztékov takmer na dennom poriadku, bola teda bežným 

stavom a v zásade aj vďaka nej bolo Trojspolku
217

 umožnené udržať ríšu ako-tak pod 

dozorom. Hegemonické ambície Tenochtitlánu a jeho inklinácia k svetovláde však čoskoro 

znevýhodnili pozície zvyšných dvoch spriaznených štátov, čím sa pochopiteľne oslabila 

stabilita Trojspolku, ktorá však pre mezoamerické prostredie nebola v poklasickom období 

vôbec pravidlom. Ale zároveň, čo je pre zameranie práce o niečo podnetnejšie, sa zvýšila 

moc a autorita bojovníkov, ktorí, ako už bolo poznamenané, mali z pohľadu kultu, teda 

získavania zajatcov pre rituály ľudskej obete, dominantné a zásadné postavenie. A tým, že 

sa postupne menil sociálno-mocenský status Tenochtitlánu, úmerne s ním boli jeho 

vládnuce elity nútené meniť aj rozsah obete, pretože čím vyšší vplyv, tým väčšia 

zodpovednosť. 

Aztékovia a v podstate väčšina spoločenstiev stredného Mexika boli organizovaní 

na základe príslušnosti k samostatnej skupine, rodovému klanu, nazývanému v nahuatli 

calpulli („veľký dom“), ktorých bolo v Tenochtitláne dvadsať a boli rovnomerne rozdelené 

do štyroch štvrtí. Calpulli bolo centrom politického a ekonomického života Aztékov a 

predstavovalo základnú jednotku sociálnej organizácie v období záverečnej fázy 

poklasického obdobia, čiže v čase pred príchodom Španielov. Calpultin zároveň 

predstavovali náboženské, vojenské a s tým súvisiace samozrejme aj administratívne 

jednotky, v ktorých však vládla značná sociálna diferenciácia ich príslušníkov. Vedenie 

calpulli bolo vykonávané v rámci dvoch sfér, pričom jednu predstavovalo určité (presný 

počet nepoznáme) množstvo civilných predstaviteľov tejto organizačnej jednotky a druhá 

pozostávala z kňazskej vrstvy, zosobnenia kmeňového boha Huitzilopochtliho.
218

 Elitu 

calpulli tvorili šľachtické rody, ktorých nadradenosť bola čiastočne založená na ich úzkom 

prepojení s klanom bohov. Zjavným rozdielom medzi elitou a prostým ľudom bolo okrem 

odevu aj to, že aristokracia (pipiltin) participovala na rituáloch kanibalizmu, obyčajní nie. 

Tento stav bol síce dedičný, musel však byť legitimizovaný podloženým hrdinstvom 

v bojoch (šľachta sa totiž identifikovala s vojenstvom).
219
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 VYŠNÝ. 2012: 106. 

217
 Zriadenie Trojaliancie či Trojspolku nebolo čisto aztéckym konštruktom, túto organizáciu prebrali takisto 

od Toltékov, pretože aj Toltécka ríša bola tvorená koalíciou troch hlavných mestských štátov: Tollanu, 

Otompanu a Culhuacanu. Z histórie centrálneho Mexika však poznáme aj ďalšie trojspolky (INGHAM. 

1984: 166, 173). 
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 KATZ. 1989: 184-186. 

219
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Mezoamerika ako taká je charakteristická všepresahujúcou podvojnosťou (terminologicky 

označovanou ako systém binárnych opozícií), ktorá sa prirodzene nevyhla ani rozvetveniu 

panovníckej moci, ktorá bola rozdelená medzi dvoch funkcionárov. Toto paritné rozloženie 

moci umožnilo a zároveň zaručilo istým spôsobom aj sakralizáciu vládnuceho aparátu, 

keďže vychádzalo z náboženskej symboliky
220

. Najvyššiu politickú moc teda mali v rukách 

dva subjekty, tlatoani („hovorca“) a cihuacóatl („hadia žena“), ktorých funkcie boli ako 

svetského (vonkajšie verzus vnútorné záležitosti) tak aj duchovného charakteru (obaja boli 

popritom aj najvyššími náboženskými predstaviteľmi).
221

 Tlatoani zodpovedal za 

vonkajšie (prípadne zahraničné) záležitosti, prerozdeľoval tribúty, podieľal sa na 

vymenovávaní hodnostárov či vyhlasovaní vojny. V týchto povinnostiach nemal až tak 

voľnú ruku, ako by sa mohlo zdať, jeho subjektívne rozhodovanie bolo ovplyvňované 

rôznymi pravidlami, prípadne spoluúčasťou cihuacóatla na rozhodovaní.
222

 Tlatoanimu bol 

podľa Vyšného pripísaný výraznejší božský aspekt – v rámci aztéckeho rituálneho 

kalendára sa v deň, na ktorý pripadlo znamenie ce quiahuitl (1 dážď), vykonávali ľudské 

obete, ktoré neboli určené božstvám, ale výhradne človeku zastávajúcemu tento úrad. 

Dôvodom tohto rituálneho konania bolo umocniť jeho energiu a moc, ktoré mali podľa 

vtedajšej viery nadprirodzený pôvod.
223

 Za hlavu Tenochtitlánu bol prvými Európanmi 

v čase conquisty prehlásený tlatoani omylom – išlo pravdepodobne o faux pas založené na 

nepochopení vnútorných záležitostí
224

 – tlatoani (v tom čase Motecuhzoma II. Xocoyotzin) 

mal zrejme vyššiu charizmu a preto disponoval vyššou autoritou u ostatných. Tým, že bol 

tlatoani považovaný za zástupcu boha na zemi, chápalo sa jeho zabitie ako priestupok voči 

bohom samým. 

Cihuacóatl bol, obdobne ako tlatoani, pokladaný za svetského zástupcu božskej sily, 

sakrálna. Mal na starosti vnútorné záležitosti občianskeho či náboženského charakteru. 

Jeden z najznámejších cihuacóatlov vôbec, Tlacaéllel, ktorého meno zaznelo v práci už 
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 Na vzťahu dvoch prvkov, ktoré tvorili jeden celok, bol v mezoamerickom svete postavený celý 

nadprirodzený svetový poriadok. Ometeotl, boh-stvoriteľ, bol takisto podvojnej podstaty. 

221
 HLÚŠEK. 2007: 25. 
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 KOVÁČ. 2002: 207-208. 
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 Zjavného europocentrizmu sa dopustil napríklad aj neznámy účastník Cortésovej výpravy, ktorý 

Motecuhzomovi prisúdil post cisára. Na druhej strane však všímavo poznamenal, že tento panovník je 

uctievaný takmer ako boh (CHRISTENSEN. 1917: 45). V podobnom tóne sa vyjadrovali aj Díaz del Castillo 

či sám Cortés. 
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nejeden raz, bol tou osobnosťou, ktorá ideologicky zdôvodnila poslanie a osud Aztékov 

spodobený v praxi ľudských obetí a vojny ako prostriedku na ich získavanie
225

. 

Autorita vládnucej vrstvy bola upevňovaná na princípe zastrašovania a hrozieb, 

ktoré istým spôsobom presúvali elitu do roviny nedosiahnuteľných a nebezpečných ľudí, 

oplývajúcich až nadpozemskou silou. Funkcie vysokých štátnych úradov však skutočne 

boli podľa všeobecných predstáv týmto sekulárnym zástupcom moci poskytnuté bohmi 

samotnými, pričom jednou z najdôležitejších povinností v rámci týchto postov bolo zaistiť 

prežitie božskou plodivou potenciou sformovaného univerza a svetovej rovnováhy. 

Aztécka spoločnosť bola tvorená dvomi hlavnými spoločenskými triedami, pipiltin 

(rodová šľachta) a macehualtin (neurodzená vrstva). Jej ekonomickým základom boli 

roľníci, ktorí žili na pridelenej pôde (boli teda závislí od štátneho aparátu) a okrem platenia 

daní museli plniť aj množstvo iných úloh (napríklad vykonávanie vojenskej služby či práce 

na verejných stavbách rôzneho charakteru). Pipiltin boli na rozdiel od nich oslobodení od 

odvádzania tribútov, pretože svoju daň splácali v bojoch. A aj keď sa neurodzení takisto 

zúčastňovali bojov, nebolo to ich primárnym zamestnaním (ak sa však preukázal 

výnimočnou statočnosťou v bitke, mohol byť povýšený do vyššieho stavu a založiť vlastný 

šľachtický rod). 

Zákonníky a právo aztéckej spoločnosti, ktorá bola výrazne a takmer nepriechodne 

hierarchickej povahy (podobne ako v prípade hociktorej inej vysoko rozvinutej civilizácii), 

boli podľa všetkého nadmieru prísne, najmä v porovnaní s dnešným západným prístupom 

k výchove, vzdelávaniu a spoločenským normám, aj keď nie je možné hovoriť o systéme 

jednotného nahuaského práva. Na druhej strane však mal jednotlivec minimálne podľa 

Vaillantových zistení len veľmi málo povinností a starostí. Jeho existencia totiž ani tak 

nezávisela výhradne na ňom samom, ale na priazni a rozmaroch božstiev. Sloboda 

myslenia neexistovala,
226

 eventuálne bola z hľadiska celku a spoločenstva len nepodstatná, 

a navyše aj sústavne špecificky obmedzovaná kalendárom. 

Slobodná vôľa teda, dalo by sa povedať, existovala len v obmedzenej forme, pretože 

prvoradým bolo dobro a potreby kolektívu. A ich uspokojovanie záviselo na jednotlivcovi, 

ktorý bol v podstate zodpovedný za udržanie rovnováhy síl, ktoré kedysi umožnili 

existenciu a zrod Slnka. Hlavnou úlohou bolo slúžiť bohom a prispievať k ich zachovaniu 

prostredníctvom dodávky chalchiuh-atl („drahocenná tekutina“), čo je nahuaské označenie 

                                                           
225

 KOVÁČ. 2002: 208. 

226
 VAILLANT. 1974: 94. 



89 | S t r a n a  
 

pre ľudskú krv
227

. V rovnakom kontexte sa vyjadruje o aztéckej spoločnosti aj Todorov, 

podľa ktorého takisto nemal jednotlivec mnoho možností na sebarealizáciu, aj keď mu až 

toľko neodopiera (i keď opäť len minimálny) vplyv slobodnej vôle na vlastný osud. 

Individuálna budúcnosť jednoducho bola určovaná kolektívnou minulosťou
228

, teda tým, 

čo sa už udialo, čo je zapísané a čo jedincovi vyjavil kalendár. Dosah cyklického chápania 

času je zreteľný aj v tomto aspekte sociálnej existencie. Napriek tomu však mali Aztékovia 

možnosť zvýšiť si svoje spoločenské postavenie – ako inak, participáciou na obeti. 

Bojovníkovi vyslúžilo prestíž chytenie zajatca a jeho predvedenie na obeť bohom, avšak 

nielen bojovníci mali možnosť zvýšenia si osobnej dôstojnosti týmto spôsobom. Aj ženy 

mali možnosť kúpou si zaobstarať otroka a ponúknuť ho kňazom. Každý článok celku sa 

tak podieľal na vyživovaní Slnka, už malým deťom rodičia prepichovali uši, aby si od 

malička privykli zapájať sa do obetovania. 

 

6.1.2 XOCHIYAOYOTL
229

 – POSVÄTNÁ VOJNA 

 

Vojna, ktorej symbolom bol výraz a glif atl-tlachinolli („horiaca voda“), bola 

dôležitou súčasťou nielen ekonomiky, hospodárstva či mocenských aktivít, ale aj 

náboženstva. A práve posvätný faktor bol podmienený neustálou potrebou získavania 

vojnových zajatcov, bez ktorých obetovania bohom by sa nezaobišiel náboženský kult. 

Vojna a s ňou veľmi úzko prepojená smrť, pričom je však potrebné rozlišovať medzi 

smrťou triviálnou a xochimiquiztli („smrť bohatá na kvety“)
230

, teda úmrtím priamo na 

bojovom poli ale aj v zmysle obete, ktorá mala hlboký symbolický význam pre celé 

spoločenstvo. A keďže účel svätí prostriedky, bola aj vojna u Aztékov pokladaná za 

posvätnú. Diego Durán v tomto kontexte zaznamenal výrok, ktorý vystihuje práve tento 

sakrálny aspekt vojny: „Preto sme sa predsa narodili! Preto ideme do boja! Pre 

blahoslavenú smrť, ktorú vzývali naši predkovia.“
231

. 
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 Ďalším termínom označujúcim ľudskú krv je výraz eztli. 
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 TODOROV. 1996: 84. 
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 Xochiyaoyotl je výraz predstavujúci „kvetinovú vojnu“, pričom jej pripodobnenie kvetom je len 

symbolickým vyjadrením jej posvätnosti a skutočnosti, že bojovníci boli v pestrom vojenskom odeve 

pripodobovaní exotickým kvetom vo vetre (ALMAZÁN. 1999: 169). 

230
 (CARRASCO. 2007: 50). 

231
 Durán, citované v TODOROV. 1996: 84. 
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Chytenie zajatca sa považovalo za hlavný a čisto náboženskými pohnútkami presiaknutý 

cieľ vojnových stretov. K tomuto názoru sa prikláňa aj Thompson, ktorý predpokladá, že 

vojenstvo sa v Mezoamerike vyprofilovalo práve z potreby získať zajatcov pre obeť 

bohom.
232

 Túto hypotézu však považujem za nie príliš adekvátnu a úplnú vzhľadom 

k rozpínavým pohnútkam Aztékov. Podľa mojej mienky bola práve táto funkcia vojny len 

dodatočná, sekundárna, aj keď pre neskoršie zdogmatizovaný kult prirodzene 

nenahraditeľná, veď poskytovala možnosť nebrať obete z vlastných radov. A i keď bolo 

získavanie zajatcov pre obeť nepochybne najrozhodujúcejšou zložkou posvätného 

charakteru vojny, nebolo ani zďaleka jedinou. Vojna mala (vychádzajúc z hľadiska jej 

ritualizácie) schopnosť zjednotiť výrazne rozvrstvenú societu Aztékov v jeden subjekt, 

ktorého participácia na bojoch (hoc aj primárne dobyvačných či obnovujúcich podrobenosť 

rebelujúcich štátov) dávala spoločenstvu ako celku pocit spolupatričnosti. 

Preto sa na povahu aztéckeho vojenstva nedá nazerať výlučne len z jedného uhla pohľadu, 

či už svetského alebo rituálneho. Priklonenie sa k pragmatickejšej rovine (ekonomická či 

hospodárska funkcia) by oklieštilo posvätnú podobu vojny a naopak, zameranie sa 

výhradne na jej sakralizovanú podobu s ignorovaním jej expanzívneho významu by 

potlačilo jej politický charakter, čo by tiež nebolo relevantným riešením. Ak už je na účel 

získavania zajatcov pre ľudskú obeť nazerané ako na zámienku ospravedlňujúcu inklináciu 

k hegemonickej tendencii, nesmie sa zabúdať na fakt, že v aztéckej spoločnosti bolo 

profánno a sakrálno súčasťou jedného celku. Z toho vyplýva, že jednotlivé faktory sa 

navzájom v žiadnom prípade nevylučujú ale dopĺňajú. V tomto zmysle je teda možné 

konštatovať, že podiel oboch aspektov na koncipovaní finálneho významu vojenstva bol 

paritný. Každá vojna je však v konečnom dôsledku len nástrojom moci a teda bojom 

o zdroje, pričom ani v danom prostredí tomu inak nebolo – tým ideologickým, 

nemateriálnym zdrojom bolo v tomto prípade vydobytie si prestíže, posvätnej autority a 

nadvlády. 

Boje medzi jednotlivými mestskými štátmi teda boli motivované aj úžitkovejšími 

dôvodmi, pričom tými primárnymi boli politicko-mocenské machinácie. Ambiciózne 

expanzívne zámery Aztékov sú totiž badateľné v rámci celých ich relatívne krátkych 

mocenských dejín, na základe čoho môžeme predpokladať, že primárnym bolo skutočne 
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podmaňovať si cudzie vzdorujúce etniká a mestské štáty, aby im odvádzali tribút
233

, ktorý 

bol nevyhnutný pre uspokojovanie rýchlo sa zväčšujúcich potrieb rozrastajúceho sa 

tenochtitlánskeho obyvateľstva. Vojna pre Mezoameričanov nepredstavovala spoločenský 

nástroj, ako tomu bolo v Európe v čase conquisty, preto aj ich bojová stratégia, podstatou 

ktorej bol absolútny individualizmus
234

, bola na nižšej úrovni
235

 (čo potvrdzuje Díaz del 

Castillo či Cortés). Kľúčovým faktorom bolo zajatie živého protivníka
236

, nie jeho 

pragmatické usmrtenie, mŕtvola jednoducho nemala žiadnu cenu
237

 pre božstvo (kult) a tak 

v zásade ani pre spoločenstvo ako celok, pretože tu nešlo len o samotné úmrtie či 

usmrtenie – to bola jednoducho len strata, s ktorou treba rátať – primárne išlo o obrad, 

ktorý ho sprevádzal a práve ním kňazi pripisovali obeti jej symbolickú hodnotu. Rituál 

musel byť navyše vykonaný v chráme, čiže na presne vyhradenom posvätnom priestore. 

Aztécke vojenské sily mali v podstate neformálny charakter, stála armáda neexistovala 

a samotný boj mohol podľa Vaillanta vyzerať takto: „kričiaci dav, predstavujúci kolektívnu 

silu jednej skupiny, sa snažil rozprášiť revúcu hordu nepriateľa a ten, kto utiekol ako prvý, 

stratil vojnu. Víťazi pobrali zajatcov, uložili poplatky, vypálili chrámy a potom zasa 

porazených nechali na pokoji.“
238

. Bojovníci, ktorí sa na týchto bojoch zúčastňovali, boli 

pravdepodobne za svoje vojenské služby odmeňovaní, pričom za mimoriadnu chrabrosť, 

odvahu a hrdinstvo v ťažkých bojoch, eventuálne za chytenie zajatca, získavali zvláštne 

pocty, pre ktoré im okolie preukazovalo hlbokú úctu. Jeden z Cortésových druhov, ktorého 

meno sa nám však nezachovalo, dokonca vo svojej správe o dobývaní Tenochtitlánu 
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 Tribút alebo inak dane či poplatky (nie však v zmysle peňažnom), pravdepodobne neboli príliš vysoké 
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 Vojnoví zajatci boli v nahuatli označovaní termínom mamaltin (v jednotnom čísle malli) (VYŠNÝ. 2012: 

132). 
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 Pochopiteľne však záleží na uhle pohľadu, keďže, ako píšem neskôr, smrť vlastného bojovníka priamo na 

bojovom poli bola pokladaná za obeť, respektíve bola modelom šťastnej smrti pre božstvo. Ak však na 

bojisku zahynul protivník, jeho smrť vyšla nazmar z toho dôvodu, že nemohol byť obetovaný vlastným 

božstvám vo vlastnom posvätnom centre. 
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naznačuje, že vojaci dostávali (dobrý) plat a odmeny.
 
Toto prehlásenie by však malo byť 

chápané s istou rezervou, predsa len ide o vojaka bojujúceho na strane Španielov, ktorý, 

zrejme obdobne ako Díaz del Castillo, túžil aspoň po dodatočnom uznaní, ktorého sa mu za 

jeho služby pri conquiste pravdepodobne nedostalo. Zámerom spísania jeho správy 

Narración de Algunas Cosas de Nueva España y de la Gran Ciudad de Temestitan, México 

(Rozprávanie o niektorých veciach Nového Španielska a o veľkom meste Temestitan, 

Mexiko)
239

 teda mohlo byť takisto sledovanie vlastných cieľov.
240

 

Pochopiteľne však nastali momenty, keď práve neprebiehala žiadna vojna, a vtedy 

reálne hrozilo, že by boli kňazi nútení obetovať božstvám obete z vlastných, domácich 

radov, čo však nebolo práve ideálnym riešením, aj keď ani takúto alternatívu nie je možné 

absolútne vylúčiť. Vtedy sa zvykli organizovať tzv. kvetinové vojny, ktoré slúžili nielen 

k uspokojeniu rituálnych potrieb prostredníctvom získavania zajatcov, ale aj na výcvik 

bojovníkov a zvyšovanie kondície. Tento typ bitky bol vskutku obradnou záležitosťou 

kultu, v spoločných bojoch sa v nej stretávali len tí najlepší z najlepších, výhradne 

príslušníci prestížnych rádov Orlov a Jaguárov
241

. Účasť na nej bola jednoducho najvyššou 

možnou prestížou, aká mohla byť bojovníkovi, ktorý bol už aj tak považovaný za vrchol 

mužnosti, keďže mal vo svojich rukách moc nad životom a smrťou, preukázaná. Aztécki 

muži boli výnimočne bojovníckej povahy, ako o tom informuje neznámy účastník 

Cortésovej výpravy. Toto odhodlané bojovné naladenie môže byť založené na adaptívnych 

hodnotách
242

, vojak je totiž synonymom hrdinstva, odvahy, sily, čo v aztéckom prostredí 

platilo dvojnásobne, keďže k vojne sa pristupovalo doslova ako k posvätnej činnosti. 
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Great City of Temestitan,
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rytieri“, Otontin či už vyššie spomínaní Cuauchic (KOVÁČ. 2002: 278-280). 
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 Adaptívne hodnoty vychádzajú z teórií evolučnej psychológie, na ktorú sa odvoláva Koenigsberg 

(KOENIGSBERG. 2004). 
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Zajatie nepriateľa malo pre úspešného bojovníka špecifický symbolický význam. Mohol si 

totiž privlastniť tonalli (životnú energiu) cudzieho zajatého bojovníka, pričom mal dve 

možnosti – buď prisvojením si prameňa jeho vlasov alebo niektorej z jeho ozdôb. Vlasy tu 

pritom zohrávajú vcelku zásadnú úlohu pretože zabraňovali tomu, aby sila tonalli 

mimovoľne opustila telo. Okrem toho Aztékovia verili aj v to, že priamo vo vlasoch je 

nahromadená sila a odvaha bojovníka
243

. 

Zavedenie praxe xochiyaoyotl bolo vskutku radikálnou revíziou staršej 

mezoamerickej obetnej tradície.
244

 Tento ritualizovaný lov ľudí príznačne zdôraznil 

absolútnu nevyhnutnosť ľudských obetí a môžem len súhlasiť s názorom Readovej, podľa 

ktorej bolo vykonávanie krvavých obradov otázkou nevyhnutnosti. 

Aztécke ponímanie kvetinovej vojny dokonale zapadá do koncepcie mystického 

militarizmu, v zmysle čoho bola vojna v rámci každodenného života len jedným 

z mnohých (avšak zároveň jedným z najzásadnejších) rituálov, pričom napriek jej 

sakrálnemu charakteru sa na nej angažovali všetky sociálne triedy. Je nanajvýš 

pravdepodobné, že ideu mystického militarizmu, ktorý v zásade tvoril platformu 

ekonomického blahobytu Tenochtitlánu,
245

 ustanovil za štátnu ideológiu Tlacaéllel v prvej 

polovici 15. storočia. Tento pokus o indoktrináciu militarizmu na základe ideovej základne 

vychádzajúcej z kultúrneho odkazu Toltékov
246

 sa stretol s prijatím, keďže Toltékovia boli 

v tom čase považovaní za všestranný prototyp ideálnej kultúry. Štátna doktrína založená na 

sakralizovanej militarizácii navyše predstavovala symbolickú participáciu Tenochtitlánu na 

osude celého vesmíru a implikovala pocit totálnej dominancie a nástojčivého pocitu 

vlastnej božskej podstaty. Viera vo vlastnú nadradenosť však Aztékov v podstate zároveň 
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 Základ ekonomiky predstavoval mystický militarizmus v tom zmysle, že bojovníci mali na starosti 

kontrolu a obranu obchodných ciest a dodávky tribútov, pričom primárnym aspektom prirodzene ostávajú 

priame dobyvačné výpravy. 
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 Celá dlhá kapitola toltéckych dejín je presiaknutá koncepciou militarizmu, vďaka ktorej ostro vynikali nad 
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k ideovej myšlienke tejto doktríny ako jediní. V záverečnej etape klasického obdobia bola totiž viac či menej 

intenzívne zastúpená u všetkých etník Mexického údolia (KOVÁČ. 2002: 281). Táto ideológia sa spája aj 

s legendou o panovníkovi Tollánu. Quetzalcóatlovi, ktorý bol odporcom ľudských obetí, a teda jeho morálne 

krédo de facto nekorešpondovalo s preferovanou štátnou doktrínou, preto je dosť pravdepodobné, že 

tabuizácia rituálov ľudskej obete za jeho vlády je len zlegendarizovanou mystifikáciou. 
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aj istým spôsobom limitovala a stavala do pozície heroického národa bojujúceho za 

zachovanie univerza s bremenom doživotnej zodpovednosti. 

Boje v rámci konceptu xochiyaoyotl, ktorých zaujímavosťou je, že účasť na nich bola 

dobrovoľná (nakoľko jej cieľom bolo získať osobnú prestíž), podliehali maximálnej 

ritualizácii. Uskutočňovali sa na kňazmi vopred vybraných miestach nazývaných 

teoatempan („na brehu božskej vody“)
247

, pričom sa odohrávali predovšetkým v rokoch 

1450-1519, a to najmä medzi bojovníkmi Tenochtitlánu a Tezcoca na jednej strane 

a Tlaxcaly a Huejotzinca na strane druhej.
248

 Títo bojovníci boli považovaní zároveň za 

záchrancov ľudí a celého sveta, pretože jedine oni boli schopní vojnou, ktorú viedli pod 

záštitou triumfujúceho Slnka, prinavrátiť bohom ich silu. Stať sa zajatcom získaným práve 

týmto spôsobom bolo takisto poctou, rovnako aj úmrtie na bojisku bolo vnímané nanajvýš 

kladne (aj keď sa však zdá, že tento prístup platil len pre vojakov z vlastných radov), 

pretože aj tomuto bojovníkovi bol prisúdený posmrtný život v nebi bojovníkov. Vojna tak 

bola chápaná ako analógia k posvätnej bitke, ktorú každý deň zažíva Slnko na oblohe, „keď 

svojou smrťou a obeťou dáva človeku možnosť žiť“
249

. 

Podľa Jacquesa Soustella Aztékovia verili, že Slnko bolo zrodené z obete a krvi, a preto 

keď sa pôvodní štyria bohovia rozhodli vytvoriť svet, najskôr museli stvoriť vojnu, pretože 

pre existenciu vesmíru boli potrebné srdcia a krv
250

 (teoreticky tak ani nezáležalo na výhre 

či prehre, v každom z týchto prípadov vyjde ako víťaz Slnko). Tento mytologicko-

náboženský aspekt vojny je však možné z pohľadu dnešnej optiky chápať aj ako istú formu 

propagandistickej kampane (čo je zase maximálne profánne hľadisko), ktorá mala 

jednoducho vyprovokovať a povzbudiť bojovníkov k vyšším výkonom na bojisku. Štátny 

aparát tak v mýtoch získal neoceniteľného spojenca, prostredníctvom ktorého verifikoval 

legitímnosť ideí mystického militarizmu. Každodennú existenciu Aztékov formovala (a 

zároveň limitovala) ideológia, ktorá je však stále len sociálnym konštruktom 

proklamujúcim, že jednotlivec je menej než komunita, a teda že subjekt musí položiť život 

za všeobecné dobro kolektívu. Ochota zomrieť, ktorá poukazuje na úprimnú vieru 

v myšlienky štátnej doktríny, je pochopiteľná a zmysluplná pri uvedomení si skutočnosti, 

že Aztékovia umierali za to, čo im bolo najvzácnejšie – život. Keby nepoložili svoje životy 
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v boji alebo rukou kňaza na obetnom oltári, ich existencia by nemala význam, pretože 

nezabezpečili život nasledujúcim generáciám. 

 Vojna, považovaná za rituál sám o sebe, bola jednoducho zmysluplnou súčasťou 

aztéckeho sveta, jej vyhlasovanie sa dokonca stretalo s búrlivými prejavmi radosti 

a nadšenia. Z toho dôvodu by nebolo vhodné nazerať na ňu výlučne skrz negatívne 

hľadisko (akým je pustošenie, straty na životoch a pod.), ale pokúsiť sa vnímať ju skrz 

optiku Aztékov, pre ktorých mala predovšetkým pozitívny význam vzťahujúci sa 

k produkcii (a to nielen statkov hmotných ale aj duchovných). Mimoriadnu symbolickú 

moc, ktorou disponovala vojna ako sociálny fenomén, však primárne nadobudla z dôvodu 

prirodzeného a mytologicky podloženého strachu mezoamerickej spoločnosti z návratu do 

stavu chaosu spodobeného v predstave vlastnej smrti a konca sveta. 
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ZÁVER 

 

Značným problémom pri štúdiu cudzích kultúr je akási automatická ľudská 

predpojatosť voči všetkému neznámemu, čo akýmkoľvek spôsobom vybočuje zo 

zaužívaných koľají. Je však typickou ľudskou črtou vysvetľovať si neznáme veci po 

svojom a pripisovať im závery platné pre vlastnú kultúru, pričom dôvodom takéhoto 

konania je obyčajná snaha o pochopenie cudzieho, a to zvyčajne na základe vlastných 

premís. Takýto prístup je však v rámci spoločenských a humanitných vied vlastnosťou 

pochopiteľne neprípustnou. Pri štúdiu (nielen) mimoeurópskych kultúrnych systémov je 

potrebné pristupovať k nim ako k celku, ako ku komplexu hodnôt, významov a zvyklostí, 

ale bez toho, aby sme ich na základe vlastnej existencie a vlastných skúseností hodnotili. 

Táto práca sa však nenesie v znamení boja proti týmto kultúrnym predsudkom 

a stereotypom, a práve tak nemá za cieľ daný objekt záujmu zatraktívniť svojou 

exotickosťou a zjavnou, nespútanou a možno do istej miery dokonca aj vzrušujúcou 

krutosťou, ale skôr naopak. Zámerom je sprístupnenie uceleného obrazu fenoménu ľudskej 

obete nazeraného skrz rôzne uhly pohľadu.  

Durkheimovo dnes už klasické prehlásenie, že „žiadna ľudská inštitúcia sa nemôže 

zakladať na omyle alebo lži“
251

 je všeobecne platným predpokladom nielen pre sociológiu, 

ktorej sa jeho výrok týka primárne, ale bezpochyby pre všetky humanitné smery. V 

súčasnosti už je táto podmienka základným pravidlom automaticky aplikovaným pri 

všetkých výskumoch akýchkoľvek kultúrnych či sociálnych štruktúr. Téma predkladanej 

práce je však zameraná na už niekoľko storočí prakticky násilne umlčanú kultúrnu črtu, 

poznávanie ktorej vychádza sčasti aj z prameňov, ktoré sa týmto postulátom neriadili. Niet 

sa čo diviť, keďže ide o pramene spísané v dobe, v ktorej doznievala viera v existenciu 

morských panien, kyklopov či sirén, v dobe ovplyvnenej rytierskymi románmi, najmä však 

v ére viery ako takej, hlbokej, nespochybniteľnej a nediskutabilnej. Prví spisovatelia 

kroník a správ však mali značný hendikep (s ktorým sa každý vyrovnal po svojom, ako 

bolo ozrejmené v prvej kapitole) – ocitli sa v Novom svete. Nikto ďalší, kto sa na 

novoobjavenom kontinente vyskytol po nich, už nemal možnosť zažiť rovnaké pocity 

užasnutia a zdesenia z absolútne neznámeho prostredia a kultúry. Napriek mnohým 

interpretačným nedostatkom či mystifikáciám vzídeným z rôznych stereotypných dedukcií 

a nepochopenia, ktorými sú tieto rané písomné zdroje často sprevádzané, sú ešte aj dnes 
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využívané ako východisková báza pre poznanie danej kultúry. Predsa len ide o ten 

najautentickejší materiál (samozrejme s výnimkou natívnych indiánskych kódexov), ktorý 

je k dispozícii. 

Nie náhodou sa zmieňujem o európskych conquistadoroch a misionároch, nakoľko práve 

oni ako prví priniesli informácie o tak rozsiahlej praxi ľudských obetí v Mezoamerike. 

A odhliadnuc od relevancie a vierohodnosti poznatkov nimi podaných, boli to práve oni, 

kto svojimi spismi podnietili prvotný záujem o daný kultúrny fenomén, ktorého realita je 

dnes už niekoľko storočí absolútne potlačená. Napriek tomu však tento charakteristický 

prejav starej mezoamerickej spoločnosti dodnes budí neutíchajúci záujem laickej 

i odbornej verejnosti. Rituály ľudskej obete sú však len vrcholom pyramídy, na ktorej úpätí 

stoja špecifické podmienky, mnohé kultúry a dlhé storočia vývoja. 

V úvode bolo poukázané na profánno-sakrálnu akcentáciu percepcie ľudskej obete, 

ktorá sa zásadným spôsobom podpísala na profilácii obetných rituálov, avšak celá 

mezoamerická spoločnosť je presiaknutá vzájomným prelínaním sa týchto prvkov duálnej 

koncepcie sveta a prežívanej reality. V texte niekoľkokrát rezonovala myšlienka 

zdôrazňujúca nemožnosť oddelenia jednej sféry od druhej, keďže všetky činnosti v živote 

človeka aj spoločnosti podliehali maximálnej ritualizácii. Tá bola podmienená spôsobom 

chápania sveta, v ktorom boli prírodné sily stelesnené v podobe rozsiahleho panteónu 

božstiev prítomné v každodennom živote. 

Na základe predstavenia a analýzy niekoľkých príkladov aztéckych posvätných príbehov, 

ktoré sú nepochybne východiskovou platformou rituálov ľudských obetí (a rovnako sú aj 

zovšeobecnením mýtov celej Mezoameriky), je preukázateľné, že mytológia sa zaoberá 

obšírnejšími myšlienkami, ako len samotným zmyslom ľudského bytia. Mýtus v kontexte 

kultúry, ktorá ho akceptuje a reaktualizuje, predstavuje časovo neohraničený univerzálny 

vzor spávania sa subjektov a štruktúr fungovania spoločnosti. Na základe predpokladu, že 

skutočne ide o skutky bohov či mýtických hrdinov, stali sa mentálnym podkladom 

sociálneho života a základným zdôvodnením ľudských aktivít. Mýtus poskytoval jedincovi 

možnosť odbremeniť sa od morálnej zodpovednosti za vlastné konanie a na druhej strane 

sa však on sám stal bremenom – podnecoval k neustálej reaktualizácii prvotnej udalosti, 

o ktorej referoval. Tým sa stal pripomienkou ťaživého osudu pripomínajúceho 

katastrofálny apodiktický koniec, pokiaľ nebude dodržaný kolobeh energetickej reciprocity 

zahŕňajúcej neustále obetovanie ľudských sŕdc. Mytologické príbehy uvedené v tejto práci 

poukazujú v priamom či prenesenom význame na potrebu vykonávania obetí, ktoré sú nimi 

zároveň zdôvodňované a vyžadované. Najmä aztécky príbeh o zrodení boha 
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Huitzilopochtliho, ktorý sa personifikuje ako bojujúce a víťaziace Slnko, je v tomto zmysle 

kľúčový. Označuje Aztékov za Slnkom vyvolený národ (čo symbolizuje potrebu neustálej 

reaktualizácie) spútaný osudom, ktorý mu predurčuje nikdy nekončiacu zodpovednosť 

za zachovanie existencie sveta. Základným predpokladom ľudských obetí je teda 

participácia na božskej prítomnosti. Z ich praktizovania je navyše zjavné, že ľudia verili 

v to, že sú svojim bohom zaviazaní, pretože tí ich stvorili obetovaním vlastnej krvi 

a vlastných životov. Mezoamerický človek predhispánskeho obdobia bol teda na základe 

mytológie povinný vykonávať obete pre zachovanie kolobehu a existencie sveta a života. 

Najmä Aztékovia sa aktívne a horlivo ujímali tejto úlohy ako primárnej zodpovednosti za 

okolité obyvateľstvo prostredníctvom udržovania vesmírnej rovnováhy, ktorá však bola 

podmienená neustálymi vojnami a krvavými rituálmi. Mytologické systémy sú jednoducho 

integrálnou zložkou ľudského myšlienkového sveta, ktorá navyše tvorí dogmatickú 

platformu a pozadie komunity, ktorá sa nimi riadi. 

V konečnom dôsledku bola ľudská obeť úplne prirodzenou (a logicky 

zdôvodniteľnou) kultúrnou entitou vychádzajúcou z náboženského aspektu spoločnosti. Na 

náboženstvo v kontexte týchto rituálov pritom nazerám ako na sociálny konštrukt 

vytvorený spoločnosťou a posvätený božstvom, ktorý limituje kolektív, no taktiež mu dáva 

pocit súdržnosti
252

 a dôležitosti. Obradné praktiky vyprofilované v skúmanej oblasti boli 

súčasťou každodenného života všetkých jednotlivcov a podieľali sa na nich všetci bez 

rozdielu (všetky vekové kategórie, príslušníci všetkých spoločenských vrstiev i obe 

pohlavia).
253

 Jednotlivec mal jednoducho zodpovednosť za celé spoločenstvo a veľmi 

dobre to vedel. A pretože smrť dáva život, zákon reciprocity vyžadoval ľudskú obeť, ktorú 

je možné prirovnať k splateniu dlhu božstvám (na čo napríklad poukazuje aj Readová či 

Ingham). Jedným z termínov popisujúcich obeť bol dokonca neixtlahualiztli, nahuaský 

výraz označujúci „splatenie dlhu“
254

. Ľudská obeť teda mala recipročný charakter – 

vyjadrovala záväzok voči predkom, ktorí sa obetovali pre svoje potomstvo a zároveň 

záväzok voči budúcim generáciám, ktorým súdobé pokolenie musí obeťou zabezpečiť 

život. Práve častým vykonávaním rituálov sa štandardizovalo správanie ľudí 

a ustanovovala sa uniformita komunity, čím sa súčasne obetnej tradícii dosvedčila pravosť 

a reálnosť. 
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Celkový život v Mezoamerike, nielen náboženský, politický a hospodársky, ale aj osobný, 

bol riadený prostredníctvom kňazov, kalendára a teda aj obradov. Individuálna iniciatíva či 

osobný názor skutočne neboli vlastnosťami, ktoré by boli u Aztékov primárne cenené. Na 

druhej strane by však bolo prinajmenšom trúfalé tvrdiť, že aztécka (síce výrazne 

sakralizovaná) spoločnosť stála na absolútne fatalistickej základni. Jednotlivec totiž 

v zásade mal istú možnosť zažehnať zánik sveta, tou bola ľudská obeť, ktorá jediná bola na 

istý čas schopná oddialiť nevyhnutné kataklizmatické ukončenie univerza. Podrobenie 

individuálnej stránky kolektívnym potrebám spoločnosti bolo akoby zárukou spokojného, 

šťastného a naplneného života. Príslušníci mezoamerickej civilizácie však boli plodmi 

svojej kultúry, storočia im boli vštepované isté hodnoty, takže prax ľudských obetí pre nich 

bola bežná a normálna záležitosť. 

Ľudská obeť v zásade dokladuje silu sociálnych väzieb a ich nadradenosť nad potrebami 

jedinca, pretože rešpektovanie kolektívneho záujmu má pre spoločnosť vyššiu cenu ako 

život jediného jej článku. Hodnota ľudského života bola v prípade jeho obetovania 

navýšená o aspekt priamej participácie na dodávke energie vesmíru. Avšak radostné 

a odovzdané položenie života pre božstvo je možné považovať len za ideál aztéckej elity, 

keďže obetovaní boli vždy tí druhí, tí, ktorých svet bol ideovo vzdialený fatalistickému 

zmýšľaniu zväčša bezstarostne žijúcej urodzenej vrstvy. 

Profánne hľadisko, ktoré tu nevystupuje v protiklade sakrálnemu, ale skôr ho 

dopĺňa (pričom tento vzťah je vzájomný), má pre rituály ľudskej obete taktiež nemalú 

dôležitosť. Prostredníctvom nich je koncipovaný sociálno-politický vzťah medzi vládcami 

a im podriadenými, pretože hlavnými svetskými faktormi vplývajúcimi na jednotlivca, sú 

sociálne normy, zvyky a pravidlá, ktoré majú svoj základ v mytologickej tradícii a v 

doktrinálnych ideách a zároveň sú nástrojmi politických praktík. Avšak na to, aby boli 

pravidlá dodržiavané (keďže sa tak nedeje automaticky), je potrebné ich zavádzať priamo 

do štruktúry spoločnosti – ich legitimizácia bola dosiahnutá rituálmi, ktoré im prepožičali 

posvätný charakter, rovnako ako mýty preukázali potrebu vojenskej expanzie. Priam 

ideálnym nástrojom k politickým cieľom sa stal mýtus o založení Tenochtitlánu, a to 

vďaka Tlacaéllelovej revízii aztéckych dejín. 

Dennodenné vykonávanie obetných rituálov na priestranstvách na vrchole chrámov 

pyramíd pred očami všetkých zúčastnených bolo v podstate aj neutíchajúcou pripomienkou 

vlastnej smrteľnosti a pominuteľnosti života a doslova exhibicionistickým proklamovaním 

obrovskej moci vládnucej elity nad obyčajným človekom. Mocenské autority 

prostredníctvom kňazov-obetníkov takto opakovane demonštrovali svoju silu a zároveň aj 
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o to krehkejšiu prchavosť samotného života iných – tých, ktorí sa odmietli podrobiť. Ich 

neverejné vykonávanie v prítmí svätýň by jednoducho nemalo žiadny zmysel. Dôvodom je 

pocit strachu a podriadenia, ktorý v prizerajúcich dokázali verejné rituálne vraždy 

bezpochyby vyvolať, okrem toho však nimi bola rozsievaná aj viera, že je to potrebné. Na 

základe niekoľkých predložených teórií a hlbšieho štúdia viacerých podstatných aspektov 

obradov ľudskej obete je možné predpokladať, že rituály (rituálne násilie) prispievali 

k vymedzeniu, upevneniu a stabilizovaniu hierarchií v sociálnom rebríčku.
255

 Práve preto 

boli tieto obrady vládnucim aparátom podporované či dokonca vyžadované a vynucované 

– sakralizovali totiž jeho moc a autoritu. Na druhej strane (čo je tiež možné chápať ako 

oficiálnejší dôvod) ratifikovali a potvrdzovali zmysel kultúry ako takej, čo elitám v zásade 

zasa prepožičalo možnosť nadobudnúť ospravedlnenie a zdôvodnenie svojej hegemónie 

a takisto aj prostriedkov, ktorými si túto nadvládu potvrdzovali a zabezpečovali. 

Bol to jednoducho účinný systém na vynucovanie si poslušnosti, v rámci čoho sa rituálom 

sakralizovaná stratégia výživy bohov stala hlavným politickým nástrojom slúžiacim na 

podmaňovanie si nepriateľa a rozširovanie územia. Dôvodom pritom mohla byť aj (do istej 

miery paranoická) hrôza z možnej nekonečnej kozmickej vojny hroziacej absolútnym 

zničením sveta.
256

 Nevyčísliteľné množstvo obradov je tak z tohto uhla pohľadu najmä 

výsledkom mocensko-politickej hry. Praktizovanie krvavých rituálov malo značný vplyv 

na obyvateľstvo a spoločnosť, do istej miery totiž zabezpečovalo aj jej vnútornú súdržnosť. 

Táto súdržnosť tak, logicky, musela byť vyprodukovaná na základe vonkajšej nestability, 

ale takisto by to mohlo byť aj naopak – na základe vonkajšieho tlaku a uvedomenia si 

reálnej hrozby útoku bolo potrebné, aby komunita spoločne spojila sily a získala tak 

stabilitu a odolnosť voči cudziemu agresorovi, ktorý, rovnako ako oni, potreboval ďalších 

a ďalších zajatcov na udržanie chodu sveta a na zabezpečenie svojej úrody a prosperity. 

Ľudská obeť sa tak javí ako účinný nástroj politickej represie (čo je, medziiným, aj 

dôležitý kľúč k pochopeniu významu mezoamerického náboženstva). 

Pre mezoamerickú spoločnosť bola charakteristickou súčasťou sebaprezentácie 

vojna, ktorá znamenala prostriedok na zachovanie sveta a existencie a ospravedlnením za 
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zmarené životy na obetnom kameni bolo vyhlásenie obetných rituálov za preukazovanie 

služby vyššej moci, Slnku a božstvám. Ale takisto bolo naznačené, že toto poslanie nebolo 

nezištné, keďže vojna mala aj svoje zjavné materiálne výhody a plnila dôležitú 

ekonomickú a sociálnu úlohu. Z tohto významu pririeknutého vojne a poslaniu bojovníkov, 

ku ktorému boli vedení chlapci už od narodenia, vyplývalo presvedčenie, že ich osudom je 

chytiť zajatca určeného na krvavú obeť božstvu a zároveň sa tým zajatcom aj osobne stať – 

v oboch prípadoch sa teda bojovník formuje ako živiteľ Slnka. Podstatná väčšina 

mestských štátov Mexického údolia mala vlastných bohov (aj keď v zásade je možné 

považovať ich za lokálnu obdobu univerzálneho božského panteónu tejto oblasti), ktorí 

obdobne ako tí tenochtitlánski vyžadovali ľudské obete. Za tisíce obetovaných ľudských 

sŕdc bola zodpovedná jedna ideológia. Za touto ideológiou však stáli mnohé kultúry, ktoré 

ju akceptovali. Ale hodnoty sú vecou konvencie, a preto sa ani táto realita nemusí zdať 

nepochopiteľnou. Ľudská viera totiž pre jednotlivca vždy mala, má a bude mať len takú 

hodnotu, akú jej pripíše jeho vlastná východisková kultúra. 

Skutočne si netreba lámať hlavu nad tým, ako je vôbec možné, že obetovanie ľudí 

nadobudlo také obrovské rozmery, pretože to pre mezoamerickú spoločnosť bolo logicky 

zdôvodniteľné a teda samozrejmé. Napriek tomu je však prinajmenšom absurdné tvrdiť, že 

všetci jednotlivci (a to bez ohľadu na to, či boli sami obeťami bohov alebo nie) s ľudským 

obetovaním súhlasili, pričom je takisto absurdné pokúšať sa tvrdiť opak. Netreba zabúdať 

na skutočnosť, že obetovaní jednoducho dostali možnosť vzdať vďaku a poctu svojim 

bohom, stvoriteľom, živiteľom, ochrancom a napokon aj svojim vlastným katom. 

Bolo by možné pokladať akceptáciu rituálov ľudskej obete za prejav pokory podmanených 

voči autorite? Sčasti skutočne áno, avšak ide skôr o prejav pokory voči systému, voči 

vlastnej kultúre, ktorú elity len reprezentovali a zároveň ňou boli taktiež samy limitované. 

A takisto, ako sakrálny a profánny aspekt boli len dvoma stranami tej istej mince 

vymedzujúcej svet a subjektívne prežívanie, bola aj ľudskej obeti pririeknutá posvätná 

symbolická hodnota silou autority a moci. 
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Obr. 1. Štátny znak Mexika
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Obr. 2. Mapa Mezoameriky
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Obr. 3. Tenochtitlán (model rituálneho centra)
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Obr. 4. Coyolxauhqui
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                                                            Obr. 5. Huitzilopochtli
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Obr. 6. a 7. Rituály ľudskej obete podľa  

Florentského kódexu:  
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Obr. 8. Aztécki bojovníci
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                       Obr. 9. Tzompantli
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Obr. 10. Codex Dresdensis
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 Dostupné na: http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/2967/78/0/cache.off (Prevzaté 2.3.2013.) 
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Obr. 11. Aztécky kalendárny kameň
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Obr. 12. Aztécky obetný nôž
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Obr. 13. Tzompantli
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Obr. 14. Bartolomé de las Casas (1474-1566)
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Obr. 15. Diego de Landa páli mayské kódexy v Maní roku 1562 (Leonardo Paz).
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 Prevzaté z: KAŠPAR. 2002: 16. 
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Obr. 16. Zoznam najdôležitejších mayských božstiev a mytologických zvierat 

zostavený Paulom Schellhasom na základe ich najčastejších výskytov v kódexoch 

Dresden, Madrid a Paris.
272

 

                                                           
272

 SCHELLHAS. 1994: 49. Prevzaté 22.2.2013. 
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Obr. 17. Božstvo typu „A“ – boh smrti a jeho rôzne epifánie
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Obr. 18. Božstvo typu „F“ – boh vojny a ľudských obetí
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Obr. 19. Božstvo typu „G“ – boh Slnka
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 Obr. 20. Božstvo typu „I“ – vodné božstvo
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 The Death-God. V rámci všeobecne uznávaného delenia podľa Paula Schellhasa. (SCHELLHAS. 1994: 

10. Prevzaté 22.2.2013) 
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 The God of War and of Human Sacrifices. (SCHELLHAS. 1994: 25. Prevzaté 22.2.2013) 
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 The Sun-God. (SCHELLHAS. 1994: 27. Prevzaté 22.2.2013) 

276
 The Water-Goddess. (SCHELLHAS. 1994: 31. Prevzaté 22.2.2013) 


