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Abstract: The study of the Classic Maya Period economics is very intense in recent years. New
knowledges about the market, marketplaces, economic activities obtained from archaeological
research confirms that the Mayan economy was more complex as we considered it. We can identify
all the basic economic terms such as value, goods, exchange of goods, market. However, regardless of
market knowledge, gift and tribute still remain an important part of the economy (Friedel 2020). In
this study, I will focus on the presentation and basic characteristics of luxury or prestigious goods
and their epigraphic and iconographic depictions, in various contexts of social and religious life of
the Classic Maya. The value of the presented luxury goods is seldom quantified on the images.
However, we can characterize it in terms of time, place, opportunity and context in which luxury
goods are presented. Nowadays, when the paradigm of perceiving the value of goods and property is
changing due to new virtual currencies and NFT (non-fungible token) technology, it is very
interesting to compare the perception of the value of goods in the Classic Maya Period.
Keywords: Goods, Cacao, Jade, Gift, Tribute, Obsidian, Cotton, Shells, Feathers, Market

Luxusný a úžitkový tovar
Pod pojmom tovar rozumieme všetky pohyblivé,
reálne, vecné statky, ktoré majú výmennú hodnotu
(ekonomickú hodnotu alebo cenu) a úžitkovú hodnotu,
prostredníctvom ktorej uspokojujú potreby ľudí (Kollár
1991, 18). Za tovar môžeme považovať objekty a komodity, ktoré sú súčasťou ekonomickej aktivity. V súčasnosti sa tovar dostáva k spotrebiteľovi prostredníctvom
trhu, avšak v starovekých ekonomikách boli významnou súčasťou ekonomických aktivít aj iné formy ako
dar, redistribúcia, tribút.
U klasických Mayov sa najčastejšie stretávame s rozdelením tovarov podľa ich dostupnosti z pohľadu bežného obyvateľstva. Pritom hovoríme nielen o dostupnosti teritoriálnej, ale aj hodnotovej. Tovary delíme
takto na úžitkové a luxusné (Tabuľka 1).
Medzi úžitkové tovary radíme predovšetkým základné
potraviny, úžitkovú keramiku, soľ, odevy a iné bežne používané neelitné tovary (Feldman 1985, 56 – 72, 76 – 80).

Za luxusné alebo prestížne tovary boli považované:
– kakao
– bavlna
– vtáčie perie
– jadeit
– mušle
– obsidián
Rozdiel medzi nimi bol aj vo forme, akou tovary cirkulovali v ekonomike. Luxusné tovary vysokej hodnoty
boli distribuované predovšetkým pod kontrolou elít,
bežné obyvateľstvo k nim malo limitovaný alebo žiadny
prístup (Feldman 1985, 21 – 23, 84 – 94).Tieto tovary
boli preto skôr súčasťou ekonomiky daru alebo sa dostávali k elitám formou tribútu. Naopak, úžitkové tovary získavalo bežné obyvateľstvo či už výmenou alebo
kúpou napríklad aj na trhoch (Feldman 1985, 56 – 72,
76 – 80).
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Tabuľka 1. Príklad tovarov podľa rôznej dostupnosti a hodnoty v mayských nížinách (Masson 2002, 11).

Pri rozdelení tovarov na úžitkové a luxusné je potrebné brať do úvahy aj vysokú prepojenosť mayskej
ekonomiky s procesom rituálov (Kovacevich 2013,
257). V mnohých prípadoch sa práve využitím objektu
pri rituáloch aj z bežného úžitkového tovaru stával luxusný a naopak. Príkladom je jadeit, ktorý v dôsledku
jeho rituálneho charakteru a významu považujeme predovšetkým za luxusný, avšak s ktorým sa stretávame
v určitých formách aj v domácnostiach bežného obyvateľstva (Garber 1993; Guderjan 2007, 81 – 88). Naopak,
keramika bola úžitková a prístupná bežnému obyvateľstvu, avšak bola vyrábaná a odovzdávaná ako dar na
kráľovských dvoroch medzi elitou, keď už išlo nepochybne o luxusný tovar (Rice 2009, 145).
Punc luxusu dodávala tovarom aj ich ťažká dostupnosť a z toho vyplývajúca vzácnosť. To bol prípad kakaa
ako plodiny, ktorá pre svoj rast potrebuje špecifické
podmienky alebo pier vzácnych vtákov, hlavne quetzala. Lesy, v ktorých žil, boli vzdialené od významných
miest mayských nížin klasického obdobia a preto väčšina panovníkov živého quetzala nikdy nevidela v prirodzenom prostredí (Houston 2017, 81).
V zásade môžeme pri luxusných tovaroch vždy
identifikovať niektorú alebo viacero z nasledujúcich
charakteristík: 1
– sú ťažko dostupné a dosiahnuteľné
– prichádzajú zo vzdialených území
1
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– vyžadujú náročné spracovanie, často špeciálnymi
pracovníkmi alebo umelcami či ľuďmi so špeciálnymi znalosťami
– zosobňujú kvalitu a vnútornú hodnotu, ktorá je
založená na ideológii
(Reents-Budet a Bishop 2020, 340).

Kakao
Kakao malo v náboženskom a sociálnom živote klasických Mayov veľmi významné postavenie (Martin 2006;
Stuart 1988). Patrilo k najluxusnejším tovarom a stalo
sa postupne dokonca štandardizovanou menou, o čom
sa dozvedáme aj z koloniálnych prameňov v Správe
o veciach na Yucatáne Diega de Landu:
„Zamestnaním, ku ktorému najviac inklinujú, bol
však obchod. Do krajiny Ulúa a do Tabasca vyvážali
soľ, oblečenie a otrokov, kde všetko vymieňali za kakao a kamenné korálky, ktoré im slúžili ako platidlo“
(Kováč 2010, 141).
Jedným z dôvodov, prečo sa kakao zaraďuje medzi
luxusné tovary, je určite aj jeho regionálna nedostupnosť. Pestuje sa len v určitých oblastiach, tam kde je
trvalo vlhké podložie, väčšinou v údoliach riek. Ďalej vyžaduje vysoké teploty, vlhkosť 90% a dostatočnú ochranu pred slnkom a vetrom (Millon 1955, 14). Takéto

Pre viac informácií pozri Blanton et al. 1996; Clark 1997; Helms 1993; Monaghan 1990; Urban a Schortman 2017.
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Obrázok 3. Kukuričný boh s kakaovými plodmi, K4331
(Kresba: Simon Martin).

Obrázok 1. Mapa miest a oblastí s vhodnými podmienkami
na pestovanie kakaa u klasických Mayov v južných nížinách.
(Baron 2018, 7).

Obrázok 2. Kukuričný boh ako strom Iximté, kukuričný strom, K4331 (Foto: Justin Kerr).

Obrázok 4. Palácová scéna s bohom L, K´awiilom a kukuričným stromom s kakaovými plodmi, K631 (Kresba: Simon Martin).
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Obrázok 6. Kakao ako nápoj prezentovaný v palácovej scéne, K6418 (Foto: Justin Kerr).

Obrázok 5. K´awiil nesúci kakao. Kryt nádoby. Museo Amparo, Puebla, Mexico (Kresba: Simon Martin).
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podmienky v klasickom období u Mayov boli predovšetkým v oblastiach dnešného Tabasca či na juhu Belize (Obrázok 1). Existujú však archeologické dôkazy,
že významné mayské mestá sa snažili pestovať kakao, aj
keď na to nemali najvhodnejšie podmienky. V Tikale sa
našli nielen pozostatky kakaových bôbov (ktoré mohli
byť importované), ale aj spáleného dreva kakaovníka
(Lentz 2014, 18513 – 18518). Pozostatky „divých“ kakaovníkov nachádzame aj v súčasnosti v pralesoch severného Peténu.
Kakao bolo pevnou súčasťou mayskej mytológie. Je
silne spojené s mýtom o kukurici. Kukuričný boh zostúpil do podsvetia, kde sa jeho telo zmenilo na strom
Iximté, kukuričný strom, plný plodov vrátane kakaa
(Martin 2006, 156) (Obrázok 2, Obrázok 3). V sade
v podsvetí na zbere úrody zbohatol pán podsvetia boh
L, ktorý je často zobrazovaný aj ako obchodník (Tokovinine a Beliaev 2013, 184). Bohatstvo boha L vynesie
na svet K´awiil, boh blesku a hojnosti (Martin 2006,
173) (Obrázok 4, Obrázok 5).
Podľa ikonografických a epigrafických dôkazov, ktoré
nachádzame hlavne na mayskej keramike klasického obdobia, bolo kakao súčasťou rôznych rituálov. Aj na základe spomínaných mytologických udalostí bolo kakao
považované za posvätné ovocie a akt pitia kakaa bol niečo
ako zdieľanie tela a krvi kukuričného boha. Jednoznačne
bolo kakao viac, ako len hodnotná plodina a príjemný
nápoj; bol to základný kameň náboženstva klasických
Mayov (Stone a Zender 2011, 219) (Obrázok 6).
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Práve pre jeho dôležitosť a vysokú vnímanú hodnotu
sa stalo kakao aj tovarom, prostredníctvom ktorého panovníci a elita zobrazovali svoje bohatstvo. V tomto prípade sa dokonca stretávame aj s kvantitatívnym „vyčíslením“ jeho hodnoty. Známe je vyobrazenie balíka
kakaových bôbov v počte 5x8 000 t.j. 40 000 s hieroglyfickými znakmi 5-PIK ka-(ka)-wa (ho´ pik kakaw) na
nástenných maľbách v Bonampaku. Tento je umiestnený vedľa kráľovského trónu, čo naznačuje, že ide o demonštráciu vlastníctva tejto vzácnej komodity (Stuart
2012, 500).
Panovníci významných mayských miest klasického
obdobia získavali kakao podľa archeologických, epigrafických a ikonografických dôkazov niekoľkými spôsobmi:
– pestovali ho (niekedy aj v oblastiach, kde na to
neboli dobré podmienky)
– prostredníctvom obchodu
– darom
– prostredníctvom tribútu
– alebo si ho násilím brali z okrajových regiónov
(Baron 2018, 6).
Kakao sa postupne dostalo aj do širšej spotreby
mimo nekráľovských elít a to aj na iné, ako na rituálne
účely. Na nástenných maľbách v meste Calakmul na
štruktúre Chiik Nahb bola identifikovaná postava ženy,
ktorá ponúka kakaový nápoj.2
Obchodníci s kakaom nie sú často explicitne označení v nápisoch a ikonografii, ale existujú príklady klasických monumentov (stéla 7 Itzimte, monument 89
Toniná), kde sa uvádza titul AJ ka-ka-wa (aj-kakaw),
čo možno považovať za „toho s kakaom“ pravdepodobne obchodníka (Tokovinine a Beliaev 2013, 183).
Kvôli prístupu ku kakau sa viedli vojny, vytvárali
aliancie, panovníci sa jeho konzumáciou približovali
bohom. Kakao bolo v spoločnosti klasických Mayov
predovšetkým vyjadrením moci a prestíže. Pritom jeho
„vnútorná“ symbolická hodnota bola neporovnateľne
vyššia, ako skutočná úžitková.

Bavlna
V prípade bavlny ako luxusného tovaru nebola jej vysoko vnímaná hodnota spôsobená nedostupnosťou. Bavlnu bolo možné pestovať naprieč mayskými nížinami,
čo potvrdzujú aj koloniálne zdroje (De Landa 1937, 165).
„Zbierali veľké množstvá bavlny, ktorá rástla vo všetkých častiach krajiny a bola dvoch druhov.“
Bavlna získavala na hodnote skôr tým, že na jej spracovanie resp. použitie ako textilu bola potrebná vysoká
2

Obrázok 7. Bavlna v súčasnom Uaxactúne, Petén, Guatemala
(Foto: Iveta Puchovanová).

pridaná hodnota vo forme práce. Pradenie a tkanie je
časovo náročná práca a vykonávali ju predovšetkým
ženy. Na výrobu odevov sa u klasických Mayov používali viaceré druhy surovín, avšak bavlna mala osobitné
postavenie a odevy z nej boli určené elitám. Podobne
to bolo aj u Aztékov v Mexiku, ako píše kňaz Diego Durán (Heyden 1994, 208 – 209).
„Len kráľ si mohol obliecť jemné bavlnené plášte ...
bežní obyvatelia nemali dovolené obliekať si bavlnené
oblečenie... len oblečenie z tkanín z rastliny z agáve.“
S bavlnou však určite pracovali nielen v domácnostiach elít a nobility, ale spracovávali ju aj v tých bežných.
Svedčia o tom nálezy nástrojov na pradenie a tkanie
v domácnostiach rôznych sociálnych skupín, ktoré svojimi rozmermi a charakteristikou zodpovedajú spracovaniu bavlny (Baron 2018, 107).
So zobrazením bavlny vo forme balov látky, najčastejšie bielej maximálne s ozdobeným krajom, sa stretávame predovšetkým na polychrómovanej keramike neskorého klasického obdobia na palácových scénach
zobrazujúcich odovzdávanie darov alebo tribútov (Obrázok 8). Bavlnené látky sú buď zobrazené zložené v balíkoch v niekoľkých vrstvách (najčastejšie 3 – 7 vrstiev)
alebo navinuté na tyčiach do rolky. Pre tribút vo forme
bavlnených látok bol používaný aj špeciálny názov
yubte (Tokovinine a Beliaev 2013, 175).

Pre analýzu ikonografie a epigrafických záznamov na nástenných maľbách zo štruktúry Chiik Nahb z mesta Calakmul pozri
Martin 2012. Postava ženy ponúkajúcej pravdepodobne kakaový nápoj sa nachádza na scéne označenej NE-N1.
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Obrázok 8. Bavlna odovzdávaná ako dar alebo tribút, zložená v balíku, K5453 (Foto: Justin Kerr).

Obrázok 9. Bavlna odovzdávaná ako dar alebo tribút, zvinutá v rolke, K1728 (Foto: Justin Kerr).

Na váze zobrazujúcej palác panovníka v Motul de
San José je zobrazený tribút vo forme bavlnenej látky aj
v ikonografii aj v hieroglyfickom písme (Obrázok 9).
Označenie tribútu vo forme bavlnenej látky yu-bu TE´
(yubte´) v hieroglyfickom nápise.
Tým, že bavlna bola odovzdávaná biela, neozdobená, nepersonalizovaná, tak si z nej pri použití mohla
elita spracovať odevy podľa vlastného vkusu (Houston
3

24

Viac informácií pozri Bishop, Ronald L. a J. Blackman 2002.

2017, 80). Zároveň nepodliehala skaze, ako napríklad
kakaové bôby, takže sa jednoduchšie skladovala. Jej
štandardizovaná forma, ktorá bola odovzdávaná ako
tribút alebo dar naznačuje, že mohlo ísť potenciálne
o vtedajšiu menu (Baron 2018, 110).
Zaujímavá je štúdia The Maya Ceramics Project3
(Reents-Budet a Bishop 2020, 346), v ktorej analýzou
štýlu keramiky a materiálu, z ktorého bola vyrobená,
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Obrázok 10. Interaktívne siete distribúcie keramiky prepojené s významnými mayskými mestami s pestovaním bavlny
v neskorom klasickom období v Mezoamerike (Reents-Budet a Bishop 2020, 349).

boli určené tri obchodné siete v závislosti od toho, kde
bola keramika vyrobená a kam bola prostredníctvom
obchodu odoslaná. Tieto siete sú prepojené vždy na významné mayské mesto, kde bola pestovaná aj bavlna.
Tento model poukazuje na akvizičné a výrobné stratégie v ekonomike a sociálno-politickom živote klasického obdobia (Obrázok 10).
Bavlna bola nepochybne významný tovar, ktorý
okrem svojej úžitkovej hodnoty plnil aj ekonomickú
funkciu. Ostáva stále otázka, či jej štandardizovaná
hodnota zostáva rovnaká bez ohľadu na obdobie, lokalitu a príležitosť, pri ktorej bola odovzdávaná.

Vtáčie perie
Medzi luxusné tovary, so zobrazením ktorých sa stretávame v ikonografii hlavne na keramike, zaraďujeme aj vtáčie perie zo vzácnych vtákov. Išlo o exotický tovar, ktorý
bol veľmi žiadaný. Najvyššiu hodnotu malo perie z chvosta
samca quetzala. Cenné bolo aj perie z papagája ara.
Zväzok peria nechýba takmer na žiadnom zobrazení
odovzdávania darov či tribútu v palácových scénach.
Panovníci a elita perím ozdobovali svoje čelenky a odevy. Zelené perie z quetzala malo dĺžku 30 cm a z jed-

ného tohto vzácneho vtáka sa získali 3 – 4 takéto perá
(Stone a Zender 2011, 93).
Zaujímavý detail je, že zväzky peria boli vždy na
konci obviazané papierom, kožou či tkaninou. Tie boli
niekedy ešte ukončené jadeitovým korálkom. Týmto
spôsobom sa zabránilo ich pomliaždeniu a zároveň
jadeit dodával zväzkom peria symbolickú hodnotu.
Zobrazenia tohto zaujímavého detailu nachádzame nielen na keramike (Obrázok 11a, Obrázok 11b) ale aj na
kamenných monumentoch (stéla 1, Piedras Negras)
(Obrázok 12).
V súvislosti so zobrazením kráľovnej na stéle 1 z Piedras Negras je dôležité ešte podotknúť, že niektoré tovary,
napríklad aj zobrazený zväzok vtáčich pier, mohli byť
súčasťou obetín pri rituáloch spojených s uzavretím
manželstva alebo súčasť vena (Houston 2017, 81). Podobne sa uvažuje aj o kakaových bôboch na niektorých
zobazeniach, ako sú nástené maľby v Bonampaku (Buck
2017).
V prípade vtáčieho peria išlo jednak o estetickú hodnotu tohto tovaru, ale perie malo svoju funkciu aj pri
rituáloch. Už na spomínaných nástenných maľbách
v Bonampaku, v sieni č. 1, je zobrazená komplexná
scéna, ktorá okrem odovzdávania tribútu zobrazuje aj
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Obrázok 11. Zobrazenie zväzkov vtáčích pier, odovzdávaných ako dary obviazaných na konci papierom, kožou či tkaninou s jadeoivoým korálkom. 11a. Váza K1651 (Foto: Justin Kerr) (Foto: Atlas Epigráfico de Petén, 2013).

11b. Fragment vázy MT 67 (Foto: Atlas Epigráfico de Petén,
2013).

Obrázok 12. Zobrazenie so zväzkom vtáčích pier obviazaných
na konci papierom, kožou či tkaninou s jadeitovým korálkom.
Stéla 1, Piedras Negras (Kresba: John Montgomery).
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Obrázok 13. Tanec quetzala, tanec s perím, Bonampak, sieň č.1, južná stena (Zdroj: http://www.latinamericanstudies.
org/bonampak-1.htm).

špeciálny rituálny tanec tzv. tanec quetzala alebo tanec
s perím ak´oot ti k´uk´ (Obrázok 13).

Jadeit
Jadeit patrí medzi vzácne nerasty, ktoré podľa svojho
chemického zloženia môžu byť zelenej, modrej, fialovej,
bielej, ružovej či čiernej farby (Kovachevich 2013, 258).
Práve zelený jadeit bol vysoko cenený v starovekej
Mezoamerike. Bolo to spôsobené hlavne tým, že jadeit
a zelená alebo zelenomodrá farba symbolizovali kukuricu, plodnosť, axis mundi, vznešenosť, bohatstvo
a dych života alebo životnú esenciu (Taube 2005, 23).
V Guatemale v údolí rieky Motagua sa nachádza
jedno zo 6 známych svetových nálezísk jadeitu. Ide teda
o veľmi vzácny nerast, čo mu samozrejme pridávalo na
hodnote (Kovachevich 2012). Avšak je potrebné rozlišovať medzi „pravým“ geologickým jadeitom a tzv. „sociálnym“ jadeitom (Hammond 1977, 61). Zelené kamene, ktoré svojím vzhľadom pripomínali jadeit, sa
nachádzajú počas archeologických vykopávok aj v do-

mácnostiach bežných ľudí, nielen elity. Ide však o nerasty s úplne iným zložením. Predpokladá sa, že práve
tieto „kamenné korálky“ spomína aj Diego de Landa
v Správe o veciach na Yucatáne ako predmety používané
ako platidlo (Kováč 2010, 141).
Symbolika jadeitu v náboženstve klasických Mayov
bol silná. Spájala sa okrem iného aj so životnou esenciou, dychom a vetrom. Preto ho často nachádzame aj
v hroboch a pohrebnej výbave. Z jadeitu boli posmrtné
masky. Mŕtvi často mávali jadeitový korálok v ústach
ako vyjadrenie dychu duchovnej esencie zomretého
(Coe 1988, 225). Napríklad aj v prípade známej posmrtnej masky K ´inich Janahb´Pakala I to bol prostriedok na udržanie živej duše mŕtveho panovníka (Taube
2005, 32). (Obrázok 14).
Spracovanie jadeitu nebolo len výsadou elít, aj keď
išlo o taký vzácny materiál. Keďže ide o veľmi tvrdý nerast, bola práca s ním náročná. Preto mnohé úvodné
činnosti pravdepodobne robili bežní obyvatelia, ale záverečná fáza už bola v rukách elít (Kovachevich 2013,
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Obrázok 14. Jadeitová maska K ´inich Janahb´Pakala I, Museo
Nacional de Antropología, Mexico (Foto: Iveta Puchovanová).

265). Jadietu totiž len elity so svojimi znalosťami rituálov mohli „vdýchnuť“ jeho magickú a symbolickú hodnotu (Reents-Budet 1998, 81).
Vzácnosť jadeitových predmetov po spracovaní,
vrátane ich silnej symbolickej hodnoty, z nich urobila
„neodcudziteľný majetok“ – niečo, čo bolo jednoznačným vlastníctvom danej osoby (Demarest et al. n/a, 52).
Preto v prípade, že boli následne taktéto predmety súčasťou daru, tribútu alebo vojnovej koristi, prenášala na
sa nového majiteľa aj ich „vnútorná“ hodnota, ktorá
spočívala v tom, komu predtým patrili.
Na už spomínanej posmrtnej maske K ´inich Janahb´Pakala I z Palenque boli chemickými analýzami
identifikované časti, ktoré boli spracované v známych
dielňach v meste Cancuén, ktoré bolo obchodným centrom a udržiavalo dlhdobé obchodné vzťahy s Palenque. Ďalšie časti pochádzajú pôvodne zo strednej časti
údolia rieky Motagua. Takmer všetky súčasti masky
boli vytvorené z iných, predtým už používaných, ozdôb
– pravdeodobne od iných panovníkov, elít a predkov.
To potvrdzuje, že integrovaním takýchto súčastí do masky táto získala oveľa väčšiu hodnotu a silu ako symbol
znovuzrodenia a fertility (Kovachevich 2013, 269).
Jadeitové predmety boli často zobrazované aj v ikonografii na keramike pri scénach odovzdávania darov
a tribútov. Práve jadeit bol napríklad spolu s mušľami
zobrazovaný na balíkoch s bavlnou alebo iným odozdávaným tovarom, čím dodával aj tomuto tovaru symbolickú a vyššiu hodnotu (Obrázok 12).
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Obrázok 15. Výjav so starým bohom, ktorý sa „rozčuľuje“, že
v nádobe pred ním nie je žiadny jadeit, ma yaxtuun, Tikal
hrob 195 (Kresba Stephen Houston).

Pre jadeit, ako zelený/modrý kameň, sa nachádza aj
niekoľko príkladov zápisu hieroglyfickým písmom. Na
keramike z hrobu 195 z Tikalu je zobrazený starý boh,
ktorý sa rozčuľuje nad nádobou, ktorú má pred sebou
ma yaxtuun, „tam nie je žiadny jadeit “ (Houston 2014,
23). (Obrázok 15)
Jadeit, ako vzácny nerast, plnil predovšetkým estetickú funkciu, avšak u Mayov jednoznačne aj symbolickú. Tá prevyšovala dokonca aj jeho skutočnú hodnotu. Na rozdiel od kakaa, ktoré bolo síce vyjadrením
bohatstva, využívalo sa na rituály a jeho konzumáciou
prepájalo panovníkov s bohmi, jadeit bol tovarom,
ktorý v sebe uchovával „esenciu“ predkov.

Mušle
Územie, na ktorom sa rozprestierali staroveké mayské
mestá, bolo obklopené oceánmi a morom. Z oblasti
Atlantiku a Pacifiku preto do vnútrozemia prúdili obchodnými cestami aj ulity morských živočíchov. Na plážach ich boli veľké množstvá. Dalo by sa teda povedať,
že išlo o tovar voľne dostupný. Napriek tomu sa predovšetkým z pacifického druhu mušlí Spondylus stal luxusný tovar, ktorý opäť plnil hlavne symbolickú úlohu.
Niektoré z druhov rodu Spondylus sú sýto červenej
farby (Obrázok 16), symbolizujúc krv ako esenciálnu
tekutinu a súčasť rituálov (Houston 2013, 81). Mušle
Spondylus mali na keramike veľmi špecifické zobrazenie, ktorým sú identifikovateľné (Obrázok 17). Z funkčného hľadiska ich umiestňovanie na balíky a vrecia ne-
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Obrázok 17. Zobrazenie mušlí Spondylus na balíku s bavlnou K4339 (Foto: Justin Kerr).

Obrázok 16. Mušle Spondylus crassisquama (Zdroj: Colección
de Referencia ENCB-IPN, foto: Julio Cotom).

malo význam, avšak zo symbolického hľadiska dodávali
odovzdávaným balíkom tovaru vyššiu hodnotu.
Nachádzame ich často v hroboch ako súčasť pohrebnej výbavy. Vyrábali sa z nich šperky, figúrky, boli rôzne
zdobené. Mušle plnili nielen estetickú funkciu ako
ozdoby a šperky. Mali aj svoje praktické využitie vďaka
svojmu tvaru – či už ako hudobné nástroje alebo ako
pomôcka pri písaní, kde boli zobrazované ako nádobky
na „farbu“.
Podľa mušlí, ktoré nachádzame v lokalitách v archeologických kontextoch, je možné identifikovať obchodné, diplomatické či iné kontakty medzi mayskými
mestami. (Obrázok 18).
Mušle boli využívané aj ako platidlo. Diego de Landa
zmieňuje platidlo a šperky z červených lastúr (Kováč
2010, 141 – 142), ale bežnejšie boli hlavne mušle rodu
Oliva, ktoré sa vyznačovali zelenou farbou. Tieto boli
využívané ako časti šperkov, ale predpokladá sa, že boli
súčasťou mayského menového systému (Friedel et al.
2016, 11 – 14).

Obrázok 18. Kontakty medzi mayskými mestami podľa archeologických nálezov mušlí v mayských nížinách (Zdroj: https://
www.biodiversitylibrary.org/item/110408#page/58/mode/1up
e archaeological use and distribution of Mollusca in the
Maya lowlands, Wyllys IV 1969, 44).

V prípade mušlí je zaujímavé zistiť, ako koreluje ich
ikonografické zobrazenie s archeologickými nálezmi
a ktoré z druhov mušlí sú najčastejšie zobrazované
v jednotlivých lokalitách, obdobiach a konkrétnych
kontextoch. Stále nevieme, prečo boli zobrazované na
balíkoch látok či vreciach s kakaom a či sa tým nejako
zvýšila hodnota odovzdávaných darov či tribútov.
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Obrázok 19. Postava s obsidiánovým nožom na keramike z neskorého klasického obdobia (Foto: Robicsek a Hales 1981, fig. 9,
e Maya Book of Death).

Obsidián
Prírodné sopečné sklo bolo luxusným tovarom predovšetkým v dôsledku jeho obmedzených zdrojov a ťažšej
dostupnosti. Nepochybne však využívanie obsidiánových nástrojov pri rituáloch posilňovalo jeho vnímanú
hodnotu.
Na území dnešnej Guatemaly sa nachádza len málo
ložísk obsidiánu, odkiaľ tento prostredníctvom diaľkového obchodu mieril do významných mayských miest
klasického obdobia. Najčastejšie sa stretávame v oblasti
mayských nížin s obsidiánom, ktorý bol vyťažený v ložiskách El Chayal, Jilotepeque San Martín či Ixtepeque
(Arnauld 1990, 350). Každé z ložísk produkuje obsidián
s rozdielnymi charakteristikami čo sa týka farby, kvality
a to umožňuje identifikovať archeologické nálezy obsidiánových nástrojov.
Obsidián bol prevážaný ako surový materiál, keď nemal vysokú hodnotu. Elita si strážila hlavne technologické postupy jeho spracovania na jemné nástroje.
Svoju hodnotu tak získaval predovšetkým po opracovaní. Bol veľmi dôležitým produktom, nakoľko fungoval vo svete bez kovových nástrojov, ktoré nahrádzal.
Mal svoju ekonomickú, ideologickú a komplexnú
symbolickú hodnotu, ako píše Nicholas Saunders
(2001, 223–24): „Jedinečná užitočnosť obsidiánu vo
svete bez kovových nástrojov a jeho obmedzený výskyt
len na určitých geologických lokalitách, vytvorili v Mezoamerike jeho špeciálne estetické vnímanie, pričom tí,
čo kontrolovali zdroje obsidiánu a výrobcovia obsidiánových čepelí, boli vnímaní ako tí, čo sú spojení
s kozmickými silami. To prisudzovalo následným činnostiam, ktoré boli s obsidiánom vykonávané, silu a význam, či už pri aktoch obetovania krvi, ako aj pri vytváraní regionálnych obchodných sietí a to počas celej
prehistórie Mezoameriky.“
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V ikonografii nie je obsidián zobrazený často. Jeho
vysokú vnímanú hodnotu potvrdzuje aj to, že hieroglyf,
zobrazujúci ruku držiacu obsidiánový nôž, bol súčasťou
mien panovníkov. Čítanie tohto logogramu bolo prezentované len nedávno vo forme KUP (Beliaev a Houston 2020). Na keramike máme zobrazenie rituálnej
scény s osobou, ktorá priamo drží obsidiánový nôž pripravený za chrbtom podriadenej postavy. (Obrázok 19).

Kontexty luxusných tovarov
U klasických Mayov máme k dispozícii ikonografické
a epigrafické dôkazy, kde figurujú luxusné tovary. Ide
o zobrazenia predovšetkým palácového života, mytológie
a náboženského života na keramike, monumentoch či nástenných maľbách. V rôznych konkrétnych situáciách
môžeme identifikovať, aké typy tovarov sa objavujú,
v akom množstve a prípadne v akej kvalite sú prezentované.
V prípade palácového života sa luxusný tovar prezentuje predovšetkým vo forme darov, počas osláv
a slávností. Hlavne v neskorom klasickom období bol tovar odovzdávaný ako tribút alebo išlo o vojnovú korisť.
Keďže sociálno-spoločenský život Mayov bol veľmi
úzko prepojený s rituálmi a mytológiou, stretávame sa
aj s kontextom, v ktorom síce figuruje reálny luxusný
tovar, ale postavy sú mytologické, ide o božstvá alebo
o rôzne kreatúry.
Rozdiely v prezentovaní tovaru v ikonografii a epigrafii sú pochopiteľne aj v tom, o akú lokalitu či obdobie
ide. Ku koncu neskorého klasického obdobia sa objavuje veľa scén, ktoré prezentujú rôzne tovary hlavne pri
ich odovzdávaní vo forme tribútu.
Pozícia „obchodníka“ pravdepodobne nebola príliš
prestížna na to, aby bola často zobrazovaná v ikonografii (Tokovinine a Beliaev 2013, 172). Naopak často sú
zobrazované mytologické bytosti a bohovia, ktorí pri-
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nášajú resp. nosia tovar. Najčastejšie ide o boha L, ktorý bol
považovaný za patróna obchodníkov (Tokovinine a Beliaev 2013, 184).
Stretávame sa však s pozíciou akýchsi emisárov, označovaných ako ebeet, yebeet (Tokovinine a Beliaev 2013, 177 – 178).
Sú to osoby, ktoré majú spoločné
črty a sú zobrazované často pri
odovzdávaní tovaru na keramike či na nástenných maľbách. Sú nositeľmi tribútu a to
doslovne, pretože tovary, ako
sú vzácne perie, plášte, jadeitové ozdoby majú oblečené na
sebe. V zobrazených scénach
je evidentné, že tieto tovary
priamo zo seba odovzdávajú
ako dary alebo tribút. Tým, že
tieto tovary prinesú na sebe,
tak im priamo prepožičiavajú
„živú“ esenciu (Houston et al. Obrázok 20. Výjavy z trhoviska so zobrazením rôznych tovarov, štruktúra Chiik Nahb, Calak2006, 241 – 249). Práve títo mul (Foto: Rogelio Valencia Rivera/PAC).
emisári mohli byť tí, ktorí v zastúpení svojich panovníkov
Ikonografia u Mayov bola veľmi prepracovaná. Žiaddohliadali a kontrolovali diaľkový obchod s luxusným
ny objekt nebol zobrazovaný náhodne, všetko malo svoj
tovarom a mohli s ním aj priamo cestovať. Zároveň sú
význam. Preto je zaujímavé detailne študovať scény na
vnímaní aj ako „diplomati“, ktorí odovzdávali za svojich
keramike spojené s tovarom a identifikovať postupne
panovníkov dary.
všetky zobrazené objekty, pokúsiť sa aj o ich kvantifiZ archeologických nálezov vieme, že okrem „palácokáciu a následne hľadať podobnosti alebo odlišnosti
vej“ ekonomiky fungovali v mayských mestách aj trhy.
podľa
kontextu.
Avšak zatiaľ máme len jediný unikátny ikonografický
dôkaz o ich existencii v podobe štruktúry Chiik Nahb
Záver
z Calakmulu. Ide o prekrásne zobrazenie scén z trhu,
Každý z predstavených prestížnych tovarov mal v ekointerakcie medzi predávajúcimi, zákazníkmi, zobrazenomike Mayov klasického obdobia svoj význam a hodnie rôznych typov tovarov a aj spôsobu, ako boli na
notu. Keďže boli ekonomické aktivity spojené s tovarom
trhoch prezentované. Stretávame sa tu väčšinou s počasto spájané s rituálmi a mytológiou, je problematika
travinami, ako sú atole, tamales, tabak, soľ, ale aj tkaoveľa širšia a komplexnejšia, ako je popísané v článku.
niny, úžitková keramika, rohože, pomôcky na tkanie
Krátkou
uvedenou charakteristikou je však možné uro(Martin 2012, 60 81) (Obrázok 20). Vzhľadom na fakt,
biť
si
základný
obraz o význame jednotlivých luxusných
že je k dispozícii stále viac dát z archeologických náletovarov
v
spoločenskom
a náboženskom živote klasiczov o trhoch a ich fungovaní bude pravdepodobne
kých Mayov. Úžitková hodnota nebola vždy tou najpodmožné v budúcnosti lepšie pochopiť aj fungovanie ekostatnejšou, častejšie prevažovala hodnota symbolická.
nomiky trhu, aj keď to nie je možné konfrontovať s ikoJeden a ten istý druh tovaru mohol byť dostupný aj bežnografickými zobrazeniami.
ným obyvateľom na trhoch, ale po dodaní „esencie“ či
Prezentácia tovarov bola bežná hlavne na keramike,
už vo forme špeciálneho technologického opracovania
ale ojedinele sa stretávame s popisom tovaru či aktivielitou alebo „zosobnenia“ do osôb emisárov získal tovar
tami s ním spojenými aj na kamenných monumentoch.
novú
symbolickú hodnotu. Keďže sa len veľmi obmeV tom prípade ide hlavne o epigrafické záznamy, ktoré
dzene
stretávame s kvantifikáciou hodnoty tovaru, je
hovoria o tribúte, vojnovej koristi a odovzdávaní vzácmožné, že viac ako počet či množstvo bolo pre Mayov
nych predmetov medzi elitami.
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dôležité, o aký tovar ide, kto ho odovzdáva, teda jeho
kvalitatívne charakteristiky. Epigrafické a ikonografické
záznamy poskytujú určitý prehľad v akom kontexte,
kedy a kde sa luxusný tovar objavuje. Ich analýzou môžeme identifikovať či bol jeden a ten istý druh tovaru

prezentovaný rovnako bez ohľadu na kontext, obdobie
a lokalitu, alebo sú v týchto modeloch rozdiely. Uvedené zistenia prispejú k doplneniu obrazu o ekonomike
klasických Mayov, ktorá je komplexnejšia, ako sa pôvodne predpokladalo.
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