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elice jsem si přál poznávat mayská města už od svých chlapeckých
let. A jednoho dne se mi pak poštěstilo do prvého z těchto kamenných zázraků vstoupit. A protože je nezničila žádná apokalypsa, ale
překrylo je jen zapomnění, existuje tento podivuhodný kamenný svět dávných Mayů ještě i dnes.
Mayským městům, která byla hlavními ohništi této velkolepé indiánské
kultury, vévodily zpravidla pyramidy. Já jsem „svou“, podle názoru místních
indiánů, nejstarší pyramidu spatřil v Salvadorské republice, v ruinách Tazumalu.
Dříve jsme si pyramidy spojovali takřka výlučně s Egyptem – s faraonem
Cheopsem, s místy jako Gíza nebo Sakkára. Pyramidy se ovšem zdvíhají
k nebi i na druhé straně Atlantiku. Tyto staroamerické památky a také dávné indiánské „paláce“, „kláštery“ i „astronomické observatoře“ přitom opřádá stejná vůně tajemství a záhad, které mnohé obdivovatele tak fascinují
na starém Egyptu. A také proto, pro tu nevšední vůni jsem do nádherných
mayských měst mnohokráte putoval.
Prostor, v němž žila slavná mayská kultura, je značně rozlehlý. Patří
k němu ona Salvadorská republika, kde vzniklo podle místních představ první skutečné indiánské město.
Tak to možná opravdu je, na rozsáhlém, deset čtverečních kilometrů velkém archeologickém nalezišti, byla skutečně objevena velice dávná kvalitní
keramika, stála tu i nádherná stéla, kterou jsem později spatřil v Národním
muzeu Davida Guzmana v městě San Salvador, bylo tu dokonce i hřiště pro
rituální košíkovou a je tu tedy také ona „moje první mayská pyramida“.
K životnímu prostoru Mayů patří i republika Honduras s jedním z nejkrásnějších indiánských měst – Copanem, ke světu Mayů patří samozřejmě
Guatemala se svým pro mě nejbohatším mayským muzeem v městě Guatemala.
Ke světu Mayů patří i stát Belize, kde byl nalezen další z artefaktů – lidská
lebka vytesaná z čistého křišťálu.
A konečně k Mayům patří i několik států Spojených států mexických –
Chiapas, Tabasco, Yucatán a Quintana Roo. A právě tyto mexické státy jsem
si vybral pro své cesty za dávnými Mayi (o Salvadoru, o Guatemale, Belize či
Hondurasu vyprávím v jiných knihách).
Podmínky pro mé výpravy za minulostí předkolumbovského světa,
za těmito dávnými indiánskými pyramidami, se pravda měnily a neustále
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mění. Na svou vůbec prvou expedici, kterou jsem vykonal už před padesáti
roky, jsem se velice pečlivě připravoval. Excerpoval jsem stovky knih, studoval jsem plány těchto měst.
Pak jsem však jednou na několik západů zavřel svou pražskou pracovnu a vydal se na cestu. Na cestu za těmi, kdo indiánské pyramidy zdvíhali
k nebesům. Za Aztéky, Toltéky, Zapotéky. Zejména ale za Mayi. Putoval jsem
za těmito neobyčejnými indiány do jejich neobyčejné země, do jejich tak neobyčejných měst. Chtěl jsem tuto cestu podniknout nejen proto, abych se sám
seznámil s poklady nejvýznamnějších indiánských měst, ale i proto, abych
mohl o těchto staroamerických metropolích ozdobených indiánskými pyramidami a paláci vyprávět.
Měl jsem však pro tuto cestu ještě další, osobní motiv. Nalezl jsem ho,
když jsem si z desítek cestovních zpráv roztroušených po nejrůznějších
knihovnách a archivech postupně skládal podobu těchto měst. Mnozí z těch,
kdo o nich psali dávno zapomenuté články a knihy, kdo rýsovali plány a kreslili mapy, které mě Střední Amerikou povedou, prožili v troskách pralesních
metropolí často nejpodivuhodnější dobrodružství. Schliemanna, Evanse,
objevitele egyptských a mezopotamských měst, zná každý vzdělanec. Kdo
však ví něco víc o lidech, kteří se celé měsíce prosekávali mačetami v usumacintském pralese, aby nakonec našli zborcené chrámy, kteří zlézali vysoké
pyramidy, sestupovali do neznámých jeskyní, potápěli se do obětních studní?
(Snad jediný Stephens a jeho anglický průvodce Catherwood unikli mlčenlivému zapomenutí.) To byl tedy další důvod, proč jsem vykonal tuto cestu
a napsal pak o ní knížku. Chtěl jsem z kamínků cestovních zpráv a deníků
zapomenutých výprav sestavit mozaiku dramatických osudů svých milých
hrdinů.
Cesty těchto mužů dávno skončily. Má prvá výprava za poklady indiánských měst začala před lety, pojďme se na chvíli vrátit.
Letadlo přistává. Uši jako obvykle bolí. Ale oči už z dálky vidí obrovský
nápis na letištní budově: „Ciudad de México“. Ano, Mexiko! A za letištní
branou mě očekávají široké bulváry, paláce, univerzita a překrásná bohatá
muzea.
V sálech archeologických muzeí se však zatím zdržím jen krátce. Všechno
mě táhne ven. Za prvními z indiánských pyramid.
Vůbec první několikastupňovou pyramidu navštěvuji v Cuicuilku, na předměstí města Mexika. Je to jistě nejstarší indiánská pyramida této centrální
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části Mexika. Má kruhový půdorys o průměru 134 metrů. Kolem pyramidy –
střediska kultu – jsou paprskovitě rozmístěny hroby věřících, prvých zemědělců obývajících tuto část země.
Cuicuilští mrtví odpočívali ve svých hrobech nejméně dva tisíce let. Stejně
dlouho odpočívala tato má prvá indiánská pyramida pod těžkým příkrovem
lávy, kterou na toto území vychrlil kolem začátku našeho letopočtu vulkán
Xitle. Až v roce 1917 několik archeologů začalo provrtávat lávový příkrov
sondami a jedna z nich pak nahmatala i tuto cuicuilskou svatyni připomínající svatební koláč.
Za dalšími indiánskými pyramidami jsem se vypravil do Teotihuacánu,
velice rozsáhlého předkolumbovského města ležícího na sever od Ciudad de
México. Zdejší pyramidy mě doslova ohromily svými gigantickými rozměry.
Však je – podle představ Aztéků, kteří zde žili o tisíc let později – stavěli
obři – quiname. Teotihuacánští obři zdvihli ve svém velkolepém městě tři
hlavní pyramidy – největší „Sluneční“, která měří v obvodu více než tisíc metrů a dosahuje výšky petřínské věže, protilehlou „Měsíční“ a trochu stranou
hlavní třídy této veliké indiánské metropole – „Cesta mrtvých“ – i sličnou
pyramidu Quetzalcoatlovu, ozdobenou za každý den roku jednou hlavou
opeřeného hada.
Vůbec největší indiánskou pyramidu jsem však nalezl až v Cholule, městečku v mexickém státě Puebla. Zdejší obrovskou indiánskou svatyni zavezli
španělští dobyvatelé tunami a tunami hlíny a na takto pochovanou „pohanskou pyramidu“ posadili velkolepý křesťanský chrám. K vnějšímu plášti zasypané pyramidy jsem se dostal jen úzkými chodbami, které v útrobách této
náboženské hory otevřeli mexičtí archeologové.
Tak jako spí cholulská pyramida pod umělým kopcem, tak jako dva tisíce
let spala pod nánosem lávy starobylá pyramida cuicuilská, tak spí indiánské
pyramidy, možná přímo pod nohama chodců, kteří šlapou ulicemi tohoto
Cuidad de México. V jeho základech odpočívá totiž jiné město – Tenochtitlán, proslulá metropole Aztéků. Tenochtitlán byl ovšem Španěly „zadupán
do země“, aby nic nezbylo ze slávy jejich mocné říše.
Já se však teď chystám ne za městy Aztéků, ale za městy Mayů. Ty stihl
jiný osud. Mnohá z nich byla svými obyvateli opuštěna ještě před příchodem
bělochů, jiná se sama vydala do rukou nových vládců Ameriky. Na mayská
města útočil zejména čas. Ten však dal také vyrůst stromům, pokryl indiánské
pyramidy těžkými liánami, zahalil paláce nánosem hlíny. A my se vydáváme
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do pralesů a hor a hledáme a snímáme z indiánských pyramid ten milosrdný šat přírody, a potom zapisujeme, rok co rok zapisujeme do seznamu další
a ještě další nádherná mayská města. Nejskvělejší odkaz nejpodivuhodnější
architektury indiánské Ameriky.
K mayským metropolím Střední Ameriky je z města Mexika ještě velmi daleko. Proto tedy nechci, nemůžu ztrácet čas… K Aztékům do Tenochtitlánu, k současným indiánům vlastního Mexika, se vypravím později při
svých dalších středoamerických cestách. A tak teď zatím v hlavním městě
této republiky navštěvuji jen zdejší vědce, kteří tak či onak přispěli k poznání
středoamerických Mayů – Juana Comase, Alberta Ruze, Demetria Sodiho,
Eusebia Davalose, Ricarda Pozase, Isabelu Horcacitasovou a ještě další.
Ale potom – sbohem, Mexiko! Nedaleko Zócala, nejdůležitější křižovatky
města, je autobusové nádraží. Autobusy na jihovýchod míří zatím do Xalapy.
Xalapa – a nikoli přístav Veracruz – je totiž hlavním městem státu Veracruz.
A proto právě tady, v Xalapě, bylo vybudováno veracruzské Antropologické muzeum, do něhož dva mí xalapští přátelé doktor Medellín Zenil a doktor
Francisco Beverido snesli mnohá z děl, která nám po sobě zůstavily jednotlivé předkolumbovské indiánské kultury tohoto mexického státu.
Dobře dnes známe dvě veracruzské kultury, dobře známe i jejich tvůrce a nositele: Totonaky a Huastéky. Známe i jejich města, jako Zempoalu,
i jejich výstavné pyramidy, například tu, která se zdvihá v Tajínu.
Kmenovým územím Totonaků a Huastéků je sever Veracruzu. Jižní polovinu tohoto státu a za hranicemi Veracruzu k ní přiléhající část Tabaska až
tam, kde začínalo území Mayů, kde potkáváme první mayská města, tedy
zhruba po řeku Grijalvu, archeologové až do začátku čtyřicátých let dvacátého století vlastně vůbec neznali. Je to koneckonců pochopitelné. Toto
tropické námoří Mexika, tato rozlehlá fádní nížina protkaná řekami rozlitými často do obrovské šíře, krajina bažin, močálů, pobřežních mangrovů,
země, kterou v letních měsících dokrvava rozrývají nekonečné, nepřetržité
lijáky, krajina, na kterou útočí často i těžké větry, horká, strašlivě vlhká krajina, kde mnohdy i ve stínu můj teploměr ukazoval více než čtyřicet stupňů,
a také donedávna krajina bez cest, takřka bez měst, zato s moskyty, jaguáry
a chřestýši, to věru nebylo nejpříjemnější místo pro archeologický výzkum,
pro hledání historie indiánské Ameriky.
Prvé objevy byly v tomto čtyři sta kilometrů dlouhém a osmdesát až sto
dvacet kilometrů širokém pobřežním pásu, který se rozkládá mezi kmenovým
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územím Totonaků a Huastéků na severu a hranicemi území Mayů na jihu, učiněny na vyvýšených místech, jakýchsi ostrovech, zpravidla pískovcových, které místy vystupují z rozlehlé přímořské nížiny.
Kromě „ostrovů“ vyrostly v severní části tohoto území také skutečné
hory. Los Tuxtlas se jim tu říká. Je to řada dříve činných vulkánů. A sem
do centra této oblasti, městečka San Andrés Tuxtla, teď mířím. V poválečných letech byla postavena z přístavu Veracruz silnice, která spojila toto území s Villahermosou, hlavním městem Tabaska. Po několikadenním pobytu
v romantickém Veracruzu nasedám tedy znovu do autobusu. U Laguna de
Alvarado pak překračujeme ústí řeky Rio Blanco. A za Rio Blanco už začíná
„jižní Veracruz“, předsíň mayského světa…
A já cestuji do San Andrés Tuxtla právě za Mayi, lépe řečeno za historií sošky – údajně mayského původu – figurkou zeleného muže, který pak
položil mayologům tolikeré podivné otázky.
Sošku, kterou jsem už dříve měl možnost spatřit v jednom severoamerickém muzeu, nalezl v roce 1902 v tabákovém poli na předměstí San Andrés
Tuxtla místní rolník. Sedmnáct centimetrů vysoká figurka řezaná ze světle zeleného nefritu představuje usměvavého tlustého muže s ptačími křídly
a ptačím zobákem. Soška sama o sobě je značně neobvyklá. Vědci se například
nedohodli, koho vlastně toto podivné dílo indiánského umělce znázorňuje:
Jedni viděli v zeleném mužíčkovi „ptačího boha“ Birdgod – jak se mu říká
v amerikanistické literatuře, druzí indiánského kněze. Mně tento holohlavý nefritový indián v prvé chvíli připomněl „ptačího muže“, s jehož stopami
jsem se setkal při jedné ze svých polynéských výprav v Orongu na Velikonočním ostrově, i polobožského člověka-ptáka, o jakém mi vyprávěli Papuánci
při mém putování vnitrozemím Nové Guineje.
Více než podivný portrét (navíc ani tu si nejsem zcela jist, jestli například onen
ptačí zobák zeleného muže není vlastně jen maskou, kterou nese muž na obličeji
nebo zdali „křídla“ zeleného muže nejsou ve skutečnosti pláštěm z ptačích per)
zaujalo však americké odborníky, kteří tehdy tuto zvláštní tajemnou sošku pro
washingtonské muzeum získali, vročení umístěné na jejích prsou.
Toto datum bylo nesporně napsáno „mayskými“ číslovkami. A když tedy
badatelé datum 8. 6. 4. 2. 17. 8. (8). Caban O Kankin převedli do našeho
kalendáře, vyšel jim rok 162.
Soška malého muže položila vědcům hned dvě velké otázky. A každá z nich
byla – alespoň ve své době – natolik opovážlivá, že vzbuzovala od počátku
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jen nedůvěru. Za prvé: Kde se tady, stovky kilometrů za hranicemi mayského světa, za hranicemi, které do té doby byly považovány za nesporné, vzali
Mayové? Vždyť ani před Kolumbem ani v pokolumbovském období vlastní
Mayové nikdy v jižním Veracruzu nežili. A za druhé: I kdybychom připustili,
že tvůrci sošky byli Mayové, jak si vysvětlíme vročení na hrudi ptačího muže?
Nejstarší známé, vlastní rukou napsané datum mayské historie odpovídá
roku 290 n. l. (na stéle 29 v mayském městě Tikalu).
Více než sto let rozdílu mezi dosud nejstarším známým mayským datem
z Tikalu a soškou z Tuxtly – to bylo pro znalce mayské kultury v té době takřka nevysvětlitelné. Věděli totiž, že Mayové nám prakticky pro každý rok své
historie zanechali nějakou datovanou památku. A tak zelený ptačí muž byl
raději uložen do tichého ústraní Národního muzea americké historie a pomalu se na něj zapomínalo.
A stejně zapomínali hledači americké minulosti na celé toto rozlehlé území v tropickém námoří při Mexickém zálivu. Nechápu dobře proč, vždyť už
v polovině devatenáctého století tu prý byl učiněn nález, který byl vlastně
stejně senzační a stejně neobvyklý jako soška ptačího muže. Na okraji selvy nedaleko vesničky Hueyapan nalezl majitel zdejší haciendy obrovskou
kamennou hlavu. Jen hlavu bez těla. Hlavu a nic víc. O několik let později
spatřil hueyapanskou hlavu mexický muzejník José Melgar, který o ní podal
zprávu v bulletinu Mexické zeměpisné a statistické společnosti.
Melgara zaujala kamenná hlava zejména pro své, jak psal, „ryze černošské rysy“. Svou zprávu proto také mexický muzejník uzavřel těmito odvážnými slovy: „Nesporně zde museli být černoši, a to v prvých epochách dějin
lidstva.“
Později se pak Melgar ke své teorii, tentokrát už i o africkém původu
předkolumbovských obyvatel této části Ameriky, vrátil ještě dalším poněkud
fantastickým článkem. A protože novodobí badatelé o dějinách indiánů věří,
že původní obyvatelé Ameriky byli schopni sami si vytvořit své skvělé kultury, neberou zpravidla – a právem – vážně ty, kteří hledají pravlast vysokých
amerických kultur v jiných částech světa. A i proto se snad stalo, že podobně
jako soška ptačího muže ze San Andrés Tuxtla byla k pomalému zapomnění
odsouzena i Melgarova „černošská“ hlava z Hueyapanu.
Ve dvacátém století ji spatří znovu skuteční vědci, manželé Selerovi
z Berlína. Vyfotografují si ji, ale ani oni jí další, hlubší pozornost už vlastně nevěnují. A tak čekala Melgarova zpráva skoro celých sto let na čtenáře,
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kterého by skutečně zaujala. Tento čtenář, který si začal kamennou hlavou
z Hueyapanu zatěžovat vlastní hlavu, se jmenoval Matthew Stirling. A všechno, skoro všechno, co jsem pak mohl v jižním Veracruzu a v severním Tabasku z odkazů této podivné velkolepé kultury spatřit, objevil pro svět právě
tento zvláštní muž. Muž, na kterého všichni zdejší mesticové a indiáni vzpomínají s neuvěřitelnou úctou, s úctou, která dokonce změnila anglické jméno
tohoto washingtonského učence na španělské don Mateo.
Velkou většinu badatelů, o kterých v této knize vyprávím, jsem navštívil,
abych z jejich vlastních úst poznal příběhy hledání a objevování těchto indiánských památek. S donem Mateem jsem se však při žádné ze svých návštěv
Spojených států nedokázal sejít. Byl nemocný. Ale jeho hlas, jeho vyprávění o cestě za kamennou hlavou jsem přesto uslyšel. Pokaždé když přijedu
do Washingtonu, hlavního města Spojených států, navštívím tu totiž vždycky nejprve krásnou moderní budovu National Geographic Society – Národní
zeměpisné společnosti. V přízemí této budovy je umístěna rozsáhlá výstava popisující všechny hlavní vědecké výpravy, které NGS svými prostředky
podpořila. Jsou tu fotografie, makety, a o každé takové expedici vypráví její
vedoucí z nahrávky.
Jsem v prvé řadě amerikanista. Jdu tedy na výstavě NGS nejprve do té
její části, která hovoří o výpravách hledajících minulost Ameriky. A tak jsem
také, když jsem poprvé přijel do Washingtonu, uslyšel vzpomínky dona
Matea; Matthewa Stirlinga zajímal tehdy právě tento pobřežní pás Tabaska
a Veracruzu, do té doby archeology tak opomíjený. A první zastávkou, místem prvých Stirlingových výzkumů, se stal samozřejmě Hueyapan.
Také já jsem se poté, co jsem poznal krajinu ptačího muže, vulkány v Los
Tuxtlas, rozkošnou lagunu Catemaco, vydal do Hueyapanu. Nejprve po špatné silnici, zbylý úsek – cesta byla strašlivě rozmoklá – na koni. I Matthew
Stirling sem poprvé v roce 1938 dorazil na koni. Byla to tehdy pro dona
Matea jen orientační návštěva, ale vyplatila se. Kamenná „etiopská“ hlava tu
skutečně byla. Ne sice ve vlastním Hueyapanu, ale v katastru sousední osady
Tres Zapotes. A tak do abecedy indiánských dějin Ameriky vstupuje nikoli
Melgarův Hueyapan, ale toto ubohoučké Tres Zapotes.
Na úpatí tuxtlaských hor, při Arroyo de Hueyapan, spatří pak Stirling více
než padesát moundů („mohyl“). Teď už nepochybuje, že Tres Zapotes nabízejí zřejmě archeologovi velikou příležitost. A don Mateo je rozhodnut svou
příležitost nepromarnit! Po několika dnech se vrací domů, ve Washingtonu
TAJEMSTVÍ INDIÁNSKÝCH PYRAMID
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získá podporu National Geographic Society a brzy, už v lednu příštího roku,
přijíždí do Tres Zapotes ve společnosti doktora Weianta znovu.
Jedinými dopravními cestami jižního Veracruzu byly tehdy řeky. Expedice tedy dopravuje všechno potřebné proti proudu Papaloápanu do městečka Tlacotálpanu, tam věci překládá do menší lodě a po jednom z přítoků
Papaloápanu pak směřuje do Tres Zapotes.
Od prvních dní, řekl bych od prvých hodin, má Stirling neuvěřitelné
štěstí. Během prvého týdne nalezl tři pozoruhodné stély. Ta třetí, označená
podle pořadí písmenem C, vyvolala pak v řadách mayologů stejné vzrušení,
stejné spory jako kdysi ptačí muž ze San Andrés Tuxtla. Zatímco na jedné
straně stély byl vyobrazen zvláštní muž – jaguár, byla druhá její strana ozdobena vročením napsaným opět „mayskými“ číslovkami. Nápis 7. 16. 6. 16.
18. (6 Eznab 1 Uo) převedl Stirling podle takzvané Spindenovy korelace na 4.
listopad roku 291 př. n. l. Později se ukázalo, že přepočet byl chybný o jeden
nejvyšší kalendářní cyklus – o dvě stě šedesát let, a že tedy nápis na stéle C
neodpovídá roku 291, ale roku 31 př. n. l. I tak však byla stéla C nejstarší v té
době známou datovanou památkou Ameriky a jedním z nejcennějších objevů
americké archeologie vůbec.
A tak není divu, že několik měsíců po skončení prvé expedice se don
Mateo vrací do Tres Zapotes znovu. Tentokrát si volí za asistenta Philipa
Druckera. Dějiny amerikanistiky se pyšní desítkami podivuhodných, zvláštních a barvitých lidí. Profesor Drucker patřil mezi ně. Nebyl jen archeolog
a etnograf. V mládí, předtím než odešel na univerzitu, pracoval jako kovboj
na Dalekém západě, později dokonce jako profesionální jezdec na rodeech
v Arizoně a Novém Mexiku. Ani tady, ve Veracruzu, nebyl doktor Drucker
poprvé. Měl kdysi malý ranč na jižních hranicích tohoto státu. Jak snadno
se odsuzují takoví lidé! Řekne se dobrodruh, člověk bez vytrvalosti a stálosti
tolik potřebné pro vědeckou práci. A zatím: Philip Drucker absolvoval studium obou pro amerikanistiku potřebných disciplín – etnografie i archeologie. Pracoval dlouhý čas mezi indiány v Britské Kolumbii a na Aljašce.
A potom si mezi stovkami svých kolegů právě jeho zvolil Matthew Stirling,
objevitel zapoteské stély, za svého prvého asistenta.
Společně pak pokračují v průzkumu Tres Zapotes. A úspěchy neustávají. Když potom, na konci čtyřicátého roku, sečte Stirling své a Druckerovy
nálezy, uvede, že během dvou expedic objevil v Tres Zapotes víc než dvacet
pět velkých kamenných monumentů. Kromě oněch stél i dvě velké „krabice“
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vyrobené z jediného kusu kamene, ozdobené výjevy z boje dvou výrazně se
odlišujících skupin, a konečně i další kamennou hlavu.
Když jsem se do Tres Zapotes čtvrt století po Stirlingovi vypravil já, spatřil jsem četné další, v Stirlingových časech ještě neznámé památníky přímo
v obci. Na návsi, ve věčném bahně se topí další gigantická hlava. Pozoruje svou
vlastní tvář v nikdy nemizejících kalužích vody. Další dvě plastiky nahrazují
sloupky školních vrátek. Nejbizarnější objev jsem ale učinil v novém vesnickém vězení. Budova pro místní opilce je v každém rohu ozdobena znamenitým dílkem dávných indiánských umělců. A tak možná jednou dojde tady
v Tres Zapotes k tomu, že lupiči uměleckých pokladů budou nuceni krást
přímo ve věznici!
Zatím je kriminál úplně prázdný. A tak mě můj zapoteský průvodce docela vážně nabízí obě cely k ubytování. „Není tam horko, seňore. Dobře by se
vám spalo.“
Jsem žel chudý. Ale tuhle nabídku jsem přesto nepřijal.
Teď bych se však chtěl už vrátit od vlastní návštěvy Tres Zapotes znovu
do časů Stirlingova působení v této vesnici. Fantastické objevy dona Matea
TAJEMSTVÍ INDIÁNSKÝCH PYRAMID
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nevyvolaly kupodivu ve své době mezi odborníky nijak nadšenou odezvu.
Zejména ona stéla C, s vročením o tři století starším než do té doby nejstarší známý mayský nápis, vyvolala skutečné pobouření mezi pravověrnými
mayology.
Viník – Matthew Stirling – musí tedy rychle přinést další důkazy o možné
existenci vysoké kultury v této pro dějiny Ameriky tak dávné době.
Ví, kde je hledat. Melgarova informace o „etiopské hlavě“ ho nezklamala.
Proč by tedy neměl věřit zprávě svého krajana Olivera La Farge, který spolu
s Dánem Fransem Blomem při své cestě středoamerickým pralesem a džunglí navštívil i jakýsi „svobodný ostrov“ – La Venta, obývaný rozvětvenou
rodinou nahuasky hovořících synů a vnuků muže jménem Sebastián Torres.
Při krátké návštěvě na ostrově tu oba cestovatelé spatřili řadu neobvyklých
kamenných památníků. V závěrečném posudku o památkách na Torresově
ostrově ovšem shodně prohlásili: „Kloníme se k názoru, že tyto trosky náleží
k mayské kultuře.“
La Venta vyhovovala dokonale Stirlingovým požadavkům. Navíc ležela
mnohem blíže hranicím území obývaného v předkolumbovské době Mayi.
A tak si tedy Stirling během své druhé expedice na deset dnů „odskočil“
do onoho izolovaného tropického království Sebastiána Torrese. Cesta to
byla tehdy přeobtížná. Opět po řece – tentokrát po Tonalá, pak po jejím přítoku Blasillu až k chýši dona Sebastiána.
Také já jsem potom, po návštěvě San Andrés Tuxtla – města ptačího muže –
a Tres Zapotes, jeho stél a kamenných hlav, pokračoval stejným směrem
za stejným cílem. Deset kilometrů dlouhý a čtyři kilometry široký písečný ostrov obklopený močály vypadá ovšem úplně jinak než v Stirlingových
časech. Pravda – synové a vnukové Sebastiána Torrese žijí v La Ventě dodnes.
Ale jejich země, kde pěstovali kukuřici, v jejíž selvě zabíjeli jaguáry, se změnila k nepoznání. Ano – sama se změnila. Země totiž vydala lidem olej, naftu.
A za tímto černým zlatem sem přišli geologové a vrtači a potom i stavitelé,
kteří přímo v La Ventě budují obrovskou rafinerii.
Nezávislé království stařešiny rodu Torresů náleží tedy minulosti. Já jsem
sem ale nepřišel za donem Sebastiánem. Chci poznat památky La Venty. Ta
nejdůležitější – nápadný ostrý jehlan – tu zůstala. Vystupuji proto pomalu
po cestičce vyšlapané v povrchu této, jak dnes už vím, nejstarší pyramidy
Ameriky. Vezu si s sebou detailní plán tohoto objektu, nakreslený v roce 1968
týmem profesora Heizera z Kalifornské univerzity. Co mě na prvý pohled
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na plánu bije do očí, je nepravidelný půdorys této nejvýznamnější laventské
stavby. Znám jiné americké pyramidy. A tak vím, že všechny, které jsem navštívil (snad s výjimkou Cuicuilka), mají zhruba pravidelný půdorys ve tvaru
čtverce, případně obdélníku. Heizerův plán mi však předvádí stavbu, jejíž
půdorys připomíná spíše rozevřený lotosový květ. A na erodovaném povrchu
pyramidy pozoruji skutečně „hřebínky“ a zase „prohlubeniny“. Zatím nevím,
proč je tomu tak. Nejprve raději vystupuji na vrchol a pak teprve v klidu
začínám o všem přemýšlet. Na vrcholu pyramidy, který byl v Stirlingových
časech celý pokryt tropickým lesem, rostou jen nízké keře. A tak mám odtud
velmi dobrý rozhled.
Snažím se spatřit, nalézt i další památky dávného města. Většinu z nich
však žel zalehla svým tělem betonová plocha letiště. Ještě předtím, než
tuhle nepříliš uváženou stavbu dokončili, všechno, co bylo technicky možné
odvézt, přenesli z Torresova ostrova do hlavního města Tabaska Villahermosy, kde vlastně v místním Archeologickém parku postavili La Ventu znovu.
A tak se i já znovu vydávám na cestu a zanedlouho už procházím kolem
oněch fantastických památníků, které na Torresově ostrově objevil Matthew
Stirling. Vraťme se tedy znovu do roku 1940. Don Mateo, veden itinerářem
La Farge a Franse Bloma, skutečně nachází hluboko v džungli na soutoku
řeky Tonalá s jejím přítokem Blasillem onen svobodný ostrov Sebastiána
Torrese.
Hlava malé vesnice cizince – a cizinci jsou na Torresově ostrově všichni,
kdo přicházejí byť i jen z druhého břehu řeky – zpočátku nijak nadšeně nevítá. Má k tomu dobré důvody. Když nepočítáme krátký pobyt dánsko-americké dvojice, navštívili ostrov za celé půlstoletí, co tu Torres hospodaří, pěstuje banány, cukrovou třtinu a kukuřici, jen jediní cizinci – bandité, kteří ho
okradli o všechno. Protože se jim postavil na odpor, těžce ho poranili a oba
jeho syny zabili. Torresova manželka tehdy naštěstí nebyla doma. Když se
„pán ostrova“ po banditském ataku uzdravil, mohl přivést na svět nové syny.
Ti si zatím už také dovedli na otcův ostrov manželky, a tak svobodná indiánská republika v bažinách žije klidně, bez kontaktu s cizím světem.
A teď najednou přichází nečekaný cizinec na ostrov Sebastiána Torrese
znovu a přímo před ubohou chýší stařešiny rodu snadno a jakoby mimochodem objevuje nejstarší město Nového světa.
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