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Изкуство и писменост в древна
Мезоамерика
Генерално развитие
зкуството на древна Мезоамерика се свързва с много други
култури по света. Класическа
възпоменателна майска плоча, посветена на владетеля Уба Кавил от Копан,
например, често бива сравнявана със
скулптурните традиции на Югоизточна Азия. Някои скулптурни творби на
ацтеките наподобяват тези на Древна
Гърция. От друга страна пикториалните манускрипти, нарисувани в посткласически Микстекски-Пуебла стил,
напомнят за фигуративните дизайни,
които се използват от анимационните студия през XX век. Тези прилики не са резултат от пряко влияние,
но разкриват невероятния капацитет
за иновации и експериментиране на
пред-Колумбийските цивилизации,

И

Олмекски монумент в Ла Вента на
военоначалник с дебели устни и широк нос

несравними с която и да е друга част
на света. Във всеки период от Мезоамериканската история движенията
на абстрактционизма, натурализма и
експресионизма, са се развивали едновременно в съседни един на друг
райони.
Първите зародиши на монументалното изкуство са намерени в каменна
скулптура на Олмеките, най-вече в
портретите на военоначалници с дебели устни и широки носове от предкласчески Сан Лоренцо . Приблизително
по това време релефни плочи, издълбани в Монте Албан , изобразяват победени противникови началници. Начални форми на глифове, които имат
ролята на „надписи“, се появяват и в
двете култури.
През късния предкласически период

– Релефни плочи в Монте Албан
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Статуя на Великата Богиня (The Great
Godess) в Теотихуакан, която се намира
близо Пирамидата на Луната (Pyramid of
the Moon)

настъпва голяма промяна в използването им. Релефните плочи в Монте Албан използват пиктографичните
знаци, за да обозначат завладените
територии, докато процъфтяваща, изцяло фонетична писменост се появява
в михе-соке езиците край Гълфското
крайбрежие. В майските низини творците създават стели (изправени каменни монументи), които пресъздават
сцени от историите за създаването на
света, както и плочи, украсяващи фасадите на извисяващите се сгради.
През Класическия период, в Мезоамериканския свят доминирали градските центрове, като най-голям сред тях
бил Теотихуакан, където дворците
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били пищно украсени с фрески. Геометрични форми на човешкото тяло
били изобразявани чрез колосални
статуии . Писмеността в Теотихуакан е
определяна в най-голяма степен като
пиктографична. Езиковото семейство
михе-соке, от друга страна е в по-голямата си част повлияно от развитието
на нов фонетичен скрипт, използван
в Източна Мезоамерика от големите
майски градове-държави. Сапотекската писменост преживява разцвет с огромни релефни плочи, с обширни текстове, състоящи се от пиктографични
и фонетични компоненти.
Късният Класически и Епикласически
периоди били време на резки социални промени навсякъде в Мезоамерика.
Повечето от великите майски центрове били изоставени, а през това време
нови центрове в платата се борели за
контрол над търговските пътища, които някога облагодетелствали Теотихуакан. Пиктографичната и фонетичната писмености запонали да играят
все по-малка роля в комуникацията,
докато творците им се впуснали в развитието на нови стилове. Колосалните
форми продължили развитието си с
направата на колоните на „Атлантите“ в град Тула ; панелите, показващи
сцени в издълбан релеф доминирали в
платата, докато маите на Юкатанския

Колосалните Атланти, за които се счита,
че представляват масивни статуи на
толтекски войни в гр. Тула, Мексико

полуостров продължили с украсителните плочи, макар че те били много
по-абстрактни в сравнение с предкласическите им предци.
До възхода на ацтекската империя
през XV век, Мезоамерика била доминирана главно от малки кралства,
състезаващи се помежду си за членство в различни съюзи. По времето на
Посткласическия период, когато регионалното управление било най-сегментирано и търговски насочено, се
наблегнало на развитието на интернационална комуникационна система,
позната сега като Микстекски-Пуебла

Керамика от Наярит, Мексико в
Микстекски - Пуебла стил. Изобразени са
човешки и свръхестествени фигури

стил (Mixteca-Puebla style) , озаглавен
така заради района на Южно Мексико,
където бил използван най-засилено.
Тъй като тази система е много фигуративна в своята конструкция, учените
продължават да спорят дали е представлявала стил на изкуството, форма
на пиктографията, или и двете. Регионални различия са открити и при маГоляма купа в Микстекски - Пуебла стил
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ствената индианска цивилизация в
Северна Америка, която е успяла да
развие истинска писменост. След като
установява относителна хронология
на сградите около главния площад на
Монте Албан, мексиканския археолог Алфонсо Касо открива, че календарните глифи и глифите с имена, са
издълбани на плочите още през 500г.
пр. Хр. Това означава, че сапотекската писменост изпреварва майската с
поне три века.
Посетителите на Монте Албан могат
да видят пиктографите и текстовете с
йероглифи навсякъде около и върху
сградите. Смята се, че някои от каменните дъски, вградени в стените на известната констукция „J“ , са запазени
Мозайка в Микстекски - Пуебла стил
в оригиналните им местоположения.
ите, и при ацтеките. Фонетичната пис- Действайки според хипотезите на Алменост изчезва изцяло от платата и е фансо Касо, че пиктографите докуограничена само до повтарящите се ментират завладяването на истински
текстове в майските манускрипти от
Юкатанския полуостров. Обяснението
за внезапното приемане на стандартизирана система от култури, които до
преди това са притежавали различни
една от друга писмености или пикториални стилове през Класическия период, все още е тема на спорове.
Олмекска и сапотекска писменост
Някога се е смятало, че маите са един-
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Сапотекски глифи около комплекса “J” в Монта
Албан

Брой 78, Май2015

градове, епиграфката Джойс Маркъс
сравни табелите на местата с имената
на кралства в Оаксака, които по-късно
са били завладени от ацтеките и записани в книгите им. Тя показа убедително, че знаците за Куйкатлан и Етла
например, се появяват в релефите.
Благодарение на артефактите, археолозите потвърдиха, че Монте Албан
се е разширявал към същите райони
по време на втория си период. Знакът
за Етла може да се отнася до Сан Хосе
Моготе, който е бил главният център в
долината на ръкава на Етла.
Сапотекските календарни глифи се
разпознават върху монументите на
Монте Албан благодарение на придружаващите ги числа. Правата линия представлява петица, а точката –
единица. Тъй като някои знаци били
толкова близки до централната мексиканска система, приета по-късно
от ацтеките и микстеките през Посткласическия период, Касо предложил
разшифрирането на Крокодил, Елен,
Маймуна и Ягуар сред другите. Повечето знаци обаче били уникални за
сапотекската писменост и Касо можел
само да прави несигурни предположения.
Бяха намерени доказателства, които
доказват ранните дати и на Предкла-

сическа олмекска писменост. Мари
Пол, Кевин Поуп и Кристофър Вон
Наги са открили артефакти с глифи,
датиращи от 650г. пр. Хр. Цилиндрична преса, използвана за отпечатване
върху глина и плат, както и фрагменти
от нефритена(или диорит) плака, бяха
открити на три мили югоизточно от Ла
Вента – център на олмекската цивилизация през периода 900–300г. пр. Хр.
Тези артефакти показват, че ключови
аспекти от Мезоамериканската писменост са били на лице при олмеките:
комбинацията от пиктографски и фонетични елементи за представяне на
речта, използването на календар с 260
дни, и връзката между писмеността,
календара и царуването/царския сан.
Очевидно развитието на фонетичната
писменост не е било толкова критично за развитието на цивилизацията в
Мезоамерика, както е било в другите
части на света. Пиктографичната комуникация и изкуство могат да бъдат
изключително ефективни за обмяна
на информация, особено на „международно“ ниво. Това наблюдение се
доказва в развитието на съвременната ни комуникация чрез символи във
филмите, телевизита, компютърните
комуникации и рекламата.
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Издълбаните плоскости в сграда „J“ показват йероглифни знаци за кралства,
завладени от Монте Албан. Градът
Етла бе идентифициран чрез сравнението на глифа за „бобче“ с познат знак
от ацтекския кодекс „Мендоза“. Горният глиф на картинката, който означава „град“ или „място“ е глифът за
„бобче“ – тоест за Етла. Обърнатата
надолу глава на победения владетел на
Етла се появява под глифа за „място“.

Сапотеките може да са измислили първият 260-дневен календар. Следвайки
пионерската работа на Касо, Хавиер
Уркид прекарва 10 години в рисуване и
записване на хиляди сапотекски глифи,
както и в сравняване на знаците за дни
и години с думи в сапотекския език. Чрез
дълъг на сравнение и елиминиране, той
успява да реконструира част от календара на сапотеките.

76 Българска Наука - Май 2015 г

Брой 78, Май 2015

Импринт на цилиндричната преса, намерена в Сан Андрес, Табаско. Птицата
„изговаря“ глифи, включващи името “3
Ahau”, което най-вероятно е име на началник.

Майската писменост
Най-ранното оцеляло проучване на
майската писменост било направено
около 1566 г. от испанския епископ
Диего де Ланда. Той описва детайлно
календара на маите и включва рисунки на глифи. Обясненията, събрани от
де Ланда лежали недокоснати години наред, но накрая се превърнали в
основен източник на информация за
древната майска писменост.

Майският календар Хааб с 360 дни

Маите имали два календара. Единият е слънчевият календар или т.нар.
Хааб . Другият календар е разделен на
260 дни и е най-вероятно вдъхновен
от цикъла на човешката бременност.
След като съпоставили предимствата
и недостатъците на двата календара,
гадателите превърнали математическата случайност в пророчество; те
комбинирали нумерологията и астрологията. По този начин развитието на
събитията зависело от боговете, които
определили предназначението на календарите още от древни времена. А
работата на свещениците била само да
оповестяват поличбите.
Календарите били използвани също,
за да се записват дати за важни исторически събития. 20 последователни „кина“ (дни) образували един
„уинал“ (месец). 360 кина образуват
„тун“ (една година), 7200 дни са равни
на един „катун“, а 144,000 дни пред-

Календарът Цолкин
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Майските числа

ставляват период, наречен „бактун“.
Дните, пресмятани според 260 дневния цикъл, били наименовани чрез
комбиниране на 13 числа и 20 знака.
Цялата серия от измервания е наречена „Дълго преброяване“ от епиграфите. Докато част от датите отбелязват
раждания, бракове и смърт, други отбелязват важни годишнини или край
на периоди. Класическите монументи
съдържат толкова много дати, че епиграфите смятали, че маите са обсебени
от времето и не много заинтересовани
от нещо банално като биографичната
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история.
Датите са най-лесните за забелязване
глифи върху каменните надписи, защото съдържат числовите „чертички
и точки“. Чертичките представляват
сбор от 5, а точките – единици . В началото на 20ти век Силванус Морли от института Карнеги бил толкова
погълнат от записването на дати , че
често игнорирал другите текстове.
Тази календарна насоченост подтикнала учените да характеризират маите като раса на астрономи-свещеници,
удивляващи хората чрез способността
си да предсказват небесните събития.
Част от проблема бил невъзможността на учените да припишат фонетични качества на глифите, въпреки че
епископ Диего де Ланда е писал, че те
притежават такива. Вместо това било
прието, че некалендарните глифи са
логографи, които изобразяват буквално богове, животни и ритуални обекти. Майските съобщения били обвити
в древен мистицизъм, ритуални и поетически метафори, така че били напълно неразбираеми.
Това се променило през 1960г., когато
Харвардската изследователка Татяна
Проскурякоф публикувала проучване на надписите от древното майско
място Пиедрас Неграс и заключила,
че глифичните текстове са биогра-
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Плоча на маите от Пиедрас Неграс, Гватемала

Татяна Проскурякоф – ръководител на
експедицията в Пиедрас Неграс

фични. Проскурякоф забелязала, че
серия от подобни, некалендарни глифи, често присъствали в сцените, в
които „боговете“ седели в нишите на
стелите. Чрез изчисляване на годините, които липсвали между датите
на монументите, тя заключила, че те
нямат никакво астрономическо значение, а по-вероятно отразяват периоди и събития от живота на истински
хора. Некалендарните глифи, според
нейната теория, обозначавали раждането на даден управник, последващото възкачване на трона и най-накрая
– смъртта му. (Може да не е съвпадение, че Алфонсо Касо разгадал някои

от принципите на Микстекската пиктографична писменост няколко години по-рано.) Докато Проскурякоф
работела над династичната история,
немски по произход изследовател,
живеещ в Мексико (Хайнрих Берлин),
разкрил серия от знаци, които той определил като глифи-емблеми, обозначаващи истински градове-държави.
Към системата от календарни глифи,
учените най-накрая добавили хора и
места, създавайки най-накрая основите за исторически подход към майската писменост.
Стимулирани от тези и от други открития, група учени решили да си организират среща в Паленке през 1973г.,
с цел да развият систематичен подход
към дешифрирането на тамошните
текстове. Част от тях били университетски преподаватели и дипломирали
се студенти, а другите не били професионалисти в областта. Успехът се
дължал именно на различния им опит
в областта на археологията, линг-
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вистиката, историята на изкуството,
изящното изкуство, архитектурата
и етнографията. Срещайки се в продължение на една седмица, групата
редувала представянето на изследователски материали с работата в малки
групи върху фотографиите и рисунките на надписите, с които разполагали.
Правели всекидневни посещения, за
да изследват издълбаните релефи в
местността.
Резултатите от първата „Кръгла маса в

Паленке“, както била наречена, били
удивителни. Най-забележително било
представянето на Флойд Лаунсбъри,
Линда Шел и Питър Матюс за цяла
династична линия в Паленке, както
и за живота на 6 успешни крале. Групата заключила, че повечето надписите се късаят за двама човека. Първият бил владетел, който те наричали
„Lord Shield“(Пакал Велики), защото неговия знак напомнял за военен
щит. Според тях именно „Lord Shield“
е човекът, който археологът Алберто
Рус Луилиер е открил в криптата под
Храма на надписите . Вторият главен
протагонист бил неговият син “Snake
Jaguar”( Крал Сарпиенте Ягуар ) , който построил внушителната Група на
кръста (група от храмове, разположени във формата на кръст).
Това, което започнало като малка раПогребална маска на Пакал Велики

Гробницата на Пакал Велики в Храма на
надписите, Паленке
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ботна група, се превърнало в серия от
конференции, довели до революция
в дешифрирането на майската йероглифна писменост. Били предложени прочети за думи, които отразяват
важни събития като „възцаряване“,
„хващане на пленник“, „жертвоприношение“ и ключови семейни връзки
като „жена на“, „дете на“. Някои от
първите разшифровани думи в Пален-

Кодекс Бодли от микстекската група, съхранява се в Бодлеанската библиотека в Оксфорд

ке се приемат все още, други са променени или са повод за дебати. Все пак,
всички епиграфи сега характеризират
текстовете като исторически в основата си и се застъпват за опознаването
на маите чрез разшифрирането им. И
ако тази гледна точка изглежда сякаш
не бива да бъде поставяна под въпрос
днес, то не отдавна е била определяна
като революционна.

Тези пред-Колумбийски книги били
притежание на мултикултурна кралска класа, която доминирала в централната и южната част на Мексико
в периода между 1200-1520г. Микстекската група е исторически насочена, докато кодексите от групата Борджия подчертава въпроси, свързани
с пророчества. Въпреки разликите
помежду им, всички кодекси описват
свещените пирове и ритуали, които
Древните книги: Кодексите от свързават царските семейства в систеплатата на Мексико
ма от взаимноизгодни съюзи.
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След завладяването на империята на
ацтеките през 1521 г., няколко образовани спаниарди започнали да събират пиктографичните книги и да ги
изпращат в Европа. Има около дузина
кодекси от преди Завоеванието, които
се приписват на хората от платата на
Мексико. Книгите били направени от
покритие с животинска кожа, в чиято
основа седи гипсоподобен материал,
върху който са изрисувани фигури.
След това книгите биват сгънати, така
че да могат да се съхраняват компактно и да се отварят, като показват всички страници на една страна.
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Кодекси, керамика, угощения и
ритуали
Разликите, забелязващи се в кодексите Борджия и тези на микстеките, си
проличават и в традицията на многоцветната керамика, която е в стила на
кодекса. Неутронноактивационният
анализ показва, че има голяма размяна на керамики между кралствата на
Източна Нахуа, контролирани от Тлакскала и Пуебла (групата на Борджия).
Но няма почти никаква между племената от Източна Нахуа от Борджийската група и микстеките и сапотеките
от Оаксака. Майкъл Линдт приписва

Селденски кодекс от микстекската група, съхранява се в Оксфордския университет

разликите в употребата на керамиката
на значителните разминавания в ритуалния контекст на царските пирове.
Той забелязва, че племената от Източна Нахуа сервират ястия и напитки в
бокали, вази, дълбоки обществени съдове и широки плоски чинии, докато
микстеките и сапотеките използвали

стомни, заедно с тенджери и подноси.
Разликите във формите на тези съдове
са придружени и от различия в иконографското съдържание.
Декоративните ленти с човешки черепи, ръце, сърца и щитове, които се
появяват на вазите, се свързват с Цицимиме – свръхестествените покро-
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Кодекс Лауд от групата Борджия 2

Кодекс Лауд от групата Борджия

вители на чародеите, които служели во, наречено Безелао или Господаря
като посредници между душите на нa тринайстото цвете(Lord Thirteen
мъртвите. Демоните били предимно Flower), покровител на царския рай.
отъждествявани с поредица от календарни божества, познати като Чихуатетео и Макелтоналеке. Потвърждение, че култа към тях е бил основен за
по-затворения ритуален живот на царския палат, дава историята на първите
францискански монаси, изпратени да
в Тлакскала. При влизането в царския
двор в Тизатлан, те били шокирани от
статуя на Макилтонал, която описали
като ужасяващо въплъщение на мъртвите. Микстекските съдове, от друга
страна, изобразяват сцени от историческите кодекси, докато сапотекските
съдове изобразяват върховно божест-
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Изображение на Ягуар - войн в кодекс от групата
Борджия

Брой 78, Май 2015

Кодекси от групата Борджия
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Цицимиме - жени войни, които умрели по време на
раждането и били покровителки на нощното небе
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