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Wstęp

Z woli Ojca Jezus Chrystus przyszedł na ziemię jako 
jednorodzony Syn Boży, a wedle ciała syn Maryi. Za 
sprawą Ducha Świętego Najświętsza Dziewica stała 
się Matką Mesjasza wypełniającego obietnice Starego 
Przymierza. Podjęta przez Maryję (fiat) tajemnica 
wcielenia wypełniała się przez całe Jej służebne ży-
cie wobec Syna. Jej dopełnieniem stała się obecność 
pod krzyżem i  współcierpienie z  Synem. Wspól-
nota ludu Bożego Nowego Przymierza, założona 
i  podtrzymywana mocą Ducha Świętego, u  swych 
początków ma Matkę, która jest także jej pierwszym 
członkiem i  pierwowzorem. Odtąd Maryja będzie 
już na zawsze obecna w  historii zbawienia czasów 
eschatologicznych.

Obecność Maryi, Jej zbawcza troska o dzieci Boże 
wyraża się przede wszystkim w  matczynym zatro-
skaniu i orędownictwie u swego Syna. Szczególnymi 
znakami Jej obecności są m.in. objawienia, zwłaszcza 
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te uznane przez autorytet Kościoła. Ich różnorodność 
wskazuje na pełen miłości udział w dziejach świata 
i  ludzi. Maryja nie zapomniała o  zobowiązaniach 
wobec swych dzieci. Stara się z  wyżyn nieba, swej 
chwały wniebowzięcia, wskazywać drogi do swego 
Syna. Podaje najbardziej skuteczne i pewne sposoby 
przejścia ziemskiej pielgrzymki, czynienia dobra 
i walki ze złem.

Wśród licznych objawień szczególne miejsce zaj-
muje fenomen Pani z Guadalupe z 1531 roku. Maryja 
stanęła w dziejach Ameryki Łacińskiej u początków 
ewangelizacji i nadała jej nowe wymiary spotkania 
kultur i niesionego równocześnie orędzia zbawienia. 
Jej twarz, strój, wieloraka symbolika oraz ukryte 
i jeszcze nie do końca odczytane orędzie przemawiały 
i przemawiają nadal do potomków Majów, Azteków 
czy Inków. Maryja w  swej katechezie obrazu uczy 
i dziś swoje pełne temperamentu latynoamerykańskie 
dzieci o metyskiej czy mulackiej urodzie. Pani z Gua-
dalupe katechizuje także Europejczyków, mówiąc 
o bólach przeszłości i nadziejach na przyszłość. Jej 
orędzie jest bowiem ciągle aktualnym, uniwersalnym 
i zaofiarowanym całemu ludowi Bożemu zbawczym 
dziełem Chrystusa. Maryja stoi nadal przy swoim 
Synu zarówno w dniach radości, jak i smutku. Za-
tem obraz Pani z Guadalupe niesie ciągle aktualne 
przesłanie, które od początku adresowane było do 
Hiszpanów, ale jednocześnie i do Indian. Całość zaś 
stanowiła przesłanie dla nowej rodzącej się społecz-
ności, a z czasem i narodu.



Prezentowane opracowanie podejmuje próbę 
przybliżenia niektórych treści związanych z objawie-
niami Matki Bożej z Guadalupe. Przebogata historia 
rozpoczyna się od konkwisty Meksyku oraz zniszcze-
nia kultury azteckiej. W takim środowisku Maryja 
objawia się na Tepeyac Indianinowi, Juanowi Diego, 
zwiastując orędzie misji ewangelizacyjnej wśród 
nowych narodów. Objawienia Maryi z  Guadalupe 
były i nadal są poddawane różnorakim badaniom. 
Nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa. Trzeba 
jednak stwierdzić, iż wydarzenia z Tepeyac stały się 
niezwykłym impulsem i  zaczynem ewangelizacji 
Nowego Świata. Zjawisko to, uwzględniając jedynie 
ludzkie racje, jest trudne do zrozumienia. Sam zaś 
Kościół w rozmaity sposób wyrażał wiarę w  łaskę, 
jaką było i jest to objawienie, ten znak tilmy (płasz-
cza) Juana Diego.

500-lecie ewangelizacji, odkrycia, konkwisty czy 
spotkania kultur, zapoczątkowane wyprawą Krzysz-
tofa Kolumba w 1492 roku, znajdują w objawieniach 
z Guadalupe swoje szczególne wyjaśnienie i dopeł-
nienie. Może warto prześledzić niektóre szczegóły 
tej pasjonującej drogi, czytając poszczególne kartki 
poniższego opracowania. Prowadzić po nich będzie 
zapewne sama Pani z Guadalupe, odkrywając nam 
swoją przeszłość w teraźniejszości, lecz skierowaną 
na przyszłość. Ta zawsze jest niezwykle pasjonująca, 
ale czy zawsze twórcza.
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Aztekowie 
i inne ludy

Ukazanie historii objawień i późniejszych dziejów 
sanktuarium w  Guadalupe w  Meksyku wymaga 
sięgnięcia, choćby bardzo pobieżnego, do niektó-
rych podstawowych wiadomości o Aztekach i  ich 
doświadczeniach związanych z nadejściem hiszpań-
skiej konkwisty. W  owych czasach bardzo często 
grzech i  zło brały górę nad prawdami Ewangelii. 
Widok złota i  kosztowności wyzwalał instynkty 
zbrodni, gwałtu i śmierci. Są to dzieje pełne bole-
ści i smutku, a z drugiej strony rodzenia się nowej 
kultury i cywilizacji. Rodzenie to zakładało jednak 
całkowitą śmierć przeszłości, jej bogactw i  osiąg-
nięć, które często zaprzepaszczone zostały bezpo-
wrotnie. Dziś mówią o tej przeszłości tylko niektóre 
obyczaje, język, zachowane zabytki architektury czy 
piśmiennictwa.

Ludy azteckie w początkach swej mitycznej histo-
rii były ludami nomadycznymi, które przyszedłszy 
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z północy kontynentu amerykańskiego, ostatecznie 
osiadły na równinie centralnej dzisiejszego Meksyku 
około 1115 roku po Chrystusie, podążając ku „ziemi 
obiecanej”. Upatruje się w nich potomków wojow-
niczych Chichimeków. Mieli się wyłonić z wnętrza 
ziemi z Chicomoztoc, czyli Miejsca Siedmiu Jaskiń, 
kolebki całej ludzkości. Owe jaskinie miały się znaj-
dować we wnętrzu wzgórza z zakrzywionym wierz-
chołkiem – Colhuacán.

Droga ta jest opisana w  ilustrowanym Kodeksie 
Boturini, zwanym także Wstęgą Wędrówki, złożonym 
w  formie harmonijki, liczącej 24 strony. Dzieło to 
datowane jest na lata 1521–1540, ponieważ są na nim 
znaki europejskie, m.in. drzewo o cechach europej-
skich. Materiał, z którego wykonano Wstęgę, to paski 
kory drzewa figowego, o wymiarach 549 cm długości 
i 19 cm szerokości. Warto dodać, że nazwa Kodeksu 
pochodzi od włoskiego badacza Lorenzo Boturi-
niego Benaduciego (1702–1755), zwanego ojcem 
meksykańskiej etnografii i etnologii. Po przybyciu do 
Meksyku w 1735 roku, podczas poszukiwania i zbie-
rania materiałów o Matce Boże z Guadalupe, zaczął 
także kolekcjonować stare indiańskie dokumenty, 
a  zgromadził ich w  sumie ponad 300. Są one dziś 
chlubą m.in. muzeów w Paryżu, Meksyku i Londynie.

Podczas długiej pielgrzymki ku swej „ziemi obie-
canej”, rozpoczętej z mitycznej ziemi Aztlán (Miejsce 
Czapli lub Miejsce Białości – od której wywodzi się 
nazwa „Aztekowie”, nadana przez Hiszpanów), lu-
dzie ci szukali łaskawej ziemi do osiedlenia. Aztlán 
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znajdowała się najprawdopodobniej na współczes-
nym pograniczu amerykańsko-meksykańskim, 
a  może na terenie obecnego stanu Nowy Meksyk 
w  Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mówiąc do-
kładniej, znajdowała się na wyspie na jeziorze, skąd 
wyruszyli w swą pielgrzymkę w roku Jeden Kamień. 
Aztekowie uważali się od początku za naród wybrany. 
W pewnym sensie przypomina to znane nam dzieje 
ludu Izraela, ludu Starego Przymierza, wybranego 
przez Jahwe. Aztekowie odbywali drogę prowadzeni 
przez boga-opiekuna Huitzilopochtli, którego obec-
ność we Wstędze Wędrówki ukazana została w po-
staci licznych odcisków czarnych stóp. Starożytne 
przekazy azteckie konsekwentnie przypominają, że 
Huitzilopochtli dał obietnice:

Uczynię was władcami i  królami, gdziekolwiek 
bylibyście na świecie. Gdy staniecie się królami, 
będziecie mieli niezliczonych wasali, którzy będą 
wam płacić daniny [...]. O tym wszystkim przeko-
nacie się, ponieważ takie jest w rzeczywistości moje 
zdanie i po to zostałem tutaj przysłany.

Mieszkańcy Tenochtitlán nazywali siebie także 
Méxikanami. Nazwa ta najprawdopodobniej wy-
wodzi się od słowa mecitli złożonego z metl – agawa 
i citli – zajęczyca lub babka. Takie imię miał nosić 
przywódca peregrynujących Mexików, który w mo-
mencie narodzin został nazwany Citli. Ponieważ 
zamiast w  kołysce kładziono go na wielkim liściu 
agawy, więc był odtąd znany jako Mecitli.
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Interesująca była – w obrazie wspomnianej Wstę-
gi – struktura grupy pielgrzymującej. Na czele szło 
czterech „nosicieli boga”, czy kapłanów zwanych 
teomama. Uroczysty i  zarazem proroczy pochód 
otwierał Tezcacoatl (wąż z kamieniami), który niósł 
na plecach zawiniątko z figurą Huitzilopochtli, a wiec 
głównego przewodnika i tego, który ostatecznie na-
kazał Aztekom wyjście do nowej ziemi. Za nim piel-
grzymowali dwaj mężczyźni: Cuaucoatl (wąż – orzeł) 
i Apanecatl (przebywający, przekraczając rzeki) oraz 
kobieta Chimalma (ręka – tarcza). Wszyscy nieśli 
tobołki z  rytualnymi przedmiotami plemiennymi 
Azteków. To były ważne znamiona własnej tożsamo-
ści, zwłaszcza religijnej.

Pielgrzymka do „ziemi obiecanej”, przechodziła 
najprawdopodobniej przez współczesne prowincje 
Jalisco, Guanajuato i Michoacán w latach 1111/1116–
1325/1345. Liczne postoje trwały zazwyczaj krótko. 
Były one spowodowane konfliktami okrutnych 
i bezwzględnych Azteków z lokalnymi plemionami. 
Jednak co 52 lata pielgrzymi robili dłuższe postoje, 
aby rozpalić na nowo święty ogień. Tyle bowiem 
lat liczy „aztecki wiek” – co 52 lata miała miejsce 
zgodność dni kalendarza słonecznego i sakralnego, 
wpisanego w plemienne obrzędy kultowe.

Interesujący jest konflikt z plemieniem Culhua-
canów, których wódz, Coxcoxtli, pozwolił osiedlić 
się Aztekom na ich ziemi plemiennej. Wówczas, 
według przekazów historycznych, zaczęto składać 
pierwsze ofiary z  ludzi. Kronikarz Francisco Javier 
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Clavijero zanotował, że Aztekowie wznieśli ołtarz 
na cześć Huitzilopochtli, swego głównego bóstwa, 
i rozpoczęli tańce rytualne. Dość szybko włączyli do 
nich czterech Indian wziętych wcześniej do niewoli 
w Xochimilco. W transie rytualnym rozłożyli ich na 
okrągłym kamieniu, a następnie nożami z obsydianu 
otworzyli im klatki piersiowe i wyrwali bijące serca, 
aby złożyć je w ofierze.

Warto dodać jeszcze jeden epizod, aby dobitniej 
uświadomić krwiożerczość oraz bezwzględność sa-
kralną Azteków. Za czasów następcy Coxcoxtliego 
fortelem zwabili córkę nowego wodza, Achitometla, 
którą następnie bestialsko zabili i obdarli ze skóry. 
Z okazji ich święta zaprosili ojca, aby uczestniczył 
w uroczystościach. Gdy Achitometl zaczął okadzać 
boga, rozpoznał w  nim azteckiego kapłana, który 
ubrany był w skórę jego córki. Wywołało to walkę 
zakończoną wypędzeniem Azteków. Zresztą, według 
innego kronikarza, Fernanda Alvarada Tezozómoca, 
zabili oni także księżniczkę Culhuacanów, rozpozna-
jąc w  transie takie polecenie boga Huitzilopochtli, 
który miał wcześniej poznać wolę bogów z zaświatów.

Końcem pielgrzymowania Azteków stał się 
Anáhuac, gdzie – jak głosi tradycja – zobaczyli orła 
siedzącego na kaktusie i pożerającego węża. Symbo-
lika ta do dziś widnieje w godle i na fladze Meksyku. 
Aztekowie, kierując się wskazaniami Huitzilopochtli, 
osiedlili się na ziemi będącej przez wieki miejscem 
rozwoju wspaniałej kultury Majów. Tutaj w  1325 
roku założyli swoją pierwsza stolicę Tenochtitlán, 
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wspaniałe miasto położone na środku jeziora Texco-
co. Tenochtitlán, a  więc miasto Tenocha – nazwa 
pochodzi od imienia jego fundatora oraz ówczesne-
go wodza, podczas którego panowania spełniły się 
proroctwa i szczęśliwie zakończyło pielgrzymowanie 
do „ziemi obiecanej”. Często było także nazywane 
miastem słońca i stanowiło centrum świata Azteków.

Tenochtitlán rozwijało się na pięciu połączonych 
jeziorach: Xaltocán Texcoco, Zumpango, Chalco 
i  Xochimilco o  powierzchni ok. 2 tys. kilometrów 
kwadratowych. Powstał swoisty archipelag na wo-
dzie. W  pewnym sensie miasto było podobne do 
Wenecji, z długimi ulicami i podnoszonymi mostami 
łączącymi wyspę, a raczej wyspy, ze stałym lądem. 
Pływające ogrody – chinampas, to swoiste tratwy, 
które z czasem pod wpływem rozwijającej się roślin-
ności stawały się cięższe i osiadały na stałym dnie. 
Niestety wielkie powodzie, np. w latach 1382, 1439 
czy 1500 w znacznym stopniu zniszczyły wspaniale 
rozwijające się Tenochtitlán oraz inne miasta na 
brzegach jezior czy rzek. Stolica Azteków była wów-
czas jednym z  największych miast świata. Liczyła 
około 80 tys. mieszkańców, podczas gdy ówczesny 
Mediolan, Wenecja, Neapol i Paryż miały ponad 100 
tys. Natomiast hiszpańska Sewilla liczyła ok. 45 tys. 
mieszkańców. Z czasem zmieniono nazwę azteckiej 
stolicy na México dla uczczenia Huitzilopochtli, 
który bywał też nazywany Méxitli.

Stolica stanowiła centrum życia publicznego, 
kulturalnego i  religijnego ludu azteckiego wraz 
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z  dominującą wielką świątynią – Piramidą Słońca, 
w  kształcie obciętej piramidy. Na jej szczycie były 
dwie świątynie, gdzie adorowano bogów. Sam termin 
„pagórek” miał dla Azteków szczególne odniesienie 
i  powiązania religijne, ponieważ świątynie ich były 
budowane na sztucznie usypanych wzniesieniach, nie-
słusznie nazywanych piramidami. Zresztą wzniesienia 
we wszystkich kulturach indiańskich mają ścisły zwią-
zek z kultem. Z czasem na brzegach jezior Indianie 
wznieśli jeszcze dwa miasta: Texcoco i Tlacopán, które 
niebawem z Tenochtitlán stworzyły ważne polityczne 
trójprzymierze. Dziś to tylko nazwy trzech dzielnic 
metropolii Meksyk. Pozostały jednak nadal chinam-
pas – pływające ogrody, ale już tylko w  dzielnicy 
Xochimilco i są wielką atrakcją turystyczną.

Początkowo trzy wspomniane miasta: Tenochtitlán, 
Texcoco i Tlacopán były wasalami plemienia Tepane-
ków, czy ogromnego państwa w Dolinie Meksykańskiej 
ze stolicą w Azcapotzalco. W 1427 roku trójprzymierze 
wywołało zwycięską wojnę, aby uwolnić się z trudnej 
zależności politycznej. Dopiero w  tym czasie roz-
poczęła się faktyczna budowa krwawego imperium 
Azteków, pod wodzą Itzcoatla, który był pod silnym 
wpływem Tlacaelela, osobistego doradcy politycznego 
i religijnego. To on doradzał Itzcoatlowi, Montezumie I 
i Axayacatlowi. Sam nosił tytuł cihuacoatl – najwyższe-
go kapłana, a więc drugiej osoby w państwie.

To dzięki decyzjom Tlacaelela po wygranej 
wojnie w  1428 roku zaczęła funkcjonować nowa 
narracja dziejów Azteków, odpowiedzialnych odtąd 
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za przedłużenie i  trwanie istnienia ludzi i  świata, 
wręcz całego kosmosu. Przecież zostali wybrani 
przez najważniejsze bóstwo – Huitzilopochtli, boga 
słońca i wojny, który ich szczęśliwie przyprowadził do 
krainy orła z wężem. Podstawowym paradygmatem 
było przesłanie, że Huitzilopochtli domaga się ofiar 
z  ludzi, aby każdego poranka wzeszło słońce. Jeśli 
zabraknie tego życiodajnego napoju, zagrożone jest 
dalsze istnienie ludzi i świata.

Schematyczny zarys planu miasta Tenochtitlán z 1521 roku, 
z lat konkwisty Hernána Cortéza.
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Ważnym okresem były lata 1450–1454 doświad-
czone wielką suszą, która w konsekwencji doprowa-
dziła do wielkiego głodu. Kapłani jako przyczynę 
wskazywali zbyt małą liczbę ofiar z  ludzi, Ziemia 
i Słońce nie były wystarczająco napojone krwią. Po 
specjalnie wywołanej wojnie w 1455 roku i dokona-
niu rytualnego mordu wielu ofiar niebawem spadł 
oczekiwany deszcz, co – ku radości wszystkich – dało 
obfite plony. To stało się szczególnie mocnym argu-
mentem na podkreślenie znacznia ofiar składanych 
na kamiennych ołtarzach, wraz z wyrwaniem bijącego 
serca ludzkiego i wzniesieniem go ku słońcu. W kon-
sekwencji zjawisko to ukształtowało tzw. kwietne 
wojny (guerras floridas), których jedynym celem 
było zdobywanie nowych jeńców przeznaczonych 
na krwawe ofiary, zwłaszcza dla Huitzilopochtli oraz 
innych bogów azteckich, każdy był bowiem zazdrosny 
o swe uprawnienia i należne mu ofiary.

W  XV wieku wojownicy azteccy podbili wiele 
sąsiednich plemion, m.in. Zapoteków, Tabaskanów, 
Totonaków czy Miksteków, a więc tereny dzisiejszego 
Meksyku i Gwatemalii. Byli strasznymi okupantami, 
nakładali wyjątkowo wysokie podatki oraz tłumili 
wszelkie ruchy niepodległościowe, biorąc wielu 
w  niewolę, a  młodych przeznaczając na krwawe 
ofiary. Aztekowie nie gardzili także mięsem ofiar, 
miało ono bowiem wymiar sakralny, ale odnosiło 
się to tylko do wyższych sfer.

Na kanwie wojen i nieustannego zapotrzebowania 
na nowe ofiary wzrastało znaczenie kasty wojowników. 
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Byli oni wręcz ciągle zajęci dostarczaniem ofiar na 
ołtarze. Aby wprawić ich do tej krwawej sztuki, 
utworzono tzw. telpochcalli, czyli szkoły wojowania, 
których patronem był oczywiście sam Huitzilopochtli. 
Uczono, iż od ich odwagi i męstwa oraz bezwzględno-
ści zależy los państwa Azteków, więcej – całego świata. 
W szkołach tych chodziło o uformowanie swoistego 
zezwierzęcenia oraz obudzenie nadludzkiego gniewu, 
które dawały nadludzką siłę do walki i zabijania oraz 
czerpania ze świata duchowego. Szczególnie wyróż-
niały się: Zakon Orła i Zakon Jaguara.

Archeolog meksykański Ignacio Bernal wskazuje: 

Istniały dwa podstawowe, nie wykluczające się wza-
jemnie zajęcia, którymi trudnił się szlachcic: wojsko 
i kapłaństwo. Sam cesarz był najwyższym dostojni-
kiem w hierarchii duchowej i równocześnie dowódcą 
armii. Z podwójnej funkcji szlachty wypływała pod-
stawowa cecha państwa azteckiego – teokratyczny 
militaryzm. Żołnierz był ramieniem, a nawet głową, 
ale kapłan duszą. Żołnierze, dochodząc do wysokich 
stanowisk, cieszyli się sławą, uczestniczyli w podziale 
zdobyczy wojennych, wykorzystywali podbite ludy do 
pracy na swoich ziemiach w celu uzyskania jak najlep-
szych zbiorów; mieli w państwie ogromny autorytet. 
W rzeczywistości byli ludźmi o kamiennych sercach 
wyidealizowanymi przez społeczeństwo azteckie.

Doceniając znaczenie tej warstwy, trzeba jed-
nak wskazać, że w  hierarchii państwowej wyższą 
pozycję zajmowała kasta kapłańska. Jako ziemscy 
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reprezentanci bóstw to oni dokonywali inicjacji wo-
jowników oraz byli ich duchowymi przewodnikami. 
Była to grupa bardzo wpływowa i bogata oraz ciągle 
wzrastająca w  liczbę. Przy głównej świątyni w  Te-
nochtitlán posługiwało ok. pięciu tysięcy kapłanów, 
w bogactwie stopni ich wtajemniczenia.

Pierwsi Hiszpanie, którzy ujrzeli miasto, gdy pod 
wodzą Hernána Cortéza (1485–1547) dotarli tam 
8 listopada 1519 roku, tak opisywali swe wrażenia. 
Oto zapis kronikarza hiszpańskiego Bernala Diaza 
del Castillo:

Ujrzeliśmy stamtąd trzy gościńce, które prowadziły 
do Meksyku. Wpadliśmy w podziw i powiadaliśmy, 
że był to widok tak czarodziejski, o  jakim mowa 
w książce Adamisa – tyle tam było wielkich wież 
i cue, i budynków, które stały wśród wody, a wszyst-
kie z białego wapnia. Niektórzy z naszych żołnierzy 
powiadali, że to, co widzieli, podobne było do ma-
rzenia sennego. Nie dziwota, że tak się o tym roz-
pisuję, wiele rzeczy nawet pomniejszając, gdyż nie 
wiem, jak je wyrazić: widzieliśmy bowiem rzeczy, 
jakich nigdy nie widziano ani o jakich nigdy nie sły-
szano. [...] i widzieliśmy w tych miastach piramidy 
i adoratoria do wież i fortec, wszystkie wybielone, co 
wzbudzało nasz podziw, i domy z płaskimi dachami, 
a  przy drogach inne adoratoria i  wieżyczki, niby 
małe warownie [...] stanęliśmy zdumieni, bo nigdy 
nie oglądaliśmy takiej ilości ludzi i towarów, które 
się tam znajdowały, i  dziwiliśmy się porządkowi 
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i  ładowi, jaki w tym wszystkim panował. [...] Byli 
między nami żołnierze, którzy znali rozmaite strony 
świata, bywali i w Konstantynopolu, i w całej Italii, 
i w Rzymie: otóż mówili oni, że takiego placu, tak 
pięknie rozplanowanego, tak wielkiego, w  takim 
porządku i tak pełnego ludzi, nie widzieli jeszcze.

Niektórzy Aztekowie pierwotnie byli głęboko 
religijnymi monoteistami w sensie naturalnym, ale 
nie mieli możliwości poznania prawdziwego Boga. 

Mapa doliny Meksyku z początków XVI wieku Tenochtitlán, 
wspaniała stolica Azteków połączona była ze stałym lądem za 
pomocą dróg skonstruowanych na wałach ziemych (calzadas).
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Toltekowie w pewnym momencie doszli do pojęcia 
jedynego boga, zwanego Ometeotl. Wszystkie inne 
bóstwa miały być tylko różnymi jego przejawami, 
ale on sam nie wykazywał zainteresowania świa-
tem. Do tego dziedzictwa nawiązywał król Texcoco 
Netzahualcoyotl (1402–1472). Był on uczestnikiem 
wspomnianego trójprzymierza z Tenochtitlán i Tla-
copán. Jak pisał jego potomek Fernando de Alva 
Ixtlilxochitl, król „doszedł do przekonania, że ponad 
dziewięciu strefami nieba znajduje się twórca nieba 
i ziemi, za którego sprawą żyją ludzie – jeden bóg, 
który stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne”.

Meksykański kronikarz Francisco Javier Clavijero 
kreśli taką opinię o Ometeotl:

Nakazywał prymitywnie swym synom, adorując 
pozornie idole, co czynili dla zjednoczenia się 
z  ludem, w duszy nienawidzili tego kultu godnego 
śmiechu, jako że skierowany był do istot bez czucia. 
Nie uznawał on innego boga poza Stwórcą Nieba, 
ale nie zakazywał w swym królestwie idololatrii, nie 
chcąc, aby go oskarżono o sprzeciwianie się tej uzna-
nej powszechnie doktrynie. Zabronił składania ofiar 
z ludzi. Zdając sobie jednak sprawę z tego, jak trudne 
byłoby dla ludzi pozbycie się pewnych idei z dziedzi-
ny religii, przywrócił ten zwyczaj, ale rozkazał, pod 
groźba ciężkich kar, aby w żadnym przypadku nie 
ofiarowywano innych ludzi poza jeńcami wojennymi.

To jest wyjątkowy i  zarazem ciekawy fenomen 
naturalnego poszukiwania monoteizmu. Według 
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ks. Eduardo Cháveza Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
pochodził z tamtego rejonu znajdującego się nadal 
pod wpływem królestwa Texcoco. Być może było 
to pomocne w jego spotkaniu z ideą monoteizmu, 
a następnie przyjęciu wraz z żoną chrześcijaństwa 
i chrztu.

Jednak w  praktyce religie tego regionu były 
politeistyczne. Obok najwyższego bóstwa (Huizilo-
pochtli), w którym upatrywano pierwiastek męski, 
zaczęli z czasem czcić bóstwo żeńskie (Tonakasinatl), 
a następnie i inne bóstwa rodzime oraz ludów pod-
bitych. Ten pierwszy to bóg słońca i wojny, opiekun 
ludu azteckiego. Według mitologii miał on zaraz 
po urodzeniu odrąbać głowy swym braciom i swej 
siostrze. Bernal Diaz del Castillo, uczestnik wyprawy 
Kortesa, w  swoim Pamiętniuku żołnierza Korteza, 
naliczył w 1519 roku w Tenochtitlán w największej 
światyni ok. 136 tys. czaszek. Pomyślność państwa 
i obywateli miał im zapewnić dokładnie spełniany 
kult, zwłaszcza ofiary z ludzi i umartwienia.

Aztekowie czcili wiele bóstw (rzeźby, pagórki, 
malowidła naścienne, zjawiska przyrody), którym 
składali także ofiary z  ludzi. Wierzyli bowiem, że 
sercem i  krwią ofiar można pożywić i  wybłagać 
łaski u najważniejszego boga – Słońca. Ciała niebie-
skie – według ich wierzeń – krążą po niebie tylko 
dzięki ludzkiej krwi, którą się żywią. Bogaty panteon 
wymagał wielu ofiar. Okazji zaś było wiele, bo było 
wiele uroczystości i  świąt. Zatem ludzka krew lała 
się często i obficie, cierpienia zaś nikt nie dostrzegał.
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Specjalnym kultem otaczano Xipe Toteca, patro-
na ofiar z ludzi. W dniu głównej celebracji kapłani 
obdzierali młodego człowieka ze skóry, a następnie 
nakładali ją na siebie i nosili przez dwadzieścia dni. 

Scena ofiarowania serca i krwi ludzkiej bogu – Słońcu (Kodeks 
Florentino).
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Natomiast aztecki król zakładał skórę z  rąk i  nóg. 
Były to rytuały związane z odnowieniem natury. Jesz-
cze dramatyczniejszy był kult związany z Tlalocien, 
bogiem rolników i  urodzajów. W  ofierze topiono 
dzieci. Wcześniej jednak zmuszano je do płaczu. Ob-
fitość łez była bowiem zapowiedzią obfitych zbiorów. 
Aby wzmóc łzy, wyrywano paznokcie, a płacz ofiar 
przyjmowano z ogromną radością. Huehuetéotl był 
bogiem ognia. Czczono go wrzucaniem do płonące-
go ogniska nagich i  związanych jeńców. Następnie 
wyciągano ich jeszcze żywych z ognia i odbywano 
z  nimi rytualny taniec wokół ogniska. Dopiero na 
koniec mordowano ich na kamieniu ofiarniczym.

Faktycznie każdy z  bogów miał swój rytuał 
ofiarniczy. Zawsze chodziło o  jego obłaskawienie 
i  pozyskanie przychylności, oczywiście najlepiej 
i najskuteczniej za cenę ofiar z  ludzi. Zatem wska-
zanymi ofiarami czasem byli starcy, a innym razem 
młodzieńcy czy dzieci. Różne były sposoby śmierci, 
obdarcie ze skóry, obcięcie głowy, utopienie, ale 
szczególnym było wyrwanie serca. Azteckie rysun-
ki wyrywanego żywcem serca, podnoszonego do 
słońca, stanowiły symbolikę najdoskonalszych ofiar 
składanych przez Azteków, szczyt ich religijnego daru 
dla bogów. Znaczna część ludzkich ofiar to jeńcy 
wojenni oraz niewolnicy. W szczególnych momen-
tach składano jednak w ofierze i własnych obywateli, 
zwłaszcza jako znak przebłagania.

Szczególnie krwawym wyrazem kultu Huitzi-
lopochtli była Templo Mayor, główna świątynia 
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w Tenochtitlán. Podobne świątynie były np. w Tla-
telolco. W  ramach przygotowań do inauguracji 
Templo Mayor już od 1483 roku prowadzono liczne 
wojny celem pozyskania jak największej liczby jeń-
ców z przeznaczeniem na ofiary dla bóstw. Szacuje 
się, że liczba ta mogła wahać się od 21 do nawet 84 
tysięcy. Podczas celebracji skazańca wprowadzano na 
szczyt Templo Mayor, często wcześniej odurzonego 
specjalnymi środkami halucynogennymi. Następnie 
czterej kapłani, przywdziani w szaty rytualne koloru 
ciemnego i pomalowani na czarno, chwytali go za 
nogi i ręce. Starannie dobierali miejsce na kamieniu 
ofiarnym, zwłaszcza mając na względzie Słońce – 
przecież chodzi o  Huitzilopochtli, boga Słońca, to 
on oczekiwał krwawej ofiary. Główny kapłan cele-
bracji wkraczał do obrzędu jako ostatni. Żywemu 
człowiekowi za pomocą noża z obsydianu rozpruwał 
klatkę piersiową i wyrywał bijące serce, a nastpnie 
wznosił je w geście ofiarniczym ku słońcu. Następ-
nie krwią skrapiał szczyt piramidy z  kamiennym 
ołtarzem, serce wrzucał do specjalnej kamiennej 
misy; a zepchnięte ciało bezwładnie spadało w dół 
po stopniach piramidy.

W  tym kontekście wymowna jest relacja, którą 
podaje wspominany wcześniej Francisco Javier Cla-
vijero, meksykański kronikarz z XVIII wieku:

Ahuitzotl, jeden z  władców azteckich, zaprosił na 
uroczystość poświęcenia świątyni wszystkich królów 
i całą szlachtę sprzymierzonych państw [...]. Było to 
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największym zgromadzeniem ludzi, jakie dotychczas 
widziało miasto, gdyż słysząc o  tak niezwykłym 
wydarzeniu, przybyli tłumnie do Tenochtitlán 
mieszkańcy najbardziej nawet oddalonych okolic. 
Święto trwało cztery dni, w ciągu których na szczycie 
świątyni-piramidy złożono w ofierze jeńców wziętych 
do niewoli w okresie ostatnich czterech lat.

Był to zatem nie tylko wyraz kultu i rytuału religij-
nego, ale także manifestacja siły krwawego imperium 
Azteków. Był to przekaz dla zgromadzonych, a przez 
nich dla ich państw oraz innych plemion. To była 
próba zastraszenia, wywarcia emocjonalnej presji 
w majestacie religii i jej dramatycznych praktyk. Mia-
ło to być także dla samych Azteków potwierdzenie ich 
najważniejszej roli w świecie. Chcieli także pokazać, 
że dzięki krwawym ofiarom zapewniają innym ple-
mionom dar, jakiego udziela życiodajne Słońce.

Tytułem swoistego aneksu warto jeszcze dodać 
kilka uwag o  Majach. To po Aztekach najbardziej 
znane plemię Ameryki Środkowej. Zamieszkiwali 
zwłaszcza dzisiejszy półwysep Jukatan. Byli znakomi-
tymi architektami i budowniczymi. Zbudowali jedno 
z największych miast Ameryki prekolumbijskiej, Chi-
chen Itza. Z powodzeniem opracowali systemem ma-
tematyczny z zastosowaniem zera, oryginalne pismo 
hieroglificzne, a także bardzo precyzyjny kalendarz.

Państwo funkcjonowało według modelu teokra-
tycznego, a więc wszelką władzę centralną sprawo-
wała kasta kapłanów. Niektóre podstawowe zasady 
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w  postaci specjalnych kodeksów na murach, np. 
w  dawnej metropolii Chichen. Czasy największej 
świetności to okres między V a IX wiekiem po Chry-
stusie. Już od XIII wieku datuje się systematyczny 
upadek państwa, które niszczyły zwłaszcza wojny 
domowe pomiędzy poszczególnymi mniejszymi 
plemionami czy klanami.

Na płaszczyźnie religijnej Majowie mieli system 
podobny do Azteków. Także składali ofiary z ludzi, 
ale nie w  tak monstrualnych liczbach. Podobnie 
skazańcom wyrywano serce, niektóre części ciała 
spożywano – także dla zachowania wspólnoty i prze-
jęcia mocy – a zdartą skórę zakładali kapłani podczas 
obrzędów, a  zwłaszcza tańców rytualnych. Miały 
miejsce także przypadki, kiedy to skazanych jeńców 
jako ofiary spychano do świętej studni, a faktycznie 
rytualnej przepaści.

Zdegenerowana władza i społeczność Majów zo-
stała podbita przez hiszpańską konkwistę pod wodzą 
Francisco de Montejo w 1541 roku. Wystarczył ok. 
400-osobowy oddział, aby pokonać armię umiera-
jącego państwa. Najdłużej broniącym się bastionem 
była twierdza Majów, Tayasal, na brzegach jeziora 
Peten Itza w  dzisiejszej Gwatemalii, która została 
ostatecznie zdobyta dopiero w 1697 roku.


